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Vijfde boek 

Vrij kort nadat hij zich te Roermond 
gevestigd had, komt Maas' vijfde boek 
uit, onder de titel Om de school. Het is 
ten dele een autobiografisch verhaal. 
De hoofdpersoon Karel van Leeuwen 
is Maas zelf, maar het eigenlijke thema 
is de schoolstrijd. 

Inmiddels wordt op 4 februari 1913 het 
derde en laatste kind van Maas geboren. 
Het is weer een zoon en hij wordt Willy 
Antoon Victor gedoopt. Maas is dan 36 
jaar oud. En hij is er 38, als hij (per 1 mei 
1915) eindelijk benoemd wordt tot leraar 
aan de Rijksdagnormaalschool te Venlo. 
Deze benoeming doet nog al wat stof 
opwaaien en leidt op 6 februari 1917 zelfs 
tot een Kamerdebat, waaraan naast mi
nister Cort van der Linden de afgevaar
digden Van Wijnbergen, Nolens en Ter 
Laan deelnamen. Centraal daarin staat 
de 'zedeloosheid' van Maas' geschriften 
en de onmogelijkheid van het benoemen 
en handhaven van een dergelijke schrij
ver als leraar aan een opleidingsschool 
voor onderwijzers in Limburg. De poging 
van Van Wijnbergen c.s. mislukte echter, 
en Herman Maas bleef leraar in Venlo, 
en woonachtig te Roermond53). 

Tussen 1913 en 1930 werden van Maas 
geen literaire boeken uitgegeven. Wel 
publiceerde hij enige artikelen in De 
Nieuwe Gids, aan welk blad hij al eerder 

(in 1905, 1911 en 1912) had meegewerkt, 
in Nederland en in De Heraut van het 
heilig Hart5"'). In hoeverre in deze pe
riode artikelen over onderwijs en op
voeding en taal zijn verschenen in diver
se onderwijs- en taaiperiodieken, kon 
nog niet worden nagegaan. Evenmin 
werd tot nu toe onderzocht, welke van 
de circa honderd artikelen in de Nieuwe 
Venlosche Courant en van de circa ze
ventig artikelen in Romen's Aankondiger 
te Roermond in de tijd vóór 1930 werden 
opgenomen55). 

In december 1919 nog schreef Maas, 
in een aan de 2e druk van de Schoon-
derbeekuitgaven van zijn Landelijke een
voud toegevoegd stuk, dat hij had kun
nen solliciteren naar betrekkingen in het 
Noorden, maar dat op pogingen om hem 
uit Limburg weg te krijgen zijn gevoel 
tot blijven reageerde, zij het tot zijn ma
teriële schade. Hij was, verklaarde hij, 
aan Limburg gehecht en meende ver
plicht te zijn tot medewerking aan ver
betering van allerlei verkeerde toestan
den56). 

Vertrek uit Limburg 

In 1923 was het dan eindelijk zo ver: 
als bijna 47-jarige verliet hij Limburg 
metterwoon en hij zou er tot zijn dood, 
ongeveer 35 jaar later, niet meer woon
achtig zijn. Hij werd directeur en onder

wijzer op jaarwedde bij de Rijksnormaal-
lessen te Doetinchem. Lang duurt zijn 
werkzaamheid aldaar niet. Hij wordt be
schuldigd van fraude en onzedelijk ge
drag57). 

Reeds medio 1926 woont Maas in Nij
megen. Hij publiceerde toen het boek 
Taaistudie, in meer delen. Gedurende 
drie jaar is hij verbonden aan de leer
school van de Nijmeegse onderwijzers
opleiding, tot aan de opheffing van de 
school. 

Wij schrijven dan 1929. Maas is al 
boven de vijftig, de vooroorlogse crisis
tijd begint, hij is straatarm, staat aan de 
rand van de hongersnood en vlak voor 
wanhoopsdaden58). Desondanks vindt 
hij nog kracht voor het doen publiceren 
van een nieuwe roman: De hoofdzonden 
op het land, uit 193059). 

Te Eindhoven 

Weer een jaar later zakt Maas nog ver
der naar het Zuiden af. Hij kan onder
wijzer worden te Eindhoven en hij neemt 
de kans waar. Maar zijn activiteiten als 
zodanig zijn slechts van korte duur. Nau
welijks een half jaar na zijn indiensttre
ding wordt hij al op wachtgeld gesteld, 
een maatregel die gemotiveerd wordt 
met de afneming van het aantal leer
lingen60). 

Behalve door deze narigheden in de 
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werksfeer moest Maas ook nog door een 
beproeving in zijn gezinsleven heen en 
het zal de laatste niet zijn: zijn vrouw 
werd na een kwart eeuw huwelijk tegen 
het einde van de jaren twintig zenuwziek, 
zij werd aanvankelijk thuis verpleegd, 
maar zou, na een ziekteperiode van bijna 
twintig jaar, tenslotte in een psychia
trische inrichting te Vught haar aardse 
bestaan beëindigen. Welke factoren al
lemaal tot deze ontwikkeling hebben 
bijgedragen, is nog niet bekend. Het is 
niet onredelijk te veronderstellen dat de 
moeilijkheden, waarmee Maas eigenlijk 
al van het begin van zijn optreden als 
schrijver en dus ook in zijn hele huwe
lijk te kampen had, zijn vrouw niet on
beroerd zullen hebben gelaten. Er zul
len in huize Maas zonder de minste twij
fel (grote) spanningen zijn voorgeko-
men60a). 

Deze omstandigheden krijgen wel
licht nog een bijzondere dimensie door 
een mededeling van Adriaan Maas, die 
de tragiek van Herman Maas extra zou
den kunnen onderstrepen: vóór haar 
huwelijk werkte Henriétte Braem in 
Keulen, waar ze van een Joods zaken
man een kind ter wereld bracht, hetgeen 
Maas pas later, door een toeval, te we
ten kwam. Hij heeft er nooit over ge
schreven61). 

Literaire produktie 

In de jaren tussen 1930 en 1940 is de 
literaire en andere produktie van Her
man Maas zeker niet gering geweest. 
Nooddruft mag hier niet vreemd aan zijn 
geweest, dat neemt niet weg dat men 
bewondering kan hebben voor de niet 
te ontkennen veerkracht van Maas, ge
let op de toch allesbehalve florissante 
omstandigheden, waarin hij verkeerde. 

