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Gezicht op de Maasbrug, de Maasvallei, de kerk van St. Pieter en de brug in het stadspark rond 1890.
Gravure uit de Katholieke Illustratie naar tekeningen van A. van Dijk.
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voorwoord
‘Mathias Kemp - een leven voor Limburg’ is een feitenbiografie. Omdat er, behoudens
de korte biografie die de Belg Leo Vandijck opnam in zijn studie over de gedichten
van Mathias Kemp, niets is geschreven over het leven van de Maastrichtse
dichter-schrijver-journalist heb ik me vooral op de feiten daaruit geconcentreerd.
Veel aandacht heb ik ook besteed aan het journalistieke werk van Kemp, omdat
dat naar mijn mening de belangrijkste bezigheid in zijn leven was. Hij heeft daarmee
meer voor Limburg betekend dan met zijn proza en poëzie. De poëzie is bovendien
reeds voldoende door anderen belicht, zeer zeker door de al genoemde Vandijck in
zijn in 1975 onuitgegeven studie. In deze biografie wordt dus maar zeer beperkt op
zijn verskunst ingegaan. Voor zijn proza geldt hetzelfde.
Het boek dat u in handen houdt, is een verkorte versie van het oorspronkelijke (met
de Mathias Kemp Prijs 1990, de literaire prijs voor de beide Limburgen, bekroonde)
manuscript. Deze versie fungeert tevens als catalogus bij de tentoonstelling over
Mathias Kemp, die april en mei 1991 in het Venlose Goltziusmuseum te zien is en
in de twee daaropvolgende maanden in het Spaans Gouvernement en de
Stadsbibliotheek te Maastricht. De expositie, oorspronkelijk een initiatief van het
Letterkundig Centrum Limburg, kon tot stand komen dankzij het Venlose
Goltziusmuseum. Dat heeft er ook voor gezorgd dat de tentoonstelling en het door
de Stichting Historische Reeks Maastricht uitgegeven boek nauw bij elkaar aansluiten.
Mathias Kemp komt daardoor opnieuw tot leven.
Adri Gorissen
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De fabrieken van Petrus Regout omstreeks 1870.
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hoofdstuk I
Een dromerig jongetje (1890-1910)
Arm Maastricht
Het merendeel van de Maastrichtenaren leidde in het laatste kwart van de vorige
eeuw een droevig bestaan.
Uitgebuit door industriëlen als de aardewerkfabrikanten Regout leefden zij op de
rand van het bestaansminimum. Velen zaten daar zelfs nog onder en konden slechts
overleven door de steun van liefdadige instellingen. Honger en ziekte teisterden vele
duizenden gezinnen in hun één- of tweekamerwoningen in de door de rijken van
Maastricht geëxploiteerde mensenpakhuizen in de volkswijken. Kinder- en
vrouwenarbeid waren wijdverbreide fenomenen. Als ergens de zwarte kanten van
de industriële revolutie in Nederland zichtbaar werden, dan was het wel in Maastricht.
De industrialisering kwam in Maastricht eerder op gang dan in de rest van het
land. Door de afscheiding van België in 1839 werd de stad beroofd van haar
achterland, de economische betrekkingen met Luik bijvoorbeeld werden rigoreus
verbroken. Maastricht moest zich heroriënteren, nieuwe wegen zoeken. Omdat het
in een uithoek van Nederland lag, was het daarbij voornamelijk op zichzelf
aangewezen. Petrus Regout wist ondanks deze ongunstige ontwikkelingen zijn in
1834 gestichte fabriek voor de vervaardiging van glas en aardewerk snel uit te bouwen
tot een groot bedrijf. Dat succes lokte andere firma's naar Maastricht en bewoog
ondernemende zakenlieden tot de stichting van bedrijven. Vooral in de jaren vijftig
van de vorige eeuw kwamen heel wat ondernemingen van de grond. De belangrijkste
daarvan waren de papierfabriek ‘Lhoëst, Weustenraad en Cie’, de aardewerkfabriek
‘Société Céramique’ en de wapenfabriek ‘Beaumont en Soleil’. Samen met Regout
hadden zij in 1860 ongeveer 2500 werknemers in dienst.1.
Van die beginnende industrialisatie plukte het gewone volk van Maastricht maar
weinig vruchten. In hetzelfde decennium waarin de fabrieken opkwamen, moesten
18.000 van de 24.000 Maastrichtenaren in leven worden gehouden door het Burgerlijk
Armbestuur en andere liefdadigheidsinstellingen.2. De decennia daarna veranderde
er maar weinig aan die situatie, ondanks dat velen werk vonden in de fabrieken van
Regout en anderen.

1.

H.H.E. Wouters, Maastricht, Stad aan Heerbaan en Rivier, in: Het Stokstraatgebied
Maastricht. Een renovatieproces in historisch perspectief, blz. 83 en 84.
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Geboorteakte van Mathias Hubertus Kemp, 31 december 1890.

Door de ondernemers werden de arbeiders louter als produktie-eenheid bezien.
Een produktie-eenheid die zo min mogelijk moest kosten en die bij onvoldoende
rendement gewoon werd vervangen. De lonen waren navenant en eigenlijk te laag
om van te leven. Vandaar dat veel vrouwen en kinderen (in de meeste gevallen vanaf
hun twaalfde jaar, maar soms ook al eerder) mee moesten werken.3.
De leef- en werkomstandigheden voor de arbeidende Maastrichtenaren werden
nog slechter toen de fabrikanten in de laatste twintig jaar van de vorige eeuw met
problemen te kampen kregen. Als gevolg van de vrije handelspolitiek die Nederland
voerde, konden artikelen uit het buitenland makkelijk worden ingevoerd en hier tegen
lage prijzen verkocht. Nederlandse bedrijven konden echter hun produkten niet op
de buitenlandse markt kwijt. De meeste andere landen voerden namelijk een
beschermende handelspolitiek en lieten hoge invoerrechten betalen. De economische
malaise die daarvan het gevolg was, werd het hevigst gevoeld door de arbeiders.
Velen verloren hun baan of kregen nog minder loon uitbetaald. Mede daardoor waren
in 1896 3000 van de 7000 Maastrichtse gezinnen van hulp van het Burgerlijk
Armbestuur afhankelijk om te kunnen overleven.4. Maar ook de medicijnen en het
voedsel van de liefdadige instellingen konden niet voorkomen, dat de armen van de
stad verzwakten en een makkelijke prooi waren voor de meest uiteenlopende ziekten.
Epidemieën hadden vrij spel in de arbeiderswijken, waar de mensen dicht opeengepakt
woonden.5.

Afkomst
In dat Maastricht werd Mathias Hubertus Kemp op 31 december 1890 geboren. Hij
was de tweede zoon van het echtpaar Hubertus Kemp en Maria Catherina van der
Venne. Vier jaar voor hem was Pierre geboren, de broer die hem nog op vele andere
gebieden zou voorgaan. De op 11 juni 1859 geboren vader Hubertus Kemp was, net
als zijn vijf jaar eerder (5 juli 1854) ter wereld gekomen vrouw, een echte
Maastrichtenaar.6. De familie Kemp had diepe wortels in de stad, want leden er-
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van woonden al in 1400 in Maastricht.7. Enkele eeuwen behoorde de familie tot de
gegoede burgerij. De welstand nam later echter af, naar de overlevering meldde
vooral doordat de overgrootvader van Mathias over een aangenomen bouwwerk in
een proces verwikkeld raakte met de staat en al zijn geld kwijtraakte. Dat moet in
het begin van de negentiende eeuw zijn geweest.8. Hubertus was er net als zijn vader
(die schrijnwerker was) niet in geslaagd de weg terug te vinden. Hij was steenhouwer
van beroep en gespecialiseerd in het scherpen van molenstenen. Bij het preparen en
onderhouden van de maalstenen van de Maastrichtse meelmolens toonde hij zich in
de jaren tachtig van de vorige eeuw echter een goed vakman. Zo goed dat hij door
een Duitse firma uit Poppelsdorf bij Bonn in dienst werd genomen. Het gezin Kemp
(nog zonder Mathias) verbleef daar van 1888 tot 1890.9. Voor het eind van 1890
keerden Hubertus, de zwangere Maria en zoontje Pierre terug naar Maastricht, waar
zij zich vestigden aan de Rechtstraat 79, in het pand genaamd ‘In den witten Valk’.
Daar werd op de laatste dag van het jaar, 's middags rond een uur of vier Mathias
geboren.10.
Angst voor silicose, een stoflongziekte die bij steenhouwers heel vaak voor kwam,
bewoog vader Kemp tot een overstap naar de keramische industrie.11. Ook daar hadden
veel arbeiders last van longziekten, de zogenaamde ‘pottemènnekeskrènkde’.
Kemp senior werd echter drukker en kwam daardoor niet in aanraking met de
grondstoffen voor het aardewerk die de beroepsziekte veroorzaakten.
Hubertus Kemp was slechts één van de vele duizenden arbeiders in de Maastrichter
aardewerkindustrie. Hij verdiende waarschijnlijk net genoeg om zijn gezin in leven
te kunnen houden. Toch slaagden hij en zijn vrouw erin hun kinderen iets meer te
geven dan alleen het dagelijks brood. Op de een of andere manier was er, bewust of
onbewust, iets als een cultureel klimaat in huize Kemp. Er hingen bijvoorbeeld
prenten aan de muur, zogenaamde oleografiën (een soort reproduktie, waarbij de
voorstelling in kleur op linnen werd afgedrukt). Ook nam vader Kemp vaak mislukte
drukvellen met daarop allerhande

Het uitgaan van de fabrieken van Regout. Prentbriefkaart uit ca. 1910.
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De Rechtstraat, gezien naar de Hoogbrugstraat, 1926.
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De drukkersafdeling van de Société Céramique, 2 december 1900.

Het drukken van decors in een aardewerkfabriek. Gravure uit 1880.

voorstellingen mee. Verder kwamen er bladen in huis, zoals de Katholieke Illustratie12.
en het Advertentieblad13., en was er een cither waarop de broers zich konden uitleven.
Zo deden Pierre en Mathias hun eerste bescheiden culturele indrukken op.

Teruggetrokken en schuchter
De kleine Mathias, door zijn ouders en broer ‘Jeuke’ genaamd,14. was een dromerig
jongetje. Zelf omschreef hij zich in ‘Over het dagboek van een kleinen jongen’,
opgenomen in zijn in 1918 verschenen eerste prozabundel ‘Zeven Boomen Opgezet’,
als ‘een wat teruggetrokken, schuchter jongetje, dat zeer in-zich-zelf met allerlei
dingen bezig is, zelden wat vraagt en maar weinig met andere menschen meeleeft’.15.
In de eerste twaalf jaren van zijn leven woonde hij, op enkele maanden na, bijna
voortdurend aan of in de directe nabijheid van de Maas. Dat had grote invloed op
zijn denk-en leefwereld. Vooral de periode tussen 30 juni 1893 en 24 december 1897,
toen het gezin Kemp vlak aan de Maas aan de Steenenwal 12 (nu Cörversplein) in
Wyck-Maastricht woonde, was de rivier permanent aanwezig in zijn bestaan. Vanuit
het raam twee hoog kon hij de Maas, de huizen van Maastricht aan de overkant en
de vlakbijgelegen Servaasbrug goed zien. In zijn jongensdagboek maakte hij vele
notities die betrekking hadden op zijn liefde voor de rivier en de schepen die er over
voeren.
‘Vanmorgen is er een groot ijzeren schip afgekomen, zonder dat ik het heb gezien,
terwijl men toch weet, dat ik er graag naar kijk. Ik heb vader en moeder gevraagd
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het schip te doen terugkomen om het nog eens onder de brug te doen doorgaan. Ze
hebben het niet willen doen en zeiden, dat ik iets onmogelijks vroeg. Ik heb er zelfs
om gehuild, maar het schip is weggebleven’.16. Zijn belangstelling voor de scheepvaart,
uitte hij op kinderlijke wijze door voortdurend papieren scheepjes te vouwen,
schipbreuken te tekenen en aan te pappen met schipperskinderen. Op een gegeven
moment wist hij zeker dat hij later schipper zou worden. Dat kwam er echter niet
van, de rivier zou op andere manieren een rol gaan spelen in zijn leven. Geen
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Houtskooltekening gemaakt door de jonge Mathias Kemp.

Gezicht op de O.L. Vrouwewal en het kanaal Luik-Maastricht, ca. 1884.
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Communieprent van Mathieu Kemp, 1902.

Matthias Kemp als communicant, met links zijn broer Pierre, ca. 1902.
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andere Maastrichtenaar zou er zoveel over schrijven als Mathias Kemp.17.
Jeuke was verder een heel gewoon jongetje, dat vocht, streken uithaalde en met
zijn vrienden door de straten van Wyck zwierf. Vanaf zijn zesde levensjaar bezocht
hij de lagere school. Deze werd geleid door de Broeders van de Onbevlekte
Ontvangenis der Heilige Maagd Maria. Naar eigen zeggen, kon Mathias goed leren,
maar was hij niet erg vlijtig. Hij verbaasde zijn leermeesters door zijn scherpzinnige
geest en wonderlijke fantasie.18. Getuige enkele notities in zijn jongensdagboek toonde
hij zich in zijn schooljaren ook een beetje pedant. Zo vertelde hij daarin, dat in de
litanie van Onze Lieve Vrouw de termen Gulden Huis, Ivoren Toren en Morgenster
voorkomen. Naar zijn mening was dat afgoderij, vandaar dat hij weigerde om ‘Bid
voor ons’ te antwoorden. De broeder die de jongens in de mis begeleidde deed dit
wel. ‘Zou die nu niet wèten, dat dit afgoderij is? De heidenen hadden immers zon
en maan en sterren als afgoden. Daarom zeg ik op “Morgenster” nooit meer “bid
voor ons”, in de rest van de litanie steekt, geloof ik, geen kwaad’, noteerde hij, al
jong kritisch.19.

Aardewerkschilder
Nadat Mathias de lagere school had doorlopen, mocht hij van zijn vader kiezen of
hij verder wilde leren of dat hij een baan ging zoeken. Een ruimhartige opstelling
van vader Kemp, want het gezin had het allerminst breed. Zijn inmiddels bijna 12
jaar oude zoon koos echter voor het werken en werd loopjongen. Hij maakte lange
dagen van soms wel tien uur en verdiende daarmee een weekloon van 15 cent. Zijn
salaris vormde een welkome aanvulling op het budget van de familie, zeker toen hij
het door enkele wisselingen van functie op wist te voeren tot een kwartje per week.20.
Al die wisselende baantjes boden echter weinig toekomstperspectief, reden voor
Kemp om in 1904 in dienst te treden van de aardewerkfabriek Société Céramique,
waar zijn vader en zijn broer Pierre ook al werkten. Mathias werd net als zijn

Ontwerp voor een bord, getekend door M. Kemp, ca. 1902.
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Vader Hubertus Kemp met fiets, ca 1900.

broer plateelschilder.21. Dat betekende dat hij met de hand kopjes, borden en kommen
moest beschilderen in een van de ateliers van de fabriek. In zo'n atelier stonden
honderden stapels serviesgoed te wachten op de plateelschilders. Van ieder van hen
werd verwacht dat hij dagelijks enkele honderden kopjes, borden of kommen voorzag
van een motief.22. Meestal ging het daarbij om een bladmotief, een bloem met steel
of een rechte lijn. Veel creativiteit was er niet voor nodig, wel een vaste en snelle
hand.23. Mathias, inmiddels meestal Math genaamd, had echter meer in zijn mars. Na
enkele jaren werd hij de modellist van zijn afdeling, iets wat broer Pierre in zijn
afdeling al eerder was geworden. De beide Kemps ontwierpen dus nieuwe motieven
voor het serviesgoed van de Céramique. Dat vergde wel de nodige artisticiteit, wat
maakte dat Math van zijn werk hield. Eigen jong talent werd indertijd echter niet
gewaardeerd bij de aardewerkfabriek in Wyck. Als er een nieuwe topontwerper moest
komen, werd die bijna altijd van elders gehaald. Math voelde zich daardoor voor de
eerste keer miskend en besefte dat er voor hem geen perspectieven waren bij de
Céramique.
Dat, gevoegd bij zijn overtuiging dat hij voor iets bijzonders voorbestemd was,
maakte het hem in april 1913 niet moeilijk om ontslag te nemen en te kiezen voor
een jaar vrijaf, waarin hij zich helemaal kon wijden aan de ontplooiing van zijn
creatieve vaardigheden.24.

Eerste indrukken
Die creatieve vaardigheden waren overigens al veel eerder aan het licht gekomen.
Math kon goed tekenen, was muzikaal en stond zeer open voor de letterkunde.
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Zijn muzikaliteit was heel erg gestimuleerd doordat de familie een Duitse Erato
harp-cither in huis had. Dat was een snaarinstrument dat op een tafel gelegd en
vervolgens bespeeld kon worden, met de vingers of een speciale pen. Math bracht
zichzelf met behulp van de harp-cither en de erbij horende handboeken de muzikale
grondbeginselen bij, leerde wat over harmonie en accoorden. ‘Wie deze cither
bespeelde bezat boekjes,
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waarin op erg vereenvoudigde wijze, hoofdwerken der muziekliteratuur voorkwamen.
Dit verruimde op buitengewone wijze de culturele horizont. Nagenoeg al de grote
componisten had men erin verwerkt: Mozart, Haydn, Beethoven, om de drie grootste
toondichters te noemen, trof men in die “Hefte” aan, tot Mascagni toe’, schreef hij
er later over.25.
Bij zijn bezoeken aan het patronaat in Wyck, werd hij steevast aangetrokken door
de piano die daar stond. Ook daar oefende hij geduldig op, totdat hij tenslotte een
stuk kon spelen. Noten lezen kon hij echter nog steeds niet. Hoewel hij graag
pianopartituren bekeek, had hij er niets aan. Toch inspireerde dat kijken naar die
partituren hem, net als de bezoeken aan de concerten van het Stedelijk Orkest in het
stadspark. Het zette de jonge Kemp aan tot een primitieve wijze van componeren.
Zijn eerste compositie maakte hij rond zijn twaalfde jaar. Daarop volgden er al snel
meer. Eén daarvan was bijvoorbeeld een vierstemmig koor. Al snel werd hij
stoutmoedig en waagde zich aan een opera, ‘Cleopatra’ geheten. Verder dan zo'n 25
maten van de ouverture kwam hij echter niet.26.
De muziek bracht hem tevens in aanraking met de literatuur. De teksten van de
liederen van Schubert en Schumann, die in de handboeken van de harp-cither waren
afgedrukt, waren van Heine, Von Eichendorff en andere romantici.27. Het was ook
een gedicht van een Duitse romanticus, dat Math liet ‘ontwaken voor den dichtkunst’.
In de door pater Bernard van Meurs gemaakte bloemlezing ‘Germania's dichtbloemen’
vond de jonge Maastrichtenaar het vertaalde werk van diverse Duitse romantici. Een
gedicht van Uhland, en met name een strofe daaruit, bleef Kemp altijd bij:
Stil is 't meer,
heinde en veer,
zie ik scheepjes langs de baren
vlug als zwanen huiswaarts varen

Hij kon daar later nooit meer onbevangen tegenover staan, zo bekende hij in 1949
in Roeping. ‘Misschien is het helemaal niet

Compositie van “Mei en Kunst”. Door M. Kemp.
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De muziekkiosk bij de ingang van het stadspark in 1900.

zo'n verrukkelijk vers, doch ik kan dit nu niet meer zien, omdat het nog telkens een
complex van gevoelens en herinneringen oproept die critische waardering onmogelijk
maken. Het opende mijn ogen, die van een zeven-jarige, voor de schoonheid der
dichtkunst’.
Niet lang daarna werd hij opnieuw bijzonder getroffen door een gedicht. Ter
gelegenheid van de feesten rond de kroning van koningin Wilhelmina werd in 1898
in Maastricht door het jongenskoor waarvan broer Pierre deel uitmaakte een speciaal
lied ingestudeerd. Pierre oefende ook thuis, zodat Math wekenlang hoorde:
Daar was eens een stede,
heel grijs en heel oud,
zij werd in het verleden gebouwd...

Het was een van de eerste gedichten van de toen nog heel jonge Marie Koenen.
Daarover schreef hij in Roeping: ‘Ook dit vers roept wonderlijke ontroeringen in
hem op, doet in hem, onbewust iets van den dichter ontwaken.
Hij zingt het mee; het blijft nazingen in zijn herinnering; hij vergeet het nooit
geheel’.28.
Door Uhland en Koenen geïnspireerd, begon hij amper acht jaar oud zelf met
schrijven. Zijn eerste ‘werk’ was een wat fantastisch verhaal, dat over reuzen ging
en zich in de wolken afspeelde. De illustraties erbij maakte hijzelf. Twee jaar later
schreef hij een klein toneelspel, getiteld ‘De wonderdokter’.
Beide werkstukken bleven niet bewaard.
Zijn plezier in de letteren en met name de poëzie werd voor lange tijd bedorven
toen hij thuis op de zolder een gedichtenbundel vond, getiteld ‘Gedichten van den
Schoolmeester!’ Die vond hij zo kinderachtig, dat hij zich van de letteren afkeerde.
Math schreef niet meer en wijdde zich volledig aan zijn grote liefde: het tekenen.29.
Die tekendrang was beïnvloed door de prenten die vader Kemp mee naar huis
bracht van zijn werk. Daarop stonden veel
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bloemen en bossen, maar ook taferelen met herders. Verder hingen er thuis zoals
gezegd enkele reprodukties aan de muur. Bovendien zette het werk bij de Céramique,
dat aanvankelijk niet aan zijn creatieve verlangens voldeed, hem ertoe aan in zijn
vrije tijd te tekenen. Van doorslaggevende invloed zal echter Pierre's succes zijn
geweest. Deze was rond 1904 leerling geworden van het Stadstekeninstituut. Daar
deed hij het bijzonder goed, want hij won vaak prijzen. Math meldde zich in 1906
aan bij de Patronaatstekenschool in Wyck. Deze stond onder leiding van de schrijver,
acteur en schilder Fons Olterdissen. De jonge Kemp vond al snel dat Olterdissen
hem als tekenleraar niet veel te bieden had en stapte over naar het Stadstekeninstituut.
Dat lag bovendien direct naast de deur van de ouderlijke woning. De familie was
begin oktober 1902 vanuit Wyck naar de overkant van de Maas verhuisd en woonde
in de Mariastraat 11, vlakbij de voormalige Augustijnenkerk waarin het
Stadstekeninstituut was gevestigd. Veel voordeel had Math echter niet van die
nabijheid, want al snel nadat hij zich had aangemeld voor de hoogste tekenklas en
de zondagsschilderschool keerde het gezin terug naar Wyck. Per 22 december 1906
woonde het Lage Barakken 13.
Ook op het Stadstekeninstituut bleef de jongste Kemp niet lang. Hij kon niet zo
goed opschieten met zijn leraar, de schilder Robert Graafland. Toen deze hem,
waarschijnlijk uit pedagogische overwegingen een prijs onthield, was dat voor Math
reden om het instituut al na een jaar de rug toe te keren.
Pierre vond dat jammer en bemiddelde tussen de twee, met als resultaat dat zijn
broer in elk geval nog de schilderklas volgde. Een klas die grote invloed op zijn
verdere culturele ontwikkeling zou uitoefenen.30.

De klas Graafland
De impressionistische schilder jonkheer Robert Archibald Graafland (1875-1940)
was sinds de oprichting in 1898 als tekenleraar verbonden aan het Stadstekeninstituut.
Voor de start ervan beschikte Limburg nauwelijks over artistieke of weten-
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Landschappen gemaakt door M. Kemp. Olieverf op karton. (Archief Kemp-Dassen).

schappelijke opleidingsinstituten. De provincie lag niet alleen op economisch gebied
geïsoleerd, ook cultureel was ze van de rest van Nederland afgesneden. Wie
kunstenaar wilde worden, moest zijn heil elders zoeken.
Het was echter niet het culturele isolement dat de gemeenteraad van Maastricht
aan het eind van de vorige eeuw aanzette tot de instelling van een Stadstekeninstituut.
Er was in de plaatselijke industrie grote behoefte aan goed opgeleide arbeiders, die
niet alleen hun vak verstonden, maar tevens moreel en intellectueel wat meer te
bieden hadden dan de doorsnee werknemer in die tijd. Graafland bleek zijn leerlingen
op dat vlak uitstekend te kunnen scholen. Hij besteedde tijdens zijn lessen niet alleen
aandacht aan tekenen en de schilderkunst, maar ook aan muziek en literatuur.
Bovendien bracht hij zijn voor die tijd nogal libertijnse ideeën op een deel van zijn
leerlingen over. Al snel kwam er een soort van tweedeling onder de leerlingen tot
stand. Er waren er die tevreden waren met de bekwaamheden die Graafland en
anderen hen bijbrachten. Maar er waren er ook die open stonden voor meer, die
artistiek begaafd bleken, die zich volgelingen van hun leermeester toonden. Voor
die kleine groep geïnteresseerde en getalenteerde leerlingen zette Graafland zijn
zondagsschilderschool op.31.
Leerlingen van die zondagsschilderschool, meestal ‘de klas Graafland’ genaamd,
waren buiten de broers Kemp onder anderen Henri Jonas, Edmond Bellefroid, Jean
Grégoire, de gebroeders Jan en Jos Postmes, Victor Marres, Charles Hollman en
Joep Narinx. 's Winters werd naar model geschilderd in een bovenzaal van de
voormalige Augustijnenkerk, 's zomers toog de hele groep naar buiten om in de
omgeving van Maastricht ‘en plein air’ te schilderen.
Graafland was voor zijn leerlingen vooral een bezieler, een inspirator. Hij was een
leermeester die hen niet alleen bijbracht dat wit geen kleur was en dat je de wolken
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beter met citroencadmium kon schilderen, maar die hen opwekte tot grote prestaties.
Hij wist uit iedereen te halen wat er in zat.
Math Kemp, die zoals gezegd niet zo goed met hem kon op-
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schieten, herinnerde zich Graafland in 1956 als ‘een fascinerende, soms charmante
persoonlijkheid, die echter meer bewondering dan sympathie wist op te wekken’.
‘Te midden van zijn leerlingen, alle uit burgerlijk milieu, bleef hij wat te zeer
aristocraat, van voorname vriendelijkheid, van hoofse vormen, al kon hij wel eens
anders uit de hoek komen. Hij schiep “distance” niet alleen door het bovengenoemde,
doch mede door zijn geestessfeer, die contrasteerde met die van het traditioneel
katholieke en wat volkse van kring van discipelen. Dit niet zo homogene belette niet
dat zijn grote gaven als leraar ongehinderd tot hun recht konden komen. Hij wist te
bezielen en bovendien behoefde hij 't niet bij woorden en raadgevingen te laten, hij
was immers meteen zelf een virtuoos meester. Kwam hij de werkstukken controleren,
dan wist hij daarin steeds dit of dat met een rake streek of 'n pittige toets te
verbeteren’.32. Het sprak vanzelf dat Graaflands leerlingen ook impressionistisch werk
voortbrachten. Toch waren er onderlinge verschillen mogelijk. Zo speelde de fantasie
een zeer grote rol in Pierre's schilderijen, terwijl Math natuurgetrouw werkte, bomen
en landschappen weergaf zoals hij ze zag.33.
Als er conflicten ontstonden over werkstukken, dan hadden die vaak te maken met
het feit dat Graafland er ideeën op nahield die botsten met het katholieke
gedachtengoed waarmee zijn leerlingen vertrouwd waren. Pierre werkte bijvoorbeeld
een keer het thema ‘terugkeer’, dat de jonkheer hem had opgegeven, op geheel eigen
wijze uit. Hij schilderde zwarte ruiters tegen een achtergrond van gele vlammen. Het
werk moest de terugkeer van de verdoemden na het laatste oordeel naar de hel
voorstellen. Graafland werd daar buitengewoon boos over, niet omdat het schilderij
hem niet beviel, maar omdat er naar zijn mening geen hel bestond.34.
Zo vormde hij zijn leerlingen op velerlei wijzen. Langzaam maar zeker ontstond
er een door hem geïnspireerde groep jonge kunstenaars, wier impressionistische werk
bepaalde overeenkomsten vertoonde. Daardoor werd de klas Graafland al gauw een
school, soms de Limburgse en dan weer de Maastrichtse

Studie voor een zelfportret van de kunstenaar Rob Graafland. (Coll. Spaans Gouvernement).
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Tekening van M. Kemp, 1911. (Coll Bonnefantenmuseum).

school genaamd. Die school zorgde ervoor dat voor het eerst sinds mensenheugenis
Limburg ging meetellen op artistiek gebied en het culturele isolement van het gewest
grotendeels werd opgeheven. Math Kemp keerde de klas Graafland echter al eerder
de rug toe. Door zijn contacten met de priester Jean Verheggen onderging hij
geestelijke invloeden die strijdig waren aan die van Graafland. De doorslag gaf echter
zijn toenemende literaire belangstelling.
Ook deze was overigens door Graafland gestimuleerd, want hij liet Pierre en via
deze Math kennis maken met de zogenaamde ‘kleengedichten’ van Guido Gezelle,
die voor beider literaire loopbaan van enorme betekenis werden.
Het voornaamste wat Math meekreeg van de klas Graafland was echter de liefde
voor het Limburgse landschap. Die ontlook tijdens het schilderen in de omgeving
van Heugem en het Jekerdal. De natuurstudies die hij daar maakte, brachten hem
‘tot een rustige en aandachtige beschouwing van het lieflijke, romantische landschap
van ons zuiden, waarop ik verliefd gebleven ben’. ‘Vooral de oogsttijd, wanneer
helling af en heuvel op de schoven staan te pralen in het zomergoud, als de eerste
korenmijten worden opgebouwd, was voor mij een tijd van verrukking. Uren lang
gezeten voor een landschap, het spel der belichting in iedere nuance observerend,
leerde ik de schoonheid van deze Limburgse natuur wel grondig kennen.
Wanneer later de dichter in mij ontwaakt, zal hij de wereld nog geruime tijd zien
met de ogen van een schilder’, noteerde hij in zijn autobiografie.35.

Limburg aan Christus
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Nadat de familie Kemp in december 1906 terugkeerde naar Wyck, waar ze eerst
Lage Barakken 13 en later Lage Barakken 5 ging wonen, kwam Math in contact met
de jonge kapelaan Jean Verheggen (1875-1936). Deze was in december 1903 kapelaan
geworden in Wyck. In die functie leidde hij ook de St. Josephscongregatie en het
erbij horende patronaat.
De congregatie had ook een zangclub en een toneelclub en

Adri Gorissen, Mathias Kemp. Een leven voor Limburg

23
verzorgde diverse cursussen voor de jongens uit Wyck. Math was lid van de zangclub
en volgde een apologetische cursus. Hij leerde dus de katholieke kerk te verdedigen,
met name tegen socialisten. Verheggen had grote invloed op de jongste Kemp.
Terwijl hij als kind nogal devoot was en vrijmoedig, werd hij door zijn contacten
met de kapelaan serieuzer. Streng van zeden en orthodox van principe, noemde hij
het zelf.36.
Verheggen probeerde door de jeugd van Wyck op allerlei manieren aan zich en
de kerk te binden, katholiek Maastricht te beschermen tegen het opkomend socialisme.
Als gevolg van de nog altijd voortdurende wantoestanden in de fabrieken, die rond
1907 nog verergerden doordat het bijzonder slecht ging met de aardewerkindustrie,
was er in Maastricht wel een voedingsbodem voor. De socialisten wilden daar gebruik
van maken en stuurden regelmatig propagandisten naar de Limburgse
provinciehoofdstad. In juni 1908 was dat de 40-jarige ex-priester Henri van Vorst.
Deze wist de geestelijkheid van de stad al snel tegen zich in het harnas te jagen,
doordat hij zowel in redes als in een vaste rubriek in het socialistische blad ‘De
Voorvechter’ steeds fel te keer ging tegen priesters. Hij vertelde de arbeiders dat de
geestelijken waar ze zo hoog tegenop keken hen misleidden, zowel op economisch
als op geestelijk gebied. Volgens hem waren ze slechts handlangers van het kapitaal.
De katholieke leiders in Maastricht waren vanzelfsprekend niet zo blij met het
anti-clericale optreden van Van Vorst. Op alle mogelijke manieren werd daarom
geprobeerd hem te dwarsbomen. Zo werd onder meer ‘De Voorvechter’ verboden
voor katholieken, wie het blad las beging een doodzonde. Omdat het verbod niet
direct effect sorteerde, werd met een actie tegen het venten met ‘De Voorvechter’
gestart. Die campagne bestond niet alleen uit een persoffensief en een vloed van
waarschuwende redes, maar ook uit het dwarszitten van de venters van ‘De
Voorvechter’ en Van Vorst zelf. Vooral bij dat dwarszitten, waren de
patronaatsjongens van kapelaan Verheggen en dus Math Kemp betrokken.37. Eind
1908 en begin 1909 ontstonden diverse malen relletjes, waarbij de katholieke
Maastrichtenaren flink
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Portret van H. van Vorst. Potloodtekening van A. Wijns, ca. 1910.

