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Archief H.H.J. Maas.

Ten Geleide

Hermanus Hubertus Joannes Maas (1877-1958) = Jan van Houtum
Maas werd geboren te Venray. Hij was gehuwd met H.H.J. Braem (1875-1945). Maas was onderwijzer te Oirlo,
Nederweert, Venlo, Woensel en Doetinchem en hij was literator en journalist. Hij, die zelf een rooms katholieke opvoeding
genoten had, ging les geven op openbare scholen waar hij de nodige problemen gekend heeft. Hij werd ook leraar aan
een kweekschool voor onderwijzers. Hij schreef voornamelijk over Brabant en Limburg en dan nog speciaal over het
Peelgebied. Van zijn grootvader had hij een grote verzameling documenten en archivalia geërfd zodat hij zich in de
geschiedenis en heemkunde van het Peelgebied kon verdiepen. In zijn 81-jarige leven heeft hij zeer veel gepubliceerd in
kranten, tijdschriften en in de vorm van brochures en boeken. Hij was redacteur van Limburgs Belang. Met zijn romans
(bv. Het goud van de Peel en De Hamerslagen) waarin hij ageert tegen de vele sociale mistoestanden op het platteland,
kreeg hij de RK kerk tegen zich. Hij schreef ook: Om de school: een roman uit de schoolstrijd, 1913
Maas’ carriëre bij het onderwijs mislukte; in 1932 werd hij op wachtgeld gesteld en leefde tot zijn dood (in 1958) in grote
armoede. Zijn vrouw stierf, na bijna 20 jaar zenuwziek te zijn geweest, in huize Voorburg. Van hun drie zonen, Herman,
Willy en Harry, werd de laatste kunstschilder in Eindhoven.
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Archief H.H.J. Maas.

 
 1.Lijsten van wat vóór april 1952 gezonden is aan het gemeentearchief 's-Gravenhage

en in het bezit is van Karel Reijnders, letterkundige.  z.j.
 
 2.Stukken betreffende de familie Deenen, voorouders van Maas' moeder.  1802-1899
 
 3.Geboorte-inschrijvingen van de zoons Herman Henri Jozef en Henri Frans Hubert.

  1904, 1906
 
 4.Polemiek in de #Limburger Koerier# bij zijn vestiging in Venlo naar aanleiding van

de raadsverkiezingen. Met aantekeningen.  1911
 
 5.Lijst van abonnees van #Limburg's Belang#. Met bijlagen.  1911
 
 6.Artikelen houdende reacties op een publicatie in #De Vacature# van 11 mei, waarin

Maas zich uitspreekt voor het fuseren van de Nederlandse
onderwijzersverenigingen.  1900

 
 7.Verslag van de vergadering van onderwijzers van 2 juli.  1902
 
 8.Stukken betreffende de benoeming tot leraar aan de Rijks-Dagnormaalschool te

Venlo in 1915.  1908, 1915-1917, 1920, 1923
 
 9.Stukken betreffende zijn boek #Onzedelijkheid in de Tweede Kamer# en de hiermee

in verband staande verdachtmaking van zijn persoon en ontslag aan de Rijks-
Dagnormaalschool te Venlo.  1915-1920

 
 10.Stukken betreffende de houding van W.H. Nolens en mevrouw Boudewijns-Sanders

ten aanzien van Maas.  1937
 
 11.Stukken betreffende de hoofdonderwijzersexamens.  1919, 1924
 
 12.Stukken betreffende mr. L.F.H. baron Michiels van Kessenich, inspecteur van het

lager onderwijs in Limburg.  1919, 1921
 
 13.Brief van Kruijtzer aan Peters over de sollicitatie van Maas als leraar aan de Rijks-

Dagnormaalschool te Venlo.  1919
 
 14.Artikel "Eruit" over het niet aanstellen van Maas als leraar aan de Rijks-

Dagnormaalschool te Maastricht in 1920.  [1946]
 
 15.Stukken betreffende de aanstelling als directeur van de Rijks-Dagnormaalschool te

Doetinchem.  1923-1924
 
 16.Cijferlijsten van de klassen een tot en met vier van de Rijks-Dagnormaalschool te

Doetinchem.  1925
 
 17.Artikel over het rapport "Laban" in #De Opleiding#.  1922
 
 18.Recensie van F.S. (onbekend) van het boek #Onze Schoolopvoeding, een Critische

Studie# in #De Katholieke School#, jrg. 44, nr. 26.  1932
 
 19.Stukken betreffende het overlijden van J.F. Messemaeckers, zijn vroegere

onderwijzer.  1951
 
 20.Artikelen over verschillende onderwerpen in #Het Schoolblad#.  1933-1935
 
 21.Artikelenserie over Joannes Deenen, schoolonderwijzer-koster, in #Peel en Maas#.