In het genoemde decennium rolden 
van de hand van Maas in ieder geval van 
de persen: 

— drie romans, te weten De Hamer
slagen (1934), Een hoekje stad (in 
afleveringen) (1936) en Menschen 
van het gehucht (1939), de laatste 
eigenlijk uit 1929,62); 

— een aantal vertalingen van romans 
uit het Frans en Engels; 

— vijfentwintig lessen voor zelfonder-
richt in Esperanto in De Nieuwe 
Venlosche Courant; 

— een onderwijskundige studie Onze 
schoolopvoeding (1932); 

— een bijdrage aan negen afleveringen 
van De Nieuwe Gids (1932-1937); 

— bijdragen aan zeven afleveringen 
van Nederland (1936-1938); 

— bijdragen aan De Wandelaar (1935-
1938); 

— bijdragen aan vijf afleveringen van 
Het Schoolblad (1933-1935); 

— vermoedelijk een serie van twintig 
artikelen tegen het communisme in 
Romen's Aankondiger; 

— bijdragen in minstens dertien afle
veringen van De Nedermaas (1935-
1941); 

— een boekje over Smakt en St. Jozef 
(1938); 

— bijdragen aan Groot Eindhoven, 
bijna wekelijks gedurende elf maan
den (1933-1934). 

De tweede wereldoorlog bracht in 
Maas' leven en produktie als schrijver, 
voor zover nu bekend, een duidelijke ce
suur. 

In 1940, Maas was toen 63 jaar oud, 
stierf zijn oudste zoon, die een academi
sche graad heeft behaald (mr. H. H. J. 
Maas) en die in de jaren dertig zowel in 
De Nieuwe Gids als in Dietsche Waranda 
en Be/fort publiceerde, op de jeugdige 
leeftijd van 36 jaar63). Kort na de tweede 
wereldoorlog (1948) stierf Maas' echtge
note. 

Hoe de opstelling van de beide schrij
vers H. H. J. Maas, vader en zoon, in de 
oorlog precies is geweest, valt nog na
der te onderzoeken. Van de zoon weten 
wij64) dat hij tot de fascisten heeft be
hoord, met name tot Zwart Front van Ar-
nold Meijer. 

Van de vader is in ieder geval bekend, 
dat hij een nog al uitgebreide bijdrage 
leverde aan het onder redactie van Van 
Genechten staande nationaal-socialis
tische maandblad Nieuw Neder/and65). 

Behalve dit artikel is het enige wat ik 
tot nu toe uit de periode 1940-1945 van 
de hand van Maas heb kunnen vinden, 
het in noot 29 genoemde manuscript van 
een, vermoedelijk onuitgegeven, roman 

onder de naam De kleine Stad, geschre
ven in 1943-1945, en een stuk in het Kul-
tuurkamerboek Elf, het land vertelt, onder 
de titel Het verraad van de Peelkant uit 
194366). 

Maar ook na deze periode heeft de in
middels tot de leeftijd der sterken ge
komen Maas nog maar weinig geschre
ven, althans voor zover onze gegevens 
op dit moment reiken. 

Adriaan Maas beschouwde zijn naam
genoot niet als fascist, wel als uitgespro
ken pro-Duits en anti-Anglo-Amerikaans 
66a). 

In 1946 kwam de roman De liefde van 
Jo Faro uit67). Uit 1952 (?) is er een ma
nuscript van 324 geschreven pagina's 
van diverse formaten, getiteld De Ge
blinddoekte tastte naar een Dokker. 
Maas noemde het een 'roman gecompo
neerd uit officiële gerechtelijke documen
ten van een recent geval in de justitiële 
historie'68). 

Voorlopig het voorlaatste grote ge
schrift dat wij van Maas bezitten is een 
manuscript, ten dele bestaande uit stuk
ken gedrukte tekst onder de titel Zat van 
die. Het is een vertelling over de Peel-
landse criminaliteit en haar oorzaken 
in de jaren van 'het donker Zuiden' en 
'Moord-Brabant' rond 1900; het is blijk
baarvan 18 oktober 1952 tot en met 9 mei 
1953 in wekelijkse afleveringen gepubli
ceerd in Peel en Maas, Venray's Week
blad™). 

Nadat hij in de jaren 1953-1955 enige 
tientallen artikelen aan het Dagblad voor 
Noord-Limburg had geleverd70), werkte 
de hoogbejaarde schrijver nog mee aan 
het boek De Peel, onder redactie van 
Mathias Kemp, welke medewerking al 
even weinig grandioos verliep als veel 
van zijn vroegere activiteiten71). 

Geleidelijk aan liep het leven van Maas 
ten einde. Toen hij de tachtig jaar al ge
passeerd was, moest hij nog meemaken 
dat zijn jongste zoon, Willy, die in kran
ten en tijdschriften gedichten zou hebben 
gepubliceerd72), naar een psychiatrische 
inrichting te Boekei moest worden over
gebracht, alwaar hij enige jaren na het 
heengaan van zijn vader nog tamelijk 
jong zou sterven (1963). 

Herman Maas, de vader, was toen al 
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vijfjaar dood. 
Hij moet in grote armoede hebben ge

leefd en, 'door bijna iedereen verlaten' 
73), zijn levenseinde hebben bereikt. 

B. De omvang en de aard van zijn 
frustratie 

Dit is geen psychologische studie. 
Niettemin: hoe wil ik iets van iemand 
weten en begrijpen, zonder dat ik mij 
verdiept heb in zijn psyche? En geldt 
dit niet te meer, als het voorwerp van 
mijn aandacht een figuur is die minstens 
gepretendeerd heeft een scheppend li
terator te zijn? 

Ik wil niet proberen in dit bestek een 
volledig beeld te schetsen van wat ik 
momenteel zie als de centrale proble
matiek van Herman Maas. Ik beperk mij 
bewust in de stof, ik beperk mij ook be
wust tot een bepaalde periode, althans 
in hoofdzaak. Een vollediger beeld vraagt 
nog veel studie en meer studie zal al
licht minstens tot meer nuances in het 
beeld leiden. 

Wat zie ik voor mij, als ik naar Maas 
kijk in zijn jongste jaren? Ik schets dit 
zelfportret: 

'Jan is precies zijn grootvader', luidde 
het oordeel van zijn omgeving in zijn 
jeugd. 'Zoogenaamd een droomerige na
tuur; veelal in diepe gedachten wegge-
peinsd; vurig temperament; licht ontvan
kelijk gemoed; gauw gehecht aan een 
leermeester; . . . . belast met een onweer
staanbare waarheidsdrang en een zelf
standigheid van oordeel van een persoon-
lijkheidskracht, die misschien door een 
overmacht gebroken, maar nooit gebogen 
zou kunnen worden'74). 