Kapelaan J. Verheggen (1875-1936).

te keer gingen, getuige een verslag uit het dagblad de Limburger Koerier van 4 januari
1909:
‘Als naar gewoonte werd Zaterdagavond met de Voorvechter gecolporteerd. In
plaats van te toeteren op een hoorn, droeg men een transparant door de stad, waarop
te lezen stond: “Lees de Voorvechter”. Een tweetal vrouwen trachtte het blaadje aan
de man te brengen. Doch nauwelijks hadden de socialisten zich op straat vertoond,
of uit alle hoeken der stad kwamen jongens en mannen opdagen, leden van Kath.
vereenigingen, die in optocht van hunnen kant eveneens door de straten trokken een
verlichte transparant met zich dragend waarop aan de ene zijde: een Kruisbeeld op
den anderen kant de woorden: Limburg aan Christus. Onder het zingen van het
bondslied van Voor Eer en Deugd, volgde men de colporteurs van het anti-clericale
blaadje. Op den duur werden deze laatsten dit moede, en zochten hun heil in een
café.
In den laten avond groeide de menigte tot duizenden aan; heel de stad was in
opschudding. In het centrum kwam het haast tot een botsing tusschen de partijen.
Op allerlei, ook niet steeds prijselijke wijzen gaf men lucht aan zijn afkeer tegen den
renegaat, die zich echter niet op straat waagde. Voor zijn huis en de woningen van
andere bekende socialisten werden vijandige betoogingen gehouden’.38.
Achter het spandoek met het opschrift ‘Limburg aan Christus’ liep ook Math
Kemp. Deze en de vele andere betogingen die volgden en waar hij bij betrokken was,
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maakten grote indruk op hem. Hij ging zich helemaal voor de katholieke zaak inzetten
en stelde kapelaan Verheggen voor een blad uit te geven, waarin de strijd tegen Van
Vorst en andere socialisten kon worden gevoerd. Dat blad kwam er inderdaad, echter
zonder dat hij erbij betrokken werd, wat hem eerst wel dwarszat. Het blad heette ‘De
Bessem’.
Math leverde er ook enkele bijdragen aan: karikaturen.39.
Zo kwam hij via kapelaan Verheggen in aanraking met de politiek. De priester
zorgde er bovendien via de apologetische cursus voor dat hij zodanig geschoold
werd, dat hij er over kon
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debatteren, dat hij de katholieke politiek kon uitleggen en verdedigen. Daarmee kreeg
hij een instrument in handen, dat voor zijn bijna een aanvang nemende journalistieke
loopbaan van enorme betekenis was.
Ook kreeg hij in de St. Josephscongregatie artistieke impulsen op muzikaal en
dramatisch gebied, die een aanvulling vormden op de invloeden die hij in de klas
Graafland onderging. Rond zijn twintigste waren de leer- en vormingsjaren van Math
Kemp afgerond, en hoewel hij slechts de lagere school had afgemaakt, had hij meer
kennis en levenswijsheid opgedaan dan menig leeftijdgenoot die wel had doorgeleerd.

Titelpagina van De Bessem van 9 april 1910.

Adri Gorissen, Mathias Kemp. Een leven voor Limburg

26

Portret van M. Kemp geschilderd door zijn broer Pierre Kemp, 1906. (Coll. Bonnefantenmuseum).
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hoofdstuk II
Het wijnroode uur (1910-1918)
In de ban van Gezelle
Aan Math Kemps jarenlange, door de gedichten van De Schoolmeester veroorzaakte,
afkeer van poëzie kwam in 1909 een einde, toen broer Pierre hem de ‘Kleengedichtjes’
van Guido Gezelle voorlas. Graafland had Pierre erop attent gemaakt. Voor Math
ging een wereld open:
‘Toen hoorde ik een dichter die mensch en natuur levend weet te houden in zijn
verzen’.
Ook Pierre was erg onder de indruk van het werk van de Vlaamse priester-dichter,
waarin de natuur die beiden zo indringend hadden bestudeerd tijdens hun
schilderstochten zo levensecht werd beschreven. De oudste Kemp begon te schrijven
en de jongste volgde al spoedig. In de eerste gedichten was, zoals ze zelf later
erkenden, de invloed van Gezelle wel erg opvallend. Ook bij hen stond de natuur
centraal en waren religieuze motieven te vinden. De eigen inbreng bestond bij beiden
uit het gebruik van veel kleuren of kleurbeschrijvende woorden. Dat was duidelijk
de invloed van de klas Graafland.1.
‘Als schilder had ik het Limburgsche landschap innig leeren liefhebben, als dichter
zou het me, meer dan de mensch, inspireeren. Ik bleef een kind van mijn tijd:
impressionist, voor wie zon en wolken, korenvelden en heuvelen, voor wie een
aanlichtende morgen en een purperen schemering belangrijker waren dan de mensch.
Het eerste, naar den vorm iets vrije gedicht dat ik, zoover ik me herinner, schreef,
was dan ook gewijd aan Limburg’, tekende Math op in zijn autobiografie.2.
In ‘Een korte levensschets’ in het tijdschrift De Nieuwe Eeuw maakte hij al eerder
gewag van de link tussen zijn dicht- en schilderkunst. ‘Ik schreef verschillende
natuurgedichten in de trant mijner schilderwijze, helder en naturalistisch. Doch aldra
begon het fantastisch element sterker te spreken, het symbolisch karakter teekende
zich duidelijker af’. Het sterker worden van het fantastisch element had te maken
met de invloed die hij onderging van de Frans-Duitse dichter en prozaschrijver
Adalbert von Chamisso.3. Waarschijnlijk las hij juist in die periode enkele van de
fantastische, aan het werk van E.T.A. Hoffmann verwante, verhalen van deze auteur.4.
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Handschrift van M. Kemp van het gedicht ‘Avond’, 1910.

Adri Gorissen, Mathias Kemp. Een leven voor Limburg

29
Toen beide broers eenmaal voor de dichtkunst gevallen waren, werden ze produktief.
In 1909 en de daaropvolgende jaren schreven beiden vele tientallen gedichten. In de
begintijd noteerden ze die samen in een schrift.5.
Via kapelaan Verheggen, aan wie Math zijn gedichten had laten lezen, kwam zijn
werk onder ogen van hoofdredacteur Jac. van Term van de Limburger Koerier. Deze
zag er blijkbaar wel wat in en besloot met het gedicht ‘Avond’ de nieuwe rubriek
‘Verzen van Limburgers’ in de zaterdagkrant te beginnen.
‘Avond’ werd onder het pseudoniem ‘Erik’ op 19 maart 1910 gepubliceerd. Hoewel
Kemp de rest van zijn leven zou blijven herhalen dat het moment waarop hij zijn
eerste gedicht in druk zag, één van de mooiste van zijn leven was, bewoog het hem
kennelijk toch niet genoeg. Steeds maar weer bleef hij namelijk 1908 als zijn
debuutjaar noemen. Waarschijnlijk had hij toen nog niet eens een gedicht geschreven.
Merkwaardig genoeg wist hij wel nog dat zijn eersteling ‘Avond’ was getiteld.6.
Na dat eerste, voor Kemp zo kenmerkende gedicht met zijn ‘parelteère luchten’
en ‘lilablauwe wolken’, publiceerde de Limburger Koerier7. meer verzen van zijn
hand. In totaal tot en met 1913 63, waarvan 20 in 1910, 20 in 1911, 17 in 1912 en 6
in 1913. In 1911 begon hij ook te publiceren in het Belgische blad Ons Volk
Ontwaakt. Het nam in totaal 12 gedichten van hem op, 3 in 1911 en 9 in 1912. Tot
zijn grote verbazing kreeg hij betaald voor zijn werk.
Alle gedichten werden gepubliceerd onder het pseudoniem ‘Eric’ (na de eerste
twee in de Limburger Koerier werd de ‘k’ vervangen door een ‘c’). Pierre, die op
voorspraak van Math al snel ook mocht publiceren in het Maastrichtse dagblad, had
als pseudoniem ‘Rob. Ree’.
Eind 1913, begin 1914 viel de produktie van Eric plotseling stil. De inspiratie
bleef uit en hij had het gevoel dat hij alles al had gezegd. Ook werd zijn tijd steeds
meer door andere zaken in beslag genomen, waardoor van dichten niets kwam.
Bovenal zat hem echter dwars dat Pierre hem langzaam maar zeker weer begon te
overvleugelen. Terwijl hij met het publiceren van ge-

Landschappen gemaakt door M. Kemp. Olieverf op karton.
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Het gedicht ‘Wegstervende winter’ ondertekend door Eric, afgedrukt in de Limburger Koerier van
26 maart 1910.

dichten het eerst was geweest, en dus voor de eerste keer zijn oudere broer voor was
gebleven, was het Pierre wiens werk het eerst werd gebundeld. Hij moest dus toezien
hoe Pierre hem weer voorbijsnelde.8.

Een eigen tijdschrift
Hoewel hij zijn gedichten makkelijk kon slijten aan de Limburger Koerier en Ons
Volk Ontwaakt, kreeg Math in 1912 behoefte aan een podium voor zijn andere
letterkundige werk. Bovendien zocht hij nog altijd naar een mogelijkheid om zijn
tijdschrift-plan, dat hij in de roerige Van Vorst-periode lanceerde en dat zonder hem
erbij te betrekken werd verwezenlijkt, door te zetten. Dat moeten de beweegredenen
zijn geweest voor zijn besluit om de journalistiek in te gaan en meteen een eigen
tijdschrift uit te geven. Wellicht was er ook nog een financiële en hoopte hij zich zo
los te kunnen maken van zijn werk bij de Société Céramique.
Meteen een eigen weekblad uitgeven, was echter wel een erg groot waagstuk. De
dan 21-jarige Math Kemp wist eigenlijk maar weinig van het maken van bladen.
Afgezien van het leveren van enkele bijdragen aan kleine tijdschriften en bemoeienis
op afstand met het door hem bedachte Van Vorst en de socialisten bestrijdende blad
‘De Bessem’, had hij nauwelijks journalistieke ervaring. Waarschijnlijk was het juist
zijn onervarenheid die hem in november 1912 aanzette tot het grote avontuur.
Voor de verwezenlijking van het plan riep hij de hulp in van broer Pierre, de dichter
Pierre Franssen uit Venlo en de met hem sinds de klas Graafland bevriende schilder
Henri Jonas. Samen slaagden ze erin op 10 november 1912 het eerste nummer van
Het Zuiden, zoals het blad werd gedoopt, uit te brengen.9. Uit ‘Een woord vooraf’
bleek duidelijk de invloed van kapelaan Verheggen: ‘Ons doel en ons beginsel. We
zijn principieel katholiek en in ons orgaan zullen wij hooghouden de rechten en de
eere van het katholieke geloof, niets wat tegen geloof of goede zeden strijdig is zal
worden opgenomen. Wij willen het ware, het goede en het schoone: breede belichting
van alle belang-
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rijke gebeurtenissen en aangelegenheden. Vooral positief werk willen wij, geen louter
negatief: verkeerde denkbeelden wenschen we te bestrijden door de goede te
grondvesten’.
In het voorwoord werd ook duidelijk gemaakt, dat Het Zuiden vooral een literair
blad wilde zijn: ‘Dan is ons doel in hoofdzaak, het geven van goede, gezonde verhalen,
novellen, romans e.a. ontspanning gevende na uren van arbeid en moeite. (...)
Bijzonder de eigenaardigheden, de legenden, verhalen van ons eigen innig-schone
gewest wenschen wij te openbaren: te steunen met woord en beeld datgene wat onze
Limburgsche kunstenaars in rijke, diepe liefde tot hun land verrichten en in de dagen
der toekomst verrichten zullen’.10.
Al die mooie voornemens probeerde Math in de praktijk te brengen door in het
eerste nummer een commentaar (niet ondertekend, maar onmiskenbaar geschreven
door hemzelf), een novelle van zijn hand, gedichten van Pierre en hemzelf, een
tekening van Henri Jonas, een uit het Duits vertaald feuillleton en wat varia
(waaronder moppen) op te nemen. Omdat hij de vertaling van het feuilleton ook
maakte, schreef hij het blad dus bijna helemaal zelf vol.11. Dat was echter niet de
reden waarom het blad geen lang leven beschoren was. Het bleef namelijk bij het
eerste nummer. De mislukking was vooral te wijten aan de onervarenheid van de
initiatiefnemer. Hij droeg zelf ook de zorg voor de abonnementen en de advertenties.
Vooral met die advertenties ging het mis. Math sloot geen contracten met de
adverteerders af en berekende de annonces op een nogal ongebruikelijke manier,
namelijk per vierkante centimer. Daardoor verdiende hij er te weinig aan en was nog
maar net in staat de drukker te betalen. Bovendien lieten de abonnees verstek gaan.12.
Of dat te maken had met de inhoud van het blad werd niet duidelijk.
Het commentaar, getiteld ‘Roof’ en geïnspireerd door de Balkan-oorlog van die
dagen, was nogal aan de saaie en zware kant. Het deed uit de doeken hoe volken
door hebzuchtige politici op slinkse wijze tot een oorlog worden aangezet. Een oorlog
die voor het volk nadelen brengt, maar voor de politici en

Folder van het blad Het Zuiden, 1912.
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Tekening van Henri Jonas hij het verhaal ‘Verworpen medelijden’ in Het Zuiden, 1912.
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industriëlen alleen maar voordelen. Alle oorlogen die rond die tijd hadden gewoed,
waren volgens de commentaarschrijver zo ontstaan. Vandaar dat hij ze roofoorlogen
noemde. Hoewel hij de aanstichters ervan flink kapittelde, eindigde Kemp, ingegeven
door zijn religieuze overtuiging, nogal berustend: ‘Doch gebeurtenissen en volkeren
zijn in God's hand. Hij leidt ze daarheen waar Hij het in zijn ondoorgrondelijke
raadsbesluiten vaststelde, zoo ook zal de huidige Balkan-oorlog in de
wereldgeschiedenis meer en andere betekenis hebben als die uitbreidingsbegeerigheid
die hem tot oorzaak was’.
De door Math geschreven novelle ‘Verworpen medelijden’, waarschijnlijk het
eerste prozastuk dat van hem werd gepubliceerd, was wat luchtiger van toon. Toch
was het onderwerp zwaarwichtig: onbegrip tussen arm en rijk. Hoofdpersoon Giel
Meulemans is een hardwerkende knecht van een landheer. Hij heeft maar één passie:
de kermis. Als de kermis komt, is hij niet meer te houden en gaat zich helemaal te
buiten, natuurlijk vooral aan de drank. Wanneer hij zich tijdens een kermis weer eens
misdraagt, weet de rentmeester die een hekel aan hem heeft de landheer tot het ontslag
van Giel aan te zetten. Deze vervalt daardoor in armoede en kan zelfs geen dokter
voor zijn zoontje betalen. Net op het moment dat het zoontje op sterven ligt, komt
de dochter van de landheer een pakket voedsel brengen. Giel wordt dan zo kwaad
dat hij haar de deur wijst en het pakket nagooit. Zij begrijpt, omdat ze de
achtergronden niet kent, daar natuurlijk niets van.
Het geld voor het voedsel heeft de dochter bijeengezongen in een
liefdadigheidsconcert. Dat concert wordt in de novelle uitvoerig beschreven. Eigenlijk
past het er niet zo goed in, maar het geeft Math de mogelijkheid om over een van
zijn andere hartstochten, de muziek, te schrijven. Vooral in de beschrijving van dat
concert is de invloed van Gezelle weer waar te nemen. De rest van de inhoud van
Het Zuiden was ook niet erg spraakmakend, waarschijnlijk waren er genoeg andere
gevestigde bladen die de lezersmarkt al op deze manier bedienden. In ieder geval
verscheen er geen tweede nummer. In een brief, waarvan het concept bewaard is
gebleven, aan een niet met name genoemde aspirant-medewerker, schreven de beide
Kemps eind november 1912, dat de uitgave van Het Zuiden heus geen grap was
geweest. Ze konden gewoon niet verder, zo leggen ze uit, omdat aan hun toch al niet
hooggespannen verwachtingen niet eens werd voldaan. Voor de paar abonnees die
ze hadden geworven 70 à 80 gulden onkosten per week maken, vonden ze wat al te
gek. En zelfs al zouden de inkomsten uit advertenties en abonnementen de uitgaven
dekken, dan noch pasten ze ervoor alle moeite voor niets te doen.13. De nobele
doelstellingen uit het voorwoord waren blijkbaar al lang weer vergeten.

Patronaatstoneel
In de jaren 1909 tot 1913 was Math Kemp niet alleen op poëtisch gebied erg
produktief. Hij schreef ook veel toneelstukken. Met het toneel had hij kennisgemaakt
in de St. Josephscongregatie van kapelaan Verheggen. De congregatie had een aparte
toneelafdeling. Door die afdeling werden diverse indertijd beroemde werken
opgevoerd, zoals ‘De koopman van Venetië’ en ‘De dochter van Roeland’. Omdat
van de congregatie alleen jongens lid waren, werden de stukken zodanig bewerkt
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dat er alleen mannenrollen in voor kwamen. ‘Men verving gewoonlijk de heldin van
het verhaal door een knaapje en fatsoeneerde de intrige navenant’, aldus Kemp.14.
De inbreng van Math beperkte zich meestentijds tot het, samen met broer Pierre,
schilderen van de decors. Slechts één keer acteerde hijzelf. Hij had een bijrol in het
stuk ‘De Bokkenrijders’. Na een fout van de hoofdrolspelers moest hij zo zenuwachtig
giechelen, dat een hele rits medespelers ook tot lachen werd aangezet en de finale
van het stuk bijna bedorven werd. Daarna werd hij niet meer voor een nieuw optreden
gevraagd.15.
Het patronaatstoneel had grote invloed toen hij zelf met het schrijven van stukken
begon. Hoewel hij inmiddels heel wat grootheden op dramatisch gebied, zoals
Shakespeare, Goethe en een aantal Grieken had gelezen, schreef hij toch veel spelen
met alleen mannenrollen. Aan onderwerpen en stof had hij geen ge-
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brek: ‘Voor niets deinsde ik terug: middeleeuwen, oudheid, godsdienstige mysteriën,
het sprookje, sociale verhoudingen, Oostersch leven’.16. De meeste stukken die hij
schreef, onder meer ‘Eckbert en Isolde’ (drama in vijf bedrijven), ‘De dood der
eenzame’ (dramatisch spel in 1 bedrijf), ‘De vervloekte’ (dramatisch spel), ‘De
versmade degelijken’ (blijspel in twee bedrijven), ‘Lia’ (dramatisch spel in vijf
bedrijven) en ‘Frida’, werden echter nooit opgevoerd.17. Slechts één werk werd nog
in diezelfde periode gespeeld.
‘Het Offer’, een treurspel in vier bedrijven, werd op woensdag 24 september 1913
voor het eerst op de planken gebracht ter gelegenheid van de opening van het nieuwe
patronaatsgebouw in Wyck. De strijd tussen christenen en moren vormde het
onderwerp. Een christen, genaamd Nande, wil zich om diverse redenen wreken op
de kasteelheer Liamor. Diens slot beheerst de toegang tot het christenrijk, dat de
moren graag willen veroveren. Nande verraadt hen het wachtwoord, zodat zij
makkelijk het kasteel binnen kunnen. Omdat de minstreel Alvero het verraad ontdekt,
kunnen de christenen in Liamors slot tijdig worden gewaarschuwd. Bij de strijd rond
de burcht sneuvelt Nande's zoon, Lorenzo. Deze moet dus boeten voor de misdaad
van zijn vader.
De première werd een groot succes. De verslaggever van de Limburger Koerier
was meteen vol lof: ‘De uitvoering was niet alleen een succes voor den auteur, lid
van het patronaat, maar ook voor de executanten. Vooral het laatste bedrijf werd
keurig gespeeld. Het drama bevat een schat van heerlijke momenten; het is een werk
van literaire betekenis’.18. Ook de correspondent van het katholieke dagblad De
Maasbode was zeer te spreken over de voorstelling.19.
Math Kemp, die overigens ook de tekst voor de feestcantate ter gelegenheid van
de opening van het patronaat had geschreven en samen met Pierre het decor had
geschilderd, kon dus tevreden zijn. Zeker toen het de volgende dagen bij nieuwe
opvoeringen storm liep en de Limburger Koerier er nog eens groot over berichtte.
Het succes maakte ook enige uitgeverijen

Programma van de feestavond bij gelegenheid van het nieuwe patronaat in Wyck, 1913.
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Verslag van de opening van het patronaat in Wyck in september 1913.

wakker. Op 3 oktober al benaderde de Maastrichter boek- en handelsdrukkerij Clément
Goffin de jonge auteur voor uitgave.20. Vier dagen later deed de R.K. Boekhandelaar
en Uitgever J. Vink Pz. uit Beverwijk, die bijna alle Nederlandse en Vlaamse
verenigingen en patronaten van toneelstukken voorzag, hetzelfde.21. Vink was echter
te laat, het contract met Goffin was al getekend. De Beverwijkse uitgever hield zich
desondanks aanbevolen voor volgende werken, zeker nadat Kemp hem de lovende
recensies had gestuurd.22. Goffin was snel klaar met drukken, eind november werd
het (door de schrijver iets gewijzigde) toneelstuk in boekvorm op de markt gebracht.
Math's eerste officiële publicatie (met een omslagtekening van broer Pierre) was
daarmee een feit.
De successen bleven maar voortduren, want al snel meldden zich andere
gezelschappen voor opvoering van ‘Het Offer’. Op 11, 15, 18 en 25 januari 1914
werd het stuk gespeeld door de Katholieke Gezellen-Vereeniging St. Josephshof te
Nijmegen.23. Nog geen maand later, op 15 en 22 februari brachten de leden van de
toneelafdeling van Fanfare Juliana uit Munstergeleen het treurspel voor het voetlicht.24.
Ondanks alle positieve reacties stopte Math al spoedig daarna voor enige tijd met
zijn toneelwerk. Als reden daarvoor gaf hij op ‘de onmogelijkheid om met
beroepsgezelschappen in aanraking te komen, om aldus een behoorlijke opvoering
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te krijgen’.25. De oorzaak kan ook zijn geweest, dat hij het veel te druk kreeg doordat
hij begin 1914 liefst twee nieuwe banen aannam. Later distantieerde hij zich overigens
van ‘Het Offer’ en verbood nieuwe opvoeringen.26.

Negen maanden vrijaf
Al zijn artistieke activiteiten ontplooide Math in de avonduren of in het weekeinde.
Omdat de familie het geld niet kon missen, moest hij blijven werken als
aardewerkschilder. Dat was een situatie waar hij niet gelukkig mee was. Door alle
bescheiden successen ontstond bij hem de wens om meer met zijn talenten te doen.
Zijn baan bij de Société Céramique verhinderde
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dat, vandaar dat hij eind 1912 uit ging kijken naar een andere arbeidsplaats. Werk
dat hem bovendien een sociaal betere status op moest leveren.27.
Hoewel het in die tijd redelijk goed ging met de Maastrichtse economie en vooral
de aardewerkfabrieken fantastisch draaiden, was het voor Kemp niet eenvoudig een
andere baan te vinden.28. Begin 1913 kreeg hij echter de kans zich helemaal vrij te
maken voor het schrijven. Een mogelijkheid die hem werd geboden, doordat broer
Pierre door de kunstminnende Jezuïet J. van Well ‘ontdekt’ was als schilder. De
pater, rector van het retraitehuis Manresa in Venlo, was zo enthousiast over Pierre's
schilderscapaciteiten, dat hij bij rijke vrienden geld lospraatte om het ‘zijn ontdekking’
mogelijk te maken een jaar lang te werken zonder financiële zorgen.29. Het geld dat
op die manier bij de familie binnenkwam, gaf ook Mathias de gelegenheid zijn baan
op te zeggen. Van april tot en met december 1913 zat hij zonder werk. Hij was echter
niet werkloos. Die negen maanden van vrijheid gebruikte hij vooral voor zelfstudie.
Het werden daardoor voor zijn vorming en voor zijn journalistieke en letterkundige
carrières zeer belangrijke maanden, zoals hij in zijn levensbeschrijving nadrukkelijk
vermeldde.
‘In de periode April 1913-Januari 1914 is een wereld voor mij opengegaan. Vaak
en veel wandelde ik met Pierre door de mooie omstreken der stad. Veel ook lazen
we. Soms gaf pater van Well of een van zijn ordebroeders hierin literair advies, doch
gewoonlijk kozen we zelf onze wegen. Deze richtten zich maar zelden tot de
Nederlandsche literatuur - die ook te duur was in het aanschaffen - doch vooral naar
de letterkunde van heel de wereld, die der exotische landen (tot die der Inca's toe)
niet uitgesloten. Het beetje Fransch op school geleerd, had ik vrijwel vergeten, doch
ik hervatte de studie ervan. Duitsch en Engels maakte ik me eigen. We kochten in
de goedkoope Reclam-edities al wat de groote literatuur aan belangrijks bood (zelfs
Racine en Corneille... in Duitsche jamben)’.30.
Vooral de door de Duitse uitgeverij Reclam voor weinig geld op de markt gebrachte
klassieken werden door Math gelezen.

Advertentie van drukkerij Cl. Goffin ijn het adresboek van Maastricht uit 1916.
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Portret van pater J. van Well. Olieverf op doek, geschilderd door J. Laudy (Venlo 1877-Brussel 1956)
(Coll. Goltziusmuseum).

Zo maakte hij kennis met het werk van Calderon, Lope de Vega, Oehlenschlager,
Goethe, Ibsen, Björnsen en de bekendste oude Grieken. Het lezen van al die
buitenlanders, overigens zonder systeem, bleef niet zonder invloed op zijn literaire
ontwikkeling en voorkeuren. Sinds die tijd had hij meer op met het werk van
Vlamingen als Gezelle en Streuvels, dan met het werk van de meeste Nederlanders.31.
Waarschijnlijk gaf het lezen van al die grootheden de aanzet tot een nieuwe start
begin 1915 op poëtisch gebied. Het gelezene had zeer zeker invloed op het dichtwerk,
al was het alleen maar doordat Math in zijn gedichten angstvallig alle schijn van
provincialisme of regionalisme wilde vermijden.32.
Aan deze maanden van extra vorming kwam in december 1913 een einde. Een
commissie van kunstkenners beoordeelde de schilderijen die Pierre dat jaar had
vervaardigd en kwam tot de conclusie, dat hij toch niet het grote talent was waarvoor
pater Van Well hem hield. Deze werd door dat harde oordeel echter niet uit het veld
geslagen. Hij ging vanaf dat moment Pierre als ongekend dichterlijk talent promoten.
Voor Pierre en Math betekende de uitspraak van de commissie wel, dat ze weer een
baan moesten zoeken.33. Math vond al snel werk, hij werd bibliothecaris.

Bibliothecaris
De Pius-bibliotheek in Maastricht, waarover de jongste Kemp de leiding kreeg, was
ontstaan door de samenvoeging van een aantal andere. Zo waren in het boekenbestand
de collecties van de ‘Bibliotheek in Vier Talen’ en die van de ‘R.K. Kostenlooze
Volksbibliotheek’ opgenomen. Beide bibliotheken werden bestuurd door de
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Katholieke Heerenvereeniging, ook wel de Heerencongregatie genaamd, die op haar
beurt weer door de paters Jezuïeten werd geleid. Door het samengaan van de
bibliotheken en de toename van de uitleen, werd begin 1914 een nieuw pand betrokken
aan de St. Jacobstraat 8. Tevens moest worden uitgezien naar een nieuwe beheerder.34.
Waarschijnlijk waren het Kemps connecties met de Jezuïet pater Van Well en
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met kapelaan Verheggen die hem de baan bezorgden.
Aan het beheer van de Pius-bibliotheek had hij overigens geen volledige dagtaak,
hij hoefde dagelijks slechts vijf uur aanwezig te zijn. Tijdens die uren had hij het
allesbehalve druk, zodat hij andere dingen kon doen. Net als in de voorafgaande
negen maanden eerst en vooral lezen natuurlijk. De ‘Bibliotheek in Vier Talen’ had
een hele reeks Engelse dichters ingebracht in de collectie van de Pius-bibliotheek.
Daardoor kon hij kennismaken met het werk van Cowper, Longfellow, Moore,
Coleridge, Wordsworth, Tennyson en De Quincy.35. Aanvankelijk had dat nog weinig
invloed op zijn poëtische werk. De inspiratie was er eind 1913 en begin 1914
gewoonweg niet. Bovendien had Math het te druk met zijn andere baan. Diezelfde
eerste maand van 1914 was hij redacteur geworden van de Maastrichter Krant, het
weekblad van de Katholieke Actie. Veel van het journalistieke werk verrichtte hij
op de bibliotheek. Toen in 1915 de inspiratie terugkeerde en hij aan zijn tweede
dichtperiode begon, kwamen ook veel van zijn verzen tot stand in de bibliotheek. In
die passende omgeving schreef hij onder meer ‘Het Wijnroode Uur’ en gedichten
die werden opgenomen in de latere bundels ‘Naar den Uchtend’ en ‘De Vreemde
Vogel’. Ook de partituur voor het opus ‘Van een page en een koningsdochter’ kwam
hier tot stand.36.
Die riante werkkring behield Math tot 1917. Toen werd de Pius-bibliotheek door
de Katholieke Heerenvereeniging ondergebracht bij de nieuw opgerichte Roomsch
Katholieke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Voor die bibliotheek moest een nieuwe
beheerder worden benoemd. Kemp meende het meeste recht op die functie te hebben
en aanvankelijk leek er ook geen twijfel over te bestaan dat hij de positie mocht gaan
bekleden. Doordat een van de bestuursleden plotseling een beschermeling naar voren
schoof en zijn collega's voor het meisje wist te winnen, zag het er naar uit dat Math
naar de baan kon fluiten. Gelukkig keerden zijn kansen, mede doordat hij gebruik
maakte van zijn oude connecties. Uiteindelijk werd hij toch benoemd, echter tegen
een lager salaris en met de titel ‘tweede ambtenaar’.37.
De dichter/journalist was niet gelukkig met de nieuwe situatie.
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St. Jacobstraat met links, het tweede pand, op nr. 8 de Piusbibliotheek, ca. 1930.
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Toen de Heerenvereeniging in de zomer van 1919 om onbekende redenen weer zelf
de Pius-bibliotheek ging exploiteren, nam hij dan ook ontslag bij de Openbare
Leeszaal en Bibliotheek en beperkte zich verder tot het beheer van de Pius.38. Daardoor
kon hij weer in alle rust schrijven.

Pruisen verslinden
Bij de Maastrichter Krant, het weekblad van de Katholieke Actie in Maastricht, dat
vanaf 31 januari 1914 verscheen, maakte Math Kemp zijn eigenlijke debuut in de
journalistiek. Hij werd aangesteld als enige redacteur van het blad en was dus meteen
ook hoofdredacteur.39.
In het hoofdartikel in het eerste nummer werden als redenen voor uitgave van het
blad gegeven, dat mensen die geen krant lezen niet zo maar dagbladabonnee worden,
dat een klein plaatselijk blad gemakkelijker invloed zal krijgen op zeden en gewoonten
van zijn lezers en dat andersdenkenden plannen hadden voor uitgifte van kleine
bladen. Het eerste punt uit het programma van de Maastrichter Krant was: ‘Wij staan
op het standpunt van de gezonde katholieke democratie, die, in trouwe
gehoorzaamheid aan het kerkelijk gezag, wil werken en strijden voor de welbegrepen
belangen des volks in al zijn geledingen’. Als eerste taak zag het blad dan ook
volksontwikkeling. ‘Op godsdienstig, sociaal en politiek gebied zullen wij geregeld
artikelen schrijven, die het volk eerlijk en naar waarheid voorlichten. Belangstelling
zullen wij verder trachten op te wekken voor de plaatselijke gemeente-politiek door
het geven van beschouwingen over hetgeen in de vergaderingen van onzen
Gemeenteraad behandeld wordt. En ten slotte zullen wij den lezer geregeld op de
hoogte trachten te houden van het nieuws uit onze omgeving, waarbij wij beknoptheid
aan volledigheid wenschen te paren’.40.
Voorwaar geen gemakkelijke opgave. Toch viel ze Kemp mee, getuige de
opmerking in zijn autobiografie, dat hij ondanks zijn twee baantjes genoeg tijd over
hield voor zijn artistieke bezigheden.41. Door het uitbreken van de eerste wereldoorlog
in augustus 1914 kreeg hij journalistiek gezien zijn vuurdoop. Er was stof genoeg
om over te schrijven. De kranten en tijdschriften in het neutrale Nederland kwamen
in een moeilijke positie, want ook van hen werd verwacht dat ze geen partij kozen.
Bovendien werd de berichtgeving in bladen uit grensstreken vooral door de Duitsers
met argusogen gevolgd.42. Aanvankelijk stelde ook Math Kemp zich neutraal op.
Maar al snel koos hij partij voor het door de Duitsers onder de voet gelopen België.
Hij deed dat tegen de wens van de pro-Duitse eigenaren van zijn krant in. Zijn
veelvuldige contacten met Belgische vluchtelingen, vooral in de Pius-bibliotheek,
zullen hem daar mede toe hebben aangezet.
‘Toen de inval in België een feit werd, ging het mij als zoovelen in Limburg en
door heel het land. Mijn stemming sloeg om, in mijn weekblad verslond ik evenveel
Pruisen als in 't meest Entente-gezinde groote dagblad gebeurde’, schreef hij in zijn
oorlogsherinneringen.43.
In zijn hoofdartikelen pakte hij inderdaad vaak flink uit tegen de Duitsers. Zo
schreef hij op 23 januari 1915 onder de kop ‘Kan men onrecht tot recht omredeneeren’
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over het onrecht dat de Duitsers België hadden gedaan door het land binnen te vallen.
Hij veegde in het artikel iedereen de mantel uit die dat onrecht wilde goedpraten.44.
Vele malen nam Kemp, uitstekend gebruik makend van de redeneer- en
debatteerlessen van kapelaan Verheggen, stelling tegen de Duitsers. Dat werd hem
door de eigenaren van de Maastrichter Krant niet in dank afgenomen. Omdat de
nieuwbakken journalist een opmerkelijk geluid liet horen, de rest van de Limburgse
pers was óf neutraal óf pro-Duits, had het blad succes. Dat weerhield de eigenaren
van stappen tegen Kemp, hoewel ze probeerden in eigen artikelen tegenwicht te
bieden aan de anti-Duitse gezindheid van hun redacteur. Deze herschreef die stukken
echter, kortte ze in, voorzag ze van commentaar of hield ze zelfs helemaal uit de
krant. Een conflict bleef niet uit en Kemp stapte op.45. Dat besluit maakte hij publiek
door een aankondiging in het Advertentieblad voor Limburg. ‘Ondergeteekende, van
april 1914 tot juli 1915 redacteur der Maastrichter Krant bericht bij deze in geen
betrekking meer te staan tot ge-
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noemd blad’.46. Lang zat hij echter niet zonder journalistiek werk. Nog datzelfde jaar
werd hij Maastrichts redacteur voor de in Sittard verschijnende anderdaagse krant
Het Zuiden.
Die krant probeerde voet aan de grond te krijgen in de Limburgse hoofdstad. Ze
deed dat onder meer door stelling te nemen tegen de pro-Duitse Limburger Koerier,
het dagblad dat in Maastricht verscheen. De meeste van die aanvallen nam Kemp,
die blijkbaar geen boodschap meer had aan het feit dat de krant tal van gedichten
van zijn hand had opgenomen, voor zijn rekening. Daartoe benutte hij zijn vaste
rubriek ‘Trichtse klanken’.
In de aflevering van 28 september 1915 meldde hij dat Het Zuiden in een polemiek
was verwikkeld met de Limburger Koerier. Hij wou daarom in zijn rubriek belichten
‘in welke verhouding de L.K. staat tot de echte Limburgers, in 't bijzonder tot de
Maastrichtenaren’ en ‘onder welke invloeden de L.K., die anderen van beïnvloed te
worden beschuldigt, blijkt te staan’. Wat het eerste betrof, stelde hij: ‘dat de echte
Maastrichtenaar zich vreemd voelt ten opzichte van de Limburger Koerier. Laten
we de Maastrichtse nieuwtjes en enkele ingezonden stukken erbuiten, dan kon de
L.K. evengoed in Den Helder of Bolsward uitkomen’. Zijn conclusie luidde: ‘De
Limburger Koerier is een koerier in Limburg, maar niet Limburger koerier. Waartoe
zou dit blad ook Limburgsch wezen? Er is géén Limburger in die redactie. (...) De
L.K. is geen weerspiegeling van den Limburgschen volksgeest en allerminst van den
Maastrichtsen’. Over de invloed waaronder de Limburger Koerier stond, was Kemp
heel duidelijk: Duitse. Hij toonde dat aan de hand van de berichtgeving van het
Maastrichtse dagblad aan.47. Met de Limburger Koerier zat het dus goed fout volgens
Kemp.
Zelf bleef hij in zijn artikelen voor Het Zuiden volharden in zijn anti-Duitse
gezindheid.
Dat hij zich thuisvoelde in de journalistiek, bleek niet alleen uit zijn artikelen,
maar ook doordat hij al snel de bladen waarvoor hij werkte als een politiek wapen
gebruikte. Op een gegeven ogenblik ging in Maastricht het gerucht dat de gemeente
een
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overheidslening niet kreeg, omdat de Duitsers in verband met de Maaslinie aanspraken
hadden gemaakt op Limburg. Een lening verstrekken zou men in Den Haag daarom
weggegooid geld vinden. Math nam de proef op de som en schreef in Het Zuiden
dat Duitsland Limburg opeiste. Landelijke bladen namen het bericht over, zodat het
uiteindelijk ook in Duitsland terecht kwam. De regering in Berlijn sprak het daarop
officieel tegen en de lening ging later toch gewoon door.48.
In dezelfde geest als waarin hij voor Het Zuiden schreef, deed hij dat ook voor
Maas en Jeker, een weekblad voor Zuid-Limburg. Daarvan nam hij vanaf het eerste
verschijnen op 7 april 1917 de redactie op zich. Overigens was Kemp in zijn afkeer
van de Duitse oorlogsvoering geen blinde fanaticus. Hij veroordeelde niet alles wat
Duits was, maar dacht genuanceerd over de situatie van dat moment.
Tijdens de eerste periode van Kemps journalistieke activiteit, zo moge duidelijk
zijn, stond de eerste wereldoorlog en de Duitse rol daarin centraal. Tijdens die periode
maakte hij zich het journalistenhandwerk eigen. Hij leerde alle facetten van het vak,
schreef zowel nieuwsberichten als hoofdartikelen, kunstbeschouwingen en columns
en ging bovendien de pennestrijd met andere kranten niet uit de weg.

