
dr. j . p. a. van den dam 

h.h.j. maas 
extraversie in frustratie 

In het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Juffrouw Ida-
straat 11, 's-Gravenhage, berusten vele collecties. 

Een daarvan is de collectie H. H. J. Maas. Zij bestaat uit de inhoud van drie dozen, 
een krantenknipselverzameling en een aantal brieven die 'niet zonder toestemming 
van de rechthebbenden kunnen worden ingezien'1). 

In een van de dozen, waarin 'de collectie H. H. J. Maas zich in geordende, maar 
nog niet beschreven staat. . . bevindt'2), trof ik een getypt manuscript aan, getiteld 
'Herman Maas. Leven en werken', dat van de hand is van Adriaan Maas, blijkens het 
vermelde op blz. 4 van het manuscript in 1966 inwoner van Geldrop3). 

Deze Adriaan Maas, die geen familie is van zijn object, daarvan geeft hij althans 
geen enkele blijk4), haastte zich op de laatste dag van het jaar, volgend op dat waarin 
hij zijn manuscript aan het Letterkundig Museum had afgestaan, te verklaren dat hem 
duidelijk was geworden 'dat dat afstaan enigszins voorbarig had plaats gevonden'5). 
Hij onderstreepte dit door er onmiddellijk aan toe te voegen, dat het manuscript niet 
meer was dan een 'voorlopige' inleiding. Hij motiveerde dit weer meteen door te ver
melden dat van de nalatenschap van Herman Maas in 1967 allerlei materiaal is terug
gevonden: brieven (van en aan hem) en manuscripten, geplaatste en niet-geplaatste, 
veel onbelangrijke en belangrijke; zelfs enige manuscripten van romans. En hij knoop
te er, voor zichzelf en voor anderen, de conclusie aan vast, dat in een grondige studie 
bestudering van dat materiaal niet achterwege gelaten mag worden. 

Tegen deze conclusie sta ik nu aan te kijken. Want, tenzij er lieden als Adriaan 
Maas bezig zijn met of zich zetten tot het wrochten van een 'definitieve' inleiding, 
lijkt het mij bijna onontkoombaar dat ik mij in de komende jaren met dat karwei ga 
bezighouden. 

Want, laten wij wel wezen, tot nu toe heeft nog niemand, met uitzondering van de 
Geldropse Maas wellicht, zich echt serieus met het fenomeen Herman Maas geoccu
peerd. 

Niemand, dat wil zeggen noch P. Dezaire6), noch W. van Heugten7), noch K. Reijn-
ders8), noch J. Royackers9), noch H. van Baar10), noch H. Kapteijns11), noch A. van 
Duinkerken12), noch L. Rogier13), noch P. Haimon14), noch P. Oomes15), noch K. 
Reijnders opnieuw16), noch A. Salomons17), noch een hele reeks anderen. 

De moeite waard 

De eerste vraag die dan rijst is of het 
de moeite waard is zich echt serieus met 
Herman Maas bezig te houden. Is het 
vooral de moeite van een misschien ja
renlange besteding van schaarse vrije 
uren waard? 

Ik dacht van wel. Ik zal trachten te 
verklaren waarom. 

Ik liep al lang, al van het moment af 
dat ik op het spoor van Maas was gezet, 
rond met de gedachte en het gevoel 
waarom die man mij nu eigenlijk zo boei
de. Mijn omgeving is mijn getuige dat ik 
van het begin af aan en telkens weer zei: 
Wat is dat een fascinerende vent ge
weest, in een fascinerende omgeving en 
in een boeiende t i jd! ' . Maar waarom was 
dat zo, voor mij? 

Ik meen het op 11 september 1972 rond 
drie uur in het Letterkundig Museum te 
's-Gravenhage ontdekt te hebben. Ik zal 
nog aangeven hóe, want dat komt na
tuurlijk in dit verhaal te pas, maar ik zeg 
nu bij voorbaat al wat ik denk dat de kern 
van mijn ontdekking is, die de rechtvaar
diging van de ondertitel van dit referaat 
inhoudt. 