De broer van zijn moeder, een inwo
nende, ontwikkelde vrijgezel 'met zijn 
sterk-romantische geest had op hun veel
vuldige wandelingen zijn oogen voor de 
natuur geopend'. Zij spraken over hout
soorten en planten, sagen, legenden, 

Folder met betrekking tot de derde druk 
van Maas' roman Verstooteling, bij G. A. 
Schoonderbeek, Laren 
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we' kan verguizen, doch niet heeft kunnen weerleggen, 
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of cultuurhistorisch oogpunt belangrijk zijn. 
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(Zie de beoordeelingen hierachter.) 
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overleveringen, spookgeschiedenissen, 
heiligen, het verdwenen kasteel van 
Oostrum, enzovoorts75). 

Voorts werd Jan 'zeer vroom opgevoed, 
in diepe devotie voor alle heiligen, die 
voor plaats en omstreken van groote 
historische betekenis waren geweest; in 
eerbied voor de leer, dat elke leugen en 
ongerechtigheid zonden zijn'76). 

Ik zie aldus voor mij een gevoelig, ro
mantisch, waarheidslievend kind, met 
een grote intelligentie en weetgierigheid. 
Dat laatste wordt nog daardoor onder
streept, dat de bewuste oom, oud-leer-
ling van het gymnasium te Venray, hem 
als kind Latijn, Frans en geschiedenis 
leerde en met hem gedichten en novellen 
las77). En het jongetje Maas verblijft 
eindeloos tussen de boeken van zijn 
grootvader op de zolder van zijn ouder
lijke woning, van zijn vijfde jaar af. 'Als 
hij niet beneden in huis zat te lezen, 
hoefde niemand hem ergens anders dan 
daar te zoeken'78). 

Jeugdervaringen 

Deze jonge Herman Maas ondervindt, 
als hij twaalf is, de schending van het 
beeld van zijn vereerde, letterlijk voor
beeldige grootvader, die uit zijn betrek
king werd weggejaagd en geeft aan de 
opgeroepen gemoedstoestand de kwali
ficatie 'geschokt tot in zijn diepste 
innerlijk'79). 

En korte tijd later, als hij bijna dertien 
jaar is, verliest hij het grootste deel van 
een schat, 'de nalatenschap van zijn 
grootvader', die 'voor Jan zijn jeugd en 
zijn leven (betekende)'80). 'Zijn' boeken 
gaan grotendeels door brand verloren. 

Behoeft het weinig fantasie om zich 
in te denken hoe ingrijpend dergelijke 
ervaringen voor een ontvankelijk gemoed 
en een vroegrijpe geest waren, de ge
beurtenissen die Herman Maas nadien, 
van zijn dertiende tot zijn zesentwintig
ste levensjaar heeft meegemaakt, lijken 
voor zijn verdere leven meer dan bepa
lend te zijn geweest. 

Van zijn ervaringen heeft hij onomwon
den verslag gedaan in zijn autobiografi
sche roman De kleine Stad. Hij beschrijft 
daarin, hoe Jan van Houtum, hijzelf dus, 

zich op de avond van oudejaar 1911 over
geeft aan overpeinzingen, die ingegeven 
worden door de constatering dat het 
redacteurschap van Ons Belang ( = Lim-
burg's Belang) voor hem een aaneen
schakeling is van drukkende lasten en 
moeilijkheden. Het levert hem geen cent 
op, hij heeft alleen onkosten, naast het 
vele werk en alle zorgen81). Hoe is dat 
nu allemaal gekomen? 

De grondoorzaak ligt verborgen in een 
verkeerde beroepskeuze, zegt Maas. 

Laten wij hem eens volgen bij zijn 
beschrijving in fasen van deze stelling. 
Jan van Houtum was 'van jongsaf be
stemd voor het volgen van het Veldheim-
sche paters-gymnasium, plaatselijk het 
college genoemd. Stilzwijgend aange
nomen, vanzelfsprekend'82). In afwach
ting van de naderende datum van aan
melding voor het gymnasium, bezocht 
hij nog dagelijks de lagere school, hoe
wel hij alle klassen had doorlopen. Met 
gemak werkte hij, als dertienjarige, veel 
opgaven van onderwijzers- en hoofd
onderwijzersexamens uit, niet begrijpen
de hoe iemand daar moeilijkheden mee 
kon hebben83). 

In Venray bestond in die ti jd, 1890, 
ook een normaalschool, d.w.z. vrijdagse 
en zaterdagse lessen van een aantal 
plaatselijke schoolhoofden en onderwij
zers aan jongelui, die het lager onderwijs 
inwilden. De leiding van de opleiding 
was in handen van de buurman van Maas, 
J. Derksen, hoofd van de openbare 
school waar Maas leerling was, en als 
zodanig opvolger van grootvader Deenen. 
Hij verdiende met de lessen aan de nor
maalschool ƒ 300,— per jaar, wat veel 
was, als men er rekening mee houdt dat 
zijn salaris als hoofd van de lagere school 
ƒ 700,— 's-jaars bedroeg. Derksen had 
een gezin, bestaande uit tien personen. 

In 1890 dreigde opheffing van de 
normaalschool, omdat er slechts negen 
'kweekelingen' meer waren en tien het 
minimum was. Uit zelfbehoud moesten de 
leraren 'op jacht' naar leerlingen. Het 
oog van de buurman, Derksen, was op 
Herman Maas gevallen. Met een vloed 
van mooie voorspiegelingen en op een 
erg geraffineerde wijze overrompelde hij, 
bij afwezigheid van zijn oom/beschermer, 

de ouders van Herman Maas en de jongen 
zelf. 'Jan had nooit gerekend. Een geld-
cijfer zei hem niets. Alleen boeken — 
studeeren — lezen klonk voor hem . . . . 
Zijn vader, die gehaast was . . . . vroeg, 
wat Jan er van dacht. Jan wist het niet, 
hij had daar nooit over gedacht'84). En 
veel later, in zijn zeventiger jaren, no
teerde hij nog eens: 'Wat wist ik van 
beroepskeuze? Als ik maar studeren kon' 
8 5 ) . 

Normaalschool 

Ondanks boosheid en weerstand van 
zijn oom, deed Maas toelatingsexamen 
voor de normaalschool, slaagde 'met een 
overlading van lof voor zijn prachtig werk' 
en werd ingeschreven als leerling86). 

'Later heeft Jan van Houtum zijn eerste 
school-leermeester dat bedriegelijk trucje 
voor zijn eigenbelang nooit meer van 
ganscher harte kunnen vergeven'87). 
'De teerling was geworpen. Wat heb ik 
het later betreurd en verwenscht'88). 'Het 
liep al gauw op een ontgoocheling uit' 
89). — Waaruit bestond die ontgooche
ling zoal? 