De dronkene van loutre schoonheid
Aan de periode waarin Math Kemp niet of nauwelijks gedichten schreef, kwam in
1915 een einde. De ‘innerlijke noodzaak’ om poëzie te schrijven kwam langzaam
terug. Onder meer doordat hij in de voorafgaande periode heel wat werk van literaire
grootheden had gelezen en daardoor inspiratie had opgedaan. Maar waarschijnlijk
mede doordat hij thuisraakte in de journalistiek en zich niet meer voor de volle
honderd procent op zijn krantewerk hoefde te concentreren.
Een stimulans kan ook het succes van broer Pierre zijn geweest. In 1914 was diens
eerste gedichtenbundel ‘Het Wondere Lied’, met daarin een keuze uit het werk van
de jaren 1911-1913, verschenen. De oplage van 900 exemplaren was binnen een jaar
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uitverkocht. De drijvende kracht daarachter was andermaal pater Van Well. Hij hield
op diverse plaatsen in Zuid-Nederland lezingen, waarbij hij Pierre zowat de hemel
inprees.49.
Wellicht daardoor geïntrigeerd zette Math zich ook weer aan het werk. ‘Op een
avond - in 1915 - zat ik voor een stuk wit papier met de begeerte om weer eens een
vers te schrijven. Aangezien ik geen bepaalde idee had, begon ik maar op goed geluk
een sonnet tot onderwerp “nemende” een avondstemming. Ik schreef het zonder
inspiratie geheel uit tot de laatste terzine; toen voelde ik even iets lichten in me en
ik schreef het vers:
....over verre werelden
gleed kalm het jonge, wijnroode uur voorbij.

Plots lei ik de pen neer; sloot de oogen en zag naar binnen, waar onverwacht iets als
een visioen openbloeide. De tocht van het wijnroode avonduur over de wereld. Den
volgenden dag schreef ik, tusschen het gaan en komen der menschen in de bibliotheek
dóór, het gedicht “Het Wijnroode Uur”, waarnaar mijn eerste bundel ook is geheten.
Vanaf dien dag vond ik mijn meest eigen weg en mijn eigen vorm!’50.
De eigen vorm die hij had gevonden was die van het lange verhalende gedicht,
meestal met de natuur als onderwerp. Anders gezegd: hij schreef epische
natuurgedichten en had dus af stand genomen van Gezelle. Net als in zijn eerste
poëtische periode toonde hij zich in de gedichten nog de schilder. Zette hij echter
eerst een beeld neer met fijne toets, nu was hij meer de man van het grote gebaar,
die de beelden elkaar in hoog tempo op liet volgen, als het ware in een roes. Aan het
begin van ‘De Droomer’ maakte hij dat duidelijk:
Ik was de dronkene van loutre schoonheid;
ik was de koning dier verloren droomers,
die om wat heerlijkheid van kleur of klank of schoone lijn
hun land, hun ziel, hun God kunnen vergeten.

Math was echter nuchter genoeg om te beseffen dat het het succes van zijn broer
(eigenlijk een schijn-succes, want het was immers bijna uitsluitend te danken aan
Van Wells enthousiasme en onaflaatbare inzet) niet zo maar ook voor hem was
weggelegd. Hij besloot daarom eerst eens te gaan onderzoeken wat gezaghebbende
literaire figuren van zijn werk vonden. Een bundel (gedrukt en voorzien van het
portret van de dichter) met daarin ‘Het Wijnroode Uur’, ‘De Zeven Broeders’ en ‘De
Droomer’ stuurde hij onder anderen aan Gerard Brom, J. van Dokkum, L. Leopold,
K. Alberdingk Thijm, Marie Koenen en Frans Erens.51. De laatste reageerde in een
brief gematigd postief: ‘Uwe drie gedichten heb ik gelezen en ik dank U voor de
toezending. Het eerste beviel me minder, de twee volgende beter. Hetgeen mij
aangenaam verraste, is de eenigszins grootsche adem, die door dit werk gaat, al is
de gang van het gevoel en van de idee niet altijd even geleidelijk. Er zijn goeden
verzen in. (...) Het zal mij verblijden en menigeen met mij, indien U op den ingeslagen
weg voortgaat en de Limburgsche kunst helpt opbouwen’.52. Marie Koenen was
eveneens heel redelijk te spreken over de bundel: ‘Vooral de vlottende, zuivere taal
bevalt me, hoewel ik van de drie gedichten het middelste: De zeven broeders, het
beste vind. U heeft 'n sterke en niet alledaagsche fantasie’.53.
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Gesterkt door deze reacties besloot hij de bundel, aangevuld met enkele andere
gedichten, op de markt te brengen. Medio 1916 verscheen bij de Maastrichtse Boeken Handelsdrukkerij de officiële versie van ‘Het Wijnroode Uur’. De eerste
gedichtenbundel van Mathias Kemp was een feit.54.
Over het algemeen werd de bundel goed ontvangen. De meest gedetailleerde kritiek
werd geleverd door de indertijd gezaghebbende Israel Querido in het Algemeen
Handelsblad. Hij had in het werk van Math Kemp ‘strophen ontmoet van schoonheid
en zuiver verbeeldingsleven, mede de zeer levende bewijzen van een soms grooten,
rijken aanleg’. Querido mist echter de diepe menselijkheid in de gedichten. ‘Als
Mathias Kemp eens wil bedenken dat uit het échte, ontroerde eerst de oorspronkelijke
schoonheid van iedere beeldspraak leven en adem vangt, dan zullen ook wij de
beeldende macht van zijn uitdrukkingsvermogen met zuiverder vreugd bewonderen.
Want virtuoos is hij, ook zegger en taalvoeler. Nù dieper menschelijkheid en zijn
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talent staat in vollen bloei’.55. Een onbekende recensent schreef in De Avondpost dat
de kennismaking met de dichter Kemp hem niet had teleurgesteld. ‘Als het waar is,
dat men “dichter wordt geboren”, dan durf ik Mathias Kemp wel aan u voorstellen
als geboren dichter’.56.
Positief waren verder J. van Dokkum in Den Gulden Winckel, Bierens de Haan
in Onze Eeuw, Maria Viola in Van Onzen Tijd en J. Reddingius in de Nieuwe Gids.
Echt negatief was alleen de Jongelingsbode: ‘Words, words, words... geen regel
zuivere poëzie, geen klank die stemming teweeg brengt’.57.
Alom was er bewondering voor ‘De Zeven Broeders’, het gedicht dat verhaalt
over zeven winden die het land teisteren:
De oudste en grootste van de zeven broeders,
sterk, ernstig en van stage, kalme kracht,
hij was de herder van de duizend kudden
van grijze regenwolken, die van 't Westen
hun weg naar schroeiende Oosterlanden vinden.
De tweede, een bars en breedgeschouderd man
met somber wezen: 't was de hageldrager;
de derde was de trotsche donderknaap,
met zware vuiste' en spiergezwollen armen;
de vierde was de sluwe ramensmijter,
die ook van huis en hof de daken streelt;
de vijfde was de norsche korendorscher,
de schoovenkaatser en de boomenbreker;
de zesde was de booze schoorsteenbruller,
die ook den schrik in oude burchten wekt;
de zevende: de wufte, dolle danser
met stof en bladeren en menschenhoeden.

In ‘De Zeven Broeders’ had hij zijn vorm het beste gevonden, het werd daarom het
meest sprekende voorbeeld van zijn poëzie uit deze periode.
De eerste bundel werd niet alleen door de goede recensies een succes. Ook
financieel mocht de debuterende dichter niet klagen. De verkoop van ‘Het Wijnroode
Uur’ bracht genoeg op om de drukkosten te kunnen betalen.58. Verder maakte de
prima ontvangst van zijn bundel het voor hem makkelijker om toegang te krijgen tot
literaire bladen. In 1916 en 1917 werden er gedichten van hem geplaatst in De
Katholiek, De Beiaard en Van Onzen Tijd.
Nu hij eenmaal zijn eigen vorm gevonden had, bleef Math Kemp doorgaan met
dichten en al snel had hij materiaal voor een nieuwe bundel. Die verscheen in 1917
en was getiteld ‘Naar den Uchtend’. De gedichten erin sloten qua vorm aan bij het
werk uit zijn debuutbundel. Thema was niet langer alleen de natuur. Oorlog en geweld
kwamen meer op de voorgrond, een ontwikkeling waar de wereldoorlog natuurlijk
niet vreemd aan was. Daardoor werden de verzen nogal somber en pessimistisch.
Kenmerkend was het gedicht ‘Attila’. Enkele fragmenten:
...ik geniet met sidd'rend welbehagen
de vreugden van ontzaggelijk verwoesten
en van het slaan met ongehoorde rampen.
Slaan wil ik, omdat ik het wil en kàn,
omdat ik sterk ben, omdat ik vervolgd
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word door een duivel die mij aldoor dwingt
tot slaan, tot slaan met vuur en staal en hoon.

De dronkene van lout're schoonheid had plaats gemaakt voor ‘de zanger van de haat’,
zoals een criticus hem noemde. Zijn pessimisme in die tijd had diverse oorzaken.
Het ‘moet onstaan zijn door, naar voor mijn tot snelle verwerkelijking strevend
temperament, wat langen strijd, eerst om een betere maatschappelijke positie, daarna
om het bestaan zonder meer. Een ongelukkige liefde of iets dergelijks schuilt er niet
in; deze zou ik nooit hebben laten merken, daarvoor was ik te fier en te hooghartig.
Ik was evenwel ook behept met een sterken zin voor onafhankelijkheid; ik wilde
niemand, ook allernaaste familie niet, tot last zijn, doch zag juist in dien tijd,
1915-1917, geldelij-
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ke moeilijkheden dreigen en mijn maandelijks inkomen slinken tot een twintigtal
guldens. Daarbij kwamen strubbelingen in mijn journalistieke bezigheden, terwijl
verder mijn geloofsleven niet meer zoo sereen mocht heeten als eenige jaren voordien.
Ook begon een zekere eenzaamheid me te drukken; deze dreef me soms tot urenlange
doolgangen, als door van furiën vervolgde wandelingen of fietstochten, zelden
onderbroken door een oogenblik van rust’.59
Opnieuw was het Israel Querido die de meest gedetailleerde kritiek leverde. ‘Deze
jonge dichter vertoont in zijn talent een allerwonderlijkst mengsel van begaafdheid,
zuivere dicht- en woordkunstige begaafdheid en achterlijken, rhetorischen bombast.
(...) O, het is soms om te gieren. - Bilderdijkiaansch gegalm trompet hij er rijmloos
en rijmlend uit en zijn holle en bolle klanken verdooven ons gehoor. - De taal is
bijwijlen zo ouderwetsch, dikgezwollen van rhetoriek, dat gij er met den besten
melodischen wil niet uitkomt’. Ondanks deze niet misselijke kanttekeningen eindigde
Querido zijn bespreking met de opmerking dat Kemp nog van zich zou doen spreken.60
Andere critici reageerden overwegend positief op de nieuwe bundel. Daardoor
was de naam van Mathias Kemp in de Nederlandse letteren gevestigd. Hij behoorde
in die periode tot de meest talentvolle jonge dichters, tot degenen van wie nog veel
werd verwacht. Meer in ieder geval dan van zijn broer Pierre, om wie het na het
verschijnen van ‘Het Wondere Lied’ en de in 1916 verschenen tweede bundel ‘De
Bruid der Onbekende Zee en andere gedichten’ langzaam stiller was geworden.

Kemp en Kemp
Doordat zowel Pierre als Mathias schilderden en dichten en beiden voortdurend
stuivertje wisselden in de publiciteit, werden beiden nogal eens verwisseld. Het was
ook verwarrend: Pierre maakte deel uit van de klas Graafland en was een talentvol
schilder, Math voegde zich enige tijd later ook bij die klas en bleek eveneens niet
onverdienstelijk te schilderen; Math debuteerde met verzen in de Limburger Koerier,
nog geen week la-
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Pierre Kemp, ca. 1930.

ter deed Pierre hetzelfde; Pierre bundelde zijn gedichten en had succes, een jaar later
ging hetzelfde op voor Math. Om de beurt stonden ze in de belangstelling van de
pers: Pierre doordat pater Van Well een studiejaar voor hem mogelijk maakte en
zich daarna zo sterk inzette voor zijn poëzie, Math in eerste instantie met zijn
toneelwerk, later ook met zijn gedichten. Voeg daaraan toe dat beiden veel samen
deden, zoals het opzetten van ‘Het Zuiden’ en decorschilderwerk, en dat beiden
journalistiek actief waren (op een gegeven moment zelfs voor hetzelfde blad) en de
verwarring was compleet.
‘Was Kemp een dichterlijke Janus met twee gezichten? Dan heette hij Pierre, dan
Mathias, wie was hij nu eigenlijk?’ verwoordde Paul Haimon jaren later de vraag
die bij velen in de jaren tussen 1910 en 1920 opkwam.61 Frans van Oldenburg Ermke
had eveneens met dat probleem gezeten. Hij had zijn hart verloren aan de
neo-romantiek van Kemp, vertelde hij in het speciale nummer van het tijdschrift De
Bronk in 1956 ter gelegenheid van de 70e verjaardag van Pierre. Bij die Kemp viel
hem op ‘dat hij nu eens Mathias en dan weer Pierre heette’. Zelfs in 1956 was de
verwarring nog niet weg, zo bleek uit een zinsnede van Van Oldenburg Ermkes
artikel: ‘Van hem of van hen - of van wie? - herinneren we ons het
allermerkwaardigste sprookje...’62 De naamsverwarring hield de beide Kemps ook
zelf bezig. In een geschreven portret van Pierre in de Limburgsche Illustratie van
oktober 1927, hoewel anoniem ongetwijfeld van de hand van Math die toen
hoofdredacteur was van de Nieuwe Venlosche Courant waarvan de Illustratie een
bijlage was, werd daar dieper op ingegaan. ‘Aanvankelijk verwarde men beider werk
ten nadeele van den jongste der twee auteurs, omdat veel van zijn hand geboekt werd
op Pierre; later gebeurde het omgekeerde: Pierre's werk schreef men bij op den naam
van Mathias Kemp. Deze voornaamsverwarring is merkbaar, tot in bekende literaire
handboeken..... voor het onderwijs!’63
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Omdat de verwarring bijna altijd ten nadele van Mathias ging, had hij het meeste
moeite met de situatie. Hij voelde zich soms tekort gedaan. Pierre had echter even
veel reden tot klagen dan
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hij. De verwarring en de daarbij horende gevoelens van onvrede zouden overigens
de rest van hun schrijversleven blijven bestaan. Ze kwamen er nooit meer vanaf.

Over ‘Zeven Boomen’
De eerste bundel proza, getiteld ‘Zeven Boomen Opgezet’ en verschenen in 1918,
viel na al de successen die Math had geboekt wat uit de toon. De ontvangst was niet
echt goed.
In de bundel waren enkele journalistieke stukken en wat licht prozawerk
opgenomen. Echte verhalen ontbraken. Alle titels beginnen met ‘over’, wat nogal
ongeïnspireerd overkomt. ‘Over straten en wegen’ is een loflied op oude, niet
planmatig aangelegde steden, waar straten zo maar kunnen kronkelen. Eigenlijk een
loflied op Maastricht dus. ‘Over de snelle wenteling’ behandelt de uitvinding van
het wiel en de gevolgen daarvan. ‘Over de Maastrichtse gobelins’ is een
kunsthistorische beschouwing. ‘Over de bekoorlijkheids des doods’ is precies wat
de titel aangeeft en werd waarschijnlijk geschreven in zijn wat sombere periode.
‘Over oorlogsvoorspellingen’ is een beschouwing over de voors en tegens daarvan.
Echt de moeite waard zijn eigenlijk alleen ‘Over het dagboek van een kleinen jongen’
en ‘Over droomen’. Het eerste uit biografische overwegingen en het tweede, omdat
hij daarin een aardige theorie van de droom geeft. Ook beschrijft hij daarin tal van
eigen dromen, soms met een korte analyse. Van deze eerste bundel nam hij echter
al snel afstand. In zijn autobiografie meldde hij later dat hij de artikelen erin ‘nu niet
meer zou samengaren’.64. Ondanks het wat mindere succes van ‘Zeven Boomen
Opgezet’ was Mathias Kemp op zijn 28e een bekende figuur, zowel in de Nederlandse
letteren als in de gewestelijk journalistiek. Er leek een grote toekomst voor hem open
te liggen. De faam die hij had verworven door zijn debuten, hoefde enkel nog te
worden uitgebouwd.
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Portret van Mathias Kemp. Houtskooltekening van Henri Jonas, 1918. (Coll. Bonnefantenmuseum).
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hoofdstuk III
De vreemde vogel (1918-1923)
Van eigen en vreemde letteren
‘In Nederland worden betrekkelijk weinig verzen gelezen, hoort men wel klagen.
Reden tot ernstiger klacht geeft het Feit, dat er veel te veel worden geschreven. En
dan het gehalte dezer productie! Eenige goede bundels per jaar, een aantal
knap-middelmatige en dan de rest... Wat bezielt, in een land waarin zoo weinigen
dichters willen lezen, er toch zoo velen dichter te willen zijn? Het schrijven en uit
geven van middelmatige poëzie is overbodige moeite, maar het samenflansen van
slechte is zonde. Ik geloof dat de beteren onder onze dichters vaak een zeker gevoel
van schaamte in zich hebben voelen opkomen als ze bedachten, dat zij door het groote
publiek met de knoeiers samen als van één onnut gilde worden beschouwd.
Tot de voortbrengers van de allerslechtste poëzie behoort ongetwijfeld dr. C.L.
Vitringa. Zeer tot schade onzer letteren en van den smaak van het publiek is hij reeds
aan zijn vierden bundel’. Deze keiharde kritiek schreef Math Kemp 19 december
1918 in De Maasbode na lezing van Vitringa's bundel ‘Zonnezangen’. Hij was sinds
begin 1918 als literair criticus verbonden aan het landelijk dagblad. Zijn
gedichtenbundels en de goede kritieken daarop, plus zijn journalistieke capaciteiten
hadden de aandacht getrokken van de hoofdredactie van de krant. Toen deze op zoek
moest naar een nieuwe redacteur kunst en letteren werd Kemp benaderd.
Deze wees het aanbod echter van de hand, onder meer omdat hij niet uit Limburg
weg wou. Wel werd hij literair criticus voor de in Rotterdam zetelende krant en begon
een wekelijkse rubriek ‘Van eigen en vreemde letteren’1. Daarin besprak hij tot eind
1919 dichtbundels, romans en novellen.
De meeste aandacht besteedde Kemp aan poëzie, Gedichtenbundels beoordeelde
hij veel kritischer dan romans of novellen. Dat had natuurlijk te maken met zijn eigen
achtergrond, tot dan toe was hij zelf vooral op poëtisch gebied actief geweest. Er
was echter nog een andere reden, die hij verwoordde in de bespreking van de bundel
‘Voorboden’ van Henriëtte Mooy. ‘De maatstaf die critiek moet aanleggen tegenover
verzen is vanzelf een strengere dan die wordt gebruikt tegenover proza.
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Met eenig recht; het proza, in den vorm van roman, novelle of sprookje is een artikel
waarnaar aanhoudend vraag is. Ook het middelmatige op dit gebied is bruikbaar als
ontspanningsliteratuur in boekvorm of in tijdschrift of courant. Aan proza is
dagelijksche behoefte; waar 't beste niet is te krijgen, kan men eenigszins met het
middelmatige volstaan. Iets anders met poëzie: daarnaar is geen vraag als
ontspanningsliteratuur; de beste en hoogste dichtkunst uit vroeger tijden wordt nog
niet algemeen gelezen. Met middelmatig proza kan men vrede nemen en enkel het
slechte het recht van bestaan ontzeggen; van de poëzie dient ook het middelmatige
te worden bestreden, omdat zulk dichtwerk geenerlei nut heeft, schadelijk is voor
den goeden smaak en voor het toch al zoo kleine afzetgebied der hooge dichtkunst’.2.
Dat uitgangspunt leidde ertoe dat hij menig dichter of dichteres genadeloos
neersabelde. Van Henriëtte Mooy merkte hij bijvoorbeeld op dat ze arm was aan
oorspronkelijke gedachten. Ook vond hij haar dichterlijk gevoel ‘doorgaans troebel’
en was haar beeldend vermogen ‘verward en onzuiver’.
Math Kemp liet het overigens meestal niet alleen bij de kritiek, hij gaf ook aan
hoe iets beter zou kunnen. Bijvoorbeeld in de bespreking van de gedichtenbundel
‘De Boog’ door Herman van den Bergh: ‘Wanneer ik zeg, dat ik bij het ontwaken
den slaap op mijn voorhoofd voelde lasten als een steen dien ik met moeite van me
afwentelde, dan is dit persoonlijk gevoel voor ieder begrijpelijk, zoolang men 't kan
onderscheiden als vergelijking. Zeg ik echter: “ik schoof den steen van mijn voorhoofd
en begon weer met open oogen te leven”, dan geef ik den lezer een raadseltje op.
Met 'n beetje meer helderheid van zegging, zou 't gebruikte beeld niet zijn geschaad.
Niet altijd is het spontaan neergeschrevene van ongerepte schoonheid en de meest
rake notitie der doorleefde ontroering’.3. Ondanks de vele kritische opmerkingen en
suggesties ter verbetering die in de afleveringen van ‘Van eigen en vreemde letteren’
te vinden zijn, is het moeilijk om hieruit een eigen poëtica van Kemp af te leiden.
Wel wordt zijn visie op het dichterschap duidelijk. Hij verwoordde die onder meer
als volgt: ‘Geboren dichter is hij die niet alleen verrukkingen van schoonheid
ondergaat, maar die ook van nature is voorbestemd om die heerlijkheden te zeggen,
ja, die gedrongen wordt door een innerlijken drang naar zelfbevrijding om die, te
zingen en wel in een vorm, waarover hij zelf weinig heeft te vertellen. De ware
dichters hebben geen zelfbestemmingsrecht op dit punt, en die verzenmakers die dit
wel hebben zijn maar al te vaak geen dichters, hoogstens dichterlijk voelende,
koel-keurende taal-virtuosen. (...) Het vermogen om een innerlijke vervoering zóó
uit te zingen, dat ook de hoorder van dien zang wordt meegesleept is feitelijk het
aangeboren dichterlijk talent’.4.
Kemp rekende zichzelf ongetwijfeld tot die geboren dichters, want hij getuigde
er vele malen van dat hij schreef uit innerlijke noodzaak. Het schrijven van gedichten
betekende voor hem ‘geestelijke barenswee’ en ‘innerlijke bevrijding’.5. Zeker na de
lovende reacties op zijn eerste bundel moet hij in die overtuiging zijn gesterkt. Over
zijn capaciteiten als literair criticus was Math minder te spreken. Dat was een van
de redenen waarom hij eind 1919 stopte met zijn rubriek. Hij vond dat hij te weinig
van de Nederlandse literatuur afwist om zijn kritische werk goed te doen. Ook achtte
hij het een gemis, dat hij als gevolg van de oorlogsomstandigheden en de nasleep
daarvan te weinig contact had met andere critici. Bovendien had hij niet de
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gelegenheid om zich helemaal aan de literatuur te wijden, daarvoor bracht zijn rubriek
te weinig op en was hij teveel met andere zaken bezig.6.

Zoo iets hem zwijgen deê
In het jaar waarin hij voor het eerst het werk van anderen onder de loupe nam,
verscheen zijn eigen derde gedichtenbundel ‘De Vreemde Vogel’. Daarin werden
een aantal al eerder in bladen als De Katholiek, Van Onzen Tijd, De Beiaard en De
Tijdspiegel gepubliceerde gedichten opgenomen, aangevuld met enkele anderen. De
bundel sloot nauw aan bij de twee eerdere, qua vorm maar ook qua thematiek. Nog
steeds vertelde hij verhalen in dichtvorm, verhalen over de natuur, zoals bijvoorbeeld
in
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Gedicht ‘Het Koren’ uit de bundel ‘De Vreemde Vogel’, 1919.
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‘Het Koren’. Net als in ‘Naar den Uchtend’ was de natuur echter niet meer uitsluitend
het onderwerp.
Ook dichtte hij over het leven, overigens zonder het pessimisme van ‘Naar den
Uchtend’. Heel duidelijk werd dat in ‘De Leeuwerik’, een vers vol levensvreugde,
waarin tevens wat over Kemps dichterschap werd gezegd.
Naar zonnefeest van zilvren luchten
stort hij zich dol en dronken op
en werpt een zwerm van zanggeruchten
neer over dal en heuvelkop.
Wat deert hem 's wereld wel en wee!
hem kwelt een vreugd; hij móét die melden,
hij móét verstoren stilte en vreê
van weiden, wegen en van velden.
Hij stierf, zoo iets hem zwijgen deê!

Andermaal waren de beoordelingen gunstig. Herman van den Bergh stelde in Het
Getij dat Kemps verzen woordrijk, kostbaar en oorspronkelijk waren.7. Frans Erens,
met wie Math na zijn eerste brief over ‘Het Wijnroode Uur’ regelmatig
correspondeerde en die hij in 1918 in Zandvoort bezocht, verraste hem met een
bespreking in De Tijd. ‘Zoo is dan uit Limburg voor de Hollandsche verzenkunst,
voor onze dichtkunst, het nieuwe, het onverwachte gekomen’, schreef hij.8.
Ondanks deze positieve reacties blijft het aanlokkelijk om eens te kijken hoe het
bij ‘De Vreemde Vogel’ zit met zaken als beeldspraak en originaliteit, zaken waaraan
hij in zijn beoordelingen van andermans werk veel waarde hechtte. Opvallend is dat
zijn kleurgebruik niet erg origineel is. In ‘Het Koren’ is de lucht blauw, het land
groen en de zon rood. Ook op zijn beeldentaal is wel wat aan te merken. In ‘Vergeten’
hijgt een beek om regen en in ‘De hond, dienaar Gods’ verpersonificeert een hond
de begeerte. En wat te denken van honden die rondsluipen ‘in loensche gluiprige
loosheid’.
De criticus Math Kemp zou over de dichter met die naam ook heel wat op te
merken hebben, verondersteld dat hij diens werk onbevooroordeeld kon bekijken.

Een Limburgse d'Annunzio
Het korte uitstapje in de wereld van de letteren weerhield hem niet van zijn gewone
journalistieke werk. Hij was voor Het Zuiden (waarin Maas en Jeker was opgegaan)
in dezelfde anti-Duitse geest blijven schrijven. Zijn sympathie voor de door de
Duitsers overrompelde Belgen bleef in dat land niet onopgemerkt. Hij kreeg nog
tijdens de oorlog van Belgische zijde het voorstel in Limburg een blad op te richten
dat zich achter de geallieerden opstelde. Omdat hij niet zelf mocht bepalen wat erin
kwam te staan, weigerde hij dat. Zoals hij enige tijd later ook weigerde mee te werken
aan de uitgave van een tweetalig blad, Frans en Nederlands, waarmee alle Belgische
vluchtelingen moesten worden bereikt. De laatste keer weigerde hij vooral, omdat
hij andere motieven achter het voorstel vermoedde.9.
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Die motieven hadden te maken met de in België nog altijd sluimerende onvrede
over het verlies van Limburg in 1839. Een zelfde onvrede leefde er ten aanzien van
Luxemburg. Er waren dan ook sinds 1839 vele malen door Belgische diplomaten
pogingen gedaan beide gebieden terug te halen, echter steeds zonder succes. Het
uitbreken van de eerste wereldoorlog deed het vlammetje van de hoop weer
opflakkeren. Door de oorlog was volgens de Belgen nog eens duidelijk aangetoond,
dat voor een goede verdediging van het land Limburg en Luxemburg onontbeerlijk
waren. Bovendien had de Belgische regering, die zich in het Franse Le Havre had
gevestigd, de indruk dat Duitse troepen door Limburg naar België waren getrokken,
wat overigens niet klopte. Omdat Frankrijk eveneens niet te spreken was over de
Nederlandse houding, kreeg België van Parijs voorzichtige beloftes ten aanzien van
eventuele gebiedsuitbreiding na afloop van de oorlog.10.
Van echte aanspraken, waartegen Nederland zich natuurlijk zou verzetten, was
vanwege de oorlogssituatie de eerste jaren
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geen sprake. Wel werd in de Belgische pers vanaf begin 1915 voortdurend geschreven
over de gebieden die ingelijfd zouden moeten worden. Deze annexionistische
campagne werd door de Nederlandse kranten fel bestreden. Officieel mengde de
Belgische regering zich niet in het debat. Zij manoeuvreerde heel behoedzaam en
liet in Limburg onderzoeken of daar steun voor haar streven bestond. Dat gebeurde
onder meer via enkele contactpersonen en het Belgisch consulaat in Maastricht.11.
Het waren waarschijnlijk ook deze personen die Kemp benaderden voor oprichting
van de al genoemde bladen. Math had vele relaties met Frans sprekende Belgen,
ontstaan via zijn werk in de bibliotheek en zijn openlijk uitgesproken sympathie voor
het onder de voet gelopen volk. Via zijn journalistieke werk had hij bovendien
contacten met Maastrichtenaren als J. Schaepkens van Riemst (voorzitter van de
Kamer van Koophandel van Maastricht) en uitgever en drukker Cl. Goffin.12. Deze
klaagden net als vele industriëlen in Maastricht over de relatie tussen Holland en
Limburg. Ze voelden zich in velerlei opzicht achtergesteld en verwachtten meer van
België. Die verwachting werd door de Belgische contactpersonen in Maastricht met
allerlei fraaie beloftes gevoed. Waarschijnlijk waren het ook die beloftes die een
groep van 400 Limburgers eind 1918 naar Luik deed reizen voor een ontmoeting
met de Belgische koning Albert I. Deze Limburgers, waaronder vele Maastrichtse
industriëlen als de Regouts en Kamer van Koophandel-voorzitter Schaepkens van
Riemst, lieten de koning weten zich zeer verbonden te voelen met België, daarmee
aan duidelijkheid niets te wensen overlatend.13. De Belgische regering liet dan ook
spoedig haar behoedzaamheid varen. Ze verweet Nederland met de Duitsers te hebben
geheuld. Bewijs daarvoor was volgens Brussel onder meer de toestemming die de
Nederlandse regering had gegeven voor een gedeeltelijke Duitse aftocht via Limburg
in 1918. Ook het gegeven dat de Duitse keizer Wilhelm II politiek asiel kreeg in
Nederland sterkte de Belgen in hun overtuiging. De zuiderburen vroegen de
geallieerden daarom Nederland als straf Limburg en Zeeuws-Vlaanderen af te nemen.
De geallieerden gingen daar
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J. Schaepkens van Riemst, ca. 1930.