  1953
 
 22.Verhandeling "Het moeizame leven van Joannes Deenen", de hoofdstukken 1 en 5.

  z.j.
 
 23.Artikel "Uit de geschiedenis van het onderwijs in Limburg" bestemd voor #Nieuw

Nederland, maandblad voor economie, staatkunde en cultuur#.  1944
 
 24.Verhandeling "Oude Boeken", een bespreking van oude boeken over taal- en

letterkunde.  z.j.
 
 25.Verhandeling "Het hoofdonderwijzersexamen en de letterkunde (dl. I)".  z.j.
 
 26.Verhandeling "Aantekeningen bij het nazien van de oude doos".  z.j.
 
 27.Verhandeling "Litteratuurstudie, dl. I: Principes. Methoden. Waarden".  z.j.
 
 28.Stukken betreffende reacties van W.D. Kerssemakers, pastoor te Helenaveen, op

Maas' artikelenserie "St. Vincentius-Gesticht Stokershorst".  1905
 
 29.Artikelen van J. Heeren over H.N. Ouwerling, onderwijzer, schrijver en redacteur

van de #De Zuidwillemsvaart en Maas#.  1940-1941
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Archief H.H.J. Maas.

 30.Stukken betreffende G.J.H. Hendriks, uitgever en schrijver, en H.N. Ouwerling.
  1941, 1952, z.j.

 
 31.Artikelen over H.N. Ouwerling en diens boek #Uit de Donkere Gewesten#.

  1908-1909, 1944
 
 32.Briefkaart van Franz Büttgenbach, schrijver van een artikel in de #Limburger

Koerier#, aan H.N. Ouwerling. Met bijlage.  1898
 
 33.Brief van J. Heeren, gemeentearchivaris van Helmond, en doorslag van een brief

aan prof.dr. L.J. Rogier, hoogleraar geschiedenis aan de Katholieke Universiteit
Nijmegen, over de Limburgse en Oost-Noord-Brabantse mentaliteit.  1953

 
 34.Stukken betreffende bronnenmateriaal voor zijn literaire en journalistieke werk.

  [1953]
 
 35.Stukken betreffende bronnen- en documentatiemateriaal voor zijn roman #Om de

School#.  1898-1903, 1908-1909
 
 36.Aantekeningen over de rechtszaak inzake het vaderschap van M.H.C. Schenkelaars

over het kind van J.M. Dor.  1949-1952
 
 37.Artikelen van hemzelf en anderen over De Peel in het #Dagblad voor Noord-

Limburg#.  1954-1955
 
 38.Aantekeningen over het verblijf als onderwijzer in Nederweert-Ospel.  z.j.
 
 39.Artikelen over folkloristische zaken, waaronder de artikelenserie "Van Venray en

omstreken" in het #Kerkklokje voor het Dekenaat Venray#.  1937-1939
 
 40.Artikelenserie "Een jongen van het Venrayse Land", over jeugdherinneringen, in het

#Kerkklokje voor het Dekenaat Venray#.  1937-1938
 
 41.Artikelenserie "De rooverhoofdman Schinderhannes" in het #Kerkklokje voor het

Dekenaat Venray#.  1938-1939
 
 42.Artikelen over het Venrayse land in het verleden in #Peel en Maas#.  1951-1953
 
 43.Artikelenserie "Een gemeentelijk huishouden van honderd jaar geleden" in #Peel en

Maas#.  1953
 
 44.Artikelenserie "Taal, letterkunde en maatschappij" in de #Nieuwe Venlosche

Courant#.  1929-1932
 
 45.Artikelenserie "Taal, letterkunde en maatschappij" in #Romen's Aankondiger#.

  1930-1931
 
 46.Stukken betreffende de roman #De Hamerslagen#.  [1934]
 
 47.Artikelenserie "Tegen het communisme" in #Romen's Aankondiger#.  1929-1930
 
 48.Stukken betreffende de roman #Landelijke Eenvoud#.  1909, 1915, 1920, 1930-1931
 
 49.Stukken betreffende het boek #Jan van Houtum's Schetsen van over De Peel#.