De leraren, die over het algemeen bes
te mensen en vol ijver waren, bleken niet 
meer 'wetenschap' te hebben dan de in
houd van het leerboekje voor hun eigen 
examen indertijd. Boeken bleek geen van 
hen te hebben of te kennen, terwijl het 
bijkopen van nieuwe boeken bij Herman 
Maas thuis altijd instemming had en aan
moediging kreeg. De leraren gaven zich 
alle moeite de leerlingen één les voor te 
blijven, 'maar niemand hunner kon Jan 
van Houtum bijhouden. Naast het in de 
klas gebruikte leerboek bezat hij telkens 
een driemaal zoo groot handboek be
halve nog andere litteratuur over het
zelfde onderwerp'90). 

Op veertienjarige leeftijd zit Maas 
midden in conflicten met een leraar, die 
in de roman Halgers wordt genoemd 
en die blijkbaar de pest heeft aan het 
ventje. Hij betitelt hem altijd met 'mon
sieur Van Houtum' en zegt bijvoorbeeld 
van hem: 

dat hij alles weet wat in de boeken staat 
en een gevaarlijk mannetje is; 

dat hij professor wordt, maar eerst 
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achter de oren toch droog moet zijn; 
dat hijzelf (Halgers) in het niet ver

dwijnt voor zoveel 'geleerderigheid' en 
dat men zijn hoed af moet zetten voor de 
'nieuwe komeet aan de hemel der weten
schap'91). 

In de derde klas van de normaalschool 
krijgt Maas het helemaal moeilijk. Hij is 
dan, vijftien jaar oud, de enige leerling, 
omdat niemand van zijn medeleerlingen 
uit de tweede klas over gaat en twee 
zelfs vragen te mogen blijven zitten. In 
zijn kennis is Maas de vierde klas zelfs 
vóór, en het zijn voor hem dan ook zeer 
saaie lesuren. Ondanks zijn duidelijke 
superioriteit is hij met alle medeleer
lingen goede vrienden, hij laat zich ner
gens op vóór staan, en niemand merkt 
buiten de lesuren dat hij meer weet. En 
in de klas komt dat alleen tot uiting in 
zijn opmerkingen aan het adres der le
raren. Met treffende zelfkennis beschreef 
Maas dit aldus: 'Het lag niet in zijn aard, 
zich te keeren tegen zijn gelijken — het 
kwam niet in hem op hen als 'minderen' 
te zien! — maar wel alleen tegen de 
'meermachthebbenden', en dan ook niet 
om hen te kleineeren, al voelden zij zich 
misschien dan tegen zijn bedoeling in 
toch wel gekleineerd'92). 

Wat heel duidelijk uit deze gegevens 
naar voren komt, is, dat Maas zat met een 
overcapaciteit aan kennis en intelligen
tie, die hem een zeker gevoel gaven van 
meer te zijn dan anderen, die boven hem 
stonden, hetgeen dan nog samenliep met 
een karaktereigenschap, die zou kunnen 
worden omschreven als 'allergie voor 
macht en machtsmisbruik'. 

Het is dan ook niet onbegrijpelijk dat 
Maas noteerde: 'In die dagen lag een 
zware druk op het bestaan van de jonge 
Jan van Houtum'93) en dat 'die ander
halve lesdag van de week voor hem veel 
meer kwelling (was) dan vreugde. Maar 
ook daar praatte hij niet over. Hij deed, 
alsof alles langs hem heenging zonder 
hem te beroeren'94). 

Eerste gedeelte van een door Maas over
geschreven brief van Pater J. van Well, 
S. J., d.d. 1932, ingeleid door Maas 



In zijn zestiende levensjaar biedt de 
notaris van Venray zijn ouders en hem 
aan, de jonge Maas als klerk aan te ne
men, op een salaris dat de helft meer is 
dan hij als onderwijzer zal kunnen ver
dienen. Alles lijkt al in kannen en kruiken 
te zijn, als de jongeman als het ware 
'overvallen' wordt door de leraren van 
de normaalschool, die grote pressie op 
hem uitoefenen om te blijven. Hij blijft, 
maar het zal hem later nog dikwijls bit
ter berouwen dat hij toen niet doorge
zet had95). 

Onderwijzer 

Was het verblijf van Herman Maas op 
de onderwijzersopleiding aldus voor hem 
van frustrerende aard, niet minder moei
lijk wordt het voor hem, zodra hij aan het 
werk is gegaan. 

Dit werk op de lagere school te Oirlo 
bevredigde hem in genen dele. Het kostte 
hem elke dag opnieuw weer een ontzag
lijke inspanning het zo te doen dat hij 
's avonds met een gerust geweten op de 

Foto van H. Maas voor zijn geboortehuis 
in Venray-Oostrum, 1952 

schooldag kon terugzien. Niemand heeft 
ooit gemerkt, hoe hij leed onder de ver
vulling van zijn taak. En hoe duur hij het 
moest betalen, dat hij zelfs de reputatie 
van 'uitstekend onderwijzer' kreeg. Met 
een zucht begon hij de dag, met een op
luchting van bevrijding zag hij het einde 
van 's namiddags vier uur96). 

Al binnen een paar maanden na zijn 
indiensttreding drong 'de twijfel zich in 
zijn beklemd gemoed, of hij zich ooit in 
dat milieu thuis zou kunnen gevoelen'97). 
Hij kon onmogelijk, ondanks alle moeite, 
enige belangstelling te voorschijn per
sen voor de 'nieuwe banen van methoden 
x-y-z-' (rekenen)98). 

Die eerste maanden van zijn optreden 
als onderwijzer gebeurde al allerlei. Zijn 
eigen aard, die in de geest van zijn mi
lieu in het ouderlijk huis was gegroeid, 
kwam met van alles in botsing99). Hij 
had het aan de stok met het schoolhoofd 
over de voorkeur voor de vrije woensdag
middag of niet, met een kapelaan over 
het 's zondags in de hoogmis achter de 
kinderen zitten (Maas vond dat niet tot 
het beroep van onderwijzer behoren)100). 
Hij had een conflict met de onderwijzers
bond, dat als volgt verliep. 

Kleine buien 

De bond was in de laatste jaren van de 
negentiende eeuw opgericht en als R.K. 
Onderwijzersbond in Limburg uitsluitend 
toegankelijk voor Limburgse onderwij
zers. Het hoofd van de openbare lagere 
school, waar Maas aan verbonden was, 
had hem als lid opgegeven zonder zijn 
toestemming of voorkennis. Maas had 
dat maar op zijn beloop gelaten en was 
zijn verplichtingen als lid nagekomen. 
Rondom het ontwerp Wet op de leerplicht 
ontstond wat actie. 