Herman Maas lijkt mij een specimen 
te zijn van de gefrustreerde mens (en 
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daarom erg menselijk, want frustratie is 
mijns inziens de essentie van vrijwel elk 
menselijk lot, dat is de menselijke con
ditie: het falen, het niet halen), èn, daar
naast, is Herman Maas, lijkt mij, ontko
men aan de neutralisering of de interio-
risering van deze frustratie in de berus
ting of de neurose. Hij heeft de funda
mentele frustratie, die zijn deel was, tot 
zijn laatste snik weerstaan door een wel
iswaar niet briljant, maar toch zeer in
telligent en erudiet schrijverschap 

Maar is het — objectief gezien — zin
vol al die moeite er aan te besteden en 
zo de herinnering aan Herman Maas 
levendig te houden? 

Ik heb een proefschrift over Armand 
Diepen geschreven. Ik kan mij niet voor
stellen dat dat boek veel gelezen wordt. 
Dat is toch niet helemaal terecht. Diepen 
was iemand. Hij onderscheidde zich van 
de meeste van zijn medefabrikanten. Hij 
had geest, wat het ook moge zijn. Hij 
was een vent, hij was authentiek. 

Zou het altijd om authentieke perso
nen gaan, als zij ons boeien en bezig
houden? Als wij willen weten, hoe zij 
werkelijk waren of zijn? 

Maas is er nu voor mij, en ik wil we
ten hoe hij werkelijk was. Heeft hij de 
wereld veranderd? Ik denk het niet. Was 
hij een groot literator? Ik zou het niet 
durven beweren. Was hij een groot ge
leerde? Ook dat niet. 

Maar hij was wél, hoe dan ook, een 
aparte man. Niet een aangepaste, niet 
een schipperaar, niet een compromis
zoeker, niet een gemakkelijke ja-zegger. 
Maas was tegendraads. En de tegen-
draadsen zijn, naar mijn gevoel, maar dat 
is uiteraard erg persoonlijk, de belang
rijke mensen. Hij dreef niet mee op de 
stroom, dat is. gemakkelijk, dat levert 
meestal alleen comfort op. Hij ging te
gen de stroom in, dat is niet gemakke
lijk, dat levert meestal alleen strijd, on
begrip, weerstand en in de ergste geval
len tegenwerking, broodroof, armoede op. 
Env bij Maas kan men wel spreken van 
een der zeer erge gevallen. 

Dit referaat heb ik onderverdeeld in 
drie delen, die een globale eerste bena
dering bevatten van: 

a de levensloop van Herman Maas; 

Omslag van Maas' roman De Hoofdzonden op het land, J. J. en Zonen, Roermond, 
1930 

m 
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Tegen de benoeming van Maas gerichte motie in de algemene vergadering van afge
vaardigden van de katholieke onderwijzersbond te Roermond op 7 mei 1916. De tekst 
is afgedrukt in De Katholieke School van 18 mei 1916 

b de omvang en de aard van zijn frus- ook binnengemeentelijke verhuizingen 
tratie; kunnen hebben plaats gevonden, maar 

c de omvang en de aard van zijn ex- vereist wel nader onderzoek, 
traversie. Maas was de zoon van Gerardus Maas 

en Anna Gertrudis Deenen. Over zijn 
A De levensloop van Herman Maas voorouders van vaderszijde is mij nog 

niets bekend, over die van moederszijde 
Hermanus Hubertus Joannes Maas heeft Maas zelf geschreven. Zowel aan 