echter niet op in.14. Ook Math Kemp wilde niets van aansluiting van Limburg bij
België weten. Op 14 december 1918 verwoordde hij in Het Zuiden zijn visie en die
van de gewone Maastrichtenaren op de annexatiepogingen. Die kwam erop neer dat
de dichter/journalist en de meeste van zijn stadgenoten niets voelden voor aansluiting
bij België. Hoewel inlijving van Maastricht bij de zuidelijke buurstaat economisch
positief zou uitpakken, de ligging van de stad was dan immers beter, waren de
gevolgen vooral negatief, betoogde Kemp. Van de economische opleving zouden de
meeste inwoners bovendien niet profiteren. Ook zou de opbloei van de Limburgse
cultuur teniet worden gedaan. ‘Nee’, concludeerde hij dan ook, ‘hoeveel de besten
onzer ook van België houden, het is noch op sociaal gebied noch op politiek ons
ideaal. We wenschen niet te worden vervreemd van ons rijk verleden. We wenschen
niet ons eerstgeboorterecht te verkoopen voor een bord linzensoep,... die eenige
ondernemers voor ons zouden uitlepelen. Laten we toonen Nederlanders te willen
blijven, doch op waardige belangelooze wijze’.15. Dat de meeste Maastrichtenaren er
inderdaad niets voor voelden om van nationaliteit te veranderen bleek diezelfde
maand december. De Belgen bleven hun gebiedsaanspraken herhalen en maakten
daarmee heftige reacties los. In Maastricht vonden enkele tegen de Belgen gerichte
betogingen plaats en in de rest van de provincie werden enige anti-annexionistische
comité's opgericht. De irritatie over de houding van de zuiderburen bleef sluimeren
en kwam op 13 februari 1919 tot een uitbarsting bij het bezoek van het Legia-koor
uit Luik. Het koor zou samen met de Maastreechter Staar een verbroederingsconcert
geven, een concert dat mede was bedoeld als dank voor de opvang van Belgische
vluchtelingen in de oorlogsjaren.16.
Al 's morgens werd er stemming gemaakt tegen het bezoek van Legia. Het
plaatselijk comité voor Anti-Annexionistische Actie had overal in de stad
aanplakbiljetten opgehangen, waarop een bezoek aan het concert werd afgeraden.
Ook werd het gerucht verspreid dat het gezamenlijk optreden van beide koren
verboden was door de autoriteiten. 's Middags bleek dat er een
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heuse protestmanifestatie tegen de komst van het Luikse koor was opgezet. Toen de
zangers aan het eind van de middag met de tram bij de Tongersche Poort arriveerden,
werden ze daar opgewacht door een grote groep mensen, die hun al joelend
verwelkomde. Ze konden echter zonder problemen naar de Staarzaal worden gebracht.
Terwijl daar het concert aan de gang was, dromde buiten een steeds grotere menigte
bijeen die anti-Belgische leuzen riep. Alleen door optreden van de politie kon
voorkomen worden, dat de betogers de zaal binnendrongen. Na afloop van het
optreden verdween het koor via de achteruitgang om met de tram huiswaarts te keren.
Eenmaal in de tram werden de zangers toch weer door de manifestanten ontdekt en
vervolgens bekogeld met stenen. Daarbij raakten twee leden van het koor en een
tramconducteur gewond.17.
Math Kemp, die bij het concert aanwezig was, schreef in Het Zuiden uitvoerig
over de rellen. Hij was er zeer verontwaardigd over en noemde de demonstranten
‘Oranje-bolchewieken’. Vooral daardoor werd hij een mikpunt van de
antiannexionisten, al zijn eerdere verklaringen dat hij niks zag in aansluiting bij
België ten spijt. Doordat de zuiderburen zich na de rellen wat voorzichtiger gingen
opstellen, ebde de grootste verontwaardiging in Limburg echter weer weg.18.
‘Ondergronds’ werd wel doorgewerkt aan verwezenlijking van het streven. De Belgen
wisten enkele van hun sympathisanten in Limburg, waaronder J. Schaepkens van
Riemst en Cl. Goffin, ertoe te bewegen de geallieerden een referendum-voorstel te
gaan voorleggen. De Limburgers zouden zelf moeten beslissen of ze bij Nederland
of België wilden horen. Dat voorstel werd inderdaad overgebracht, echter pas midden
juni 1919, terwijl de geallieerden al op 4 juni hadden besloten België slechts het
Duitse gebied rond Eupen en Malmédy toe te wijzen. De reis naar Parijs had dus
weinig zin.19.
Nadat dit plan mislukte, moesten de Belgen andere manieren zoeken om hun doel
te bereiken. Het optreden van de Italiaanse dichter Gabrielle d'Annunzio bracht hen
op een idee.
D'Annunzio rukte, om de Italiaanse aanspraken op het voorma-
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Aanplakbord met affiches in Maastricht, 1914
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lige Oostenrijkse gebiedsdeel Fiume te benadrukken, in september 1919 aan het
hoofd van een legertje op naar de hoofdstad Triëst. Daarna hield hij Fiume een tijdlang
bezet.20. Datzelfde zou, zo redeneerden de Belgen, ook een Limburgse dichter kunnen
doen. Via hun contactpersonen in Maastricht benaderden ze Math Kemp, die zich
immers bij de Legia-rellen tegen de betogers had uitgesproken en zich ook daarvoor
in zijn artikelen al een vriend van de Belgen had getoond. Vergeten werder zijn
duidelijke stellingname tegen aansluiting van Limburg bij België en zijn eerdere
weigeringen om aan Belgische projecten in Limburg mee te werken. Hij bedankte
dan ook voor de eer.
Die weigering verwoordde hij later als volgt: ‘Nu laat ik buiten beschouwing wie
of wat er stond achter degenen die mij poogden te bekoren, het is me ook onbekend.
Deden ze 't eigenmachtig of in overleg met anderen? Ik weet het evenmin. Persoonlijk
waren het menschen, die het goed met Limburg meenden. Ze waren evenwel met
hun geest nog in 1830-1839 en konden maar niet inzien, dat de tijden veranderd
waren, en dat alleen reeds 't feit, dat Limburg door een Nederlandsch gewest te zijn
geworden, buiten de oorlogshel was gebleven, ieder Limburger afkeerig maakte van
nationaliteitswisseling. Mij werd de glorie van d'Annunzio voor oogen getooverd,
betoogd, dat ik nu eens in de geschiedenis kon meetellen, met als hoogste lokmiddel:
‘Vous passerez à la postérité!! (U blijft voortleven voor het nageslacht! A.G.) Op dit
gezegde leek me maar een antwoord ad rem, al klonk het niet weinig verwaand: ‘J'y
passerai quand-même!. (Ik leef toch wel voort. A.G.)’21.

Limburgs Leven
Ook na het mislukken van het d'Annunzio-plan, er was blijkbaar geen dichter te
vinden die deze rol op zich wilde nemen, gaven de Belgen niet op. Ze probeerden
nu in Maastricht een krant op te zetten die België gunstig gezind was en op de
voordelen van economische samenwerking tussen Limburg en de zuiderburen zou
wijzen. Hoewel enkele Limburgse industriëlen die financieel voordeel van
samenwerking verwachtten aanvan-

Belgische vluchtelingen bij de O.L. Vrouwepoort (boven) en het station (onder) in augustus 1914.
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Titelblad van Limburgs Leven, 24 april 1920. Het artikel is ondertekend door M.K.
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kelijk bereid waren geld voor het project ter beschikking te stellen, werd de
financiering later toch een probleem. Toen de Belgen zelf zich niet zo scheutig
toonden, trokken de Limburgers een deel van hun toezeggingen ook weer in. Dat
was waarschijnlijk de reden waarom slechts een weekblad werd uitgegeven en geen
krant. Het eerste nummer van dat weekblad, genaamd Limburgs Leven, verscheen
op 24 april 1920.22.
Hoofdredacteur van Limburgs Leven was Math Kemp. Of hij uiteindelijk toch
gezwicht was voor de Belgen of dat hij eenvoudig niet wist wie de financiers van
zijn blad waren, is niet duidelijk. Het lijkt er echter op dat hij inderdaad van niets
wist. Vele malen maakte hij namelijk in Limburgs Leven duidelijk dat de Limburgers
absoluut geen Belgen wilden worden. Ook reageerde hij meteen op elke mogelijke
insinuatie aan het adres van zijn blad. Toen de Limburger Koerier op 4 augustus
1920 sprak over een ‘weekblaadje dat met annexionistische bedoeling hier zou worden
verspreid’ stuurde hij direct een ingezonden brief. Daarin vroeg hij het Maastrichter
dagblad de naam van het bedoelde weekblad te noemen. De Limburger Koerier deed
dat echter niet. In een naschrift bij de brief zei de redactie te willen waarschuwen
dat de Limburgse bevolking ‘niet vatbaar is voor een hetze tegen de Nederlandsche
regeering en de bij tusschenpoozen doordruppelende pro-Belgische
tendenz-artikeltjes’. De naam van het ‘gewraakte geschrift’ zou op het goede moment
worden onthuld.23.
Weer reageerde Kemp, omdat hij het naschrift als een nieuwe aantijging
beschouwde. ‘Wie “Limburgs Leven” objectief heeft gelezen, zal het onware van
dergelijke beweringen terstond inzien. Ook in “Limburgs Leven” hebben herhaaldelijk
uitingen gestaan van trouw aan Nederland, al achtten we 't niet noodig mede te doen
aan het sinds November 1918 hier in sommige kringen heerschende
hoera-nationalisme. Het zonder pose innemen van het nationaal standpunt, sluit
verschil van mening betreffende sommige handelingen der regering ten opzichte van
Limburg niet uit. We zijn toch nog vrije Nederlanders, die als Nederlanders vrij zijn
om een meening te hebben omtrent economische kwesties, vrij ook om sympathie
te voelen voor een of ander volk (ondanks de algemeen-menschelijke fouten ervan,
hetzij voor Franschen, Belgen of Duitschers’.24.
Opnieuw volgde een vervelend naschrift, waarin onder meer werd gezegd ‘dat hij
die zich boos maakt, in den regel ongelijk heeft en dat, wie zich verontschuldigt,
zich beschuldigt’. Kemp was des duivels. Om alle verdachtmakingen te bezweren,
herhaalde hij nog eens zijn standpunt over het annexionisme.25. Het mocht echter
allemaal niet baten. Doordat hij steeds op bleef komen voor de Limburgse belangen
en daardoor vaak de Nederlandse regering kapittelde, bleef hij bij de antiannexionisten
verdacht. Wie tegen Nederland was, om welke reden dan ook, was naar hun mening
automatisch voor de Belgen. Opmerkingen zijnerzijds over een ‘kunstmatige
verwijdering van twee verwante volken’ versterkten zijn tegenstanders in hun
mening.26.
Het opkomen voor de Limburgse belangen was een van de hoofddoelstellingen
van het blad, zo maakte Kemp bekend in een inleiding in het eerste nummer. Een
ander doel was bescherming van het ‘Limburgse leven’. Uitgebreid maakte hij
duidelijk dat als gevolg van de economische opleving van Limburg (de mijnen zijn
vanwege de geïsoleerde positie van Nederland in de eerste wereldoorlog erg belangrijk
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geworden voor het land) een grote hoeveelheid arbeidskrachten naar het gewest was
getrokken. Daardoor kwam volgens hem het ‘Limburgsche element’ in de
verdrukking.
Dat er zo'n grote stroom arbeidskrachten op gang was gekomen, vond hij op zich
niet vreemd. ‘De voor de exploitatie der Limburgsche bodemschatten benoodigde
intellectueele krachten, werden maar niet zoo ineens in voldoende mate hier gevonden.
Toch brengt deze toestand een gevaar mee: de al te snelle aanwas der aan het gewest
vreemde bevolking bedreigt - zooals we reeds aanstipten - het eigenlijke Limburgsche
leven. Het Limburgsche leven is een apart facet van den Nederlandschen volksaard.
We rekenen ons niet beter of slechter dan Hollanders, Vlamingen of Friezen, maar
we zijn anders. En voor dat
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andere, dat zeer zeker een verrijking is van het algemeen Nederlandsche wezen,
vragen we gelijk recht van bestaan’.27. In de acht maanden die het blad verscheen,
kwam Kemp veelvuldig op voor de Limburgse belangen. Commentaren en
beschouwingen waren belangrijke ingrediënten van het blad. Verder had het een heel
duidelijk cultureel karakter, wat tot uiting kwam door plaatsing van verhalen en
gedichten (vaak met Limburg als onderwerp) en diverse speciale rubrieken als
‘Limburgsche Brieven’ en ‘Limburgsche portretten’. Het blad werd andermaal een
podium voor het werk van Math zelf en natuurlijk ook voor dat van zijn broer. Onder
eigen naam publiceerde hij er vier novellen in, terwijl hij onder zijn tweede
pseudoniem M. van Wijk ook nog eens twee novellen liet verschijnen. Bovendien
stonden geregeld gedichten van zijn hand in Limburgs Leven. Broer Pierre was
eveneens vaak vertegenwoordigd.
Ondanks alle moeite die Math deed en de vele polemieken die hij aanging, wist
Limburgs Leven het publiek niet echt te boeien. Eind 1920 viel het doek voor het
blad. In nummer 37 (het laatste) maakte Kemp melding van ‘den onvoldoenden
steun’ en de ‘enorm hoge kosten verbonden aan een uitgave als de onze’. Hij beloofde
de lezers een reorganisatie en een omzetting van weekblad naar maandblad.28. Die
laatste mededeling wijst er weer op dat hij waarschijnlijk niets van de Belgische
betrokkenheid bij de uitgave van zijn blad wist. De Belgen waren namelijk op het
moment dat hij schreef over een omzetting in een maandblad nog steeds aan het
pogen een dagblad in Maastricht op poten te zetten, wat overigens niet lukte.29. Ook
het feit dat hij later in zijn autobiografie meldde dat het blad ‘niet gesteund werd
door bijzondere fondsen’ en het mede daardoor ter ziele ging, wijst op onwetendheid
van Kemps kant.30.

De Maaskanalisatie
Een ander belangrijk onderwerp waarover Math Kemp tijdens zijn
hoofdredacteurschap van Limburgs Leven veel schreef, was de Maaskanalisatie. Dat
was een al heel lang slepende kwestie, die in 1920 plotseling weer actueel werd.
Doordat België in 1850 begon grote hoeveelheden water af te tappen uit de Maas
om daarmee woeste grond in de Kempen te bevloeien, daalde het waterpeil in het
Nederlandse deel van de rivier. De scheepvaart ondervond daar hinder van, want
doordat minder diepgang mogelijk was, kon minder worden geladen. Daardoor stegen
de vrachtprijzen en kon het scheepsvervoer over de Maas niet meer concurreren
tegen andere vormen van vrachtvervoer. Vanuit Limburg werd vele malen een beroep
op de Nederlandse regering gedaan om met België over de kwestie te gaan praten.
In Den Haag getroostte men zich echter niet veel moeite. Hoewel er in 1863 een
verdrag met het buurland werd gesloten over de wateraftapping veranderde er in feite
niets. Ondanks herhaalde pleidooien van Limburgse kamerleden, industriëlen en
notabelen, bleef de situatie tot de eeuwwisseling ongewijzigd. Door de ontdekking
van de kolenvoorraden in Limburg begon toen langzaam belangstelling te ontstaan
bij de regering.
In België gebeurde hetzelfde, want ook daar werden kolen gevonden. Kolen die
het beste via de Maas konden worden getransporteerd. Daarnaast werd er door de
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ondernemers uit het industriebekken rond Luik krachtig gelobbied voor
bevaarbaarmaking van de Maas. Gevolg van dit alles was dat in 1906 de zogenaamde
‘Commission Mixte’ werd gevormd. Deze commissie bestond uit een aantal
Nederlandse en Belgische ingenieurs, die samen zouden gaan bekijken hoe de Maas
het best bevaarbaar kon worden gemaakt. Zij zou vooral bezien hoe dat kon bij het
53 kilometer lange gemeenschappelijke deel van de Maas. De commissie had echter
nogal lang werk, zodat het ongeduld in Limburg steeg. Dat leidde er toe dat op 5
april in Eysden een Maasvereniging werd opgericht. Een initiatief dat snel navolging
vond. In juni waren er al 37 Maasverenigingen in Limburg, die nog diezelfde maand
besloten zich te bundelen tot een Limburgse Maasvereniging. Maar ook die organisatie
was niet krachtig genoeg om de commissie tot spoed aan te zetten. Pas in 1913 bracht
ze rapport uit.31.
Het rapport bleef zo lang uit vanwege problemen in België. Daar vreesde de
havenstad Antwerpen voor haar positie. Vooral
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Het kanaal Luik-Maastricht nabij de Belgisch-Nederlandse grens, 1935.
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de reders waren bang dat Rotterdam het vervoer naar Wallonië en Frankrijk helemaal
naar zich toe zou trekken. Het gevolg was een interne Belgische belangenstrijd tussen
Luik en Antwerpen. Uiteindelijk kon de ‘Commission Mixte’ toch verslag doen van
haar activiteiten. Onderzoek had uitgewezen dat normalisatie van het
gemeenschappelijk deel van de rivier onmogelijk was. Vandaar dat er diverse schetsen
waren gemaakt voor een kanaal dat de loop van de rivier zou moeten volgen.32.
Het uitbreken van de oorlog verhinderde verdere uitwerking van de gezamenlijke
plannen. Nederland ging echter zelf door. Op 1 juni 1915 werd officieel besloten tot
kanalisatie van de Maas. Spoedig daarna werd met de werkzaamheden voor het
gedeelte tussen Maasbracht en Grave begonnen. Het andere deel moest echter
noodgedwongen wachten.33. Er was goede hoop dat na afloop van de oorlog ook dit
karwei snel ter hand zou kunnen worden genomen. Dat viel echter tegen. Door de
gebiedsaanspraken van België was de verhouding tussen beide landen enige tijd zeer
gespannen en kon er geen sprake zijn van het sluiten van een overeenkomst over de
Maas. Toen er tenslotte toch een akkoord zat aan te komen, leek dat erg ongunstig
voor Limburg. Gemeld werd dat alleen het kanaal Luik-Maastricht en de
Zuid-Willemsvaart verbeterd zouden worden. Aan de gemeenschappelijke Maas zou
niets worden gedaan. Dat was de stand van zaken toen Math Kemp de leiding van
Limburgs Leven op zich nam. In het blad stelde hij zich dan ook al snel op achter
de protesten van de gemeenteraad van Maastricht en de Kamer van Koophandel uit
die plaats. Deze lieten de Nederlandse regering weten erg teleurgesteld te zijn over
de inhoud van het akkoord, dat spoedig zou worden bereikt. Zij hielden nogmaals
een pleidooi voor bevaarbaarmaking van de Maas tussen Eysden en Maasbracht.34.
Kemp schreef vele malen over de kwestie. Het actiefst was hij in november en
december, wat samenhing met het feit dat hij secretaris was geworden van het net
opgerichte Maastrichter ‘Comité van Actie’, welk ging ijveren voor de kanalisatie
van de Maas. Het comité bestond onder meer uit vier gemeenteraadsleden, een
wethouder, twee vertegenwoordigers van de Kamer van Koophandel (waarbij
voorzitter J. Schaepkens van Riemst) en de industrieel P. Regout junior. Door het
comité werd op 11 november 1920 een grote volksvergadering belegd. Om het belang
ervan voor iedereen heel duidelijk te maken, werd er veel publiciteit aan gegeven.
Overal in Maastricht hingen aanplakbiljetten, er werden vlugschriften verspreid en
de tekst van een speciaal lied werd uitgedeeld. Het lied, getiteld ‘Noe of noets!’, kon
gezongen worden op de wijs van ‘Limburg mijn vaderland’.
De opkomst bij de vergadering was overweldigend. Nadat vier sprekers het woord
hadden gevoerd, werd een motie aangenomen waarin werd uitgesproken dat de
kanalisatie van levensbelang voor Limburg en in het bijzonder Maastricht was. De
vergadering vond dan ook ‘dat de regeering tot plicht heeft te zorgen, dat deze
kanalisatie ten spoedigste wordt verwezenlijkt’.35. Het had er alle schijn van dat de
‘volkswoede’ indruk maakte in Den Haag, want al eind van de maand kwam het
kamerlid ir. M. Bongaerts op een bijeenkomst van de Katholieke Kiesvereeniging
een rede houden. Daarin deelde hij mee dat de regering hem had gemachtigd het plan
voor het graven van een lateraal kanaal openbaar te maken. Er zou dus geen kanaal
komen dat de loop van de rivier volgde, maar een kanaal dat er evenwijdig aan liep,
terwijl de rivier ongemoeid bleef. Volgens hem zou zo'n lateraal kanaal sneller kunnen
worden aangelegd, al was het alleen maar omdat er geen overleg met België meer
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nodig was, het kanaal kwam immers op Nederlands grondgebied. Een opmerking
die niet helemaal klopte, want België moest tenslotte voor voldoende watertoevoer
voor het kanaal zorgen.
Hoewel de oplossing niet overeenkwam met het oude ideaal, stemden het ‘Comité
van Actie’ en de Maastrichtste gemeenteraad er snel mee in.36. Math Kemp bleef nog
even kritisch. Hij had er grote moeite mee, zo schreef hij in Limburgs Leven, dat het
nieuwe plan in alle stilte was ontwikkeld. Niemand van de belanghebbenden was er
bij betrokken geweest. Hij bleef daarom nog wantrouwig.37. Zijn scepsis werd gedeeld
door het
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‘Comité van Actie’. Was deze snelle regeringstoezegging niet bedoeld om de onrust
in Maastricht de kop in te drukken, zodat vervolgens de zaak weer op zijn beloop
kon worden gelaten? Dit onvoldoende vertrouwen in de regering was voor de
antiannexionisten aanleiding om Kemp, Limburgs Leven, maar ook het comité
opnieuw verdacht te maken. De kwestie van de bevaarbaarmaking van de Maas zou
de ‘laatste troef’ van de annexionisten zijn. Een opvatting die in Limburgs Leven
natuurlijk fel werd bestreden.38.
Het wantrouwen van Kemp en consorten bleek onterecht. Hoewel het nog tamelijk
lang duurde voordat de eerste schop de grond inging, werd in oktober 1925 uiteindelijk
toch begonnen met de aanleg van het Julianakanaal, zoals de nieuwe waterweg
gedoopt was.

Afnemende produktie
Nadat in 1918 zijn derde bundel ‘De Vreemde Vogel’ was verschenen, zette Math
Kemp zijn dichtwerk op een wat lager pitje. Er verschenen nog maar weinig verzen
van zijn hand in tijdschriften en kranten. Dat had alles te maken met zijn drukke
journalistieke werkzaamheden voor Het Zuiden, De Maasbode en Limburgs Leven.
Die werkzaamheden leidden er ook toe dat hij zich even op een ander genre
concentreerde, dat van het verhaal of de novelle voor krant en tijdschrift.
Tussen begin juni 1918 en midden 1921 nam de Katholieke Illustratie vijf verhalen
van hem op, die hij ondertekende met M. van Wijk. Die vijf verhalen, ‘Een Brief
van Triomf’, ‘Het Wonderdrankje van Cagliostro’, ‘De Huwelijksadvertentie’, ‘De
Wals’ en ‘De Bokser’, waren heel populair geschreven en hadden alledaagse
onderwerpen. Kemp had zich duidelijk ingeleefd in het genre.39.
Een voorbeeld: In ‘De Huwelijksadvertentie’ is de hoofdpersoon een mooi meisje
dat maar niet aan de man kan komen. Daarom zet ze een huwelijksadvertentie in een
krant. Ze krijgt vijf reacties: allemaal van andere kranten die de advertentie ook
willen plaatsen. Ook krijgt ze bezoek van een advertentieverkoper van een nieuw
weekblad. De man is weduwnaar en weet haar doordat hij met zijn dochtertje komt
tot het zetten van een advertentie in zijn blad te bewegen. Daarop komt één reactie:
van hem. Het aardige van deze verhalen is, dat er verwijzingen naar zijn eigen leven
inzitten. In ‘De Huwelijksadvertentie’ en ‘De Wonderdrank’ speelt de krantewereld
een rol. In ‘De Wonderdrank’ komt bovendien de bibliotheek ter sprake en in ‘De
Wals’ is het maken van een eigen compositie het onderwerp. Verhalen publiceerde
hij ook in kranten, bijvoorbeeld ‘Van den Grooten Vloed’ in 1918 in De Maasbode,
en in Limburgs Leven. Daarin verschenen twee verhalen onder het pseudoniem M.
van Wijk, namelijk ‘Toch Gewroken’ en ‘De Verwisselde Jassen’. Onder zijn eigen
naam plaatste hij er vier: 't Verschalkte Engeltje’, ‘Bert Grouve’, ‘Het Wonder’ en
‘De Nieuwe Muziek’. Daarvan werden er drie later opgenomen in de bundel ‘Een
Verwarde Liefde en andere novellen’. Opmerkelijk is dat de verhalen die hij schreef
onder het pseudoniem M. van Wijk nooit in een verzamelbundel verschenen.
Waarschijnlijk omdat ze anders van aard waren. Het waren zoals gezegd echte
kranteen tijdschriftverhalen, alleen bedoeld ter verstrooiing. Voor de verhalen die
hij onder eigen naam schreef gold dat minder. Die sloten ook meer aan bij zijn poëzie.
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Op toneelgebied bleef Math Kemp in de jaren tussen 1918 en 1920 actief. In 1918
had hij veel succes met een kinderoperette waarvan hij, onder pseudoniem M. van
Wijk, de tekst had geschreven. De muziek voor ‘De Zeven Zusters’, dat op 17 april
1918 zijn première beleefde in de Stadsschouwburg van Maastricht, was van G.
Olterdissen. Het stuk had een soort ‘Assepoester’-thema. De jongste van de zeven
zusters werd door de zes oudere geterroriseerd, maar tenslotte door een knappe jonge
hertog van hen verlost. Voor de operette waren honderd uitvoerenden, voor het
merendeel kinderen, nodig. De kranten waren allemaal bijzonder lovend. De
correspondent van De Tijd had ‘een bijzonder genotvollen avond’. ‘De kinderen
hebben met volle teugen genoten van de opvoering van dit sprookje; de auteur is al
bijster goed erin geslaagd, het echt-
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Schets van het decor voor het spel “De Zeven Zusters”, getekend door M. Kemp, 1918.

sprookjesachtige in het geheele stuk vol te houden, wat niet immer van
kinder-operettes kan gezegd worden’.40. Nadat hij in 1920 in ‘Het Getij’ nog
fragmenten uit het toneelstuk ‘Tusschen IJzer en Goud’ had gepubliceerd, werd de
produktie op dat gebied, net als op dat van de verhalen en de gedichten nagenoeg
stopgezet. Desondanks verschenen er nog drie boeken van zijn hand. In 1921 ‘Een
Verwarde Liefde en andere novellen’, in datzelfde jaar ‘De Zeven Broeders’ en in
1922 ‘Ravijnen’. Voor het grootste deel ging het echter niet om nieuw werk. ‘De
Zeven Broeders’ was een herdruk van het eerder in ‘Het Wijnroode Uur’ opgenomen
lange gedicht. Het werd ditmaal echter bijzonder fraai uitgegeven. Charles Nypels,
de later beroemd geworden typograaf, verzorgde het boek dat gedrukt werd op de
persen van de firma Leiter-Nypels. Voor de letters en de initialen tekende S.H. de
Roos, een andere grootheid op typografisch gebied. Het gedicht werd geïllustreerd
door Henri Jonas, die er een aantal houtsneden voor maakte. De oplage van dit
meesterwerk van drukkunst bedroeg 325 exemplaren, waarvan er 25 niet in de handel
kwamen. Een echt boek voor bibliofielen dus, ook gezien de prijs, die 20 gulden
bedroeg.41. ‘Ravijnen’ was een herziene heruitgave van de eerste drie bundels. Met
het verschijnen daarvan werd Kemps eerste dichtperiode afgesloten. In ‘Een Verwarde
Liefde en andere novellen’ waren zes verhalen opgenomen. Vier ervan werden eerder
al gepubliceerd. Slechts de titelnovelle en het verhaal ‘Het Bijzondere’ waren nieuw.
‘Een Verwarde Liefde’ is een klassiek liefdesverhaal met alle daarbij horende
ingrediënten: standsverschil, versmade liefde, huwelijk van de geliefde met een ander
en al maar doorsmeulende liefde van de hoofdpersoon. Een verhaal dat alles in zich
had om een draak te worden. Kemp wist dat gevaar te omzeilen, met name doordat
hij er geen happy-end van maakte.
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Titelpagina en houtsnede van H. Jonas in ‘De Zeven Broeders’, de editie uit 1921, verzorgd door Ch.
Nypels en S.H. de Roos.
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Teleurgesteld in de letteren
Alles wel beschouwd produceerde Kemp vanaf eind 1920 nog maar weinig echt
nieuw werk. Waren er na het verschijnen van ‘De Vreemde Vogel’ slechts sporadisch
gedichten ontstaan, nu schreef hij ook geen verhalen meer. Dat kwam vooral doordat
hij de journalistiek noodgedwongen vaarwel had gezegd. Toen Limburgs Leven
ophield te bestaan, viel hij terug op zijn parttime bibliothecarisfunctie. Die leverde
hem echter onvoldoende geld op. Hij was aan meer gewend geraakt, vandaar dat hij
het baantje als ambtenaar bij het in oprichting zijnde handelsregister voor Maastricht
en omstreken aanvaardde. Het handelsregister was verbonden aan de Kamer van
Koophandel in Maastricht, waarvan zijn oude kennis J. Schaepkens van Riemst
voorzitter was. Hij maakte daar snel carrière, want vanaf april 1922 was hij
adjunct-secretaris van de Kamer van Koophandel. Later werd hij een tijdlang zelfs
waarnemend secretaris.42.
De nieuwe baan nam hem dermate in beslag dat hij helemaal niet meer tot schrijven
kwam. ‘Op de vraag omtrent hetgeen ik nu onderhanden heb, moet ik tot mijn innige
spijt antwoorden: Niets! Om een voor mijn maatschappelijke positie behoorlijk
inkomen te houden, ben ik verplicht me geheel aan nietartistieken arbeid te wijden.
Temeer omdat litteratuur me tot heden, buiten het moreele succes, geldelijk niets
opbracht’, meldde hij maart 1922 in De Nieuwe Eeuw. Hij gaf daarmee meteen prijs
teleurgesteld te zijn in de letteren. In feite wilde hij zich er helemaal aan wijden,
maar kon het niet omdat hij er niets mee verdiende. Die teleurstelling was ook een
van de oorzaken voor zijn ingezakte produktie.
Hoewel hij de pen dus niet meer ter hand nam, bleef hij vol zitten met plannen,
ideeën en visies. Ze kwelden hem omdat hij vond dat hij eigenlijk zijn talenten moest
gebruiken. Vandaar dat hij nadacht over een manier om zich helemaal aan de letteren
te kunnen wijden. In De Nieuwe Eeuw van maart 1922 opperde hij voorzichtig een
mogelijkheid. ‘Of al die vage plannen zouden te verwezenlijken zijn valt moeilijk
te zeggen, maar toch, als ik eens over voldoenden vrijen tijd kwam te beschikken,
zonder verplicht te zijn dien zelf met eigen geld en welstand te betalen! (...) En ik
denk erover, of dan de overheid, die in zoovele dingen arbeiders en onderwijzers
terwille was, niets in deze zin doen kon. (...) Moet de verhooging van den geestelijken
rijkdom van het volk, ook niet eenige belangstelling en daadwerkelijke steun - een
steun die geen aparte kosten vergt, - van overheidswege waard zijn? Heeft de
kunstenaar, die bijzondere en zware verplichtingen heeft ten opzichte der
gemeenschap, ook niet eenige bijzondere rechten?’43.
Omdat er geen makkelijk ambtelijk baantje voor hem te vinden was, de overheid
zich aan kunst maar weinig gelegen liet liggen en zich ook geen mecenas meldde,
nam Math zelf maar weer het initiatief. Hij zette zich over zijn teleurstelling heen,
zei midden 1923 de Kamer van Koophandel vaarwel en keerde terug naar de
journalistiek. Dan kon hij in elk geval schrijven.
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Portret van M. Kemp. Houtsnede van Henri Jonas in de bundel ‘Stroomversnellingen’, 1924.
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hoofdstuk IV
Een wilde papaver (1923-1928)
‘De Bende’ in de Suisse
‘Maastricht is een cultureel centrum en als ge daar te licht over denkt, stap dan 's,
bid ik u, op 'n avond van 1927 een dier nette café's binnen op 't Vrijthof, daar zit oud
en jong schildersvolk, dat zich niks van die van boven de Moerdijk behoeft te laten
zeggen. Daar toeven twee broers die de poëzie binnenkort op fikse wijze zullen
vertegenwoordigen, zodat de Hollanders hun hyperbolen verbluft zullen nastaren’.
Op deze ietwat spottende manier beschreef de Roermondse auteur Jacob Hiegentlich
in zijn posthuum verschenen roman ‘Met de stroom mee’ de groep kunstenaars die
van 1920 tot 1927 een culturele stamtafel vormde in café De Suisse aan het Vrijthof.1.
Tot die groep behoorden ook de gebroeders Kemp, zoals het citaat al duidelijk aangaf.
Mathias maakte er echter veel meer deel van uit dan de wat teruggetrokkener
levende Pierre.
De groep, die ook wel ‘de Bende’ werd genoemd, bestond hoofdzakelijk uit Henri
Jonas, Charles Nypels, August Defresne, Dom. Sassen, Karel Gemmeke, Vic en Fons
Reinders, Harry Meissenberg, Frits en Frans Lousberg, Han Jelinger, Charles Vos,
Edmond Bellefroid, Alex Stols jr., Jan Bakhoven, Jean Gregoire, Rich. Vrijens en
Math Kemp. In de acht artikelen die hij begin 1959 over De Suisse schreef, meldde
Kemp dat de meesten afkomstig waren uit de gegoede burgerij en elkaar kenden van
de HBS. Voor hemzelf als arbeiderszoon en autodidact gold dat niet. Hij had enkelen
van hen ontmoet in boekhandel Schmitz, naast De Suisse aan het Vrijthof gelegen.
Het was een bont gezelschap, dat bestond uit schilders (Jonas, Jelinger, Bellefroid,
Bakhoven en Gregoire), schrijvers (Vic. Reinders, Gregoire en Kemp), drukkers en
typografen (Nypels en Stols), een beeldhouwer (Charles Vos), een toneelschrijver
(Defresne) en een cultuurfilosoof (Rich. Vrijens).
De groep was ook wat betreft denkwereld en levensopvattingen nogal divers
samengesteld. Nypels was volgens Kemp vrijzinnig en verdraagzaam, Bakhoven fel
anti-clericaal. Anderen waren erg gelovig of kwamen uit gelovige kringen. Die
verscheidenheid aan achtergronden en visies leverde echter nooit
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Zelfportret van de kunstenaar Henri Jonas. Olieverf op karton.
(Coll. Bonnefantenmuseum).