  1900-1901
 
 50.Stukken betreffende de roman #Het Goud van De Peel#.  1909-1910, 1932
 
 51.Stukken betreffende het artikel "Heeft het Christendom nog zin?" bestemd voor de

#Haagse Post#.  1956
 
 52.Stukken betreffende de roman #De Verstooteling#.  1908-1909, 1914
 
 53.Aankondiging van het boek #Zonnedauw. Een Nieuwe Bundel Novellen en

Schetsen# door H.N. Ouwerling, H.H.J. Maas en P.J.J. Hamilton. Met intekenlijst.
  [1902]

 
 54.Brieven over de uitgave van #Onze Schoolopvoeding#.  1932
 
 55.Stukken betreffende acht à tien leesboeken over Limburgse heemkunde voor

Limburgse scholen.  1940-1941
 
 56.Stukken betreffende bronnen- en documentenmateriaal voor #Onder de Gloeilamp#.

  1934, 1946-1948
 
 57.Recensies van zijn werken.  1907-1910, 1913, 1926, 1931-1932, 1935, 1943-1947
 
 58.Prospectussen en aankondigingen van boeken van Maas.  1901-1934
 
 59.Stukken betreffende gelegenheden om Maas een hak te zetten.  1906, 1910
 
 60.Financiële stukken van de Rijks-Dagnormaalschool te Doetinchem.  1925
 
 61.Stukken betreffende de pensioengrondslag.  [1923]
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Archief H.H.J. Maas.

 62.Gedichten over diverse onderwerpen.  1920-1923
 
 63.Verhandeling "Een korte bespiegeling".  z.j.
 
 64.Verhandeling "Het leven van het Venrayse Land rond de eeuwwisseling".  z.j.
 
 65.Verhandeling "In het Venrayse Land rond de eeuwwisseling".  z.j.
 
 66.Verhandeling "De ridders in het Venraysche land".  z.j.
 
 67.Verhandeling "Bargoens in het Venrayse Land".  z.j.
 
 68.Verhandeling "Bijdragen tot de studie van het Noordlimburgs".  z.j.
 
 69.Verhandeling "De liberale brandspuit. Uit de nagelaten geschriften van een Schoon-

Velder. Historische novelle door H.H.J. Maas".  z.j.
 
 70.Artikel "Rondom de Peel" bestemd voor #Frankenland#.  1945
 
 71.Artikel "Van het Noordlimburgse land" in #Nederland#.  1930
 
 72.Verhandeling "Vroeger I".  z.j.
 
 73.Verhandeling "Van Limburgschen bodem I".  z.j.
 
 74.Verhandeling "Van ouden bodem en oud zaad. Historische schetsen I".  z.j.
 
 75.Verhandeling "Geluk? Levensvreugde?".  [1956]
 
 76.Verhandeling "De reuzen en de zwaneridder".  z.j.
 
 77.Verhandeling "Het verhaal van mijn wandelingen" van A. Utor.  z.j.
 
 78.Verhalen "Truuskes - maoken", "D'n baalk van Baokel" en "Veur de ploewg".  z.j.
 
 79.Verhaal "Een bladzijde geschiedenis van Mars. Een trieste fantasie".  z.j.
 
 80.Verhaal "Donkere Nacht!".  z.j.
 
 81.Verhandeling "De psyche van het kind in de literatuur. I".  z.j.
 
 82.Artikelen "Notities bij mijn lectuur" in #Aristo#.  [1942]
 
 83.Verhandeling "De panacée voor de verziekte Nederlandse literatuur. I".  [1935]
 
 84.Verhandeling "Iets over de zedelijke grondslagen van de christelijke maatschappij.

I".  z.j.
 
 85.Verhandeling "De criminaliteit in het zuiden. Nu en voorheen. En haar oorzaken. I".

  [1954]
 
 86.Verhandeling "Tegen het communisme!".  z.j.
 
 87.Verhandeling "Blinde koe. Een stuk familiegeschiedenis".  z.j.
 
 88.Gedichten over diverse onderwerpen.  z.j.
 
 89.Roman "Gloeilampstad".  z.j.
 
 90.Stukken betreffende biografische en bibliografische gegevens over en

samengesteld door Maas voor de #Encyclopedie voor de Wereldlitteratuur#.
  1952-1954

 
 91.Brieven van H. Cuypers jr. over beschouwingen van artikelen.  1934-1935
 
 92.Brief van W. Lutkie, redacteur van #Aristo#, over het werven van abonnees.  1936
 
 93.Brief van L.M.F.J.H. Geradts, medewerker van #Aristo#, over het werven van

abonnees.  1937
 
 94.Stuk over wis- en natuurkundige aardrijkskunde.  z.j.
 
 95.Bibliografie met biografische notities over de periode 1898 tot en met 1934.  z.j.
 
 96.Verhandeling "Les Eternels".  z.j.
 