werd geboren te Venray, de 'parel van de zijn overgrootvader, Andries Deenen 
Peel17a), in het kerkdorp Oostrum, op (17..-182.), als en vooral aan zijn groot-
24 februari 1877, en hij overleed te Eind- vader Joannes Deenen (1802-1877), heeft 
hoven, op 27 januari 1958. In zijn lange hij heel wat regels gewijd20), 
leven van bijna 81 jaren woonde hij in 'Onder de inwoners van Oostrum', 
diverse andere gemeenten, en wel achter- schreef hij, 'nam Andries Deenen een 
eenvolgens in Nederweert (ingeschreven bijzondere plaats in. Na aan de zooge-
1903), Venlo (1911), Roermond (1912), naamde Hooge School van Venray (men 
Doetinchem (1924) en Nijmegen (1926), sprak ook van de Fransche School) een 
uit welke laatste stad hij in 1931 naar goede opleiding genoten te hebben, voor-
Eirïdhoven verhuisde18). Welgeteld is al in de talen, had hij heel veel gereisd 
zijn naam derhalve verbonden met ze- en van zijn tochten een massa boeken 
ven woonplaatsen. Zijn eigen medede- mee naar huis gebracht. Hij was pas op 
ling van twaalf verhuizingen19) behoeft gevordenden leeftijd getrouwd en had 
hiermede niet in strijd te zijn, omdat er maar één kind, een zoon, die in 1802 



de dagelijkse omgang, maar zonder vrees 
om op papier de dingen bij hun naam te 
noemen. Van mening, dat leren lezen de 
belangrijkste taak van het onderwijs was, 
was hij zelf zijn hele leven een echte 
boekenliefhebber, die bij zijn dood in 
1877 een rijke bibliotheek naliet, vooral 
bestaande uit letterkundige, historische 
en onderwijskundige werken23). 

Verscheidene jaren had Joannes 
Deenen als koster-schoolmeester een 
jaarlijks inkomen van, in een ronde som, 
negentig gulden, d.w.z. een salaris van 
een kwartje per dag, met als emolument 
vrij wonen in de kosterij. Hij moet t i j
dens zijn leven nog veel boeken bijge-
kocht hebben, omdat zij in zijn boeke
rij voorkwamen en tijdens het leven van 
Andries Deenen nog niet verschenen 
waren. Dat hij die kon betalen ondanks 
zijn kleine inkomen, schreef Maas hier
aan toe, dat Deenen oud in het huwelijk 
trad, op de erfenis van zijn vader kon 
teren, en in een tijd van lage levensstan
daard leefde. 

Die boeken van Joannes Deenen speel
den direct een grote rol in zijn eigen 
leven en indirect in dat van zijn klein
zoon, Herman Maas. 

Direct in zijn eigen leven, omdat hij 
er zo veel van hield, wat in overeenstem
ming was met zijn beschouwende natuur, 
waarop de positivistische utiliteitsgeest 
geen vat kreeg. Hij sprak wel van be
schaving door het onderwijs, van lectuur, 
enzovoorts, maar niet van lager onder
wijs als voorbereiding tot beroep of be
drijf24). 

Indirect in dat van zijn kleinzoon, Her
man Maas. In zijn ouderlijk huis bevond 
zich op zolder de grote bibliotheek van 
zijn overleden grootvader. Grote kisten 
en manden vol boeken stonden daar en 
er lagen stapels boeken langs de kanten 
opgetast. Op welke leeftijd Maas op deze 
zolder 'ontdekkingen' begon te doen, 
kon hij zich later niet meer precies her
inneren. Maar wel wist hij, dat hij daar 
tot in de tweede helft van zijn dertiende 
levensjaar (1890), althans als het niet 
te koud was, dagelijks uren heeft door
gebracht. 

Hij las ontzaglijk veel. Heel veel boeken 
interesseerden hem toen nog niet, maar 

dan bekeek hij graag de mooie kaart-
werken met attributen in kleuren, die 
zeewegen voorstelden, voortbrengselen 
van landstreken, etcetera. Veel reisbe
schrijvingen, historische werken, aller
hande literatuur, als een geïllustreerde 
uitgave van de fabels van La Fontaine, 
behoorden tot zijn gading. Ook dikke 
boeken van Pestalozzi, zoals hij zich 
later, op een hoger peil van ontwikkeling 
gekomen, herinnerde. 