Voorstudie van een portret van Ch. Nypels, getekend door Henri Jonas. Crayon op papier.
(Coll. Bonnefantenmuseum)
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problemen op. ‘In de bende overheerste trouwens geen bepaalde mentaliteit, behalve
dan levensblijheid en ook verdraagzaamheid of onverschilligheid’, aldus Kemp.2.
Die levensblijheid uitte zich onder meer in braspartijen en drankgelagen, die
overigens niet alleen in De Suisse werden gehouden. De groep trok ook naar ‘De
Staar’, naar de woning van Charles Nypels op de hoek van de Grote Staat-Leliestraat
of naar het atelier van Henri Jonas, op de zolder van diens huis aan de Kleine
Looiersstraat 10. Daar trok een kleine kern van de groep (Nypels, Bakhoven, Jelinger,
Frits Lousberg, Meissenberg en Math Kemp) zich soms dagen en nachten achtereen
terug. De lege flessen vlogen dan uit het zolderraam. Als er nieuwe drank moest
komen, werd er gewoon een briefje onder de zolderdeur door geschoven.3.
Hoofdpersoon van de kring in De Suisse was ongetwijfeld Charles Nypels. Van
hem ging een stimulerende invloed uit op de anderen en hij zorgde er bijvoorbeeld
voor dat enkelen van hen hun werk konden laten drukken. Dat was ook het geval bij
Math Kemp. Nypels verzorgde de bijzonder mooie heruitgave van ‘De Zeven
Broeders’ en nam ook de uitgave van de dichtbundel ‘Stroomversnellingen’ in 1924
voor zijn rekening. In beide gevallen zorgde Henri Jonas voor houtsneden.
Via Nypels werd ‘De Bende’ in contact gebracht met de jongeren rond het
tijdschrift De Gemeenschap, zoals Jan Engelman, Albert Kuyle, Lou Lichtveld
(schrijvend onder de naam Albert Helman) en Anton van Duinkerken. Deze openden
een nieuwe wereld voor de Maastrichtenaren, waarvan de meesten zich literair in
eerste instantie vooral georiënteerd hadden op de Tachtigers en later op de godslyriek
van de mensen rond het blad Roeping.4. De medewerkers van De Gemeenschap zetten
zich daar tegen af, zij stelden (simpel geformuleerd) dat het ook mogelijk moest zijn
een gedicht te schrijven zonder daarin Gods naam te noemen.5. Hun denkbeelden
beïnvloedden die van de leden van ‘De Bende’.
Ook op Math Kemp hadden ze enige invloed, echter niet voldoende om zich aan
de groep te binden. Hij deed dat overigens

Portret van M. Kemp. Potloodtekening getekend door Ch. Vos.
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Paspoort van M. Kemp, afgegeven te Maastricht op 9 december 1925.

Hotel Suisse aan het Vrijthof, ca. 1930.
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op literair gebied nooit, was een eenling. Een groep, zoals die in De Suisse, had hij
meer nodig als klankbord voor zijn ideeën, plannen en opvattingen. Daarvoor dienden
overigens ook andere Maastrichtenaren. Zo bracht hij in de periode tussen 1923 en
1928 regelmatig een bezoek aan J.H. Defesche, commercieel directeur van de Société
Céramique. Met hem sprak hij over literatuur, politiek en muziek (Kemp volgde in
1921 en 1922 lessen solozang, was lid van de Maastrichtse Oratorium Vereniging
en had enkele composities gemaakt). Defesche was een belezen man, die lang in het
buitenland had vertoefd en daar grote zangers had gehoord als Caruso. Hij had
bewondering voor het feit dat Kemp autodidact was. Ook stelde hij het op prijs dat
Math talentvolle kunstenaarsvrienden (leden van ‘De Bende’) van financiële middelen
probeerde te voorzien zodat ze konden studeren en dat hij bevriende schilders aan
opdrachten hielp. Defesche zei daarom nooit nee op een verzoek om hulp en liet
bijvoorbeeld zijn portret en dat van zijn vrouw schilderen door Henri Jonas. Het
enige wat hem aan Kemp stoorde was dat hij zo ontzettend kritisch en zelfingenomen
was. Een mening die hij deelde met anderen.6. De vele successen in zijn jonge jaren
hadden bij Math sporen nagelaten.

De Groote Drijver
Math Kemp bond zich, zoals gezegd, niet aan literaire groeperingen. Hij onderhield
er wel contacten mee. Niet alleen met de mensen van De Gemeenschap, maar ook
met die van Roeping. Zo bezocht hij in de paasweek van 1924 een bijeenkomst in
Tilburg van de jonge katholieke schrijvers die zich geschaard hadden achter Roeping.
Dat waren onder anderen Jacques Schreurs, Bernard Verhoeven, Anton van
Duinkerken en Gerard Bruning. Ook aanwezig waren H. Moller, Pieter van der Meer
de Walcheren en M. Molenaar. Na de afsluitende maaltijd sprak Math het dankwoord
aan de organisatoren uit. Daarbij betuigde hij zijn solidariteit met de aanwezige jonge
dichters.7. Dat kan echter slechts beleefdheid zijn geweest, want niet lang
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Omslag van de bundel ‘Stroomversnellingen’, verzorgd door CH. Nypels, 1924.

Adri Gorissen, Mathias Kemp. Een leven voor Limburg

76
daarvoor had hij ze in hun eigen tijdschrift de mantel uitgeveegd. Hoewel zelf
katholiek moest hij niets hebben van het absolute christendom dat zij nastreefden.
Hij betitelde hun poëzie als ‘wilde lyriek van Gods-honger’. Zijn toenmalige standpunt
verduidelijkte hij in zijn autobiografie: ‘Met het wat lawaaierige, grove en agressieve
Christendom der “twintigers” kon ik dus niet instemmen. Als zoon van een volk
waarin het Katholicisme bloeide sedert de derde of vierde eeuw, waarin het de
Hervorming trotseerend overheerschend bleef en zich in den modernen tijd nauwlijks
bedreigd behoefde te achten, kwam ik dus uit een omgeving waarin het Geloof niet,
als in Holland, geharnast over de wegen liep. Mij stond een liefderijk, levensblij,
verdraagzaam Christendom voor den geest. (...) En vermoedelijk deed aangeboren
oppositiegeest de rest’.8.
Met zijn afwijzing van het gedachtengoed van de Roepingjongeren, leek hij
voorbestemd om tot de groep rond De Gemeenschap te gaan behoren. Maar ook daar
wilde hij niet aan. Hij laveerde tussen beide groeperingen door, publiceerde in beide
tijdschriften en ging gewoon zijn eigen gang. Daardoor bleef hij een eenling, hoorde
hij nergens echt bij. Dat nam hij echter voor lief, getuige een fragment uit zijn gedicht
‘Papaver’, dat in 1923 in Roeping werd gepubliceerd:
Ik ben een wilde papaver,
en bede noch dreigement,
zegening noch verwensching,
maken mij tot een passiebloem.9.

Math Kemp dichtte uit noodzaak, zoals Anton van Duinkerken eens schreef, hij
dichtte omdat hij dichten moest, niet om bewust propaganda te maken voor het geloof
of iets anders. Ondanks alles werd hij natuurlijk toch een beetje beïnvloed door wat
er rondom hem op letterkundig gebied gebeurde. Vooral wat betreft de vorm van
zijn gedichten was dat het geval, want hij stapte nu af en toe over op het vrije vers.
Dat werd vooral gebruikt door de Roeping-jongeren, die niet wilden dat zij bij de
beschrijving van Gods goedheid en de schoonheid van diens schepping door welke
vorm dan ook werden bekneld. Bovendien getuigden zijn gedichten niet meer zo
sterk van zijn individualistische opstelling.
De in 1924 verschenen bundel ‘Stroomversnellingen’, waarin zijn poëzie uit die
jaren werd opgenomen, werd mede daardoor nogal gevarieerd. Er stonden niet alleen
verzen in die aansloten bij zijn vorige werk, maar ook enkelen waarin de invloed
van Roeping was te merken. Kemp was duidelijk zoekende. Op één punt was hij dat
echter al snel niet meer: dat van de vorm. Hij kreeg genoeg van het vrije vers.
In ‘Stroomversnellingen’ stond het lange gedicht ‘De Groote Drijver’. Dat was
net als vroeger ‘De Zeven Broeders’ eigenlijk weer een breed uitgesponnen verhaal.
Het handelde over een man die zich bezighoudt met het probleem van de
overbevolking in sommige delen van de wereld. Omdat er geen vreedzame oplossing
voor te bedenken is, gaat hij de Aziatische volken opwekken om net als vroeger naar
het westen te trekken. Hij houdt hen voor dat daar de grond vruchtbaarder is. Zo zet
hij een hele reeks volkeren in beweging, todat tenslotte de bevolking goed over de
aarde is verspreid en hij zelf geofferd wordt aan de machtswellust van de koningen
van al deze volken. Dit gegeven werkte hij daarna uit tot een toneelspel met dezelfde
naam, dat in zes afleveringen in de jaargang 1924-1925 van Roeping werd
gepubliceerd. De intrige was nu wat meer omvattend, de opgejaagde volkeren komen
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tenslotte tegen ‘De Groote Drijver’ in opstand. Bovendien weet een Aziatische
prinses, wier liefde hij versmaad heeft, ook de hem oorspronkelijk goedgezinde
Aziatische volken tegen hem op te zetten.
Het toneelstuk eindigt niet zoals het gedicht met de dood van de hoofdpersoon,
maar gaat nog even verder. Vijftig jaar later kijken de heersers van de
dooreengehusselde volkeren nog eens terug en constateren dat ‘De Groote Drijver’
het zo gek nog niet gezien had.10.
Met het stuk wou Kemp zijn grote bezorgdheid uiten over het ook nu nog altijd
spelende probleem van de al maar door-
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Collage van omslagen van De Gemeenschap, afgedrukt in het decembernummer van 1929.
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gaande bevolkingsaanwas. Sommige fragmenten uit het spel doen daarom verrassend
actueel aan. Opvallend was ook zijn aanval op de katholieke geestelijkheid, die hij
verweet dat ze haar gelovigen van de kansel opriep de wiegen nooit leeg te laten
staan. Toch zocht hij zelf de oplossing voor de overbevolking niet in
geboortebeperking, maar in emigratie naar landen waar nog plaats zat was.
Kemp wist de uitgeversmaatschappij Holland in Amsterdam ertoe te bewegen het
stuk in haar fonds op te nemen. Hij moest wel zelf de kosten van het drukken van
de 325 exemplaren voor zijn rekening nemen.11. ‘De Groote Drijver’ werd nauwelijks
besproken. En als dat wel gebeurde, zoals in De Nieuwe Eeuw, dan was de recensie
negatief. ‘Dramatische spanning is er niet in. Holset (de hoofdpersoon, A.G.) doet
niets dan redeneeren en hoewel in het stuk een groot aantal personen voorkomen,
een levend mensch heb ik er niet in ontmoet. (...) Er zijn wel scénes in het stuk, waar
een geboren dramaschrijver iets van had kunnen maken. Maar bij Mathias Kemp
komt er niets van terecht. Het groote gebeuren, waar het hier om gaat, wordt bepraat
en nog eens bepraat, en dan nog zoo, of het een praatje over het weer is’.12. Kemp
had dat kunnen verwachten, want al veel eerder had de bekende acteur en
voordrachtskunstenaar Frits Bouwmeester jr. hem per brief laten weten wat hij van
het stuk vond: ‘Ik vind 't een zeer bijzonder werk, hetwelk ik met groeiende
belangstelling gelezen heb. Echter... ik vrees dat U dit werk bij beroepstooneel niet
geplaatst zult krijgen, daarvoor staat het niet nuchter genoeg op de grond van de
werkelijkheid: dergelijke stukken hebben meestal niet de belangstelling van het
gewone uitgaande publiek en de directies die daarvan ook op de hoogte zijn, nemen
ze eenvoudig niet (of bij hooge uitzondering) aan. Ik geef U dus weinig hoop’.13.
‘De Groote Drijver’ werd inderdaad nooit opgevoerd.

Limburgs redacteur
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De meeste gedichten uit ‘Stroomversnellingen’ en het toneelstuk ‘De Groote Drijver’
waren pas tot stand gekomen nadat Math
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Kemp in juli 1923 teruggekeerd was in de journalistiek. Hij had zich neergelegd bij
het feit dat hij van zijn literaire werk alleen niet kon bestaan en zorgde met zijn
journalistieke bezigheden en zijn nog altijd voortdurende bibliothecarisschap voor
een financiële basis. Via zijn vroegere relaties bij De Maasbode wist hij bij dat
landelijke katholieke dagblad de baan van Limburgs redacteur te krijgen. Hij moest
in die functie allereerst voor het ‘harde’ nieuws zorgen. Niet alleen versloeg hij
gebeurtenissen in Limburg, maar ook in de omliggende gebieden, zoals Wallonië,
Belgisch-Limburg, het Rijnland en het Roergebied.14.
Als er na het leveren van berichten over het nieuws van alledag nog tijd over was,
schreef hij ook andere bijdragen voor de krant. Hij maakte reisbeschrijvingen, en
verzorgde rubrieken als ‘Zuidelijke Silhouetten’ en ‘Limburgsche Brieven’.
Zijn voorkeur ging echter uit naar het schrijven van achtergrond-artikelen over
Limburgse problemen. Hij vervaardigde hele artikelenreeksen over onderwerpen als
de waterwegenkwestie (aanleg van Julianakanaal), de mijnen en de
benoemingenpolitiek van de Nederlandse overheid in Limburg.
De bekendste artikelenreeksen werden ‘Problemen van zielzorg in de Mijnstreek’,
‘Om de Peelschatten’ en ‘De Geest in Limburg’. De laatste twee werden gebundeld
en opnieuw uitgegeven.
Math was door zijn vele relaties goed ingevoerd in tal van kwesties. Als hij eens
extra informatie nodig had, dan bezocht hij een van zijn kennissen die hem wellicht
kon helpen. Zo kwam hij in de tijd dat het zogenaamde ‘aardewerk-wetje’ actueel
was vaker bij de al eerder genoemde directeur J.H. Defesche van de Société
Céramique.15. De regering had ingezien dat de vrijhandelspolitiek wel erg nadelig
was voor de aardewerkindustrie en diende in november 1927 een ontwerp-wet in.
Die regelde dat de invoerrechten op aardewerk tijdelijk konden worden verhoogd.
Met Defesche besprak Kemp deze kwestie en waarschijnlijk leverde hem dat gegevens
op voor zijn artikelen. Hij zal zeker de reactie van Defesche hebben gevraagd toen
de voorstanders van vrijhandel in de Tweede Kamer de wet verwierpen en industrieel
Maastricht in rep en roer was.16.
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Omslag ‘De Geest in Limburg’.

De belangrijkste artikelen die Kemp tijdens zijn Limburgs redacteurschap van De
Maasbode publiceerde waren ongetwijfeld die uit de reeks ‘De Geest in Limburg’.
In de artikelenreeks, die in september 1925 werd geplaatst, probeerde hij duidelijk
te maken welke houding de Limburgers in de eerste helft van de jaren twintig
aannamen ten opzichte van Nederland en de Hollanders. Dat was volgens hem nodig
omdat er ‘een formidabele hoeveelheid onzin’ over Limburg werd geschreven in de
Noord-Nederlandse pers.17. De Limburgers werd verweten dat ze zich anti-Nederlands
opstelden, omdat ze erover klaagden dat ze door ‘Den Haag’ niet goed werden
behandeld. Er werd volgens de klagende Limburgers nauwelijks iets gedaan om de
economie op te vijzelen, en alle hoge functies bij overheidsbedrijven als de
spoorwegen en de staatsmijnen werden vergeven aan niet-Limburgers. Kemp
probeerde in zijn artikelenreeks duidelijk te maken, dat zijn provinciegenoten terecht
klaagden, maar dat dat nog niet wilde zeggen dat ze zich anti-Nederlands opstelden.
Dat laatste lag nog steeds gevoelig, want de tijden van het annexionisme en de felle
oppositie daartegen waren nog niet voorbij.
Nadat hij eerst uiteen had gezet, dat de Waals-Franse en de Duits-Rijnlandse
invloeden in Limburg gering waren, pakte hij de koe bij de horens en behandelde
‘Limburg en het Hollandsch-Protestantsche’. De eerste zin van dat artikel luidde
veelzeggend: ‘Het groote Hollandsche falen!’ Dat falen bestond er naar zijn mening
uit, dat Holland (voor Kemp trouwens iets heel anders dan Nederland) niets van de
geschiedenis had geleerd. De belangrijkste redenen voor België om zich af te scheiden,
waren volgens hem ‘het benoemen in de belangrijkste posten van protestantsche
Hollanders en het aanleggen van protestantsche koloniën’. Datzelfde gebeurde nu
weer in Limburg, voerde hij aan, en de Limburgers verzetten zich daartegen.18. Maar
niet alleen daartegen, ook tegen ‘de aanranding van het Katholieke karakter van
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Limburg’ en tegen ‘de wijze waarop de economische belangen van dit uitmiddelpuntig
gelegen gewest worden behandeld’. Wat dat laatste betrof, de Limburgers
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stoorden zich vooral aan het feit dat de opeenvolgende regeringen nauwelijks moeite
deden om de spoor- en waterwegen van en naar Limburg te verbeteren zodat de
steenkolen beter konden worden afgevoerd.19.
Kemps werk werd in Limburg indertijd enorm gewaardeerd. Die waardering werd
in december 1925 in het culturele Limburgse tijdschrift De Nedermaas verwoord:
‘Als Limburgsch redacteur van De Maasbode behandelt hij alle onderwerpen, die
van Limburgsch en dus van Nederlandsch belang zijn en men moge van meening
met hem verschillen, niemand zal hem kunnen ontzeggen, dat wat hij schrijft altijd
belangrijk is. Meer dan in zijn letterkundig werk, komt hier de Limburger kijken, de
echte trouwe minnaar van zijn eigen land. Nederlander? Ja, maar Limburger boven
alles! En dan beperkt zich zijne liefde voor het geboorteland niet tot poëtische
bespiegelingen en groote woorden, maar wordt deze dichter opeens een practicus
van groote waarde. Nu eens is het eene serie artikelen “Om de Peelschatten”, dan
weer over de Mijnstreek, over de Waterwegen’.20. Aan Kemps glansvolle periode bij
De Maasbode kwam najaar 1926 een einde. Het ging financieel wat minder goed
met de krant, reden voor de directie om de redactie in te krimpen. Het vaste
dienstverband van Kemp als Limburgs redacteur werd omgezet in een losse betrekking
als Limburgs correspondent. Die baan leverde aanzienlijk minder geld op, zodat hij
weer naar wat anders om moest gaan kijken.21.

De Limburgsche Liga
Doordat Math Kemp steeds maar weer op de bres sprong voor Limburg, had hij in
zijn geboortestreek langzaam maar zeker een reputatie opgebouwd. Die zorgde er
voor dat hij telkens als er een actie in het belang van de provincie werd gevoerd,
gevraagd werd om steun en medewerking. Op die manier raakte hij in 1925 ook
betrokken bij de op 12 maart van dat jaar opgerichte Limburgsche Liga. Deze
organisatie had als doel: ‘De cultureele en economische ontwikkeling van Limburg
naar zijn traditie binnen het Nederlandsch staatsverband te bevorderen en

Adri Gorissen, Mathias Kemp. Een leven voor Limburg

M. Kemp, ca. 1925.
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Affiche van de Limburgsche Liga (GAM).

wel op de eerste plaats ten belange der eigen landskinderen. Onder traditie verstaat
de Limburgsche Liga de handhaving van het katholieke geloof, en verder o.m. het
behoud van de Limburgsche taal, zeden en gewoonten’.22.
De oprichters van de Liga, onder anderen J. Schaepkens van Riemst, D. Sassen
en R. Schoonbrood en waarschijnlijk ook Kemp zelf, hadden genoeg van de Hollandse
bevoogding. Hen zat vooral dwars, zo stelden zij in 1925 in hun ‘Manifest aan 't
Limburgsche volk’, dat steeds maar weer ‘Hollanders’ op hoge posten in Limburg
werden benoemd en dat er daardoor overal in de provincie protestantse kolonies
ontstonden. Kolonies die naar hun mening een bedreiging vormden voor het katholieke
geloof, het eigen karakter van Limburg en de eigen taal en zeden. Volgens de ligisten
gingen de Hollanders zelfs zover, dat de Limburgers ‘in hun eigen gewest geweerd
worden’.23. Het bestuurslid Kemp werkte dit alles uit in zijn eerder genoemde
artikelenreeks voor De Maasbode.
De Limburgsche Liga probeerde haar idealen op verschillende manieren te
verwezenlijken. De eerste acties waren vooral ‘schriftelijke’. Overheidsinstanties in
de provincie die een vacature hadden, kregen brieven met het verzoek Limburgers
in de open functies te benoemen. Ook werd de regering bestookt met brieven en
telegrammen. Met name als er voor Limburg belangrijke economische kwesties aan
de orde waren.24.
Zo kreeg de ministerraad eind februari 1927 het volgende telegram: ‘Limburgsche
Liga, ziende den critiek wordende toestand o.a. van de Maastrichtse glasindustrie
dringt aan op eindelijk ingrijpen der Regeering; protesteert tegen passieve houding
van het landsbestuur, dat de Zuidelijke industrie onvoldoende behartigt, waardoor
daarvan afhankelijke bevolking tot armoede vervalt; verwacht sprekende daden ten
bate van door Noordelijke handelspolitiek gedupeerden’.25.
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Maar tevens werd in Limburg zelf actie gevoerd tegen plaatselijke misstanden.
Toen in juli 1925 een protestantse inspecteur der directe belastingen in Sittard het
waagde een kruisbeeld uit een kantoor te laten verwijderen, stond de Liga op haar
achter-
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ste benen. Door de stampij die de organisatie maakte, haastte de inspecteur zich
publiekelijk te verklaren, dat hij niet de bedoeling had gehad godsdienstige gevoelens
te kwetsen. Het kruisbeeld kwam echter niet terug in het kantoor.
Soms waren de acties ook harder en werden bijvoorbeeld door heel de provincie
plakkaten opgehangen. Dat gebeurde onder meer in 1926 uit protest tegen de manier
waarop de regering te werk ging bij de bestuurlijke reorganisatie van de Limburgsche
Tramweg Maatschappij. Op dat plakkaat stond: ‘Wat betreft de reorganisatie - onder
drang der regeering - van de Limburgsche Tramweg Maatschappij waarbij men ons
Limburgers, kort en bondig gezegd, op ruwe wijze bij den neus genomen heeft. Bij
deze reorganisatie der L.T.M. is wederom Limburg totaal miskend. Van de vijf
Commissarissen door de regeering benoemd is er EEN Limburger en Katholiek. De
Vier andere Niet Limburgers en Niet Katholiek’.26. Die wat ‘hardere’ manier van
actievoeren leidde meteen tot problemen, want op diverse plaatsen werden de
plakkaten door de politie verwijderd. Toch hadden de acties vaak succes. In 1927
werd gestreden tegen het regeringsplan tot ‘herclassificatie, het herplaatsen van de
gemeenten in eenige klassen voor de berekeningen van de salarissen der
rijksambtenaren en beambten’. Een plan dat voor Limburg verkeerd dreigde uit te
pakken, want ‘wat geheel Limburg - ambtenaren en niet-ambtenaren - toen diep
gegriefd heeft, is het feit geweest, dat de regeering het plan aandurfde om talrijke
plaatsen van Limburg, vooral in de Mijnstreek gelegen, in klasse te verlagen en aldus
duizenden guldens van de besnoeide ambtenarentractementen uit Limburg te halen
ten voordeele van noordelijke gemeenten, als die der Wadden-eilanden, waar het
leven zeker niet duurder is dan hier’, aldus een bericht uit de Limburger Koerier. Het
protest hielp, want de regering trok haar plannen in.27.
De doelstelling en de acties van de Liga vielen natuurlijk niet bij iedereen in goede
aarde. De organisatie werd vanaf de oprichting bestreden, vooral in de
Noordnederlandse pers, maar ook in Limburg zelf. In de Noordnederlandse kranten
werd ge-
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Gedeelte van het affiche van de aktie bij de Limburgse Tramweg Maatschappij, 1926. (GAM)
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suggereerd om als reactie op het optreden van de Liga de gewraakte
benoemingenpolitiek te versterken. Vooral echter werd het werk van de Liga verdacht
gemaakt en in verband gebracht met het streven van de Belgische annexionisten.
Een in Roermond verschijnend blad, Romen's Aankondiger, suggereerde op 21 juli
1926 dat enkele bestuursleden van de Liga geld kregen uit België. De geschiedenis
herhaalde zich dus voor Kemp, die immers hetzelfde ook al te horen had gekregen
toen hij voor Limburgs Leven werkte. Romen's Aankondiger kon overigens geen
bewijzen leveren voor de door de Limburgsche Liga fel bestreden beschuldiging.28.
Door de critici werd verder het vermeende ‘geheime’ karakter van de Liga
gehekeld. Limburgers konden namelijk stil lid worden als ze bang waren ‘voor ontslag
- of achteruitstelling in betrekking, benadeeling in handel enz.’, wanneer hun
lidmaatschap publiekelijk bekend zou zijn.29. Dat was voor het Algemeen Handelsblad
zelfs reden om de Liga als een soort Ku-Klux-Klan te betitelen. Het bestuur van de
organisatie had het daardoor druk met het steeds maar weer uitleggen van de ware
bedoelingen. Ook moest telkens opnieuw worden herhaald dat de Liga niet
anti-Nederlands was, ze de bestaande situatie niet wilde veranderen en feitelijk slechts
een verdedigende taak had. Dat had Kemp ook al uitputtend gedaan in zijn
artikelenserie in De Maasbode. Deze was overigens door de Liga gebundeld en in
1926 als brochure uitgegeven.
Alle kritiek en de aanvallen op de Liga leidden ertoe dat de goede naam van de
bestuursleden in het geding kwam. Het was inderdaad een organisatie met een nogal
twijfelachtig karakter. Bij het verwezenlijken van haar doeleinden kon ze gemakkelijk
een verkeerde richting inslaan en de weg opgaan die niet veel jaren later leidde tot
nationaal-socialisme en fascisme. Dat gebeurde overigens niet. Of dat ietwat dubieuze
karakter er mede oorzaak van was dat mensen als Kemp en Sassen er in 1928
uitstapten en de Liga na dat jaar nog maar weinig van zich liet horen is onduidelijk.
In elk geval waren er interne conflicten en was de steun en medewerking in Limburg
zelf niet erg groot.
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Kranteknipsel uit de Limburger Koerier van 28 december 1927.
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De echte notabelen, politici en geestelijken lieten zich niet in met de organisatie.
Daardoor kreeg ze onvoldoende draagvlak en was ze gedoemd te verdwijnen.30.
Helemaal opgeheven werd de Liga echter niet. Ze leidde een sluimerend bestaan
en kende in 1933, tot verdriet van Kemp, nog een opleving. In dat jaar maakte heel
Nederland zich op om de 400e geboortedag van Willem de Zwijger te gaan vieren.
De Limburgsche Liga, of wat daar nog van over was, echter niet. Ze verspreidde
begin 1933 een circulaire waarin ze het Limburgse volk waarschuwde tegen de
Willem-de-Zwijgerherdenking. ‘'t Lijkt er wel iets op, of al deze gedenkdagen met
opzet gevierd worden om telkens opnieuw weer oude wonden open te rijten, de
protestantsche superioriteit naar voren te schuiven en te juichen over vroeger behaalde
triomfen, waarbij steeds 't Katholicisme de lijdende partij was’, stelde de Liga in de
circulaire.31.
Fijntjes werd daarin herinnerd aan enkele daden van Willem de Zwijger. ‘Willem
van Oranje was een geboren Duitscher, die 't Katholicisme in Nederland de zwaarste
slagen heeft toegebracht, die het ooit sinds St. Servaas en St. Willebrord heeft
ondergaan. Hij verbood de uitoefening van 't Katholiek Geloof en werd de leider van
het protestantisme in zijn toentertijd zeer vinnigen strijd tegen de Katholieke Kerk.
Talrijke martelaren vielen onder zijn bestuur, zonder dat de schuldigen strenge straffen
opliepen’. De circulaire, die duidelijk maakte dat de interne tegenstellingen in de
Liga in 1928 gingen tussen een radicale en een gematigde vleugel, bracht heel wat
te weeg. Niet alleen in de rest van Nederland, waar men ontsteld was over de inhoud
ervan, maar ook bij de voormalige (gematigde) bestuursleden van de Liga. Kemp en
Sassen waren er zoals gezegd in 1928 uitgestapt, maar helaas voor hen was dat nooit
officieel bekendgemaakt. Doordat het nieuwe bestuur van de Liga anoniem bleef,
werden de ex-leden erop aangekeken. Vandaar dat Kemp zich in enkele artikelen in
het Limburgs Dagblad nadrukkelijk van de ‘nieuwe’ Liga distantieerde. Desondanks
kreeg hij bezoek van een justitieel onderzoeksteam dat de zaak tot op de bodem
uitzocht en moest vaststellen dat hij inderdaad niets met de affaire te maken had.32.
De opleving van de Limburgsche Liga duurde overigens maar kort, na 1933 werd er
niets meer van vernomen.

De strijd om de Maasbrug
‘Het beeld der stad wordt statig geschoord, wordt voortgedragen en ver uitgezet,
wordt opengehouden en saamgebonden, gesnoerd en omlijst, door den prachtigen
bogengordel van de brug over het breede water. Verweerd, grijs en zilvergrauw, in
rustige bezadigheid gewelfd, met haar zware steunberen uit kolkende waterwoeling
opgerezen, aandachtig en vroom in zichzelf besloten: zóó staat zij daar, volmaakt in
haar verhoudingen en afmetingen, met de rythmische bewogenheid van haar bogen,
schoon als een strofisch gezang: haar gewelfde boogcirkels, die hun ronding in het
water zelf voltrokken zien in het spiegelbeeld tot ronde ringen. Zoo lijnt zij over het
water heen een weg van eerepoorten’.
Op deze lyrische wijze beschreef de dichter Felix Rutten in 1927 de oude romaanse
brug in Maastricht, die toen onderwerp van veel discussies was.33. Math Kemp kon
even lyrisch worden over de op het einde van de dertiende eeuw gebouwde brug. Ze
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had immers een deel van zijn jeugd bepaald. Als hij uit het raam keek van zijn
ouderlijke woning aan de Steenenwal lag de brug zowat voor hem. Ook de andere
adressen waar hij in zijn jeugd woonde, lagen allemaal vlak bij de brug. Ze hoorde
bij zijn leven. Math nam dan ook de verdediging van de brug op zich toen zij in de
jaren twintig op de nominatie stond om te worden afgebroken. Ze werd al vanaf de
jaren tachtig van de vorige eeuw belaagd door veelal uit scheepvaartkringen
afkomstige figuren. Zij waren voor vervanging van de oude brug door een nieuwe
met ruimere openingen zodat het scheepvaartverkeer makkelijker zou kunnen
passeren. Andere argumenten voor afbraak waren dat het waterdoorlatend vermogen
van de brug te gering zou zijn, waardoor stroomopwaarts geregeld overstromingen
plaatsvonden, en dat de steile opritten en de ge-
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De Sint-Servaasbrug. Schilderij uit 1893 van W. Konijnenburg (1868-1943). (Coll. Drents Museum
Assen)
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Brochure over de Maasbrug-kwestie, geschreven door E. Regout, 1896.

ringe breedte het verkeer belemmerden.34.
De kwestie kwam steeds met tussenpozen weer in de belangstelling te staan. Vooren tegenstanders raakten dan in een felle woordenstrijd verwikkeld, vergaten de zaak
vervolgens voor enkele jaren om ze daarna met even veel vuur weer op te pakken.
In 1913 werd ze opnieuw actueel toen de commissie die een onderzoek instelde naar
de bevaarbaarmaking van de Maas rapporteerde dat de brug daartoe verbouwd diende
te worden.
Er kwam echter weer een pauze, doordat de oorlog uitvoering van de aanbevelingen
van de commissie verhinderde. Pas in 1920 werd de kwestie andermaal opgepikt.
Dat jaar werden tal van oplossingen voor de brugproblematiek aangedragen. Zo werd
door een officiële commissie van waterstaatingenieurs voorgesteld een boog midden
uit de brug te slaan. Andere mogelijkheden waren: een boog aan de Wyckerkant
toevoegen en een pijler slopen; de aanleg van een kanaal ten oosten van Wyck en
algehele afbraak van de oude brug en in plaats daarvan een nieuwe leggen. Maar
andermaal werd het stil rond de Maasbrug.35. In 1924 begon alles weer opnieuw. Het
plan om een boog midden uit de brug te breken, kwam wederom ter sprake. Math
Kemp was de felste bestrijder van dat plan. Via De Maasbode bleef hij de voorstanders
met tegenargumenten bestoken en probeerde hij de publieke opinie achter zich te
krijgen en dus voor het behoud van de oude brug, wier ‘stoere schoonheid’ hij zo
bewonderde.36. Zijn strijd tegen de belagers van de Maasbrug voerde hij met kennis
van zaken. Hij had zich enorm in de kwestie verdiept en wist alles van waterstanden,
afvoersnelheden, doorvaarthoogten en scheepstonnages. Bovendien gebruikte hij
persoonlijke ervaringen, zoals een in 1920 door hem uitgehaald waagstuk. Hij voer
toen met een motorbootje tegen de stroom in onder de bogen van de Maasbrug door.
Daardoor wist hij alles over de stroomversnellingen onder de Maasbrug. Over dat
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waagstuk schreef hij het gedicht ‘Bravour’, dat werd opgenomen in de bundel
‘Stroomversnellingen’ uit 1924.37.
De kwestie werd steeds chaotischer. Telkens kwamen er nieuwe plannen op tafel
en werden nieuwe commissies gevormd.
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De Sint-Servaasbrug: Rond 1900.

Laag water in 1920.

Carnavalsoptocht in 1929.