 97.Stukken betreffende het begin van de schrijversloopbaan.  1896-1900, 1956
 
 98.Verhandeling "Mijn schrijversloopbaan".  [1948]
 
 99.Notitie over de letterkundigen Karel Reijnders en P.N. Dezaire die een studie van het

werk van Maas gemaakt hebben.  [1947]
 
 100.Stukken betreffende de redevoering "De opkomst van het Zuiden" van Gerard

Brom, uitgesproken op de academiedagen te 's-Hertogenbosch in april.  1947
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Archief H.H.J. Maas.

Katholieke Universiteit Nijmegen.  1947-1948
 101.Correspondentie met prof.dr. G. Brom, hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de 
 102.Correspondentie met M. Kemp, schrijver en redacteur van Limburgse weekbladen

en tijdschriften, over het schrijven van een artikel voor het boek #Peelland#.
  1953-1954

 
 103.Correspondentie met J. Heeren, archivaris te Helmond, over letterkunde.  1946-1947
 
 104.Brieven van L.J.M. Meyer, leraar, over een benoeming aan de Rijks-

Dagnormaalschool te Doetinchem.  1923
 
 105.Correspondentie met het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen

in Noord-Brabant over toezending van boeken en schetsen voor de bibliotheek.
  1952

 
 106.Correspondentie met W. Lutkie, redacteur van #Aristo#.  1942, 1945-1947
 
 107.Correspondentie met D.T. Jaarsma over gegevens van Maas voor de #Winkler Prins

Encyclopedie#.  1935
 
 108.Brief aan drs. C.D. Saal, waarin Maas zijn levensverhaal vertelt en een bibliografisch

overzicht geeft van zijn werken.  1949
 
 109.Brieven van P.M. Wink, uitgever en boekhandelaar te Amersfoort. Met bijlage.  1907,

1917
 
 110.Correspondentie met uitgevers.  1918, 1920, 1922, 1932, 1946-1947, 1955
 
 111.Brieven aan Van den Munckhof, drukkerij, uitgeverij en kantoorboekhandel te

Venray, over de artikelen in #Peel en Maas#.  1953-1954
 
 112.Brief van J. Vesters jr., lid van de redactie van #De Katholieke Illustratie#. Met

kanttekening.  1901
 
 113.Brief van A.C.W. van der Vet, adjunct-hoofdredacteur van het #Algemeen Dagblad#.

  1955
 
 114.Brief van prof.dr. C.G.N. de Vooys, lid van de redactie van #De Nieuwe Taalgids#.

  1927
 
 115.Stukken betreffende zijn onderwijzerschap.  1919-1926
 
 116.Briefkaart van J.H. Gunning en aantekeningen van Maas over de artikelenserie in

#De Vacature# over Valcoogh.  1904
 
 117.Brief van de officier van justitie van Roermond over het gratieverzoek voor J.

Vullings.  1898
 
 118.Brief van Hunnekens en aantekeningen van Maas over actie tot oprichting van een

openbare lagere school in de wijk Grashoek te Panningen.  1909
 
 119.Memorandum van de NV Crediet-, Spaar- en Assurantiebank over een crediet voor

Maas.  1923
 
 120.Brief van H. Klijnen, accountant en kandidaat-notaris te Maastricht.  1923
 
 121.Brief van J.A.W. Janssens over het betalen van een rekening.  1907
 
 122.Prentbriefkaart van Servais uit Roermond.  1923
 
 123.Brief van W. Moll, gemeentearchivaris van 's-Gravenhage, over een letterkundige

verzameling.  1925
 
 124.Brief van J.J.A. van Ginneken, hoogleraar Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de

Katholieke Universiteit Nijmegen. Met aantekeningen.  1945
 
 125.Brief van mr. F.M. Havermans, zenuwarts te Venray, over diens brochure #Over de

Criminaliteit onder de Katholieken#. Met bijlage.  1953
 
 126.Brief van Wim (onbekend) uit België over de na-oorlogse toestand.  1946
 
 127.Brief van Guimers over een betrekking.  [1924]
 
 128.Brief aan de pater-rector van de Sint-Jozefkerk in De Smakt over het boekje #Smakt

en Sint-Jozef#.  1947
 
 129.Brief aan mr. A. Mertens over zijn schrijversleven.  1947
 
 130.Brief van H. Schurink, gemeentearchivaris van Tilburg.  1947
 
 131.Stukken betreffende #De Nieuwe Gids#.  1910, 1934
 
 132.Verhandelingen over historische en letterkundige onderwerpen.  z.j.
 
 133.Lijst van publicaties in #De Zuidwillemsvaart#.  1900-1901
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Archief H.H.J. Maas.

 
 134.Verhandeling "De Peel en Peelland voorheen en nu".  z.j.
 
