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P.A. Daum   
 

 
 

als 

 

MAURITS 
 

Geachte relaties, beste klanten, lieve vrienden 

 

Een van de mooiste stukken, zo niet de mooiste, over ons is van Kees Fens, over wie pas 

de biografie door Wiel Kusters uitgekomen is. Precies weet ik het niet meer, maar het was 

iets – als hij ons huis zag, dat passeerde, dacht hij aan de Nederlandse literatuur, die 

kennelijk hier een goed huis had. 

Dat was naar aanleiding van onze verkoop, voor een vriendenprijs aan de UB Amsterdam, 

van een exemplaar van La Roseraie du Savoir, Perzische gedichten door iemand in het 

Frans vertaald met aantekeningen in handschrift van de dichter Leopold. 



 

Toen we dat kochten – ’t is maar een onaanzienlijk klein boekje, dat ook nog los in zijn 

blauw linnen bandje lag – zei ik tegen Max ‘dat horen we niet te hebben’. Het hoorde niet 

in de handel, het hoorde op een veilige, definitieve plaats. De aantekeningen van deze grote 

dichter waren soms maar summier, een kruisje – hier was hij kennelijk iets van plan mee, 

een enkele regel – soms wat meer van een vertaling. Later komen deze vertalingen in de 

bundel Oostersch terecht, een uitgave in de Kunera Pers van Jean François van Royen, de 

grootvader van onze vriend Jan van Regteren Altena. 

Bij de officiële overdracht van het boekje – het was natuurlijk allang in de UB, omdat we 

het zo gauw mogelijk uit huis wilden hebben; een Rembrandt hoort ook niet hier – heb ik, 

zoals dat heet, het woord gevoerd – en ik had het over ‘de ongestolde adem van de dichter’. 

Het ligt nog open – welke vorm het gedicht krijgt en ook – noem het de innerlijke 

betekenis waarin bewegingen, variaties kunnen optreden.  

N.P. van de Berg was daar toen bibliothecaris – Max had met hem in een comité gezeten 

om de bibliotheek van Boekarest, vernield – met napalm nota bene – door de mannen van 

Ceauşescu, weer van boeken te voorzien. 

Wij schonken boeken ter waarde van 10.000 gulden – voor toen een heel bedrag maar 

‘peanuts’ vergeleken bij de waarde van wat voor eeuwig vernield is. Vandaar ook later 

mijn geschenk – Max is dan al dood – aan Leuven, dat twee wereldoorlogen over zijn 

hoofd kreeg – tweemaal werden delen van de bibliotheek vernield – de Leuvense 

Universiteit bestaat sinds 1425 en – Dirk De Geest, die daar Nederlands (en Algemene 

Literatuurwetenschap) doceert is een vriend geworden. 

Een van die nieuwe vrienden die mede maken dat ik door kan gaan, die vinden dat het 

noodzakelijk is wat ik doe – ook het verspreiden van kennis inzake het boek – kortom zij 

maken me het leven mogelijk. Helemaal zonder adhesie, steun kunnen we – althans de 

meesten van ons – niet. 

 

Omdat het zo lang duurt eer ik een catalogus ‘klaar’ vind, heb ik bedacht zo af en toe 

kleine partjes van iets via ons ‘Vlugschriften’-systeem in het licht te geven. Hier volgen 

een aantal titels van P.A. Daum – uit de tijd zelf, dat hij nog leefde, met – heel gek – een 

toneelstuk dat ik nog nooit gezien had. En op het idee gebracht door de hoge kwaliteit van 

zijn proza, dacht ik – waarom onze 15 meter Multatuli niet in partjes – gewoon per titel. 

Als het je lukt de eindstreep te halen hiermee, is dat mooi meegenomen. Er is nog zo veel 

te doen – en het voornaamste; ik vind het zo heerlijk – gewoon te kijken hoe iets zit – eerst 

kijken, bekijken zei Wytze Hellinga, en dan pas lezen (bv. van naslagwerken voeg ik toe) 

en uitdragen van kennis die je erbij verworven hebt. 

Vandaar dat ik steeds speel met de gedachte, hoe krijg je een soort cursus voor elkaar 

waarin je zelf en anderen (bv. ook verzamelaars) hun kennis openbaren.  

Dat moet toch mogelijk zijn – en dat je voor niets te jong of te oud bent, ach dat heb ik al 

eerder ervaren. 

Hier volgde een stuk over het verzet waarin ik, uit woede over de Jodenvervolging, op mijn 

17de was gegaan – mijn stuk wordt dan te lang – maar ik schreef het vanwege het opnieuw 

opleven van de discussie dat we het van de gaskamers geweten hadden. We wisten het niet 

– trouwens, zou een Jood dan op een oproep zijn gegaan? 