Herstelwerkzaamheden in 1933.
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Gedeelte van het gedicht ‘Bravour’ uit de hundel ‘Stroomversnellingen’, 1924.
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In april 1924 bleek minister Van Swaay van waterstaat tot afbraak van de brug te
hebben besloten. Zijn beslissing bleef echter onbekend en werd niet uitgevoerd,
waardoor de polemieken doorgingen. De commotie was het grootst in 1926, toen
twee verschillende adviezen in het geding waren. Een adviseerde afbraak, het ander
onder meer het weghalen van een pijler aan de Wycker kant waardoor een
scheepvaartopening van ruim 52 meter zou ontstaan. Kemp mengde zich nadrukkelijk
in de strijd. Op 20 februari 1926 publiceerde hij een ‘Open brief aan de leden van
den Maastrichtsen gemeenteraad’. De raad zou namelijk op 23 februari vergaderen
over de conclusie van B en W ‘dat de eenige oplossing, die aan alle eisen voldoet,
is vervanging der oude brug door een nieuwe’.38. In zijn open brief schreef hij dat de
goede naam van Maastricht op het spel stond. ‘Die zal te schande worden gemaakt,
wanneer de gemeenteraad zich laat drijven tot een beslissing die hem de
verontwaardiging en verachting van alle minnaars van historie, kunst en schoonheid
van Nederland en daarbuiten op den hals zal halen’. Hij deed daarom een dringend
beroep op de raad: ‘Laat U niet, om motieven die anderen en mij niet helder zijn,
drijven tot een wellicht geheel en al overbodige beslissing (ook geen in principe!)
in een kwestie die veel belangrijker is dan men geneigd is te erkennen. Er móét
gewacht worden. Er kán gewacht worden. Niets is daarbij te verliezen en alles te
winnen. Wanneer we weten wat de toekomst brengen kan, staat het ieder Raadslid
nog vrij om zich aan een der prachtigste monumenten van stad, land en West-Europa
onsterfelijk te blameeren’.39.
Met dat wachten, verwees hij naar de onderhandelingen tussen de Nederlandse en
Belgische regering, die al sinds het einde van de eerste wereldoorlog liepen en nog
steeds niet waren afgerond. De resultaten van dat overleg, waarin ook de gezamenlijke
waterwegen ter sprake kwamen, konden gevolgen hebben voor de Maas en de
Maasbrug. De gemeenteraad nam op 23 februari geen beslissing. Ook tijdens de
volgende bespreking op 26 april kwam ze er niet uit. Op 3 mei gingen de
beraadslagingen verder, nu was er echter een kant-en-klaar voorstel van B en W. Als
de raad dat aannam, stemde ze voor ‘vervanging van de bestaande Maasbrug door
een nieuwe’. De debatten werden echter opnieuw geschorst. Nu tot 10 mei. Op die
dag stemde de raad tijdens een hectische vergadering, waarin burgemeester Van
Oppen Kemp betitelde als een ‘handelaar in oude stenen’, voor afbraak. Dat gebeurde
met 18 stemmen voor en 10 tegen.40. Kemp en zijn medestanders, die overigens wel
beseften dat er iets met de Maasbrug diende te gebeuren en dus niet helemaal blind
waren voor de argumenten van hun tegenstrevers, richtten in september 1926 ‘Het
Comité tot Behoud der Maasbrug te Maastricht’ op. Dat had als standpunt ‘dat dit
middeleeuwsch monument niet verdwijnen mag, tenzij de noodzakelijkheid
onherroepelijk vaststaat’. Het comité bestond uit ingenieurs, bouwkundigen,
kunstenaars, schrijvers, journalisten en industriëlen. Gezamenlijk wisten zij de
publieke opinie zo te bespelen, onder meer door het maken van een eigen brugplan
en een verzoek aan de koningin om in te grijpen, dat er een nieuw onderzoek werd
gedaan naar de mogelijkheid om de brug te behouden. De commissie die dat
onderzoek uitvoerde, rapporteerde dat een groot deel van de brug intact kon blijven.
Aan de Wycker kant moesten twee bogen verdwijnen, zodat de doorvaartopening
50 meter breed kon worden. De schepen konden dan goed doorvaren en ook het
water kon prima worden afgevoerd. Om ook aan de verkeersbelangen tegemoet te
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komen, moest stroomafwaarts een tweede brug worden aangelegd.41. Het nieuwe plan
werd overgenomen door de regering op voorwaarde dat de gemeente Maastricht een
derde van de extra kosten die er door onstonden (slopen was goedkoper) voor haar
rekening nam. Het ging daarbij om een bedrag van 556.000 gulden. Voordat de
gemeenteraad zich daarover kon uitspreken, bleek de regering al definitief besloten
te hebben tot behoud van de oude Maasbrug. De raad kon daarna niets anders doen
dan instemmen met de bijdrage van 556.000 gulden.
Math Kemp had de strijd om de Maasbrug gewonnen.
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Benoemingsbrief tot hoofdredacteur der Nieuwe Venlosche Courant, 1927.
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Een jaar in Venlo
Math Kemp was in 1927 zowel op literair, journalistiek als politiek gebied helemaal
ontwikkeld. Op alle drie gold de dan 36-jarige in Limburg als een vooraanstaand
figuur. Een niet geringe prestatie voor een uit de arbeidersklasse afkomstige
autodidact. Het enige wat nog ontbrak was een kroon op dat werk in de vorm van
een baan van niveau in de journalistiek of de politiek. Maar ook die leek er aan te
komen, want in het begin van dat jaar kwam directeur W. Cox sr. van de Nieuwe
Venlosche Courant hem het hoofdredacteurschap van dat dagblad aanbieden.42. Hij
aanvaardde de baan, niet wetend in welke slangekuil hij zich begaf, en begon op 1
april 1927 in Venlo.
Al snel was hij er achter dat de verhouding tussen de redactie en de directie zeer
slecht was. Dat lag voornamelijk aan de directeur, zoals hij aan den lijve ondervond.
Cox probeerde onder eerder gemaakte afspraken uit te komen en wou hem in plaats
van hoofdredacteur slechts chef-redacteur maken. Pas na grote aandrang van Kemp
stelde hij een contract op, waarin dat hoofdredacteurschap was vastgelegd. Wel lukte
het hem Math van het aandeelhouderschap af te houden. Hoewel duidelijk was
afgesproken dat de nieuwe hoofdredacteur aandelen van de NV mocht kopen, bleken
die toen het erop aankwam door de commissarissen te zijn gekocht. Een slechte
indruk maakte het op de Maastrichtenaar ook, dat Cox nogal afgaf op de
commissarissen en de personeelsleden van zijn krant.43.
Conflicten bleven de eerste tijd evenwel uit. Kemp zette zich met veel energie aan
zijn nieuwe taak. Aan uiterlijk en indeling van de vóór hem door Th. Vianen geleide
krant veranderde hij weinig. Wel sloeg hij een andere koers in. De Nieuwe Venlosche
Courant was niet langer een door en door katholieke en gezagsgetrouwe krant. ‘De
geest van de N.V.C., voorheen het orgaan van Mgr. Nolens - men trachtte steeds
dien schijn te bewaren - onderging een grondige verandering, werd minder diplomatiek
doch veel agressiever’, zei hij er zelf over.44.
In een op 25 januari 1928 gepubliceerd hoofdartikel nam hij openlijk afstand van
de R.K. Staatspartij. In dat commentaar,
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De vestiging van de N.V. Nieuwe Venlosche Courant aan de Grote Kerkstraat te Venlo in de jaren
twintig.
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M. Kemp, 1927.

getiteld ‘Staatspartij en Pers’, schreef Kemp: ‘Een onafhankelijke houding, geleid
door waarheid - en natuurlijk mede door Christelijke naastenliefde - moet de R.K.
Pers tegenover de Staatspartij bewaren en, vanzelfsprekend, nog oneindig meer
tegenover haar woordvoerders. Valsch voorlichten mag ze nimmer, ook niet als het
politieke tegenstanders geldt. Gij zult geen valsche getuigenis geven! Dat op 'n
gegeven moment een partijgenoot-volksvertegenwoordiger precies zoo fors aangepakt
moet worden, of het een tegenstander ware, behoeft niet voor alle tijden denkbeeldig
te worden geacht’. Ook stelde hij: ‘Een vereenzelvigen in politiek opzicht van R.K.
Staatspartij en R.K. Pers achten wij ongewenscht’.45.
Belangrijkste onderwerp van de hoofdartikelen die hij voor het Venlose dagblad
schreef, was opnieuw het annexionisme. In het midden van de jaren twintig ontstond
in Frankrijk en in annexionistische kringen in België de overtuiging, dat Limburg
een ‘open poort’ vormde in de verdediging tegen Duitsland. In een artikelenreeks,
getiteld ‘Limburg, open poort?’, schotelde hij zijn lezers alle opvattingen over de
kwestie voor, zodat ze zelf konden oordelen. Achtereenvolgens kwamen aan het
woord: de Nederlandse minister van oorlog Lambooy, de Belgische
annexionistenleider Pierre Nothomb, het Belgische kamerlid en voorman van de
Vlaamse activisten voor een Groot-Nederland Herman Vos en de Duitse legerleider
luitenant-generaal Tieffenbach.46. Door deze serie artikelen raakte hij in een polemiek
met het militant Vlaamse blad Vlaanderen.
Dat bestreed hem fel en wees er steeds weer op dat hij een voorman was van de
Limburgsche Liga, die volgens het blad anti-Nederlands was.47.
Ernstiger waren echter de conflicten die hij kreeg met directeur W. Cox. De mannen
hadden karakters die absoluut niet bij elkaar pasten. De directeur was een heerszuchtig
man, die zich werkelijk overal mee bemoeide, terwijl Kemp een onafhankelijk type
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was dat nogal gauw op de teentjes was getrapt. Doordat Cox zich voortdurend in
redactionele aangelegenheden mengde, ontstonden er vele aanvaringen tussen beiden.
Die maakten een
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Arbeidsovereenkomst en taakomschrijving van Kemp als hoofdredacteur, 1927.
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Berichtje van directeur W. Cox aan Kemp over de weergave in de krant van een bepaald ongeval,
1927.
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goede en langer durende samenwerking onmogelijk.
Vandaar dat Math op 29 december 1927 zijn ontslagbrief stuurde, waarin hij
meedeelde per 1 april 1928 zijn hoofdredacteurschap neer te leggen.48.
Eenmaal bij de Venlose krant vertrokken, kon hij het niet laten om nog even de
zaken recht te zetten. Op 3 juli 1928 publiceerde hij een gestencilde brochure, getiteld
‘Confidentieel schrijven aan de aandeelhouders der N.V. Nieuwe Venlosche Courant’.
Daarin rekende hij af met de directeur en noemde hij het herhaaldelijk schenden van
het briefgeheim als directe aanleiding voor zijn ontslagname. In de brochure
suggereerde hij de aandeelhouders eens een ‘radicale enquête in te stellen naar het
wezen der zaak, dat wellicht zieker is dan men uit de cijfers al zou kunnen
vermoeden’. Als aandachtspunten voor die enquête beval hij onder meer aan: de
arbeidsverdeling, de noodzaak van de vele auto's, de verhouding tussen de inkomsten
van redactie en directie en de ‘stille terreur’ in het bedrijf.49.
Hoewel het vertrek van de Maastrichtenaar bij de Venlose krant duidelijk was
terug te voeren op persoonlijke tegenstellingen, werd in de Bredasche Courant
gespeculeerd over een verband tussen Kemps ontslag en diens inzet voor de
Limburgsche Liga. Math ontkende dat zelf in een ingezonden brief.50.
Tegen de opvatting sprak ook dat directeur Cox niet afwijzend tegenover de
Limburgsche Liga stond. Hij meldde zich zelfs aan als lid.51.
De aanstelling van Mathias Kemp als hoofdredacteur van de Nieuwe Venlosche
Courant werd dus niet de bekroning van zijn loopbaan, maar veeleer een anti-climax.
Voor de kroon op zijn werk zorgde hij zelf in de jaren die volgden op zijn verblijf
in Venlo. De periode tussen 1928 en 1940 werd de produktiefste en belangrijkste
van zijn leven.

Ontslagbrief van 19 december 1927.
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Eerste publicatie van uitgeverij Veldeke, verzorgd door Ch. Nypels met een houtsnede van Henri
Jonas, 1928.
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hoofdstuk V
De bonte storm (1928-1940)
Nieuwe start
Na zijn ontslagname eind 1927 bij de Nieuwe Venlosche Courant ging Math Kemp
meteen op zoek naar een nieuwe baan. Nadat hij op 31 maart definitief afscheid had
genomen als hoofdredacteur in Venlo moest er, vooral uit financiële overwegingen,
vrijwel direct een nieuwe werkkring voor hem zijn. Een belangrijke eis zijnerzijds
was, gezien zijn vervelende ervaringen in Venlo, dat hij eigen baas kon worden.1.
Die nieuwe baan schiep hij uiteindelijk zelf. Hij zette samen met zijn vriend Jos.
Schmitz, die hij kende door zijn bezoeken aan diens boekhandel op het Vrijthof, de
N.V. Schmitz & Kemp op. Deze bestond uit een boekhandel (met antiquariaat),
kunsthandel, drukkerij, uitgeverij, boekbinderij en een pers- en reclamebureau. Alle
activiteiten werden onder de handelsnaam ‘Veldeke’ verricht. De nieuwe firma,
waarvan Kemp directeur en aandeelhouder was, vestigde zich in het pand van Schmitz
aan het Vrijthof 49 in Maastricht.2. Math kreeg de leiding van de administratie, het
persbureau en de uitgeverij. Op de administratie na allemaal terreinen waar hij
verstand van had. Maar ook de administratie maakte hij zich snel eigen en al spoedig
was het jaar in Venlo vergeten en leek het alsof hij nooit ergens anders had gewerkt.
Schmitz & Kemp ‘vierde’ de stichting van het bedrijf met de uitgave van ‘Anna
Catharina Emmerich’ door Frans Erens. Het was een prachtig uitgevoerd boek,
waarvan de typografie werd verzorgd door Charles Nypels. Henri Jonas leverde een
houtsnede, die een visioen van Anna Catharina Emmerich uitbeeldde, en een initiaal.
Gezien de namen, Erens, Nypels en Jonas, alle drie persoonlijke bekenden van Kemp,
had deze overduidelijk de hand in de totstandkoming van de uitgave. Het boek
verscheen in een genummerde oplage van 200 exemplaren. In de prospectus voor
Erens werk, meldde de uitgeverij dat datzelfde jaar 1928 nog vier boeken zouden
verschijnen: ‘Carmina Matrimonialia’ door Pierre Kemp, ‘Lied von der Glocke’ van
Schiller, ‘Alastor’ van Shelley en nog een bundel gedichten van Pierre Kemp. ‘Druk
en verluchting zullen van hetzelfde superieure
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“Bijzondere Collegekaart” van M. Kemp voor het volgen van theologie-colleges, 1927.

gehalte wezen als onze eerste uitgave’, aldus de trotse tekst van de prospectus.3. De
pers reageerde enthousiast op de eerste uitgave van ‘Veldeke’. In De Maasbode werd
het ‘een product van degelijke boekkunst’ genoemd ‘zonder overdaad en grilligheid,
harmonisch en schoon’. Volgens de krant was de nieuwe uitgever met de eersteling
uitstekend voor de dag gekomen.4. De start van de uitgeverij was dus geslaagd.
Om de oprichting van het persbureau (Kemps andere activiteit) te melden, stuurde
‘Veldeke’ op 2 mei 1928 aan 41 kranten in Nederland een circulaire. Daarin werd
duidelijk gemaakt dat het bureau niet de normale nieuwsberichten leverde, daarvoor
hadden de kranten immers al hun correspondenten. Wat het wel deed, stond als volgt
omschreven: ‘Leiding en medewerkers van het persbureau “Veldeke” stellen zich
tot doel het leveren van speciale artikelen omtrent kwesties van cultureelen,
economischen en anderen aard, z.g. stereotiepe copie wordt dus niet geleverd, behalve
wellicht een keer wanneer het zou gelden groote verslagen als van congressen e.d.,
die vanzelf een reportagekarakter dragen. Ons werk zal in hoofdzaak dus wezen
datgene waarvoor men van het hoofdbureau redacteurs uitzendt’.5. Duidelijk waren
hierin de voorkeuren van Kemp te herkennen, hij schreef het liefst reportages en
beschouwingen.
Op de circulaire werd positief gereageerd door het Limburgsch Dagblad. Na een
toelichting en een gesprek kwamen het Limburgsch Dagblad en ‘Veldeke’ tot een
overeenkomst. Daarin werd vastgelegd dat het persbureau, maar eigenlijk dus Kemp,
om de veertien dagen een bijdrage zou leveren voor de zaterdagkrant over Limburgse
of Maastrichtse aangelegenheden. Bovendien zou het bureau artikelen leveren over
muziek- en toneeluitvoeringen en schilderijententoonstellingen in Maastricht. De
samenwerking ging op 1 oktober 1928 in.6.
Een andere klant die zich aandiende was het Algemeen Handelsblad. Deze meldde
zich echter al voordat de circulaire de deur uit was. Het Algemeen Handelsblad had
van Georges Nypels, een Maastrichtenaar die voor deze krant had gewerkt, gehoord
dat Kemp wel genegen zou zijn ‘voor ons blad enkele
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Limburgsche vraagstukken te behandelen’.7. Math ging daar graag op in en was vanaf
dat jaar (via het persbureau) vast medewerker van het Algemeen Handelsblad. Een
zelfde post bekleedde hij vanaf 1929 bij een andere landelijke krant, De Tijd. De
artikelen voor de drie dagbladen plus de losse opdrachten voor andere bladen en
tijdschriften leverden financieel voldoende op om ook het persbureau een succes te
maken. De eerste jaren ging het de NV Schmitz & Kemp voor de wind.
De firma had op een gegeven moment zelfs tien man personeel in dienst.8. Rond
1932 begon het echter minder te gaan, reden voor de partners om het bedrijf te
splitsen. Math kreeg in januari 1933 de uitgeverij, het persbureau en het antiquariaat
toegewezen, waarvoor hij de naam ‘Veldeke’ mocht voeren. Zijn compagnon ging
nog enige tijd verder onder de naam Schmitz & Kemp.9. Vanaf 1933 was Kemp dus
geheel zelfstandig.

Een slanke Pierrette
Inmiddels had hij wel een ‘levenscompagnon’ gevonden.
Op een carnavalsbal leerde hij in 1929 ‘een slanke, charmante Pierrette’10. kennen.
Dat was de vijftien jaar jongere onderwijzeres Anna Maria Hubertina Dassen, wier
ouders in Heerlen een schoenenzaak dreven.11. Op 4 november 1930 trouwden de
twee en woonden vanaf die dag op het adres Graaf van Waldeckstraat 27 te Maastricht.
Daarvoor woonde Math vijf jaar op de Kesselskade 42, nadat hij in 1925 het ouderlijk
huis aan de Lage Barakken 5 had verlaten.12.
Het echtpaar ging de dag na het huwelijk meteen op reis naar Noord-Afrika. Math,
die in Europa al heel wat omzwervingen had gemaakt, gaf zijn plan om eens naar
IJsland te reizen op en verruilde het voor het idee een ongeorganiseerde tocht door
Algerije te maken. Vervoer en verblijf regelde hij helemaal zelf, er kwam geen
reisbureau aan te pas. Het werd een avontuurlijke tocht per boot, trein en vooral bus.
Tot ergernis van de chauffeurs gingen de echtelieden niet in de bus, maar op de
imperial zitten zodat ze alles beter konden zien, schreef Kemp jaren later in een
toeristisch artikel. Op die manier zwierf het echtpaar

Portret van An Kemp-Dassen, geschilderd door P. Vermeulen. Olieverf op doek, 1951. (Coll.
Bonnefantenmuseum).
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ruim veertien dagen door Algerije. Op 23 november waren ze weer in Maastricht,
na de terugreis in 48 uur te hebben gedaan. Zo waren ze net voor de eindejaarsdrukte
terug in de zaak.13. An Kemp was een grote, joviale vrouw, die nogal afstak bij de
kleine, stille Math. Ze had een groot hart, waarvan ze absoluut geen moordkuil
maakte. Daardoor kwam ze nogal eens onbehouwen over. Zo riep ze eens tijdens
een diner in Luik, waarbij kippebouten werden geserveerd tegen een collega-journalist:
‘Frits, geef miech dien bats, daan krijgs tiech mien bats’. Ook liet ze zich weinig
gelegen liggen aan conventies, ze rookte bijvoorbeeld sigaartjes. Een opmerkelijke
vrouw in die tijd.14. Ze assisteerde haar man bij zijn werk, zeker toen het persbureau
en de uitgeverij aan huis in de Graaf van Waldeckstraat waren gevestigd. In het
antiquariaat hielp ze pas, nadat Math in 1938 het huis Parallelweg 50, pal tegenover
het station, had gekocht. Dat was een reusachtig pand, waar heel wat boeken konden
worden ondergebracht. Voor die tijd waren de boeken opgeslagen in een magazijn
aan de St. Bernardusstraat, omdat Math er toch maar weinig mee deed.15. De
journalistiek was in de jaren dertig zijn hoofdactiviteit.

Regionaal super-correspondent
Ook nadat de firma Schmitz & Kemp begin 1933 was opgesplitst, bleef Kemp werken
voor het Limburgsch Dagblad, het Algemeen Handelsblad en De Tijd. Voor het
Limburgsch Dagblad fungeerde hij als schrijver van literaire kronieken, als
kunstrecensent en als specialist in Limburgse aangelegenheden’.16. De Limburgse
aangelegenheid waar hij in de periode tussen 1928 en 1940 het meest over schreef,
was die van de wateraftapping van de Maas. Nederland had Maaswater nodig voor
de voeding van het Julianakanaal, België voor het Albertkanaal. De Nederlanders
en vooral de Limburgers waren bang dat België zoveel water aan de Maas zou
onttrekken, dat er voor voor het Julianakanaal niets of onvoldoende overbleef.17. Dan
zou er van de economische opbloei, waarvoor het Julianakanaal werd aangelegd nog
niets terechtkomen. In vele artikelen ging Kemp uitvoerig in op de verdragen en
conventies die de buurlanden ten aanzien van de Maas en het water hadden gesloten.
Ook raakte hij over het onderwerp regelmatig in polemieken verzeild met Belgische
kranten en zijn oude rivaal de Limburger Koerier. Toch schreef hij in 1935 voor
diezelfde Maastrichtse krant een artikelenreeks, waarin hij de kwestie exact uit de
doeken deed. Dat hij daarvoor werd gevraagd, geeft aan dat hij in die tijd als een van
de autoriteiten in Limburg op het gebied van de waterwegen werd beschouwd. De
artikelenreeks werd door de uitgever van de Limburger Koerier,
Uitgeversmaatschappij Neerlandia, gebundeld onder de titel ‘Om het Maaswater’.
Ook daarin analyseerde hij weer de verdragen, berekende precies de hoeveelheid
water die nodig was voor voeding van de beide kanalen, de Maas zelf en nog enkele
kleinere kanalen en bekeek en woog de belangen van zowel België als Nederland.
Hij kwam tot de conclusie dat het onttrekken van water aan de Maas bij Luik om er
het Albertkanaal mee te vullen, in strijd was met de Belgisch-Nederlandse verdragen.
Ook stelde hij vast dat de Maas meestal genoeg water bevatte om alle kanalen en de
rivier zelf ervan te kunnen voorzien. Alleen in droge tijden konden er problemen
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optreden. Voor die gevallen moesten de buurlanden een speciaal verdrag sluiten,
vond hij.18.
Dat verdrag kwam er niet. Er ontstond een geschil, dat tenslotte werd voorgelegd
aan het Internationaal Hof van Justitie. Het Hof besloot in 1937 dat de voeding van
het Albertkanaal met bij Luik aan de Maas onttrokken water niet in strijd was met
de bestaande Belgisch-Nederlandse verdragen.19.
Het was natuurlijk niet alleen het Maaswater waar Kemp voor zijn drie kranten
over schreef. Veel aandacht schonk hij ook aan de kunsten (vooral schilderkunst en
toneel), de mijnbouw, geschiedenis en economie. Voor De Tijd en het Limburgsch
Dagblad schreef hij kronieken. De bekendste was die in de Heerlense krant, getiteld
‘Trichtse Tournooien’, die tussen 1929 en 1934 verscheen. Ook daarin kwamen weer
historie, kunst, literatuur en politiek aan bod, maar vooral actuele Maastrichtse
onderwerpen. Alle onderwerpen behandelde hij nogal
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badinerend. De kronieken vormden voor Kemp een soort uitlaatklep.
Na het schrijven van zijn serieuze beschouwingen en achtergrondreportages, had
hij er behoefte aan wat lossere stukken te vervaardigen. Hij deed dat vrijwel zijn hele
journalistieke loopbaan, altijd had hij wel een rubriek waarin hij even anders in kon
gaan op het nieuws of er een beetje oneerbiedig mee kon stoeien. In zijn gewone
stukken ontbrak die speelsheid vrijwel geheel. Ze waren degelijk geschreven,
getuigden van veel kennis en inzicht, maar hadden slechts zelden een lichte toets.
De pers had in die tijd nu eenmaal een andere taak, ze was er eerst en vooral om
informatie te geven en de publieke opinie te beïnvloeden. Amusement en verstrooiing
kwamen pas op de laatste plaats. Kemps journalistieke werk bracht hem in de periode
1928-1940 op tal van plaatsen. Zijn werkgebied was niet tot Limburg beperkt, maar
strekte zich uit tot de Belgische Kempen, Wallonië, het Rijnland en het Roergebied.
Hij schreef bijvoorbeeld over de grote mijnramp in het Duitse Alsdorf, de
aanlegwerkzaamheden voor het Belgische Albertkanaal en de verschijning van Maria
in het Waalse plaatsje Beauraing. Vandaar dat hij zichzelf betitelde als een ‘regionaal
super-correspondent’.20. Op het eind van de jaren dertig kwam hij beroepshalve wat
vaker in Duitsland. In opdracht van het Algemeen Handelsblad moest hij een keer
onderzoek doen naar de arrestatie van enkele Nederlanders in het Rijnland. Daarbij
kwam hij terecht in het Gestapo-hoofdkwartier te Düsseldorf. Een andere opdracht
van het Amsterdamse dagblad voerde hem naar Burg Vogelsang bij het plaatsje
Gmünd in de Eifel. Daarvan werd beweerd dat het een gigantisch fort in aanbouw
was, vanwaaruit de Duitsers een aanval op Nederland en vooral België konden
beginnen. Onderzoek ter plekke leerde Kemp dat die bewering niet klopte. Burg
Vogelsang moest zoiets als een politieke hogeschool voor toekomstige nazi-leiders
worden. Dat onderzoek leidde ertoe dat hij als eerste buitenlandse journalist een
kijkje mocht nemen in Burg Vogelsang, iets waarop hij zijn hele leven trots bleef.
Net als op de twee artikelen die hij erover schreef.21. Met Duitsland had hij

Kemp (2e rij, 3e van rechts) temidden van een groep persjournalisten bij een bezoek aan de
model-steenkolenmijn in Valkenburg op 17 mei 1932.
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in die tijd ook nog andere contacten, hij werd namelijk Limburgs correspondent voor
twee in Aken verschijnende kranten. In 1933 en 1934 schreef hij voor de Volksfreund,
Aachener General Anzeiger22., van 1935 tot 1940 voor de Aachener Volkszeitung.23.
Door het uitbreken van de oorlog kwam een abrupt einde aan de samenwerking.
Doordat hij voor zoveel kranten werkte, bijdragen leverde aan tijdschriften en ook
incidentele journalistieke opdrachten aanvaardde, moest hij vrijwel dagelijks meerdere
artikelen schrijven. Hij moet dat snel en met een zeker gemak hebben gedaan, want
anders kan de enorme hoeveelheid, degelijke en informatieve artikelen nauwelijks
worden verklaard. Zeker als die ook nog eens wordt gezien in het licht van de rest
van zijn produktie: boeken van journalistieke aard, historische werken, romans en
gedichtenbundels. In het Kemp-archief bevinden zich duizenden en nog eens
duizenden krante-artikelen. Op basis daarvan kan gerust worden gesteld, dat Math
Kemp in de jaren dertig een van de toonaangevende journalisten in Limburg was.

Zuid-Limburgsche Problemen
Die vele artikelen vormden de basis voor de in de periode 1928-1940 verschenen
zes door Kemp geschreven journalistieke werken. Twee daarvan, ‘Aan een driesprong
van scheepvaartwegen’ uit 1932 en ‘Om het Maaswater’ uit 1935 waren bundelingen
van eerder verschenen krante-artikelen. Een ander, ‘Zuid-Limburgsche Problemen’
uit 1929 was in eerste instantie bedoeld als rapport voor de regering en het parlement,
maar kon evengoed als een uitgebreid journalistiek verslag over de toestand in
Limburg worden gezien. De overige drie, ‘Juliana-Kanaal’ (1934), ‘De Limburgsche
mijnen in economisch en sociaal opzicht’ (1935) en ‘Het Albert-Kanaal’ (1939),
waren echte journalistieke werken, waarvoor hij veel materiaal ontleende aan zijn
artikelen. De onderwerpen van de zes boeken geven duidelijk Kemps specialisme
weer: vier ervan hebben betrekking op de waterwegenkwesties in de provincie.
Het meest omvattend was het rapport ‘Zuid-Limburgsche Problemen’, dat hij in
opdracht van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor het district Maastricht
en Omstreken maakte. Dat hij het rapport mocht maken, had natuurlijk alles te maken
met zijn vroegere verbintenis aan de kamer. Bovendien had hij ook na zijn vertrek
bij de kamer een adviserende en rapporterende functie behouden.24. In het rapport
werden, zoals de titel al aangaf, de moeilijkheden waarmee Zuid-Limburg en met
name Maastricht kampte op een rijtje gezet. Moeilijkheden waaraan volgens de
Kamer van Koophandel snel een einde moest worden gemaakt.
Hoewel Maastricht en omgeving economisch bijzonder gunstig was gelegen in
het centrum van rijke kolenbekkens en op het kruispunt van scheepvaartwegen en
treinverbindingen, profiteerde het daar niet van, aldus Kemp. Dat had volgens hem
diverse oorzaken. In de inleiding zette hij ze op een rijtje:
‘Van bijzonder nadeel zijn:
- de geringe voortvarendheid, waarmede van overheidswege de
verkeersvraagstukken worden behandeld;
- de minder goede verstandhouding tusschen Nederland en België, bijzonder
voelbaar in de grensprovincies;
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- de neiging om telkens nieuwe lasten op de industrie te leggen, zonder zich te
vergewissen of die gedragen kunnen worden en die om bepaalde redenen
bijzonder zwaar drukken op onze industrie;
- de terughoudendheid betracht bij het verstrekken van kapitaal en crediet;
- de handelspolitiek van Holland, die industrieele belangen op de tweede plaats
stelt;
- de concentratie van hooger onderwijs in een klein deel des lands;
- de onthouding van voordeeliger gas- en electriciteitstarieven, waarop onze
ligging nabij de mijnen ons onbetwistbare rechten geeft’.25.
Vervolgens werkte hij de punten een voor een verder uit. Dat viel hem niet moeilijk,
want in feite hoefde hij slechts te putten uit de talloze artikelen waarin hij over de
verwaarlozing van
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Omslagen van de boeken Juliana-kanaal en Het Albertkanaal.
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Limburg door de Nederlandse regering had geschreven. Want daarop kwam het weer
neer: de regering had geen enkel oog voor de gerechtvaardigde Limburgse verlangens
en bevoordeelde dichter bij Den Haag gelegen gewesten. Als er al eens een voor
Limburg gunstige beslissing werd genomen, zoals de aanleg van het Juliana-kanaal,
dan werd de uitvoering ervan enorm vertraagd. De Zuidlimburgse problemen waren
volgens Kemp gemakkelijk op te lossen. Een snelle voltooiing van de diverse
Limburgse waterwerken, het sluiten van een verdrag met België waarin de onderlinge
verhoudingen werden geregeld (de kwestie sleepte al vanaf het einde van de eerste
wereldoorlog) en het veranderen van de vrijhandelspolitiek in een meer op
bescherming gericht beleid, zouden aan alle moeilijkheden spoedig een einde maken.
In werkelijkheid duurde het nog een hele tijd voordat de knelpunten werden
opgelost. Kemp zou over de waterwegen in de jaren dertig nog heel wat schrijven.
De kennis die hij daarbij opdeed, gebruikte hij voor de gedenkboeken die hij maakte
ter gelegenheid van de officiële opening van het Juliana-kanaal en het Albert-kanaal.
Het boek over het Juliana-kanaal bevatte een historische beschouwing over de
bevaarbaarmaking van de Maas en de totstandkoming van het kanaal. Bovendien
waren er beschrijvingen in te vinden van alle belangrijke kanalen en andere
waterwegen die in Limburg op de Maas uitkwamen. In het werk over het Albert-kanaal
begon Kemp ook met een historisch overzicht en een beschrijving van de
aanlegwerkzaamheden. Daarna volgde per kanaalvak een beschrijving.
Beide boeken waren royaal van illustraties en advertenties voorzien. Dat had alles
te maken met Kemps contacten met het Algemeen Publiciteits Kantoor in Amsterdam,
een aan het Limburgsch Dagblad gelieerde uitgeverij. Het APK gaf ‘Juliana-kanaal’
bij Veldeke uit. Math keek daar de kunst van af en liet op gelijke wijze ‘Het
Albert-Kanaal’ bij zijn eigen uitgeverij ‘Veldeke’ verschijnen. In ‘Het Albert-Kanaal’
was de tekst overigens zowel in het Frans als het Nederlands afgedrukt.26.
Math werkte vaker samen met het Algemeen Publiciteits Kantoor. Hij leverde
bijvoorbeeld bijdragen aan uitgaven als ‘Centra van het Tourisme in Limburg’.
Het was puur commercieel werk, want de adverteerders moesten vaak in de tekst
worden genoemd.
Een boek van totaal andere aard was ‘De Limburgsche mijnen in sociaal en
economisch opzicht’, dat in 1935 bij zijn eigen uitgeverij verscheen. Het was zoals
hijzelf in zijn memoires opmerkte ‘een werkje van documentairen aard, rijk aan
cijfers en statistieken’.27. Inderdaad stond het boordevol gegevens over tal van aspecten
die met de mijnen te maken hadden, zoals ‘Aard en omvang der ondernemingen’,
‘Het Algemeen Mijnwerkersfonds’ en ‘Veiligheid, controle en reddingsbrigades’.
Het leek alsof hij al zijn kennis over de mijnen op een rijtje wilde zetten en zo een
overzicht scheppen. Voor mensen die direct of indirect bij de mijnen betrokken
waren, was het een handig en gedegen naslagwerk.28.