Op een vergadering van de afdeling 
Venray werd besloten een adhesiebe
tuiging met het ontwerp aan de Tweede 
Kamer te zenden. Dit besluit werd niet 
uitgevoerd. Toen Maas in een volgende 
vergadering vroeg, waarom dit niet ge
beurd was, kwam als antwoord: 'Omdat 
de Bisschop van Roermond het had ver
boden'. Ik vroeg: 'Heeft de Bisschop het 
veto-recht betreffende besluiten van den 

R.K.O.B., die bijna geheel uit openbare 
onderwijzers bestaat?'. Antwoord: 'Ja, 
dat is zoo vastgesteld bij de aanvaarding 
van zijn Beschermheerschap'. Ik: 'Schrap 
mij dan maar als l id!'. En ik verliet de 
vergadering'. 100a). 

De Limburger Koerier (redacteur This-
sen, pastoor van Amstenrade) schreef: 
'De Venraysche onderwijzers loopen aan 
de leiband van den liberaliseerenden 
heer Maas'. Desondanks bleven de on
derwijzers van Venray op de hand van 
Maas, tot dr. Poels, kapelaan te Venlo, 
zoon van wethouder Poels van Venray 
en een — overigens in kritische aanleg 
geestverwante — achterneef van Maas, 
een andere tactiek toepaste door alle 
onderwijzers minus Maas op een wijn-
fuif in zijn ouderlijk huis te Venray uit te 
nodigen, waarop hij hen voorhield weer 
goede leden van de R.K.O.B. te worden, 
'want ze moesten zich wel voor oogen 
houden, dat de katholieke geestelijkheid 
in haar volste recht was, als zij een on
derwijzer in zijn carrière tegenwerkte, 
omdat hij den R.K.O.B. bestreed !'100b). 

Onweer 

Toch waren deze en andere kwesties 
slechts kleine buien geweest. Het zware 
onweer brak pas los, toen zijn schetsen 
over het gemeentebestuur begonnen te 
verschijnen, toen hij zich als schrijver 
manifesteerde naar buiten. Hij schreef 
over de gemeentesecretaris, over de 
raadsleden Van Leuteren, Van Knikken, 
Van Kikkeren, Van Schapen, Van Os, 
Van Dommelen, boer Hannes en veld
wachtervan Uilen. Toen kraakte de lucht 
van slagen boven zijn hoofd. Met name 
stond daarbij centraal: hij, als onder
wijzer, als opvoeder van de jeugd. Blijk
baar was dus een onderwijzer geen 
staatsburger in Nederland, vond Maas101). 

De clericale machten van de streek — 
meende Maas — hadden er alles op ge
zet om hem te verbannen. Daarom was 
het onweer voortdurend boven hem blij
ven hangen. Het trok geen ogenblik 
af102). In een van de kranten werd zelfs 
— zoals al vermeld — geschreven dat de 
onderwijzers van Venray en omstreken 
allemaal aan de leiband van 'den libera-
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liseerenden heer Jan van Houtum' lie
pen103). 

Ook toen hij, na het hoofdonderwij
zersexamen te hebben gedaan103a), ge
vraagd werd les te geven aan een cursus 
candidaat-hoofdonderwijzers, duurde het 
niet lang of op de deelnemers aan zijn 
cursus werd zware pressie uitgeoefend. 
In verschillende vorm, maar met uitein
delijk dezelfde bedreiging: niet langer 
zijn lessen volgen, of anders geen kans 
meer op een benoeming met verbetering 
van positie104). 

Als hij zesentwintig jaar is, trouwt hij, 
en verlaat hij ongeveer gelijktijdig zijn 
eerste werkkring. 

Sindsdien zijn de moeilijkheden voor 
Herman Maas eigenlijk nooit meer van de 
lucht geweest. Zijn levensloop laat een 
continu maatschappelijk falen zien. Hij 
heeft zelf de kern hiervan vlijmscherp 
aangewezen, gesitueerd rond 1910. Hij 
schreef: 'Volhouden! Opkijken naar het 
ideaal! Het ideaal? Zijn ideaal? Literaire 
kunst, cul tuur. . . ' . En dan komt het: 
'Door het onmeedoogende noodlot in 
Van Cuycks gedaante ( = Derksen) neer-
gestooten in de afgrond van het lager 
onderwijs in Nederland. In een kaste van 
paupers, armoedzaaiers, slaven naar li
chaam en geest, door een leger van 
machthebbers gedoemd a-sociale wezens 
te zijn!'105). 

Over deze discrepantie tussen aanleg 
en realisering, tussen kunnen en zijn, 
tussen willen en presteren is Maas nooit 
heengekomen. Hij had meer aanleg dan 
hij verwerkelijkte, hij kon meer dan hij 
was, hij wilde meer dan hij presteerde. 
Een dergelijke situatie noemen wij 
frustratie. Haar omvang was niet gering, 
een leven lang. Haar aard was — zover 
wi j weten — minstens intellectueel en 
maatschappelijk. 

C. De omvang en de aard van zijn extra
versie 

Notitie van Maas-zelf (ongedateerd) 
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Hge reageren mensen op frustratie? 
Ik denk dat er drie mogelijkheden zijn: 

interiorisering, introversie, het naar 
binnen klappen. Dan hebben wij te ma
ken met de frustratieneurose; 

neutraliteit, noch introversie, noch 
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extraversie. Dan hebben wi j te maken 
met het verschijnsel van: 'het zal mij een 
zorg zijn, het zal mijn tijd wel duren, wie 
baas is bakt koek', kortom van het be
rusten; 

exteriorisering, extraversie, het naar 
buiten klappen. Dan hebben wij te ma
ken met de poging tot frustratie-over
stijging, een welhaast dialectisch be
grip. Een van de vormen van frustratie-
overstijging, naast uit-leven, uit-schreeu-
wen, uit-zingen, etc, is — dunkt mij — 
het uit-schrijven en uit-lezen. 

Mijn stelling is nu, dat Herman Maas, 
die veelvuldig en veelvormig gefrus
treerde, geprobeerd heeft zijn frustratie 
te overstijgen door zich 'uit te schrijven', 
na lang en uitgebreid lezen. 

Dat lezen begon al heel vroeg, zoals 
wij zagen. En het schrijven volgde snel. 
De druk, die op hem lag door de onjuiste 
'school'-keuze, trachtte hij af te wen
telen door zich onder te dompelen in 
zijn studie van literatuur. Uitkomst boden 
hem naast de 'klassieken de werken van 
Goethe, Schiller, Heine en andere Duit-
schers'106). Maas is dan vijftien jaar. 
Maar het blijft niet bij lezen. Want 'hij 
gaf zich over aan zijn dromen, schrijver 
te worden. Schrijver van de Waarheid!' 
107). Hij schreef uit onweerstaanbare 
aandrang: schetsen, kleine verhalen, die 
hij dan gewoonlijk de volgende dag weer 
verscheurde108). 