In 1890, in de herfst, ging deze boeken-
schat voor een groot deel verloren door 
brand. Urenlang dwarrelden de bladen 
der boeken door de lucht, de velden 
waren ermee bezaaid. Van wat er over
schoot is een deel in antiquariaten te
recht gekomen, de rest bleef bij Maas in 
zijn bezit25). 

Hoe het zij, uit de eigen verklaring van 
Maas blijkt, dat hij op de lagere school, 
van zijn zesde tot zijn dertiende jaar, ook 
heel veel moeilijke stof las en leerde, 
uit boeken die hij naderhand bij de on
derwijzersopleiding en -examens zag ge
bruiken. 

De opvolger van Joannes Deenen, J. 
Derksen, die ook les gaf aan de Rijks-
normaalschool te Venray, behandelde, 
toen Maas op zijn school zat, de hele 
theorie van rekenen en aardrijkskunde 
van Indië in de zesde klas op dezelfde 
manier als hij de stof aan kwekelingen 
voorschotelde. Alleen de hoogst begaaf
den konden dat volgen, de rest bleef on
derweg steken; velen maakten maar drie 
of nog minder van de zes schooljaren 
af. Van de kinderen, die gelijk met Maas 
op school waren gekomen, waren er in 
de zesde klas maar twee, waaronder hij
zelf, zonder doubleren aangeland26). 

Nog op een andere manier heeft Maas 
de invloed van zijn grootvader onder
gaan, althans via een episode uit diens 
leven. 

Joannes Deenen trad drie jaar vóór 
zijn overlijden, derhalve in 1874, circa 
72 jaar oud, als hoofd van de school 
af27). De laatste jaren van zijn leven ver
viel hij tot een diepe zwaarmoedigheid. 
Maas noteerde dat het geleden onrecht 
hem te zwaar was geweest28). 

Wat was dit onrecht? En wat heeft het 
met Herman Maas te maken? 

Om deze beide vragen te beantwoor 
den, is het noodzakelijk dat men zich 
verdiept in een, voor zover bekend, on
uitgegeven roman van Maas, die wel eens 
een sleutelkarakter zou kunnen hebben 
29). Aan de methode van werken van 
Maas is het te danken dat wij met een 
grote mate van waarschijnlijkheid het ant
woord kunnen vinden op de vragen be
treffende het onrecht, zijn grootvader 
aangedaan, en betreffende de relatie er
van tot het leven van Maas. 

Laatstgenoemde immers schreef: 'Elk 
onderdeel van dezen roman 'De kleine 
Stad' heb ik waargenomen in de werke
lijkheid. De loopbaan van Jan van Houtum 
heb ik op den voet gevolgd, zijn geschrif-

Foto van H. Maas, ca 1910: men had zich, 
aldus Maas, 'verdekt opgesteld' en bij 
wijze van verrassing deze foto gemaakt 
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ten ken i k . . . Geen enkel feit, geen en
kele toestand, geen enkele situatie, of 
de nauwkeurig-overeenkomstige werke
lijkheid staat er achter. Ik was er zelf 
bij. . . Zoo is ook 'De kleine Stad'... 
een stukje menschheids-geschiedenis'30). 

En nu dan het onrecht, Joannes Deenen 
aangedaan. 

Maas heeft het in 'De kleine Stad' be
schreven als, 'den bitteren strijd', die de 
oude grootvader van Jan van Houtum 'na 
vijftigjarige dienst nog te voeren had ge
kregen met den bedienenden rector van 
de plaatselijke kerk en die geëindigd 
was met zijn ontslag als koster, met de 
bedreiging aan het slot van den ontslag
brief, dat noch hijzelf, noch zijn kinderen 
of andere verwanten het moesten wagen, 
een woord van afkeuring over dat ont
slag tegen iemand te spreken!'31). 