 

Wilma Schuhmacher 
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P.A. Daum   

 

als 

 

MAURITS 
 

 

1.  Uit de Suiker in de Tabak. 
 Batavia, G. Kolff & Co. 1899; Tweede, door den schrijver herziene druk; [VI], 338 pp.; 

 met portret; wat later gebonden in donkerrood linnen, rug met belettering in goud; 

 afgesneden; de eerste bladen + portret met Japans papier in de band vastgezet.  

    € 450,- 

    * p. V-VI: voorrede eerste druk, October 1884 [verscheen in 1885] en tweede druk Januari 

   1894, beide ondertekend door M(aurits). 

  ** Termorshuizen (in: P.A. Daum - Verzamelde Romans deel I; Amsterdam, Nijgh & Van  

   Ditmar 1997, pag. 634, noot 3 en 4) vermeldt dat de exemplaren bestemd voor Indië Kolff 

   als uitgever vermelden – terwijl daarentegen in de voor Nederland bestemde exemplaren als 

   vermelding Schalekamp, van de Grampel & Bakker op de titelpagina staat. 

 
2. Hoe hij Raad van Indië werd. Oorspronkelijke Roman. 

 Samarang, G.C.T. van Dorp & Co. 1888; Eerste druk; [VIII], 342 pp.; contemporain 

 gebonden in groen halflinnen met hoeken; vlakke rug met titel en (minimale) versiering 

 in goud, rug weer vastgeplakt, achterplat wat los. € 325,- 

   *  IV van de VIII pp. bevatten een voorrede door M(aurits). 

 **  Termorshuizen en de ‘Brinkman’ vermelden als mede-uitgever (voor) Nederland:  

   Enschedé, M.J. van der Loeff. 

 

3. De Van der Linden’s c.s.. Oorspronkelijke Roman. 

 Leiden, A.W. Sijthoff [1889]; [Tweede, door de schrijver iets verbeterde, en door de 

 uitgever wat ‘gecensueerde’ druk, oplage: 600 exemplaren: voor Nederland en Indië 

 tezamen]; [IV], 164 pp.; contemporain gebonden in bruin halfgeitenleer; rug met ribben, 

 titel en versiering in goud; band iets geschaafd; aan binnenzijde voorplat label met: 

 Bibliotheek Doctrina & Amicitia. € 425,- 

   *  De Van der Linden’s c.s. is het eerste deel van de tetralogie In en Uit ’s Lands Dienst.  

 **  De eerste druk verscheen als Premie van het Bataviaansch Nieuwsblad (onvindbaar dus). 
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4. Goena-Goena. Oorspronkelijke Roman. 

 Leiden, A.W. Sijthoff [1889]; Eerste druk [oplage: 600 exemplaren]; [IV], 254 pp.; 

 contemporain gebonden in groen halflinnen met hoeken, vlakke rug met belettering en 

 (minimale) versiering in goud; rug weer vastgeplakt; een handtekening (niet van Daum) 

 op de titelpagina. € 550,- 

  *  In de Verzamelde Romans is deze (in deel III) door Termorshuizen uitgegeven naar 

   de tweede druk, 1895.  

 

5. “Nummer Elf”. Oorspronkelijke Roman. 

 Batavia, G. Kolff & Co. / Amsterdam, Loman & Funke [1893]; Tweede druk; [IV], 235 

 pp.; rood linnen, belettering in goud; rug licht verschoten en aan de bovenkant gerafeld; 

 band wat gevlek; krammetjes wat verroest; maar toch een interessant exemplaar in de 

 uitgeversband. € 275,- 

  *  Volgens Termorshuizen verscheen de eerste druk in hetzelfde jaar, 1893. 

 

6. “Ups” en “Downs” in het Indische Leven.  

 Batavia, G. Kolff & Co. / Amsterdam, Loman & Funke 1893; Goedkoope uitgave  

 [= Derde druk]; [IV], 296 pp.; grijs linnen, belettering in goud; rug ietsje ingedeukt, 

 maar verder zeer fraai exemplaar in de oorspronkelijke uitgeversband. € 425,- 

  * De eerste en tweede druk verschenen beide in 1892 (Termorshuizen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Daum, P.A. en Estor, J.J. – De Hogerveldt’s. Oorspronkelijk 

Tooneelspel in 3 Bedrijven.  

’s Gravenhage, W.C. Tengeler [1886?]; Eerste druk;  

(5), pp. 6-79, (1) pp; gebroken wit papieren omslag, belettering 

in zwart; omslag gerafeld. Onvindbaar!                          € 650,- 

* Termorshuizen vermeldt als jaar van de eerste en enige druk 1878, 

hetgeen mij onwaarschijnlijk lijkt gezien de vermelding op titelblad 

en omslag ‘NB. Het recht van opvoering (...) volgens de Wet van 28 

Juni 1881 (Staatsblad No. 124)’. Ik hield hier jaar uit NCC en 

‘Brinkman’ aan, maar plaatste daar uiteraard een vraagteken achter. 

 