Zich uit-schrijven 

Op een dag — Maas is dan in zijn zes
tiende levensjaar — laat hij een schets 
over zijn grootvader slingeren, de notaris 
van Venray komt ten huize van Maas' 
ouders en leest het stuk. Het volgende 
gesprek ontwikkelt zich daarna: 'Waar 
haalt hij het in 's hemelsnaam vandaan! 
Hoe oud is hij eigenlijk? Vijftien en een 
half zoowat . . . . waarom? 't Is curieus! 
Ik snap er niets van! Maar als hij later 
zóó gaat schrijven, en het laat drukken, 
dan zal hij een moeilijk leven krijgen, 
dat weet ik wèl!'109). 

Toen hij onderwijzer was geworden, 
ging hij met tegenzin naar zijn werk, 
wachtend op het tijdsein van vier uur: 
'dan begon voor hem het leven, dat hij 

geregeld rekte tot twee, drie uur 
's nachts, tusschen zijn boeken en zijn 
geschriften. Op vrije dagen veroorloofde 
hij zich zelf de weelde, zich eens uit te 
slapen. Op schooldagen sliep hij geen 
enkele nacht langer dan vier, vijf uren 
en het verlies van die uren vond hij nog 
jammer'110). 

Voor hem begon het leven eigenlijk 
pas na de schooluren, een leven dat een 
hele wereld van de schoolmeesterij 
verwijderd was. Maar de schoolmeesterij 
duldde dat niet111). 

Hij schreef en beleefde de vreugde ar
tikelen in een paar onderwijsbladen ge
plaatst te zien en zelfs met vier gulden 
per artikel gehonoreerd te krijgen112). 
Maar zij vonden onder zijn collega's geen 
weerklank. Het schoolhoofd met het 
pseudoniem Halgers noemde het zelfs 
jongenswerk, en vond het onbegrijpelijk 
dat redacties deze ijdelheid ondersteun
den113). 

Maas onderging ook de teleurstelling 
dat grote kranten voor zijn onderwijsar
tikelen geen animo hadden. 

'Daarentegen plaatsten die weer on
middellijk een paar litteraire schetsen 
over streekkermissen met zuiplapperijen, 
vecht- en moordpartijen en andere uit
spattingen. Wat hem ( = Maas) eigenlijk 
ook een veel intenser genoegen ver
schafte dan zijn onderwijsartikelen. Wat 
hem echter de boosheid van de gewes
telijke bladen op den hals haalde: ge-
meene stukken, een smet geworpen op 
de goede katholieke bevolking, er viel 
wel eens iets voor, maar zóó waren toch 
niet alle menschen!'114). 

Maas trok zich van de boosheid van de 
gewestelijke bladen niets aan. Hij werd 
er niet door geïntimideerd. Hij is, voor
zover bekend en na te gaan, nooit door 
iets van zijn stuk gebracht, althans in de 
zin van: laat mij er nu het zwijgen maar 
toe doen. Hij is nooit stomgeslagen 
door wat hij zag en ervoer. Hij reageerde 
continu op wat hij waarnam. Dit 're
ageren' van Maas blijft voor mij de kern 
van zijn persoon, intellectueel en maat
schappelijk. 

Ik geloof wel dat zijn inspiratiebron
nen elders hebben gelegen. Maas heeft 
daar zelf iets van genoteerd. Als hij het 

heeft over de betekenis van de nalaten
schap van zijn grootvader voor zijn jeugd 
en zijn leven zegt hi j : 'Hij (Jan van 
Houtum = Herman Maas) vond daar ook 
de werken van Erckmann — Chatrian en 
las Histoire d'un Sous-maitre. In die om
standigheden maakte dat verhaal op hem 
een diepen indruk, dien hij heeft meege
nomen heel zijn verder leven lang'115). 

Dat is niet de enige keer geweest dat 
Herman Maas deze schrijver en dit boek 
gememoreerd heeft. Herhaaldelijk heeft 
hij het aangewezen als een van zijn in
spiratiebronnen. Dat wordt ook begrij
pelijk geacht, omdat de hoofdpersoon 
uit deze Franse roman, Jean-Baptiste, 
een jonge, idealistische dorpsonderwijzer 
in Elzas-Lotharingen was, die de achter
lijke bevolking van zijn standplaats wilde 
ontwikkelen116). 

Dit moge dan zo zijn, en ik ben bereid 
aan te nemen dat Maas geheel of gedeel
telijk zijn aandrift aan de genoemde pu
blicist en de genoemde publikatie heeft 
ontleend, dat neemt niet weg dat hij als 
'achterlijke bevolkings-ontwikkelaar' 
is opgetreden via het medium van het 
schrijven, niet als politicus, niet als 
spreker117), niet als maatschappelijk 
werker, neen, duidelijk als schrijver. En 
als schrijver re-ageerde Maas evident 
op de frustraties die hij had ondervonden 
en ondervond. 

Het is voor mij aan geen enkele twijfel 
onderhevig dat het leven van Maas en 
zijn wijze van expressie totaal anders 
zouden zijn verlopen, indien de jonge 
Herman wèl naar het 'college' van Venray 
was gegaan, wèl een gymnasiale oplei
ding had gehad, en wèl naar de univer
siteit was gegaan (waar hij — gezien het 
door hem gepresteerde — voldoende 
kwaliteiten voor had). 

En zelfs wanneer hij als zestienjarige 
notarisklerk was geworden, zouden zijn 
leven en zijn naar buiten treden een ge
heel ander aanzien hebben gehad. 

Nu heeft hij voor de continue frustratie 
als enige uitweg gevonden het voort
durende schrijven. 

Conclusie 

Herman Maas heeft geschreven: 
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romans, de meeste uitgegeven, met 
verschillende drukken, enige onuitgege
ven; 

studies op diverse gebied, literair, 
psychologisch, onderwijskundig, taal
kundig; 

artikelen en verhalen in tijdschriften 
van verschillende snit; 

artikelen en verhalen in kranten, jour
nalistieke stukken dus118). 

Hij was actief redacteur van: 
Limburg's Belang; 
De opleiding; 
De Eindhovenaarus). 
Hij vertaalde een aantal romans van 

Paul Bourget, Lloyd C. Douglas, Peter 
Bazon, Delly, Jean de la Brète. 

Maas heeft inderdaad ontzaglijk veel 
geschreven. Ik geloof zonder enig voor
behoud dat hij 'trachtte naar waarheid 
konkrete sociale situaties onder woorden 
te brengen, met de bedoeling op de ont
wikkeling van die situaties invloed uit te 
oefenen. Hij hekelde wantoestanden in en 
om de Peel, in het onderwijs, in de stad'. 
(Eindhoven)120). 