Dit had Jan van Houtum ( = Maas) ont
leend aan een uitgebreid relaas, dat hij 
als jongen van twaalf jaar tussen de boe
ken op zolder onder de nagelaten ge
schriften van zijn grootvader had gevon
den. Maas gaf aan de episode deze kwa
lificatie dat 'het noodlot een greep (deed) 
naar Jan van Houtum'. Zijn moeder en 
zijn ongehuwde inwonende oom, haar' 
broer, wisten niet van het bestaan van 
deze papieren. De kleinzoon hadden zij 
nooit iets van het gebeurde verteld, 'om
dat zij hem nog te jong daarvoor vonden, 
en kennende zijn aard en zijn tempera
ment, het weten voor hem te gevaar
lijk'32). 

In aanmerking genomen het beeld dat 
moeder, oom, tijdgenoten en oudleerlin-
gen van zijn grootvader geschilderd had
den en de gelijkenis van karakter, die 
zijn omgeving tussen grootvader en klein
zoon ('Jan is precies zijn grootvader')33), 
is het niet te verwonderen dat Van Hou-
tum/Maas het ondervonden onrecht voel
de als aan hemzelf begaan, en de ge
moedstoestand van de vroegrijpe jongen 
beschreef met 'geschokt tot in zijn diep
ste innerlijk'34). 

Voor het begrijpen van de ontwikke
ling van Maas is het niet zonder belang 
te zien hoe het beeld van Joannes Deenen 
in Maas leefde: 'een stillen, in zich-zelf 
gekeerden man, die opging in studie en 
het verzamelen van boeken; iemand van 
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groote eruditie; die iedereen gaarne hielp 
met het opmaken van 'papieren' en voor
al steeds bereid was tot het bestrijden 
van ongerechtigheden in den heelen om
trek; dan ontzag hij niets of niemand, 
ook de machtigste machthebbers niet, al 
moest hij daar persoonlijk groote schade 
door lijden'35). 

Herman Maas 

Na de lager school werd Herman Maas 
leerling van de Rijksnormaalschool in 
Venray. Hoe dat in zijn werk ging en met 
welke consequenties het gepaard ging, 
zal in een volgende paragraaf worden 
beschreven en geanalyseerd. Hier kan 
worden volstaan met de vaststelling dat 
Maas een vlugge leerling was, die met de 
opleiding tot onderwijzer en met de 
examens geen enkele moeite had. Daar
voor geslaagd zijnde, kreeg hij als eerste 
betrekking een plaats aan de openbare 
school te Oirlo, een kerkdorp van Venray. 
Enige jaren later behaalde hij zijn hoofd
akte, waarvoor hij werd opgeleid door 
Hendrik Ouwerling uit Deurne35a). Later 
zal hij ook nog de akte M.O. Nederlandse 
Taal- en Letterkunde behalen 35b). 

Terwijl Maas onderwijzer was te Ven
ray, begon hij ook te schrijven. Het juiste 
begin van zijn schrijversloopbaan staat 
nog niet vast. Immers, in een overzicht 
van aan het Gemeente-Archief van 's-Gra-
venhage afgestane documenten36) heeft 
Maas in april 1952 aangetekend: '62. Me
dedelingen aangaande mijn dossiers betr. 
mijn schrijversloopbaan, die begonnen 
is in September 1896 in Peel en Maas, 
Weekblad voor Venray en Omstreken, 
te Venray'. Ook in een bewaard gebleven 
manuscript noteerde Maas: 'In Septem
ber 1896 begon ik mijn schrijversloop
baan 'met publicaties over de economi
sche, politieke, sociale, culturele en cri
minele toestanden in het Zuiden, inzon
derheid in Peelland. Ik was toen negen
tien jaar oud'37). 