 135.Gedicht "Het komt ergens van", ondertekend met Poète.  z.j.
 
 136.Notitie over de toespraak "De beruchte bevrijdingsdagen" van de burgemeester van

Venray, uitgesproken bij de opening van het nieuwe kinderpaviljoen bij het
ziekenhuis te Venray.  1953

 
 137.Brief van Van der Kaele over het christendom. Met bijlagen.  z.j.
 
 138.Artikel "Gedachten voor den feestdag. A.J. Zoetmulder vijf en twintig jaren directeur-

hoofdredacteur" in het #Eindhovensch Dagblad#. Met aantekeningen.  1948
 
 139.Stukken betreffende zijn 70ste, 75ste en 80ste verjaardag.  1947, 1952, 1957
 
 140.Artikel "Het wezen der Taal".  z.j.
 
 141.Tekeningen van personen.  z.j.
 
 142.Artikelen van wijlen mr. H.H.J. Maas jr., bestemd voor #Vragen van den Dag# en

#Aristo#.  z.j.
 
 143.Stukken betreffende de Arbeidsgemeenschap.  1935-1936
 
 144.Verhandeling "Van Deyssel over literatuur".  z.j.
 
 145.Aantekeningen over de indeling van de Nederlandse, Engelse, Franse en Duitse

literatuur.  z.j.
 
 146.Artikelenserie "De litteratuur als kenvorm" bestemd voor #Aristo#.  z.j.
 
 147.Verhandeling "Litteratuur en werkelijkheid".  z.j.
 
 148.Artikelenserie "Filosofie der litteratuur" bestemd voor #Aristo#.  z.j.
 
 149.Verhandeling "Litterairfilosofische oefening".  z.j.
 
 150.Verhandeling "De onderwijzer, de litteratuur en de paedagogie".  z.j.
 
 151.Verhandeling "De beteekenis der woorden".  z.j.
 
 152.Verhandeling "Zin en gedachte".  z.j.
 
 153.Verhandeling "Klank en beteekenis".  z.j.
 
 154.Verhandeling "Gewaarwordingen en dingen".  z.j.
 
 155.Artikelenserie "Kennis en waarheid" bestemd voor #Aristo#.  z.j.
 
 156.Brieven aan prof.dr. G. Brom, hoogleraar Nederlandse Letterkunde aan de

Katholieke Universiteit Nijmegen.  1948, 1952-1953
 
 157.Artikelenserie "Terugblikken op de vroegere Peel" in het #Dagblad voor Noord-

Limburg#. Met aantekeningen.  1953-1955
 
 158.Artikelenserie "Ouwerling, een emancipator in Peelland" in #Peel en Maas#. Met

aantekeningen.  1955
 
 159.Stukken betreffende Maas, verzameld door Karel Reijnders, wetenschappelijk

hoofdmedewerker Nederlandse Letterkunde aan de Katholieke Universiteit
Nijmegen.  z.j.

 
 160.Artikel "H.H.J. Maas. Kroniekschrijver van misstanden" van Karel Reijnders,

wetenschappelijk hoofdmedewerker Nederlandse Letterkunde aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen, uit #Brabantia#. Met kanttekeningen.  1957

 
 161.Kaartsysteem houdende aantekeningen en bibliografische gegevens, bestemd voor

het boek #H.H.J. Maas, 1877-1958. Onderwijsman, Literator, Journalist# door J. van
den Dam en J. Lucassen. Alfabetisch geordend op naam en onderwerp.  [1975]

 
 162.Boek #H.H.J. Maas, 1877-1958. Onderwijsman, Literator, Journalist# door J. van den

Dam en J. Lucassen.  1976
 
 163.Verslagen van interviews, gehouden door J. van den Dam en J. Lucassen, met

personen die Maas gekend hebben.  1975
 
 164.Stukken betreffende Maas, gebruikt voor het boek #H.H.J. Maas, 1877-1958.

Onderwijsman, Literator, Journalist# door J. van den Dam en J. Lucassen.  1911,
1932, 1943, 1947, 1952

 
 165.Stukken betreffende de familie Maas, gebruikt door J. van den Dam en J. Lucassen

voor hun boek.  z.j.
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Archief H.H.J. Maas.

Lucassen gebruikt hebben bij de samenstelling van hun boek.  z.j.
 166.Stukken van bio- en bibliografische aard van en over Maas die J. van den Dam en J. 
 167.Aantekeningen en uittreksels van literaire werken die door J. van den Dam en J.

Lucassen gebruikt zijn bij de samenstelling van hun boek.  z.j.
 
 168.Brieven aan J. van den Dam en J. Lucassen over hun boek.  1975-1976
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