Ik wil ook aannemen dat 'het schrijven 
van hekelschriften . . . , ook in een zoge
naamde demokratie, een leven van ver
volging (impliceerde)'. Dat 'het dage
lijks brood Maas zelfs (werd) ontnomen'. 
Dat 'van alles en nog wat uit de hoek 
(werd) gezocht om Maas het leven onmo
gelijk te maken, om de integriteit van de 
onderwijzer-leraar en schrijver in twijfel 
te doen trekken, om zijn geschriften ver
dacht te maken'121). 

Ik wil dat alles geloven en aannemen. 
Maar toch kan ik mij niet onttrekken 

aan de voorlopige conclusie, die zich aan 
mij blijft opdringen, dat het hele schrij
ven van Herman Maas, met alle bedoe
lingen die hij moge hebben gehad daar
mee zijn omgeving te veranderen, dus een 
sociaal protest te formuleren, evenzeer 
en vermoedelijk nog meer het karakter 
heeft gehad of misschien gekregen van 
een onafgebroken strijd tegen de gevol
gen yan een breuk in zijn persoonlijke 
ontwikkeling. Een breuk, die heeft plaats
gevonden in zijn jonge jaren en die heeft 
verhinderd dat Maas is geworden wat hij 
in potentie in zich droeg: academicus te 
zijn, die wetenschappelijk werk kon doen, 

Omslag van Maas' roman Het goud van de Peel, P. M. Vink, Amersfoort, 1909 
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die de waarheid kon dienen zonder res
trictie. Want alleen als onafhankelijke 
academicus was Herman Maas mijns in
ziens werkelijk in staat geweest te worden 
wat hij wilde zijn: 'Schrijver van de Waar
heid!'122). 

Alleen als zodanig zou hij er in ge
slaagd zijn dit 'ideaal hoog te houden' 
123) 

Herman Maas heeft de frustraties van 
zijn jonge jaren nooit getranscendeerd: 
hij is er tot op zijn oude dag in zijn ge

schriften steeds opnieuw op terug ge
komen. Steeds keerde hij op schrift naar 
Venray en de Peel terug, nog tientallen 
jaren, nadat hij die omgeving voorgoed 
had verlaten. Hij was als het ware op 
zijn jeugd gefixeerd en zag te weinig dat 
Venray, de Peel en de hele wereld van 
1900 af grondig veranderd waren. 

Maar ook dat behoorde onlosmakelijk 
bij Maas' manier van 'extraversie in 
frustratie'! 

Begin van een bijdrage in De Heraut van het heilig Hart, november 1928; het blad 
stond destijds onder redactie van J. Zeij, S.J. 

GIERIGHEID 
De Katholieke Cultuur moet de wereld 

redden en leiden, omdat de Katholieke 
Kerk de eeriige ware Kerk van Christus is. 

T"^\an koomde dalik efkes an. waor? 
~~ "•""" De veldwachter knikte, en een groet brommend ging hij 
door. De spotblikken van de dorpelingen, die ook de Hoogmis 
hadden bijgewoond en onder het voorbijgaan hen brutaal begaapten, 
toen de oude Leneke met haar sissende fluisterstem met hem stond 
te praten, hadden hem gehinderd. Wat zij zeiden, kon hij niet 
verstaan, maar veel goeds zou het zeker niet geweest zijn. Waarom 
had die oude tang hem ook precies op den kerkweg staande 
moeten houden? Eigenlijk moest hij niet gaan, extra nu niet. Veel 
zou er voor hem ook wel niet aanzitten, want Leneke en haar 
broer Jan allebei zaten aan eiken aardappel, dien zij ingekuild 
hadden, vastgegroeid. Maar van den anderen kant, het karweitje 
was gemakkelijk meegenomen, dat begreep hij wel, en bij zijn 
mager traktementje van tweehonderdenvijftig gulden per jaar moest 
wel alles hem welkom zijn. Een oogenblikje den boeman gaan 
spelen bij een weduwe met nog maar kleine kinderen, een eindje 
buiten het dorp nog wel, daar kwam naar hem dacht het gesis 
van Leneke maar op neer; anders hoefde hij niets te doen, kwaad 

* kon het voor hem dus niet.... 
De oude Leneke schuifelde met haar stijfgewerkte beenen over 
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Aantekeningen 

53) zie noot 51 en De 'zedeloosheid' in de Tweede Kamer, 
opgenomenachterLande/Zy/teeeni/oud, A.Schoonderbeek, 
Laren, 1919 (2e druk), passim. 
54) De Nieuwe Gids, mei 1920, september 1929, apri l t/m 
juli 1930; Nederland, oktober 1930; De Heraut van het hei
lig Hart, november 1928, november 1929, januari 1930. 
55) Bijzonderheden over plaats en/of aantal noteerde Maas 
in een aantekening (zie noot 38). 
56) De 'zedeloosheid' etcetera (zie noot 53), blz. 140. 
57) A. Maas, o . c , blz. 19. 
58) t.a.p., blz. 20. 
59) Uitgave van J. J. Romen & Zonen, Roermond. 

Deze roman had Maas ui tgeprobeerd in enige fragmen
ten, verschenen in De Heraut van het heilig Hart, novem
ber 1928 en november 1929 (zie noot 54). Een grondig ge
wi jz igde herdruk van deze roman verscheen posthuum 
(in 1970) b i j Uitgeverij De Fontein, De Bilt, met een zeer 
lovende in le id ing van Walter Breedveld. 
60) A. Maas, o . c , blz. 21 . 
60a) Herman Maas schreef over Jan van 
Houtum neer: In hun gezin met tot nu toe twee kinderen 
scheen niet elke dag de zon in het huisel i jk leven' . (De 
kleine Stad, blz. 142). 
61) A. Maas, o . c , blz. 21 . 
62) t.a.p., blz. 22. 
63) t.a.p., blz. 20. 
64) t.a.p., blz. 59. 
65) Uit de geschiedenis van het onderwijs in Limburg, 
Nieuw Nederland, Maandblad voor Economie, Staatkunde 
en Cultuur. Uitgave: Nederlandsche Nationaal-Social ist i 
sche Uitgeveri j Nenasu, Postbus 58, Utrecht. Red: Prof. 
Dr. R. van Genechten, Voorburg, juni 1944,10e j rg . , no.12, 
blz. 944-960. 
66) A. Maas, o . c , blz. 31. Het manuscript (getypt) van 
deze novel le, met een aantekening van Herman Maas, be
vindt zich in de Bibl iotheek van het Provinciaal Genoot
schap van Kunsten en Wetenschappen te 's-Hertogen-
bosch, doos 24 A 41, no. 9. 
66a) A. Maas, o . c , blz. 58. 
67) Uitgeveri j A. Schoonderbeek, Laren (zie ook noot 29). 
68) Col lect ie H .H . J. Maas, doos3 , Letterkundig Museum, 
's-Gravenhage. 
69) t.z.p. 
70) A. Maas, o . c , blz. 53. 
71) t .a.p., blz. 53/54. 
72) t.a.p., blz. 20. 
73) Frans Babyion in het gedicht In memoriam H. H. J. 
Maas in Groot-Eindhoven, 31 januari 1958, weergegeven 
bi j A. Maas, o . c , blz. 3. 
74) Manuscript De kleine Stad, blz. 82. 
75) t.a.p., blz. 84. 
76) t.z.p. 
77) t.a.p 
78) t.a.p 
79) t.a.p 
80) t.a.p 
81) t.a.p 
82) t.a.p 

, blz. 81. 
, blz. 82. 
, blz. 85. 
, blz. 87. 
, blz. 80. 
, blz. 81. 