Daartegenover legde hij in 1948 over 
hetTDegin het volgende vast: 'Voor zoover 
als ik nu (7948) nog nagaan kan, publi
ceerde ik in Januari 7898 mijn eerste 
stuk in het Venraysche Weekblad Peel 
en Maas onder het pseudoniem Hendrik 

van Gehuchtenisse. Inhoud: de verniel-
zucht (baldadigheid, ruiten verbrijzelen) 
op Zondagavonden in Venray'38). 

In ieder geval is Maas derhalve op 19 
a 20-jarige leeftijd gaan schrijven. In ja
nuari 1898 werd hij aangesteld als me
dewerker van De Zuid-Limburger, Pro
vinciaal en Stedelijk Dagblad van Maas
tricht. 

Het eerste kwartaal ontving hij ƒ 35,— 
honorarium. Het tweede kwartaal was de 
nota hoger, maar tot uitbetaling is het 
niet meer gekomen, omdat het blad op 
de fles ging. Maas' inzendingen gingen 
altijd over Venrayse toestanden: gemeen
tebestuur, zuipen, vechten, moorden, 
vernielen. 

Eveneens in 1898, op 21-jarige leef
tijd, werd hij gedurende enige jaren, wat 
hij zelf noemde 'geregeld medewerker' 
aan De Zuidwillemsvaart, Helmondsche 
Courant, met artikelen en schetsen39). 

Kort daarna, in 1899, werd Maas me
dewerker aan de Maas- en Roerbode te 
Roermond40). 

Eerste boeken 

Het was 1901, toen hij zijn eerste boek 
publiceerde, onder de titel Jan van 
Houtum's Schetsen van over de Peel*'1). 
Hij was toen nog onderwijzer in Venray. 
Dat bleef hij tot 1903. 

Behalve als onderwijzer en schrijver, 
was Maas ook nog op andere wijze ac
tief. In 1900 verzochten enige onder-
Wijzers uit Venray en omstreken hem een 
cursus voor hoofdakte te beginnen, 
voornamelijk in Nederlandse Taal- en 
Letterkunde, en daarnaast in psycholo
gie en geschiedenis. Op die manier ont
stond zijn eerste hoofdaktecursus, waar
aan onderwijzers uit heel Noord-Limburg 
deelnamen. Ook de onderwijzer, bij wie 
hij als kind op de lagere school in de 
klas had gezeten, volgde zijn lessen voor 
het hoofdonderwijzersexamen!42). 

In 1903 huwde hij op 26-jarige leeftijd 
met de bijna twee jaar oudere (geboren 
18 april 1875) Hendrika Hubertina Jose-
phina Braem uit Arcen en Velden. De 
echtelieden vestigden zich binnen drie 
weken na hun huwelijk in Nederweert43). 
In deze plaats, evenals Venray een echte 

Limburgse Peelgemeente, was Herman 
Maas weer onderwijzer aan de openbare 
lagere school. 

Opnieuw werd hem gevraagd een cur
sus voor hoofdakte te beginnen. Deel
nemers kwamen uit de wijde omtrek, van 
Helenaveen aan de ene tot de Duitse 
grens aan de andere kant. Een groep 
kreeg les op woensdag, een andere op 
zaterdag, en een tijdlang gaf hij ook nog 
op zondag les aan een cursus te Venlo. 

Het kan niet worden ontkend dat Maas 
veel hooi op zijn vork had genomen, te 
meer omdat ook zijn gezin zich uitbreid
de. In Nederweert werden uit zijn huwe
lijk twee zoons geboren: Herman Henri 
Jozef op 23 mei 1904, en Henri Frans 
Hubert op 23 juli 1906. Gelet op een en 
ander valt het niet te verwonderen dat 
Maas, die van zichzelf mededeelde fy
siek nooit zo bijzonder sterk te zijn ge
weest, zich overwerkte en enige jaren 
aan zware hoofdpijnen leed. Hij wilde 
alles tegelijk doen, ging nooit uit en 
zocht weinig of geen afleiding. In zijn 
Venrayse jaren b.v. kwam hij gedurende 
de jaarlijkse kermisweek nauwelijks van 
zijn kamer af, laat staan buiten de deur44). 