Geschiedenis van Limburg
Boeken die aansloten bij zijn journalistieke publicaties waren zijn geschiedkundige
werken die in dezelfde periode werden geschreven. Dat waren ‘Geschiedenis van
Limburg’, ‘Limburg 1839-1939. Van Ploeg tot Afbouwhamer’ en ‘Noodzakelijk Pro
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Memorie’. De laatste twee boeken verschenen beiden pas in 1941, maar kwamen al
op het einde van de jaren dertig tot stand. Tijdens een spreekbeurt voor de Regionale
Omroep Zuid vlak na de tweede wereldoorlog vertelde Kemp over het ontstaan van
zijn belangstelling voor de geschiedenis. ‘Wanneer ik naga hoe ik er toe kwam
geschiedenis te schrijven dan ontwaar ik twee lijnen. Via de schoone letteren kwam
ik in de journalistiek, in leidende functies in de regionale pers en als Limburgsch
redacteur of medewerker aan grote bladen in het Noorden. Hoewel de betekenis der
reportage niet geringschattend, vooral het schieten van grof journalistiek wild, ging
mijn voorkeur toch vooral uit naar het behandelen van belangrijke kwesties en
problemen. Ik wil er enkele noemen: de peelmijnvelden, de geest in Limburg, de
strijd om de waterwegen en voor het
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Omslagen van “Noodzakelijk Pro Memorie” (1941), “Geschiedenis van Limburg” (1946) en “Limburg
1839-1939. Van ploeg tot afbouwhamer” (1941).
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behoud der oude Romaansche brug te Maastricht.
Deze kwesties hadden haar historische kanten waarin ik me verdiepen moest.
Op nog een andere manier kwam ik met de historie in nader contact. Betrokken
zijnde bij de modernen boekhandel, bemerkte ik al spoedig, dat ons in Limburg een
overzichtelijke, beknopte geschiedenis ontbrak’.29.
Er waren natuurlijk wel enige overzichtswerken over de Limburgse historie, maar
die voldeden volgens Kemp niet meer. Zo was er bijvoorbeeld een werkje van de
protestant dr. F. van Wijk.30. Grote bezwaar van dit boek was naar de mening van
Kemp dat Van Wijk de Limburgse geschiedenis vanuit een protestantse en Hollandse
gezichtshoek bekeek. Dat betekende onder meer dat hij te veel aandacht aan de
hervorming besteedde en de middeleeuwen verwaarloosde.31.
Kemp besloot zelf een nieuw boek te schrijven, waarin hij de grote lijnen van de
historie van Limburg (ook Belgisch-Limburg) zou weergeven. Geen op jarenlang
archiefonderzoek gebaseerd werk, maar een compilatie van alle al bekende feiten.
Hij poogde het zo wetenschappelijk mogelijk te doen, maar had wat dat betrof geen
pretenties. ‘Het wil den Limburger en den vreemdeling, die zich hier vestigt of korten
tijd hier denkt te verblijven, in eenige uren de voornaamste gebeurtenissen die zich
in deze gewesten afspeelden, laten overzien’, aldus de schrijver zelf in zijn inleiding.32.
Voordat het boek in 1934 verscheen, kwam er eerst een voorpublicatie in het
Limburgsch Dagblad. Van december 1933 tot 7 juli 1934 verscheen ‘Geschiedenis
van Limburg’ als een feuilleton van 15 afleveringen in de Heerlense krant.33. Voordeel
van deze publicatie in de krant was dat de kritiek die zo los kwam, kon worden
verwerkt in de boekuitgave. De tekst werd door enkele Limburgse historici bekeken
en van commentaar voorzien. Mede daardoor werd ‘Geschiedenis van Limburg’ een
betrouwbaar historisch werk, waarin voor het eerst ook veel gegevens over de
prehistorie waren verwerkt.34. Kemp bereikte met de uitgave van het boek (prijs f
1,25) zijn doel. Het vlot en helder geschreven overzichtswerk voorzag duidelijk in
een behoefte, want er kwamen meerdere drukken van de persen. Door de jaren heen
hield het zijn waarde, want ook nu nog wordt het herhaaldelijk gebruikt door historici.
Een geschiedenis van heel Limburg is het echter niet. Noord- en Midden-Limburg
komen er nauwelijks in aan bod. Centraal staat Maastricht en de omliggende gebieden.
Een titel als ‘Geschiedenis van Zuid-Limburg’ was dan ook beter geweest.
Als een gemis ervoer Kemp het dat hij in het boek de modernste geschiedenis niet
uitvoerig kon behandelen. Dat leek nou juist een taak voor hem, want hij wist heel
veel van die periode. In ‘Limburg 1839-1939. Van Ploeg tot Afbouwhamer’ maakte
hij dit gemis goed.35. Het boek was in tegenstelling tot ‘Geschiedenis van Limburg’
niet chronologisch maar thematisch opgezet. Na een overzicht van een eeuw
geschiedenis volgden hoofdstukken als ‘Het verkeer van 1839-1939’, ‘De
Limburgsche mijnindustrie’ en ‘De letterkunde in Limburg’. ‘Limburg 1839-1939’
werd op groot formaat uitgegeven door ‘Veldeke’ en was royaal voorzien van
illustraties en advertenties. Daarvoor tekende het Algemeen Publiciteits Kantoor dat
met Kemp samenwerkte voor deze uitgave. Het boek dat al in 1939 klaar was,
verscheen als gevolg van de oorlogsomstandigheden pas in 1941. De reacties op
Kemps historische werk waren over het algemeen positief, zeker in Limburg zelf.
Zo loofde een recensent van het Advertentieblad voor Limburg naar aanleiding van
het verschijnen van ‘Limburg 1839-1939’ zijn nuchtere, zakelijke
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geschiedbeschouwing.36. In De Nieuwe Eeuw noemde dr. H. Knippenberg het boek
een beduidende aanwinst voor ‘de kennis van onze vaderlandsche geschiedenis’. Hij
stelde dat Nederlandse historieschrijvers de geschiedenis van Limburg tot dan toe
altijd negeerden of verwaarloosden. ‘Daarom alleen reeds juichen wij deze uitgave
toe, omdat nu over een belangrijk tijdperk van Limburg een overzichtelijke
samenvatting bestaat voor wat betreft het godsdienstig, kultureel, sociaal en
economisch leven’.37. Het was inderdaad Kemps verdienste, dat hij als een van de
eersten overzichtswerken over de Limburgse
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geschiedenis schreef. Overzichten die niet alleen voor het grote publiek de moeite
waard waren, maar ook voor historici betekenis hadden. Knippenbergs stelling dat
de schrijvers van de Nederlandse geschiedenis het aandeel van Limburg daarin
negeerden of verwaarloosden, was al eerder door Math uitgewerkt. Hij deed dat in
een artikelenreeks voor het Limburgse culturele tijdschrift De Nedermaas, waarvan
hij in 1934 het hoofdredacteurschap op zich nam. De artikelen bundelde hij zelf voor
‘Veldeke’ onder de titel ‘Noodzakelijk Pro Memorie - De Limburgsche Maas landen
in de geschiedenis der Nederlanden’. Wat werd er volgens Kemp dan zoal vergeten
door de Nederlandse geschiedschrijvers? Bijvoorbeeld dat de eerste ‘Nederlandse’
christenen al in de eerste eeuwen na Christus in Limburg woonden. De geschiedenis
van het Nederlandse christendom begon dus niet met de kerstening van het land door
Willebrordus.38. Ook werd volgens hem vergeten dat Limburg een vooraanstaande
rol speelde in de Tachtigjarige Oorlog39. en dat de voor een deel Limburgse stam der
Eburonen al honderd jaar voor de Batavieren in opstand kwam tegen de Romeinen.40.
Maar wat hij aan anderen verweet, gold eveneens voor hem zelf. Opnieuw vergat hij
Noord- en Midden-Limburg. Als de Maastrichtenaar de historie van zijn gewest
beschreef, reikte zijn blik meestal niet verder dan Sittard. De recensenten uit die tijd
namen hem dat echter niet kwalijk. Over het algemeen waren zij ingenomen met het
boek en stelden dat Kemps pro memorie inderdaad op zijn plaats was. De
geschiedschrijvers namen zijn opmerkingen echter voor kennisgeving aan.

De Nedermaas
‘Eén zorg, die den scheidenden leider van een tijdschrift kan kwellen, heb ik gelukkig
niet. Ik weet namelijk, dat deze mijn nalatenschap in goede handen komt. Niemand
minder dan de bekende letterkundige Mathias Kemp is bereid gevonden, de leiding
van de Nedermaas op zich te nemen. Ik behoef hem bij niemand Uwer te
introduceeren. De goede wijn van zijn naam behoeft geen krans’.41.
Aldus verwelkomde hoofdredacteur mr. E. Fanquinet van De Nedermaas in juli
1934 in het tijdschrift zijn opvolger.
Een maand daarvoor had hij Kemp een brief geschreven, waarin hij hem meldde,
dat hij diens naam had laten vallen in verband met het hoofdredacteurschap van het
blad.
Als hij wat voor de functie voelde, moest hij contact opnemen met uitgeverij Cl.
Goffin.42.
Kemp voelde er inderdaad wat voor, hoewel hij tot dan toe nauwelijks bemoeienis
had met het in juli 1922 voor het eerst verschenen blad. Hij leverde voordien slechts
één bijdrage, een artikel over de Limburgse schrijver Frans Erens dat in juni 1928
werd gepubliceerd. Vanaf augustus 1933 stond zijn naam bij de medewerkers vermeld,
maar hij publiceerde niets. Toch werd hij de vierde hoofdredacteur van het Limburgs
Geïllustreerd Maandblad. De eerste was A. (Fons) Olterdissen. De inhoud van het
tijdschrift, waarvan het eerste nummer juli 1922 uitkwam, bestond uit historie, cultuur,
letterkunde, folklore, landschap en industrie. Tot de medewerkers van het eerste uur
behoorden onder anderen: Felix Rutten, Marie Koenen, Jac P. van Term, Frits Smeets,
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Gerhard Krekelberg, Pierre Kemp, F. van Beurden, A. Sassen, Ad Welters, H. Roumen
en D. Sassen.
Die laatste volgde Olterdissen op, toen die nog in het eerste bestaansjaar (februari
1923) van De Nedermaas overleed. Sassen op zijn beurt werd in augustus 1929
opgevolgd door Franquinet. Onder leiding van de eerste drie hoofdredacteuren was
het vooral een heemkundig blad. In het eerste jaar dat hij het voor het zeggen had
bij het tijdschrijft, veranderde Math Kemp er niet veel aan. De inhoud bleef hetzelfde.
Wel leverde hij opeens veel meer bijdragen, voor elk nummer minimaal één. Die
bijdragen varieerden van portretten, boekbesprekingen, gedichten en novellen tot
historische artikelen.
Vernieuwing van het maandblad bleef echter niet uit. Aan het begin van de jaargang
1935-1936 werd die vernieuwing aangekondigd. Uitgever en redactie ‘zullen de
goede traditie van ons tijdschrift voortzetten, maar tevens, gegrondvest op breeder
basis, heel het cultureele leven van Limburg binnen zijn sfeer
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trekken. Het verleden, waarop de aandacht zich vroeger concentreerde, zal niet
worden vergeten of miskend, doch het heden zal voortaan meer belangstelling
genieten. Ons tijdschrift blijft zich in de medewerking der oudere, beproefde krachten
aanbevelen, doch doet tegelijkertijd een beroep op onze jongeren - aan wie plaats
werd ingeruimd in de redactie - om het programma van vernieuwing volkomen tot
uitvoering te brengen. Ons arbeidsveld wordt uitgebreid tot het Limburg van nu, het
Limburg van mijnen en fabrieken, van havens en kanalen, van electro-chemie en
regionale economie. Was de moderne kunst in “De Nedermaas” behoorlijk aanvaard,
voortaan zal dit in sterkere mate geschieden’.43.
In de keuze van die nieuwe aandachtsgebieden was duidelijk de hand van Kemp
te herkennen, het waren de onderwerpen die zijn grote belangstelling hadden en
waarin hij terdege thuis was. Veel artikelen nam de hoofdredacteur zelf voor zijn
rekening. Hij was tijdens zijn bewind, dat duurde van 1934 tot 1941, enorm produktief.
In totaal schreef hij in die periode 102 artikelen voor De Nedermaas.
Andere medewerkers waren onder anderen dr. H. Knippenberg, mr. P. Müller, Jan
Verzijl en A. Schillings. Zij behoorden allemaal tot de oude garde, van de
aangekondigde verjonging kwam dus maar weinig terecht. Slechts zeer sporadisch
publiceerden vertegenwoordigers van de nieuwe schrijversgeneratie, zoals Lou Maas,
Jehan Kuypers, Rob. Franquinet en pater J. Schreurs in het tijdschrift. Dat laatste
werd in september 1940 toen het slecht ging met De Nedermaas een strijdpunt in
een korte pennetwist over het blad. Als gevolg van een gebrek aan abonnees leed
uitgever Cl. Goffin verlies op het tijdschrift. Met een inlegvelletje in het
augustusnummer van 1940 speelde de redactie ‘Open Kaart’ met de lezers. Als er
niet snel abonnees bij zouden komen, zou het verschijnen van de achttiende jaargang
twijfelachtig worden, zo werd hen meegedeeld.44.
Die oproep leidde tot de al genoemde pennestrijd. In De Tijd hield een
Zuidlimburgse lezer een pleidooi voor een koerswijziging door de redactie. ‘Zoals
wij “De Nedermaas” thans kennen, kan men haar geen weerspiegeling van het
Limburgsche cultuurleven noemen. In dit tijdschrift nemen geschiedenis en
plaatsbeschrijving de voornaamste plaats in; de bespreking der Limburgsche litteratuur
en schilderkunst beslaat een kleine oppervlakte en wordt uiterst beknopt behandeld.
Waar is een stad zoo rijk aan cultuur als Maastricht en een provincie zoo vol beeldende
kunstenaars als Limburg? Wij vinden geen beschrijving van de Limburgsche sociale
toestanden, het tooneel, de muziek, het onderwijs, de folklore en het dialect’, aldus
de niet met name genoemde briefschrijver in De Tijd. Het ergste vond hij echter dat
het maandblad de jongeren in Limburg niet aan zich had weten te binden, terwijl zij
toch naar een podium voor hun werk zochten. Koerswijziging (‘een breede basis en
een belangstelling die naar vele richtingen uitgaat’) zou naar zijn mening de jongeren
wel tot medewerking uitnodigen. Als zij ruimte kregen voor de publicatie van hun
werk, zou het blad een cultuurspiegel van het gewest worden en hoefde het ook niet
te verdwijnen.45.
Kemp, die normaal bij een aanval meteen de tegenaanval inzette, verdedigde zich
dit keer niet zelf. Dat deed zijn kennis Paul Haimon (pseudoniem voor W. Laugs)
in de Limburger Koerier. Hij erkende allereerst dat er ‘een zekere bloedarmoede’ bij
het blad heerste. Dat kwam volgens hem omdat er ‘geen stuwende kring’ was die
zich inzette voor het blad. De redactie had er echter wel degelijk alles aan gedaan
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om zo'n kring te formeren, betoogde hij. ‘Sedert Math. Kemp de redactie van “de
Nedermaas” gevoerd heeft, zijn de meeste jonge schrijvers meermalen uitgenoodigd
aan het blad mee te werken, er verschenen sindsdien geregeld schilderijen-reproducties
van leden uit de beide kunstkringen en ook van leden, die zich tot geen kunstkring
voelden aangetrokken, er verschenen vooral ook fraaie stemmige foto's van het
Limburgsche land en zijn mooie gebouwen. Er stonden in “de Nedermaas” bijdragen
over de jongste dichtkunst naast hoofdstukken over Limburgsche schilderkunst, de
toestanden in de mijn-industrie werden behandeld naast de zorg voor het Limburgsche
landschap. Alle copy,
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Gedeelte van de titelpagina van het blad De Nedermaas en afbeelding op de stofomslag van “De
Bonte Storm”, getekend door Ch. Vos.
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mits verantwoord en in verband staande met de Limburgsche cultuur, was de redactie
welkom; te zeggen, dat de redactie de jongere generatie meer kans zou moeten geven,
of dat ze meer over schilderkunst moest schrijven, dat de heemkennismenschen er
hun bevindingen in te woord moesten kunnen stellen en dat de folkloristen er
publicatie-gelegenheid in moesten vinden, zijn verwijten, die de redactie niet meer
treffen kunnen. Het blad ondervond eenvoudig te weinig medewerking, omdat men
dacht, dat het toch geen groot publiek bereikte, en het publiek werd niet grooter,
omdat de medewerking beperkt bleef. In dezen vicieuzen cirkel is 't tenslotte
vastgeloopen. Of het nu nog gered zal kunnen worden?’46.
Het lukte redactie en uitgever het blad inderdaad te redden. Echter met moeite,
want nadat in augustus 1940 het laatste nummer van de zeventiende jaargang was
verschenen, volgde het eerste nummer van de achttiende jaargang pas in januari
1941. Het voortbestaan van De Nedermaas werd overigens niet lang gerekt. Nog
datzelfde jaar kwam er een eind aan, niet door geldnood, maar doordat de Duitsers
de uitgave zogenaamd wegens papiergebrek verder verboden. Een reden waar Kemp
zijn vraagtekens bij zette, want tegelijkertijd verscheen in Groningen een nieuw
soortgelijk tijdschrift en niet veel later kwam in Limburg zelf Frankenland uit. De
redacties daarvan waren echter Duits-vriendelijk. Echt teleurgesteld was Math
trouwens niet, door het optreden van de Duitsers kreeg De Nedermaas ‘een eervol
uiteinde’.47.

Literaire roem
De literaire roem van Mathias Kemp was tot 1929 vooral gebaseerd op zijn dichtwerk.
Op prozagebied had de Maastrichtenaar nog niet veel indruk kunnen maken. Zijn
bundels ‘Zeven Boomen Opgezet’ en ‘Een Verwarde Liefde’ waren geen
hoogvliegers. De publicatie van de carnavalsroman ‘De Bonte Storm’ in 1929 maakte
hem echter in een klap tot een gewaardeerd prozaïst. Zijn eerste roman verhaalt de
lotgevallen van Nes Cloquet, een jongeman die zich anders waant dan anderen, zich
geroepen voelt tot iets hogers en daarom overweegt priester te worden. Hij heeft een
hekel aan meisjes en carnaval. Desondanks probeert zijn moeder, die haar zoon wat
al te ernstig vindt, hem te koppelen aan Tielke Lemmens, de dochter van haar vriendin.
Hij moet met haar carnaval vieren en ook alle voorbereidingen daartoe meemaken.
Uit liefde voor zijn moeder geeft hij toe. Dan begint een hele reeks van
verwikkelingen, die Nes tijdens de drie dolle dagen heen en weer doen schuiven
tussen Tielke Lemmens en Poeleke den dweil (Polke Dewaille), een wat aan lager
wal geraakt jong meisje. Na heel wat intriges vinden Nes en Tielke elkaar tenslotte
toch. Op zich een heel simpel verhaal, dat Kemp echter (mede doordat hij buiten de
twee hoofdpersonen nog tal van figuren opvoerde) de gelegenheid gaf het carnaval
in Maastricht in al zijn uitingen te beschrijven. Dat carnaval had hij pas enige jaren
voor het verschijnen van ‘De Bonte Storm’ goed leren kennen, want in zijn jonge
jaren dacht hij er net zo over als Nes Cloquet.
‘Als kind zag ik Carnaval, hét volksfeest in Maastricht, zeker gaarne. Wat mij het
meest interesseerde, waren buiten twijfel de wemelingen van tinten en kleuren - van
bonte costuums, serpenti en confetti - en de cacophonie van muziek en gejoel. Het
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wezen der Vastenavondviering sprak me nog niet aan. In mijn strengen jaren van
aankomenden jongen man, lette ik er weiniger op en deed aan de eigenlijke viering
nauwlijks mee. De oorlog van 1914-1918 onderbrak de heerschappij van Prins
Carnaval, die eerst in 1920 hersteld werd. Wel iets laat wellicht, ben ik toen voor de
uitbundige levensblijheid ervan ontwaakt. Gedurende een tiental jaren beteekenden
de Vastenavondsdagen ook voor mij een dollen roes, waarin ik het leven overmoedig
probeerde te omhelzen. Niettemin behoef ik me over de uitgelaten viering - ieder
uur werd uitgebuit - niet te schamen’.48. Het verschijnen van ‘De Bonte Storm’ zorgde
in Maastricht voor heel wat rumoer. Sommige inwoners meenden zich te herkennen
in de opgevoerde personages en keken de schrijver daarom boos aan. Weer anderen
vonden dat Math de stad te schande maakte doordat hij ook de wat minder fraaie
kanten van het
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Het inhalen van prins Carnaval, eind jaren twintig.

M. Kemp verkleed als Hamlet, 1924.
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carnavalsfeest in de provinciehoofdstad schilderde. In een blad werd Maastricht al
met Sodom vergeleken. Kemp ontkende echter dat hij in het boek stadgenoten had
geportretteerd en vond dat hij terecht ook de ‘duistere en kwaadaardige’ kanten van
het feest had belicht. Het enige dat hij later toe wilde geven was dat Nes Cloquet
enige karaktertrekken had die met de zijne overeen kwamen.49.
Al dat gekrakeel rond het boek zorgde ervoor dat het een verkoop-succes werd.
Vooral in Maastricht was het in de weken na het verschijnen een bestseller, die het
op kon nemen tegen ‘Van het westelijk front geen nieuws’, het boek van Remarque
dat in die tijd de winkels uitvloog.50. Tot verbazing van Kemp, wiens boeken tot dan
slechts in oplagen van enkele honderden verschenen, werden in het jaar van
verschijnen van ‘De Bonte Storm’ 1359 exemplaren verkocht, wat hem een bedrag
van f 258,21 opleverde.51. Uitgeverij Leopold in Den Haag had er waarschijnlijk 2500
laten drukken.52. Terwijl de titel van het boek nog lang bleef ‘leven’ bij de mensen
en zelfs tot een vaste aanduiding werd voor het Maastrichtse carnavalsfeest, was het
verkoopsucces weer snel voorbij. In 1930 werden nog maar 53 exemplaren verkocht,
en in de jaren 1931-1935 jaarlijks net iets meer dan een tiental.
Door prijsverlaging en later door de boeken in de opruiming te doen, werd de rest
van de oplage gesleten.53.
De recensenten wisten over het algemeen niet goed raad met het boek. De meesten
vonden het slecht geschreven en de verhaallijn zwak, maar moesten toegeven dat de
beschrijving van het carnaval indrukwekkend was. Maar ook die laatste mening was
niet iedereen toegedaan. ‘Matthias Kemp beschikt hier niet over dat episch vermogen
dat een volksfeest herschept tot een waarlijk bonte storm, een bezeten razernij - tot
die nièuwe, ònvermoede meeslepende werkelijkheid, waaraan wij plotseling dieper
en donkerder deelnemen dan aan de werkelijkheid, die wij zelve aanschouwden. De
beschrijvingen van Carnaval werden geen synthetische herschepping, en al evenmin
waren zij een visie, waarin de dingen plotseling in andere verhoudingen worden
opgenomen, in ruimten die alles misvormden en ontmaskerden tot een monsterlijke
waanzin - zij bleven een nogal benauwend locaal verslag’, aldus de boekbespreker
van De Tijd, Henri Bruning.54. De Limburgse auteur Frans Erens had in de Nieuwe
Gids ook kritiek, maar noemde ‘De Bonte Storm’ desondanks een ‘superieur boek’.55.
D. Sassen stelde in De Nedermaas, waaraan Kemp toen nog niet verbonden was,
dat het boek duidelijk door een dichter was geschreven. Een juiste opmerking, zo
maakt bijvoorbeeld het begin van de roman duidelijk:
‘De natuur zwoegt!
Zwoegt in de korte dagen, de vuile, geel-rossige, leemkleurige dagen!
Zwoegt in de lei-grauwe, diepe December-nachten.
Warme stormen wabberen, rukken en daveren. Warme regenschoeren sissen en kletteren.
Gore wolkbreuken stralen neer. Duistere schemering van groen-geel, groen-bruin en rood-blauw.
Traagrollende wolkgevaarten kwellen het zwakke daglicht.
Over de einders doemt iets van catastrophen. En heerscht.
De natuur zwoegt. Ze moet zich ontdoen van iets’.56.

Sassen was ook te spreken over ‘de korte, afgebeten zinnen’ en de ‘overvloed van
adjectieven’. Ze gaven volgens hem een rusteloze levendigheid aan het boek, die net
als het carnaval zelf vermoeide en dus een goed beeld schiep. Verder concludeerde
Sassen dat de massa, ‘de woelige, krioelende, joelende, zingende, dansende
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volksmassa’ de eigenlijke hoofdpersoon van het boek was.57. Andere besprekers
namen die conclusie over en ‘De Bonte Storm’ werd daardoor een van de weinige
unanimistische romans in de Nederlandse literatuur genoemd.
Het unanimisme was een literaire stroming die in de jaren tussen de beide
wereldoorlogen in Frankrijk opgang maakte. De auteurs die tot die groepering
behoorden, beschreven in hun werk geen individu, maar stelden altijd een groep
centraal.58. In
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Nederland had de stroming nauwelijks aanhangers. Hoewel hij de Franse letteren
goed kende, is het onwaarschijnlijk dat Kemp bewust een unanimistisch boek heeft
willen schrijven. Veeleer heeft het toeval een rol gespeeld. Carnaval is nu eenmaal
een massa-gebeurtenis. Wie over carnaval schrijft, zal bijna automatisch die massa
centraal stellen. Wat wel over ‘De Bonte Storm’ gezegd kan worden, is dat het de
eerste carnavalsroman in de Nederlandse literatuur was.

Proza voorop
Het succes van ‘De Bonte Storm’ leidde ertoe dat Kemp zijn aandacht van de poëzie
naar het proza ging verleggen. In de periode tussen 1928 en 1940 verschenen buiten
het carnavalsboek nog twee romans en twee verhalenbundels, terwijl in dezelfde
periode maar twee gedichtenbundels werden gepubliceerd.
Waarschijnlijk had het idee bij hem postgevat, dat hij meer talent had als prozaïst.
De recensenten waren het daar niet mee eens, zo bleek al eind 1929 toen de
novellenbundel ‘Sterren, Musschen en Ratels’ uitkwam.
In de bundel waren vier verhalen opgenomen, waarvan er twee eerder in Roeping
waren gepubliceerd. ‘De Plagen der Vier Kleuren’ handelt over een uitvinder die het
zonlicht wil verbeteren. Dat lukt hem uiteraard niet. Wel kan hij iets met de luchtlagen
rond de aarde doen. Hij kleurt ze. Eerst probeert hij het met groen. Dat heeft een
positief effect, de scheppingsdrift van de mensen neemt enorm toe. Negatief is dat
oerdieren als de dinosaurussen plotseling weer opduiken en dat de mensen uitgeput
raken omdat het evenwicht tussen kunnen en willen is verbroken. Zo hebben ook
rood, geel-bruin en blauw positieve en negatieve effecten. Die laatsten krijgen de
overhand, zodat de uitvinder van lieverlee de lucht weer reinigt. Hij is dan van zijn
‘waan, de schepping Gods te kunnen verbeteren, heel en al bekomen’.59. In het tweede
verhaal, ‘De Diamant van Remerswael’ ontdekt een in fossielen geïnteresseerde
pastoor een diamantveld. Hij raakt dan in tweestrijd. Moet hij de vondst bekendmaken
of moet hij zwijgen? ‘Nu was Remerswael een vredig gehucht boven in het
heuvelland, zonder leed of roem, zonder geschiedenis zelfs, dus stil en bijna gelukkig.
Maar dan?’60. De pastoor verkiest het zwijgen en laat in Remerswael alles bij het
oude. Het derde verhaal heeft de twijfel aan het geloof als onderwerp. Een arme
horlogemaker krijgt visioenen, hij ziet God. Vervolgens gaat hij in het klooster, waar
een medebroeder de verschijningen wil fotograferen. Dan is immers het bestaan van
God bevestigd. Bij een poging foto's te maken, raakt de broeder blind. Pas na een
lange innerlijke strijd wordt de betekenis hiervan hem duidelijk. In het slotverhaal
wordt een klein land opgekocht door de Russen. Die benoemen er een gouverneur
die het geloof moet bestrijden. Door de geestelijken in de waan te brengen dat ze
gelijk aan God kunnen worden, lukt het hem het geloof terug te dringen. Slechts in
één dorp houdt het stand. Daar houdt de pastoor vast aan dienende liefde en
nederigheid. Met een geweldig door hemzelf geschreven stuk tegen het geloof weet
de gouverneur tenslotte toch ook de pastoor aan het twijfelen te brengen. Dat is
voldoende. Na enige tijd weten twee geestelijken echter de argumenten van de
gouverneur te weerleggen. De pastoor heeft nu een handvat om het geloof weer terug
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te brengen. Het komt tot een openbaar debat tussen de pastoor en de gouverneur, dat
uiteindelijk door de geestelijke wordt gewonnen.
‘Sterren, Musschen en Ratels’ was in zekere mate een religieus boek. Kemp
getuigde erin van zijn geloof in God en beschreef de twijfels die door de jaren heen
in hem leefden. Voor die kant van de bundel hadden de recensenten echter geen oog.
Zij beoordeelden louter de literaire kwaliteiten. Volgens de meesten waren die gering.
De boeken die in de jaren dertig volgden werden over het algemeen ook niet zo
best ontvangen, vooral omdat ze literaire kwaliteiten ontbeerden. De romans waren
streekromans, niet meer en niet minder. ‘Vallende Vogels’, dat in 1934 verscheen,
speelde wel ten dele in de Verenigde Staten, maar kon even goed het predikaat
‘streekroman’ niet ontwijken.
Hoofdpersoon van het boek is Sanneke Demerrel, een meisje
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Omslagen van ‘Sterren, Musschen en Ratels’ (1929), ‘Vallende Vogels’ (1934) en ‘Het Kwellende
Wonder’ (1936).
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uit het vlakbij Maastricht gelegen Belgische plaatsje Canne. Sanneke streeft naar
iets hogers, weet dat ze tot meer voorbestemd is als de andere meisjes in het dorp.
Dat idee heeft ze al sinds ze in haar jeugdjaren omging met de adellijke Achille, een
vriendschap die op niets uitliep. Ze wordt fotografe en maakt veel platen van het
werk aan het Albertkanaal. Daarbij ontmoet ze de Duitser Willy Oberhoff. Ook hij
voelt zich anders dan anderen. Ze worden verliefd op elkaar en krijgen verkering.
Als zij op een dag door studenten wordt meegetroond, onder het voorwendsel dat ze
foto's van hen moet maken, wordt hij woest. Hij geeft haar geen kans haar kant van
de zaak te vertellen. Uit boosheid schrijft hij een artikel voor een Duits sensatieblad
over het in aanbouw zijnde Belgische fort Eben-Emael. Hij weet er eigenlijk niets
van, maar door wat gegevens te combineren en te deduceren, lijkt hij toch heel wat
informatie te geven. Vervolgens wordt hij opgepakt voor spionage en het land uitgezet.
Na enige tijd krijgt Willy wroeging en neemt weer contact met haar op. De relatie
wordt hervat. Willy slaagt er echter niet in om in Maastricht werk te vinden en wordt
ten einde raad maar parachutist. Doordat hij het Europees record breekt, krijgt hij de
kans naar de Verenigde Staten te gaan.
Daar gaat het echter niet best met hem, zeker financieel niet. Willy ruikt echter
een nieuwe kans als in een advertentie een dubbelgangster voor een beroemde actrice
wordt gevraagd.
Sanneke lijkt sprekend op haar. Hij meldt haar dan ook aan en laat haar uit België
overkomen. Als ze een stunt moet doen in plaats van de actrice, raakt ze enorm
overstuur. Ze wil meteen weer weg, naar huis. Daar is echter geld voor nodig, wat
ze bijeen proberen te brengen door een stunt aan de parachute uit te halen. Ze springen
samen aan één parachute uit het vliegtuig en laten de sprong filmen onder het motto
‘Huwelijk in de lucht’. De propellor van het filmvliegtuig vernielt echter de parachute
en beiden storten neer. Willy is vrijwel meteen dood, Sanneke sterft enige dagen
later.
‘Vallende Vogels’ had zijn ontstaan te danken aan de journalistieke activiteiten
van Kemp. Hij zwierf in de jaren dertig rond de werken aan het Albertkanaal en
ontmoette er allerlei figuren die hem inspireerden tot zijn boek. Dat was kwalitatief
geen hoogvlieger, want er kwamen stukken in voor die ook zo in een kasteelroman
hadden kunnen staan. Bijvoorbeeld: ‘Sanneke las en herlas verschillende keeren den
brief. Het leek haar soms of ze hem maar niet begrijpen kon, of haar geest afwezig
was geraakt. Dan brak het geluk door. Ze had kunnen juichen, dansen, jubelen om
hetgeen ze las. Haar Willy, haar mooie, nobele jongen verlangde naar haar, getroostte
zich een verre reis om haar nog eens te zien’.61. Het wat ‘volkse’ karakter van het
boek was volgens Kemp de reden dat het in het Frans werd vertaald en als feuilleton
in het Luikse dagblad Meuse werd geplaatst.62. Ook verscheen het als feuilleton, maar
dan in het Nederlands, in het Belgische weekblad ‘De Postrijder’.63.
De journalistiek had ook invloed op het ontstaan van ‘Het Kwellende Wonder’,
de roman die hij in 1936 publiceerde. Een beroepsmatig afgelegd bezoek aan de
Belgische bedevaartsplaats Beauraing inspireerde hem bij het schrijven. ‘Het gegeven
voor dezen roman was zeker niet gemakkelijk’, aldus Kemp in zijn autobiografie.
‘Een niet bijzonder vroom meiske loopt, bij gelegenheid van een ski-tocht in de
Alpen, een gecompliceerde beenbreuk op, die niet goed geneest, zoodat ze kreupel
blijft.
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Een wat meer devoot kennisje weet haar - haast tegen wil en dank - over te halen
om, waar de moderne chirurgie faalde, haar heil te zoeken in de bedevaartsplaats
Rodinster. Ze trekt erheen en raakt ook onder suggestie van het geloofsvertrouwen
der massa, doch geneest op dat moment niet. Later op de dag keert ze,
gedesillusioneerd, nog eens terug en dan geschiedt juist het wonder: het kreupele
been herwint zijn normale lengte. Nu ontstaat in het gemoed van het niet religieus
aangelegde meisje een conflict: ze meent, uit dankbaarheid voor deze genezing,
verplicht te wezen aan de wereld vaarwel te zeggen.
Dit conflict: het kwellende wonder, brengt haar bijna op hellende paden totdat de
natuur zelf, door een huwelijk uit verlangen naar een kind, redding brengt. In dit
verhaal heb ik, ten opzichte van een dergelijke wonderbare genezing - toch nog langs
na-
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tuurlijken weg wellicht mogelijk - geen stelling genomen; het ging mij om de
psychologische mogelijkheden die het gegeven bood’.64. Die mogelijkheden buitte
Kemp goed uit. ‘Het Kwellende Wonder’ was beduidend beter dan zijn voorganger,
maar kon toch niet meer zo veel lezers lokken als ‘De Bonte Storm’. Een opmerkelijke
overeenkomst tussen de drie romans van Kemp is, dat de hoofdfiguren zich steeds
op de een of andere manier bijzonder voelen, anders dan anderen, en zich ook zo
gedragen. Waarschijnlijk projecteerde hij in zijn hoofdpersonen veel van zichzelf.
Mensen die hem hebben gekend, getuigden bijna allemaal dat hij nogal hoogmoedig
overkwam en met zichzelf ingenomen was.
Bij het verschijnen van zijn bundel ‘Van den Grenskant’ in 1937 had Kemp,
inmiddels wijs geworden, geen literaire pretenties meer. In de bundel nam hij zestien
verhalen op, die eerder in bladen als het Algemeen Handelsblad, de Maasbode, de
Limburger Koerier, het Limburgsch Dagblad, De Nedermaas en De Tijd stonden.
Doel van het bijeen brengen van deze verhalen was belangstellenden iets meer over
zijn geboortestreek te vertellen. Het waren allemaal luchtig weg lezende, weinig
hoogdravende, prententieloze verhaaltjes. Dat ze gebundeld werden, kwam alleen
doordat Kemp dat makkelijk kon doen via zijn eigen uitgeverij.