Een beknopte beschri jv ing van deze episode uit 1890, 
tot en met de betreurde inschri jv ing ook in Over mijn be
noeming tot leeraar, co l lect ie Maas, doos 1,113, Letter
kundig Museum, 's-Gravenhage. 
83) t.a.p., blz. 87. 
84) t.a.p., blz. 87/88. 
85) Over mijn benoeming tot leeraar (zie noot 82). 
86) De kleine Stad, blz. 89/90. 
87) t.a.p., blz. 89. 
88) Over mijn benoeming tot leeraar. 
89) De kleine Stad, blz. 90. 
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90) t.z.p. 
91) t .a.p., blz. 93. 
92) t .a.p., blz. 94/95. 
93) t .a.p., blz. 95. 
94) t .a.p., blz. 96. 
95) t .a.p., blz. 97/98. 
96) t .a.p., blz. 99. 
97) t .a.p., blz. 100. 
98) t .a.p., blz. 101. 
99) t .a.p., blz. 103. 
100) t.a.p., blz. 101. 
100a) Deliberaliseerendeheer Maas, Aantekening i nco l -
lect ie H. H. J. Maas, doos 1,113, Letterkundig Museum, 
's-Gravenhage. 
100b) t.z.p. 
101) De kleine Stad, blz. 106. 
102) t.a.p., blz. 107/108. 
103) t.a.p., blz. 110. 
103a) Hij vo lgde de hoofdaktecursus van H. Ouwer l ing te 
Deurne, waaruit vr iendschap ontstond. Hij leerde Ouwer-
I ing in september 1896 kennen, toen deze verwikkeld was 
in wat Maas noemde de schools t r i jd van Deurne', d.w.z. 
het streven van detoenmal ige pastoor de openbare lagere 
school te doen verdwi jnen ten faveure van de opr icht ing 
van een kathol ieke bi jzondere school . Deze opzet gelukte 
maar half, maar wei moest Ouwerl ing uit z i jn betrekking. 
Omdat hi j er niet in slaagde de akte M.O.-Nederlands te 
halen, moest hij wel naar een andere baan ui tz ien. 

In 1899werd Ouwerl ing redacteur van De Zuidwillems
vaart te Helmond, waarvoor hi j Maas als medewerker 
charterde. 

In de per iode 1896-1899 heeft Maas eens bi j Ouwerl ing 
gelogeerd, in augustus. Ti jdens die week wandelden zij 
samen door Deurne en kwamen langs de pastorie. 'Plot
sel ing bleef daar De V isscher (= Ouwerling) stil staan, stak 
z i jn gebalde vuist omhoog en bracht met schorre stem de 
woorden over de l ippen: 'Die kerels z i jn de schuld van 
driekwart van het leed in de were ld ' . 

Dat doorschokte den jeugdigen Jan van Houtum, tot een 
beroer ing van geest en gemoed, die hij nooit meervergat ' . 

Gegevens ont leend aan a) H. H. J . Maas, Slordigheden 
of geschiedvervalsing? In Bibl iotheek van het Provinciaal 
Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen, 's-Herto-
genbosch, doos 24 A 41, nr. 16 en b) Manuscript De kleine 
Stad, alsvoor, blz. 117. 

Fragment uit foto-omslag: Peellandschap 

104) t .a.p., blz. 121. 
105) t .a.p., blz. 142. 
106) t .a.p., blz. 95. 
107) t.a.p., blz. 96. 
108) t.z.p. 
109) t .a.p., blz. 97. 
110) t.a.p., blz. 99. 
111) t .a.p., blz. 105. 
112) t.z.p. 
113z t.a.p., blz. 106. 
114) t.z.p. 
115) t .a.p., blz. 87. 
116) Adriaan Maas, o . c , blz. 32. 
117) Maas heeft als jonge onderwi jzerwei causerieën ge
houden, maara l leen over de l i teraire beweging der Tach
t igers, De kleine Stad, blz. 113. 
118) Ar t ike len, schetsen e verhalen van Herman Maas 
verschenen in Peel en Maas, De Zuidwillemsvaart, De Va
cature, Romen's Aankondiger, De Nieuwe Venlosche Cou
rant, DeSollicitant,Limburg's Belang, Maas-en Roerbode, 
De Zuid-Limburger, Katholieke Illustratie, Nieuw Leven, 
Noord en Zuid, De Schouw, Hamer, Frankenland, De Wan
delaar, De Nedermaas, De Heraur van het heilig Hart, 
Dagbladvoor Noord-Limburg, DeNieuwe Gids, Nederland, 
Nieuw-Nederland, Algemeen Dagblad, De Telegraaf, De 
opleiding, De Nieuwe Koerier, Eindhovensche-enMeierij-
sche Courant, Het Schoolblad en mogel i jk nog in andere 
per iodieken. 

Ik ben het overigens niet eens met de opmerk ing van 
Adriaan Maas, dat het nutteloos en ondoenl i jk is om van 
de journal ist ieke art ikelen van Maas een vo l led ige b ib l io
graf ie te maken, A. Maas, o . c , 52. Ik geloof dat het nood
zaken jkza l z i jn een volledige b ib l iograf ievan Maas samen 
te stel len. 
119) De Eindhovenaar bestond in 1932 en 1933. Redacteur 
was H. H. J. Maas, medewerker mr. H. H. J. Maas. Hetwas 
een blad voor poli t ieke voorl ichting en beschaving! In 
het derde nummer kwam eeh beginselverklar ing voor: 
'Onze leuze is: Stri jd tegen leugen en onrecht, verbetering 
van verkeerde toestanden' , vg l . A. Maas, o . c , blz. 53. 
120) A. Maas, o . c , blz. 9. 
121) t .a.p., blz. 10. 
122) De kleine Stad, blz. 96. 
123) t .a.p., blz. 142. 