Veel tijd stak hij in zijn artikelen en in 
zijn literair werk. Van 1908 tot en met 
1910 was hij voor de eerste maal redac
teur van het 'onafhankelijk' tijdschrift 
Limburg's Belang, in de jaren 1907, 1909 

Foto voor het 'persoonsbewijs' in de ja
ren 1940-1945 



Getypte tekst van boekhandelreclame over 
dateerd) 

en 1910 publiceerde hij de drie romans 
die enige jaren geleden gezamenlijk en 
bewerkt als Pee/omnibus door Toon 
Kortooms opnieuw werden uitgege
ven45), te weten: 

— in 1907: Verstooteling (46); 
— in 1909: Het goud van de Peel47); 
— in 1910: Landelijke eenvoud**), te

voren half als feuilleton opgenomen in 
het blad Limburg's Belang 48a). 

In 1911 krijgt Maas te Nederweert ont
slag, omdat er minder onderwijzers no
dig waren, zoals het officieel luidde49). 
Hij krijgt wachtgeld. Korte tijd later vin
den wij hem terug in Venlo, nauwelijks 
een half jaar daarna in Roermond50), 
waar hij twaalf jaar zal blijven wonen, 
altijd dus nog in Limburg. 

Venlo en Roermond betekenen voor 
Maas aanvankelijk: op wachtgeld staan 
èn opnieuw zijn krachten wijden aan 

Maas' roman Onder de Gloeilamp (onge-

Limburg's Belang. In 1908, na het ver
schijnen van Verstooteling, besloot hij 
een andere werkkring te gaan zoeken, 
liefst in de journalistiek. Hij wendde 
zich daartoe schriftelijk tot de inspec
teur van het lager onderwijs. Baron Mi-
chiels van Kessenich, die een gesprek 
met hem arrangeerde, hem zeer bleek 
te waarderen, aankondigde dat hij in Ne
derweert wel op wachtgeld zou worden 
geplaatst, en mededeelde dat hij met de 
schoolopziener had vastgesteld dat Maas 
leraar zou worden in Nederlandse Taai
en Letterkunde aan een op te richten 
Rijkskweekschool, met het vooruitzicht 
op het directeurschap, als hij wat ouder 
zou zijn. Daarom vroeg hij aan Maas het 
nog wat uit te zingen en Limburg niet te 
verlaten. Maas stemde hiermee in, maar 
door politieke schommelingen (val mi
nisterie De Meester, optreden ministerie 

Heemskerk) moesten de plannen worden 
uitgesteld tot een gunstiger tijdstip. 

De voorspelling van Michiels van Kes
senich met betrekking tot Nederweert 
kwam uit, zoals reeds vermeld. Kort na 
zijn vertrek uit laatstgenoemde plaats 
naar Venlo werd Maas gevraagd weer 
redacteur van Limburg's Belang te 
worden, wat hij heeft aangenomen51). — 
'Weer', want ook in de jaren 1908 tot en 
met 1910/begin 1911 was hij, dank zij 
de interventie van dezelfde Baron Mi
chiels van Kessenich als Nederweerte-
naar redacteur geweest van het van oor
sprong Roermondse blad (onder de 
naam De Roermondenaar). 

Maas maakte er een gewestelijk blad 
van, bracht het tot bloei, werd door in
triges niet de eerste hoofdredacteur na 
de omvorming tot een N.V., en raakte 
toen eind 1910/begin 1911 helemaal uit 
de krant. Een Van Santen werd hoofd
redacteur, hielp met de directeur, Mag-
née, de bloeiende krant in korte tijd naar 
de kelder, vooral door het veroorzaken 
van een bisschoppelijke waarschuwing 
en door een oninteressante inhoud. Als 
Maas de zaak overneemt, is zij financieel 
totaal bedorven. Instandhouding was al
leen mogelijk door vrijwillige bijdragen' 
van sympathisanten52). 
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