Journalistieke poëzie
De invloed van de journalistiek was in de jaren dertig ook terug te vinden in de poëzie
van Kemp. In 1935 verscheen, na elf jaar stilte, weer een nieuwe dichtbundel, getiteld
‘Doortocht’. Daarin stonden buiten wat oudere gedichten, zoals de ‘Paleolithische
Sonnetten’ een aantal verhalende verzen. Enkelen daarvan hadden waar-gebeurde
verhalen als onderwerp of beschreven gebeurtenissen die de auteur zelf had
meegemaakt.
Het sterkste voorbeeld daarvan was ‘Alsdorf 1930’. Dat gedicht handelde over de
mijnramp in het Duitse plaatsje, waarover Kemp artikelen schreef voor De Tijd en
het Algemeen Handelsblad.
Die invloed van de journalistiek uitte zich ook nog op andere wijze. Door zijn
werk als verslaggever was Kemp er natuurlijk achter gekomen dat de wereld helemaal
niet zo ideaal in elkaar zat als hij in zijn jongelingsjaren had gedacht. De teleurstelling
daarover verwerkte hij in zijn gedichten, bijvoorbeeld in ‘Rhapsodie der
Verbijsterden’. Was daarin nog sprake van een Arcadia waar alle mensen uiteindelijk
terecht zouden komen, in een aantal van de gedichten uit de in 1938 verschenen
bundel ‘Seringen en Schroot’ was dat positieve einde veel minder zeker. De oorlog
wierp zijn schaduw al vooruit, het schroot dreigde de seringen te verstikken. In
‘Lenteliedje 1937’ dichtte hij: ‘Daar ginder op den Balkan, daar staat een vaatje kruit,
het wacht maar op een vonkje, dan springt de dood eruit’.66. Kemp had een zeer
sombere kijk op de toekomst gekregen.
Loe Maas sprak in zijn bespreking van ‘Seringen en Schroot’ in de Nieuwe Koerier
over: ‘een bijna moedelooze ontgoocheling (...) die (...) verzen doet ontstaan wier
poëtischen zwier en lyrische rijkdom vervangen is door een naakte wrangheid en
bitterheid’.67. Die ontwikkeling viel overigens bij de meeste besprekers niet in de
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smaak. Ze vonden dat de bitterheid en ironie hem niet zo goed af gingen als de
vreugdezangen en verkozen de seringen boven het schroot.
65.
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Het gedicht ‘Alsdorf 1930’ uit de bundel ‘Doortocht’ (1935).
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Burgemeester en wethouders van Maastricht in juli 1941.
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hoofdstuk VI
Onder de rosse komeet (1940-1945)

M. Kemp, gefotografeerd door M. Koch. Eind jaren vijftig.

Gijzelaar
Al op de eerste dag van de Duitse bezetting begon voor Math Kemp een angstig
avontuur. In de vroege ochtend was hij in zijn woning aan de Parallelweg wakker
geworden van geweer- en mitrailleurschoten en het geluid van vliegtuigen. Nog maar
nauwelijks beseffend wat er precies aan de hand was, togen hij en zijn vrouw de
straat op om de gebeurtenissen van dichtbij mee te maken. 's Middags was hij zelfs
zo onvoorzichtig naar de Maas te gaan om te kijken welke schade er aan de bruggen
was aangericht. Bij zijn terugkomst werd hij op straat staande gehouden door de
Maastrichtse wethouder Ch. Vrijens en gemeentesecretaris P. Kallen. Deze deelden
hem mee dat hij zich moest melden bij het Duitse consulaat. De reden daarvoor
wilden ze hem niet vertellen, wat voor hem aanleiding was te veronderstellen dat hij
zich alsnog moest verantwoorden voor zijn anti-Duitse houding in de eerste
wereldoorlog.1.
Op het Duitse consulaat bleek, dat hij niet de enige Maastrichtenaar was die zich
moest melden. Er waren ook nog negen anderen: F. Bosch, A. Eberhard, M. Groutars,
A. Hagdorn, N. Nühn, A. Hennus, M. Knops, G. Prick en S. Schols.2. De vier
laatstgenoemden waren net als Kemp uit Wyck afkomstig, de anderen uit Maastricht
zelf. Op het consulaat kregen ze van de tijdelijke Duitse commandant te horen dat
ze gijzelaars waren en met hun leven borg moesten staan voor het rustige gedrag van
de andere Maastrichtenaren. Zou er een tegen de Duitsers gerichte actie plaatsvinden,
dan zouden ze standrechtelijk worden geëxecuteerd.3. De hevig geschrokken Kemp
probeerde nog de commandant op andere gedachten te brengen. Om te bewijzen dat
zijn anti-Duitse houding sinds de eerste wereldoorlog was veranderd, had hij enkele
artikelen en correspondentie bij zich gestoken. Die liet hij aan de commandant zien.
Het mocht echter niet baten.4. Hij werd samen met de vier andere Wyckenaren
ondergebracht in Hotel Rosier. De vijf gijzelaars uit Maastricht kwamen in Hotel du
Lévrier et de l'Aigle Noir aan de Boschstraat terecht. Voor hen duurde het gedwongen
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verblijf daar tot de volgende dag 12.00 uur. De Wyckenaren konden pas na vier
dagen naar huis. Ze bleven echter gijzelaar.5.
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Het Stationsplein met links, op de hoek van de Stationsstraat, het Hotel Rosier, ca. 1940.

Pas na hun thuiskomst konden de tien uit gaan zoeken waarom juist zij waren
uitgekozen. Kemps lezing van de zaak was als volgt: De Duitse commandant had op
10 mei aan het toen in functie zijnde gemeentebestuur van Maastricht, burgemeester
jhr. W. Michiels van Kessenich, de wethouders Ch. Vrijens, P. Janssen en E. Kersten
en gemeentesecretaris P. Kallen, gevraagd om tien gijzelaars. Het gemeentebestuur
zou daarop zelf tien mensen hebben aangewezen. De gijzelaars waren daar woest
over, zij vonden dat burgemeester en wethouders hadden moeten weigeren iemand
aan te wijzen of, als het niet anders had gekund zichzelf hadden moeten aanbieden.
Nog hoger namen ze het op, dat het gemeentebestuur de gijzeling niet officieel bekend
had gemaakt aan de inwoners. Niemand wist er wat van en daardoor was het
levensgevaar voor de gijzelaars vele malen groter dan nodig. Moeite hadden ze verder
met hun eigen representativiteit. Omdat de meesten geen echt belangrijke rol speelden
in het Maastrichtse leven, zouden plaatsgenoten die actie wilden ondernemen tegen
de Duitsers zich minder geremd voelen dan wanneer de gijzelaars mensen van gewicht
en aanzien uit de stad waren. Als ze tenminste al geweten hadden dat er gijzelaars
waren.
Na afloop van de oorlog wensten de betrokkenen genoegdoening en gingen de
zaak tot op de bodem uitzoeken. Namens zijn lotgenoten vroeg A. Hennus het
gemeentebestuur om opheldering. De burgemeester antwoordde tijdens een gesprek
op 26 januari 1945 in eerste instantie dat de Duitse commandant de gijzelaars had
aangewezen. Later liet hij weten in deze kwestie alleen verantwoording schuldig te
zijn aan de commissaris van de koningin en de gemeenteraad. De gijzelaars konden
met dat antwoord geen vrede hebben en namen verdere stappen.6. In mei 1945 vroegen
ze de koningin een officieel onderzoek naar de juiste toedracht in te stellen. Deze
leidde het verzoek door naar de regering. Ook dienden zij een officiële aanklacht in
bij het oorlogstribunaal tegen burgemeester Michiels van Kessenich, wethouder
Kersten en gemeentesecretaris Kallen.
Dit leverde, net als een gesprek met de commissaris van de ko-
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ningin Van Sonsbeek, niets op. Tenslotte richtten zij zich op 19 juni 1946 tot de
gemeenteraad van Maastricht. Deze verklaarde zich op advies van burgemeester en
wethouders, van welk college Michiels van Kessenich en Kersten nog steeds deel
uitmaakten, onbevoegd over deze kwestie te praten en te oordelen.7.
Uit frustratie over het feit dat het gemeentebestuur maar geen open kaart wilde
spelen over de kwestie, gingen de ex-gijzelaars door met hun ‘actie’. In september
1946 publiceerden ze een soort ‘open brief’ over de affaire, waarin alle aspecten
vanuit hun standpunt werden belicht. Deze eindigde aldus: ‘De lezer kan zich thans
een oordeel vormen of de Burgemeester van Maastricht in deze hoogst ernstige
aangelegenheid - en waar het hier om menschenlevens ging, wellicht de ernstigste
van zijn leven - een man van karakter is geweest, die met waardigheid en durf den
Duitschen Commandant tegemoet is getreden en beslist weigerde aan zijn eis te
voldoen, of dat het hier een stadsbestuur gold, die uit kleinmoedigheid of halfheid
of uit welke weinig vleiende geestesgesteldheid dan ook, zijne medewerking verleend
heeft, door tien zijner burgers als gijzelaars te doen aanwijzen en dezen aan den
Duitschen bezetter over te leveren. Het woord is thans aan den Burgemeester’.8. Deze
antwoordde nog diezelfde maand in een krante-interview. Daarin zei hij onder meer
dat hij zich eerst zelf als gijzelaar had aangeboden. Toen de Duitse commandant daar
niet mee akkoord ging, stelde hij voor ook zijn collega-stadsbestuurders in het aanbod
te betrekken. De Duitser wilde er niets van weten, net als van een verwijzing naar
het bevolkingsregister. Tenslotte overhandigde de burgemeester hem daarom maar
een lange lijst met namen van burgers, waaruit hij een keus kon maken. Reden voor
de geheimhouding van de gijzeling was volgens de burgemeester dat hij onnodige
onrust onder de bevolking wilde voorkomen, omdat hij ervan uitging dat de kwestie
niet langer dan een dag zou duren.9. Ook hiermee namen de betrokkenen geen
genoegen. In maart 1947 vroegen zij de Tweede Kamer om een onderzoek.10. Daarna
begon de kwestie zich voort te slepen en bloedde langzaam dood.
De zaak leidde overigens niet tot een slechte relatie tussen de burgemeester en
Kemp. Toen Math ter ore kwam dat de burgemeester gezegd zou hebben, dat aan de
actie een vete tussen hem en Michiels van Kessenich ten grondslag zou liggen, haastte
hij zich dat in een brief tegen te spreken.11. Opmerkelijk, want Math had toch alle
reden om op de burgemeester gebeten te zijn.
Even opmerkelijk was diens reactie op het door A. Hennus geschreven concept
voor het verzoek aan de koningin. Daarin had deze geschreven ‘...dat als gijzelaars
waren gekozen een aantal burgers die in geen enkel opzicht een leidende rol speelden,
geen invloedrijke posities bekleedden en ten deele zelfs weinig bekendheid genoten,
terwijl alle politiek, sociaal of cultureel op de voorgrond tredende personen, van wier
gijzeling invloed op de houding van het publiek kon verwacht worden, daarvoor niet
in aanmerking waren gekomen’. Kemp betitelde deze zinsnede als ‘testimonium
pauperitus’ en wilde het stuk pas tekenen als de formulering werd veranderd. ‘Ik
wensch me zelf op cultureel gebied niet als een nul te bestempelen, vaak genoeg
representatief geweest zijnde voor stad en gewest’.12.

Geen risico's
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De bezetting van Nederland door de Duitsers had voor journalisten als Kemp geen
directe gevolgen. De bezetter liet de pers in het begin gewoon haar gang gaan. Pas
vanaf midden 1941 werd ze gecontroleerd, een controle die steeds strikter werd,
totdat tenslotte exact werd bepaald wat moest worden geschreven. De eerste tijd kon
Math dus gewoon doorgaan met zijn werk. Omdat hij nauwelijks over politiek schreef,
voorkwam hij gewetensproblemen. Hij beperkte zich zoveel mogelijk tot artikelen
over concerten, tentoonstellingen en boeken. De enige functie die hem wel in
moeilijkheden had kunnen brengen, die van hoofdredacteur van De Nedermaas,
verviel toen het blad eind 1941 zogenaamd wegens papiergebrek werd opgeheven.
Om zijn journalistieke werkzaamheden te kunnen blijven verrichten, had hij zich
wel moeten aanmelden bij het door de
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Duitsers gecontroleerde Verbond van Nederlandsche Journalisten.13. Lidmaatschap
van die organisatie was vanaf april 1941 verplicht voor iedereen die journalistiek
actief wilde blijven. Hij werd ingeschreven in het register van kunstcritici van het
verbond.14. Het lidmaatschap werd door hem beschouwd als een puur formele,
opgedrongen aangelegenheid. Regionale vergaderingen van het verbond bezocht hij
niet en uitnodigingen voor andere bijeenkomsten van journalisten liet hij
onbeantwoord. Als een van zijn opdrachtgevers hem naar een bijeenkomst met een
politiek tintje wilde sturen, weigerde hij beslist. Ook sloeg hij het aanbod om
hoofdredacteur van het Limburgsch Dagblad te worden af.15. Aan zijn medewerking
aan die krant kwam in januari 1943 helemaal een eind toen deze bij de door de
Duitsers afgedwongen persreorganisatie verdween.
Verzoeken om bijdragen aan bladen die de nieuwe orde waren toegedaan, wees
hij af. Zo werd hij in december 1941 gevraagd om medewerker te worden van ‘Boer
en Erf’, het officiële orgaan van de Nederlandschen Landstand, een pro-Duitse
organisatie. Hij weigerde, allereerst omdat De Nedermaas net was opgeheven, maar
vooral omdat het blad naar zijn mening gold ‘als orgaan voor een mantelorganisatie
der N.S.B. en dus voor katholieken verboden’.16. De Nederlandse bisschoppen hadden
het lidmaatschap van de NSB en alle daaraan verbonden organisaties voor katholieken
ten strengste verboden. Wie zich niet stoorde aan het verbod werd van de sacramenten
(biecht, communie e.d.) uitgesloten. Gevolg van zijn weigeringen en zijn vrijwillige
beperkingen bij zijn artikelen was, dat zijn inkomen uit de journalistiek langzaam
maar zeker af nam. In 1940 kwam er door zijn werk voor kranten en tijdschriften f
1679,21 binnen. Een jaar later was dat gestegen tot f 2490,68, wat echter vooral
kwam door de opbrengst van ‘Limburg 1839-1939’. In 1942 bedroeg het journalistiek
inkomen nog maar f 1410,05, in 1943 f 519,78 en in 1944 f 204,89.17.
In grote lijnen kwam zijn houding in de tweede wereldoorlog er op neer dat hij
geen risico's nam en zoveel als mogelijk medewerking en betrokkenheid bij aan de
Duitsers gelieerde bladen of organisaties vermeed. Alleen als hij omwille van den
brode ergens lid of medewerker van moest worden, deed hij het. Zo was zijn
boekhandel-uitgeverij wel bij de Kultuur Kamer (een eind 1941 in het leven geroepen
afdeling van het door de Duitsers beheerste Departement van Volksvoorlichting en
Kunsten) ingeschreven, maar was hij het als letterkundige zelf niet. Dat laatste
betekende dat geen door hem geschreven boeken meer konden worden uitgegeven
(‘Limburg 1839-1939’ en ‘Noodzakelijk Pro Memorie’ kwamen uit voordat deze
regeling van kracht werd). Hij werd tijdens de oorlog diverse malen benaderd om
lid te worden van de Kultuur Kamer of om daarvoor activiteiten op touw te zetten,
maar zei steeds nee.18. De tweejaarlijkse prijs voor Limburgse letterkunde die hij ter
gelegenheid van zijn 50e verjaardag op 31 december 40 had gesticht, hield
onmiddellijk op te bestaan nadat de Kultuur Kamer pogingen deed zich er mee te
bemoeien.19.
Minder principieel was hij toen de Duitse uitgeverij Droste Verlag in 1942 enkele
van zijn novellen wilde opnemen in een Vlaams-Nederlandse bundel. Ze vroeg hem
per brief om toestemming daarvoor en tevens om toezending van de romans ‘De
Bonte Storm’, ‘Vallende Vogels’ en ‘Het Kwellende Wonder’, zodat ze kon kijken
of deze in aanmerking kwamen voor uitgave in het Duits.20. In zijn antwoordbrief
schreef hij ‘De Bonte Storm’ het geschiktst te vinden voor vertaling. Verder meldde
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hij benieuwd te zijn welke novellen Droste had opgenomen. Hij had dus geen bezwaar
tegen gebruik van zijn werk door de Duitse uitgeverij.21.
Hoewel zijn houding in de oorlog niet altijd even beginselvast was (als hij helemaal
‘goed’ had willen zijn, had hij vanaf het begin een andere baan moeten hebben),
kreeg hij van de Commissie voor de Perszuivering meteen na afloop een Certificaat
van Geen Bezwaar. De Eereraad voor Letterkunde liet hem echter zijn afkeuring
weten. De raad was in de veronderstelling dat hij zich ook als literator had aangemeld
bij de Kultuur Kamer. Dit was echter niet het geval, zo moest de Eereraad na een
boze brief van Kemp toegeven.22. Hij kon dus na de oorlog zijn journalistieke werk
opvatten en ook weer boeken publiceren.
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Bloeiend antiquariaat
Hoewel Kemp in de jaren dertig vooral aandacht besteedde aan zijn schrijfwerk, was
zijn antiquariaat in dat decennium toch tot bloei gekomen. Het was gespecialiseerd
in boeken, handschriften, prenten en kaarten van beide Limburgen, Rijnland en
Wallonië. Kemp leverde aan bibliotheken, archieven, universiteiten, hogescholen en
antiquariaten in binnen- en buitenland. Zo had hij bijvoorbeeld in 1936 contacten
met boekhandel E.S. Haim in Istanboel en in 1937 met de Bibliothèque Orientale in
Beiroet en de Livraria Kosmos in Rio de Janeiro.23.
In de oorlog ging hij meer werk maken van dat antiquariaat, omdat hij zich op die
manier buiten de politiek kon houden. Daarbij had hij het geluk dat veel mensen in
die periode naar een waardevaste belegging zochten en bij het oude boek, prent of
kaart uitkwamen. Ook nam de belangstelling voor lezen enorm toe, een honger die
de mensen niet wensten te stillen met de in de oorlogsjaren op de markt gebrachte,
door de Duitsers vooraf gecensureerde lectuur. Ze zochten hun heil daarom vaak bij
eerder verschenen boeken. De gang van zaken rond Kemps in 1938 bij Het Spectrum
in Utrecht verschenen gedichtenbundel ‘Seringen en Schroot’ illustreert dit laatste.
Daarvan waren door Het Spectrum 1500 exemplaren gedrukt.24. Begin 1941 waren
er er pas 160 van verkocht.25. Medio 1943 echter was de bundel plotseling
uitverkocht.26.
Deed hij goede zaken met zijn antiquariaat, waardoor hij de neergang van zijn
journalistieke inkomsten opving, met de uitgeverij ging het minder. Het probleem
was dat er alleen maar boeken konden worden uitgegeven van auteurs die lid waren
van de Kultuur Kamer. Omdat hij dat niet wilde, moest hij zich behelpen met werk
van overleden schrijvers. Hij vatte het plan op om een reeks Limburgse streekromans
uit te geven.
Daarvoor kwamen in aanmerking ‘De Bokkenrijders’ van Pieter Ecrevisse, ‘Jean’
van Emile Seipgens, ‘De Heks van Heinsbroek’ van Louis Lamberts Hurrelbrinck
en ‘De Abdisse van Thorn’ van Albertine Steenhoff-Smulders.27. Ook wilde hij op
het eind van de oorlog ‘De Bokkenrijders’ van de Duitse schrijver Josef

M. Kemp in zijn antiquariaat aan de Parallelweg nr. 50, 1949.
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Stofomslag van ‘Tegelsche Volkskunst’, 1943.

Ponten, ‘La Dame de Fer’ van de in Valkenburg geboren Richard Quadvlieg en ‘El
sitio de Maastrick’ van de Spanjaard El Peregrino uitgeven.28. Het kwam er allemaal
niet van. In totaal verschenen er tussen 1940 en 1944 maar drie boeken bij uitgeverij
‘Veldeke’. Dat waren ‘Tegelsche Volkskunst’ van J. Bechtold en G. Goossens, dat
al was uitgekomen voordat de bepalingen van de Kultuur Kamer van kracht werden,
‘De Bokkenrijders’ van Ecrevisse en ‘De Heks van Heinsbroek’ van Lamberts
Hurrelbrinck.
Een aanvraag voor een herdruk van zijn eigen ‘Geschiedenis van Limburg’ werd
afgewezen omdat hij geen lid van de Kultuur Kamer was.29.
De poging om het boek ‘Oude Limburgsche Huizingen’ van Venlonaar Jan Verzijl
uit te geven, strandde omdat er volgens de autoriteiten geen dringende behoefte aan
was.30.

Zwarte verzen
‘Een staartster aan den hemel, dat beteekende in de Middeleeuwen ramp, en wanneer
deze komeet in rosse kleur gloorde, dan voorspelde dat zeker vuur en bloed, dan zou
er weldra oorlog uitbreken. De rosse komeet heeft boven de aarde gestaan zes jaar
lang, en nog is de staart (als een kromzwaard) niet helemaal onder de einder gedoken.
Zes jaar lang hebben we geleefd onder apocalyptische dreigingen. We hebben geleefd
tussen catastrophen, och, toch niet zo heel veel anders dan tevoren! Na enkele weken
van verbijstering in Mei 1940 ontwaakte in ons de zin voor schoonheid en kunst
weer opnieuw en we hebben geschilderd, gecomponeerd, gedicht en gezongen en
toneelgespeeld en gemusiceerd als voordien’.
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Dat vertelde Math Kemp op 13 mei 1946 voor de Regionale Omroep Zuid.31. Zijn
woorden gingen ook voor hemzelf op. Na een sombere periode in het begin van de
oorlog, waarin hij veel over de gebeurtenissen nadacht, kwam ook bij hem de
produktie weer op gang. Allereerst begon hij weer te dichten.
De ochtend van 10 mei 1940 inspireerde hem tot het gedicht ‘Een Meische
Morgen’:
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‘Er ratelen schroeven, ver en veel,
in den groen-en-paarsen schemer;
er waart geknetter over de Peel,
het bonkt over Maas en Demer.
Maar de merel in mijn pereboom
wordt wakker, zonder te duchten
wat volken kwelde als een helsche droom,
en springt in de prille luchten.
De grimmige vogels van huilend staal
daveren over de daken,
de zon stijgt rood in een bachanaal
van rinkelen, knallen en kraken,
van vloeken en snikken, van lijden en dood...
Er pinkelt door tuinen en dreven
en hoog boven forten, bloesems en schroot,
een doldrieste zang van het leven!’32.

Daarna kwam een hele reeks van gedichten tot stand die hij niet kon publiceren,
omdat hij zoals gezegd geen lid was van de Kultuur Kamer. Hij wilde ze echter toch
naar buiten brengen en stuurde daarom twee keer (in 1942 en 1943) een losse set
naar kennissen en bevriende literatoren. Tot de ontvangers behoorden onder anderen
zijn broer Pierre, pater Van Well, Loe Maas, Ed Hoornik, Bertus Aafjes, Paul Haimon
en Anton van Duinkerken.33.
De ‘zwarte verzen’ zoals hij ze zelf noemden hadden twee thema's: de oorlog en
het verlangen naar het eenvoudige Limburgse leven van voor 1940. Het waren over
het algemeen korte, vrij eenvoudige gedichten. Het verhalende karakter van zijn
vorige poëzie en ook de journalistieke invloeden waren zo goed als verdwenen. De
gedichten van de eerste set waren somberder en pessimistischer dan die van de tweede,
waarin af en toe nog hoop te beluisteren viel. In 1945 werden de verzen alsnog
officieel gepubliceerd in de bundel ‘Onder de Rosse Komeet’. Buiten de 23 eerder
rondgezonden verzen waren daarin nog zes in 1944 ontstane verzen opgenomen, die
echter thematisch niet zoveel gemeen hadden met de andere.
In de oorlogsjaren bracht Kemp heel wat tot stand. Aan het einde ervan had hij,
afgezien van de gedichten, een reeks werken in portefeuille. Dat waren twee
toneelstukken (‘Zalig de Zachtmoedigen’ en ‘Dat is Sibberoof’), een roman (‘De
Felle Novene’), twee novellen (‘Om Drie Schone Dalen’ en ‘In den Nacht van Dollen
Dinsdag’), een autobiografie (‘Na de Middag’) en een overzicht en beschrijving van
boeken die Limburg als onderwerp hebben (‘Limburgensia’). Successievelijk
verschenen ze na de oorlog bijna allemaal alsnog.
Van die werken had alleen ‘Zalig de Zachtmoedigen’ direct betrekking op de
oorlog. Over dit stuk vertelde Kemp voor de Regionale Omroep Zuid: ‘In dit
toneelspel tracht ik een positief antwoord te geven op de vraag hoe het woord der
Bergrede “Zalig zijn de Zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten” met deze
mensheid in vervulling kan gaan. Dit probleem heeft me, ik wil het eerlijk bekennen,
geruimen tijd geobsedeerd.
Mijn verachting voor den mensch, oorlogsmaniak door alle tijden, steeg soms tot
het pathologische. En dan te bedenken, dat het spel ontstond in de jaren 1941 en
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1942, toen de grote terreurbombardementen nog maar éven begonnen waren en
niemand kon gissen de weergaloze gruwelen van de moordkampen in Duitsland. (...)
De strekking van het spel kan men levensaanvaardend noemen. De hoofdfiguur die
van volkomen pacifistisch op zeker moment tot een ander uiterste dreigt te vervallen
- een dualisme dat verwantschap vertoont met dat van “De Groote Drijver” - hervindt
zijn geestelijk evenwicht, instemmend met de troostrijke woorden der Bergrede. Wel
heeft hij geen idee er van hoe het geschieden kan, doch hij aanvaardt Christus
uitspraak, gelovende zonder te hebben gezien’.34. Het stuk eindigde dus optimistisch.
Opmerkelijk is dat Kemp in het toneelspel de atoombom ter sprake brengt. Hij
voert de uitvinder Lovanic op die zich bezig-
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houdt met de toepassing van atoomsplitsing voor militaire doeleinden. Dat doet hij
dus al in 1942, als er weliswaar reeds aan de bom wordt gewerkt, maar daar nog niets
van openbaar is gemaakt. In ‘Zalig de Zachtmoedigen’ wordt door de betrokkenen,
onder anderen Lovanic en hoofdpersoon Charles van Mertenshove die hem de
financiële mogelijkheden geeft om de bom te ontwikkelen, gediscussieerd over de
vraag wat er uiteindelijk met de uitvinding moet gebeuren. Van Mertenshove, die
een enorme weerzin heeft van wat hij oorlogsmaniakken noemt, wil de atoombom
in handen hebben om zo het verkeerd gebruik er van te voorkomen. Hij overweegt
zelfs om er de ‘bozen’ mee te bedreigen. Later komt hij tot het inzicht dat zo'n dreiging
er gemakkelijk op kan uitlopen dat hij de bom daadwerkelijk moet gebruiken. Het
beste is, zo besluit hij dan ook na een gesprek met Lovanic, om niet verder te gaan
met de ontwikkeling van de bom. Ze weten immers niet wat voor gevolgen de
uitvinding kan hebben. Tot slot vernietigen ze al het materiaal dat ze hebben.35.
In de werkelijkheid ging het heel anders toe, nauwelijks drie jaar nadat Kemp zijn
stuk had geschreven, ervoeren de inwoners van Nagasaki en Hiroshima de
verschrikkingen van de atoombom aan den lijve. Kemps ‘voorspellende gaven’
blijven echter opmerkelijk. Hij voorzag de atoombom voor ze werd gebruikt, net als
hij in zijn stuk ‘De Groote Drijver’ uit 1926 al min of meer vooruitliep op de komst
van figuren als Hitler en Mussolini. Vanwege die gave om in de toekomst te kijken,
of wat sceptici een levendige fantasie zouden noemen, werd Kemp herhaaldelijk als
‘visionair’ bestempeld.
Als tegenwicht tegen het serieuze ‘Zalig de Zachtmoedigen’ schreef hij in de
oorlog het blijspel ‘Dat is Sibberoof’, een stuk dat het zoeken door genealogen naar
verre voorvaderen als onderwerp had. Een onderwerp dat hem via zijn antiquariaat
was komen aanwaaien. Het stuk werd nooit in boekvorm uitgegeven, maar werd wel
in 1946 opgenomen in het tijdschrif Roeping. Net als ‘Zalig de Zachtmoedigen’ werd
het nooit opgevoerd. Daarvoor waren beide toneelspelen te arm aan handeling, vonden
de kenners.36. Tijdens de oorlog ontstond buiten ‘Zalig de Zachtmoedigen’ nog een
ander opmerkelijk boekje van Kemp, een soort overzicht van belangrijke Limburgse
letterkundigen en de door hen geschreven werken. Het overzicht werd gemaakt als
gids bij een van 15 tot 23 november 1941 in Den Haag gehouden tentoonstelling
over het onderwerp ‘Limburg in de Nederlandsche letteren’. Doordat de bepalingen
van de Kultuur Kamer nog niet van kracht waren, kon het worden gepubliceerd.37.

De laatste Amerikaanse granaat
Hoewel de bezetting van Nederland door de Duitsers natuurlijk op allerlei manieren
invloed had op het dagelijkse leven van Kemp, had hij tot de zomer van 1944 niet
echt veel problemen. Deze begonnen pas toen de Duitsers op de terugtocht werden
gedreven en de geallieerden richting Maastricht kwamen. Een van de mogelijk door
hen te bombarderen doelen was het stationsemplacement, waar Math en An tegenover
woonden. Zij zorgden er die zomer, net als veel buurtgenoten, dan ook voor dat ze
zo weinig mogelijk thuis waren. Toen het bombardement op 18 augustus uiteindelijk
kwam, waren ze echter wel thuis. Beiden bleven evenwel ongedeerd en hun huis
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werd niet beschadigd. Het bombardement kostte aan ruim honderd Maastrichtenaren
het leven en richtte veel schade aan.
Om geen enkel risico meer te lopen en te voorkomen dat Math gedwongen werd
graafwerk voor de Duitsers te verrichten, doken beiden onder bij hun vriend Justin
van de Port, die in het andere stadsdeel woonde. Daar bleven ze tot aan de bevrijding
van Maastricht op 13 september 1944. De laatste door de Amerikanen afgeschoten
granaat trof, zo wil het de overlevering, het huis van de Kemps aan de achterkant.
Bij hun thuiskomst bleek een deel van de gevel weg te zijn geslagen, het dak vernield
en alle ruiten aan diggelen. In totaal was er voor zo'n 3000 gulden schade aangericht.
De oorlog eindigde voor Math dus net zo tragisch als hij begon. Bovendien werkte
de verovering van Maastricht door de geallieerden voor hem nog niet echt ‘bevrij-
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dend’.38. ‘Mij persoonlijk drukte het verblijf in een gehavende woning al dra. Daarbij
kwam het gevaar voor luchtbombardementen - nu van de Duitschers - en dat van
vliegende bommen en raketgranaten. De vreeselijke verwoestingen te Antwerpen en
Luik, de bommenterreur in dorpjes van het naburige Jekerdal, bleven ons niet
onbekend en stemden de mensen niet opgewekter. Dan kwam de gelukkig weer
opgevangen Duitsche invasie gedurende de Kerstweek van 1944 die Luik bedreigde
en de Ardennen teisterde, die heel de militaire positie der Geallieerden critiek maakte.
Maastricht voorzag de mogelijkheid van herhaalde Duitsche bezetting, met al de
weeën daarvan. Wellicht zou de stad, een sleutelpositie op de Maaslinie, in de
vuurlinie geraken, het lot gaan deelen van het ongelukkige Venlo’.39
Zo ver kwam het niet, in mei 1945 waren de Duitsers voorgoed verslagen. De
inmiddels 55 jaar oude Kemp kon proberen de draad van zijn journalistieke en
letterkundige loopbaan weer op te pakken.

Maastricht bevrijd! 1944.
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hoofdstuk VII
Na de middag (1945-1964)
Wijze afstand
Meteen na het einde van de tweede wereldoorlog stortte Kemp zich weer vol overgave
op de journalistiek. De oude banden met het Algemeen Handelsblad, De Tijd en het
Limburgs Dagblad werden opnieuw aangeknoopt. Voor de beide landelijke kranten
schreef hij vooral over culturele onderwerpen en leverde af en toe een beschouwing.
In het Limburgs Dagblad verzorgde hij enkele rubrieken. Dat waren onder meer ‘Uit
Limburgs Verleden’ (eerst ‘Limburg in zijn historie’ geheten), ‘Limburg: Ons Aller
Eigen’ en ‘Het Andere Limburg’. Voor de eerstgenoemde rubriek nam hij meestal
een actuele aanleiding om een duik in het verleden te maken. De tweede ging over
Limburgse en culturele aangelegenheden, terwijl de derde Belgisch-Limburg tot
onderwerp had.
Ondanks dat hij al redelijk op leeftijd raakte, bouwde hij zijn journalistieke
werkzaamheden in de jaren vijftig nog flink uit. In 1948 werd hij correspondent voor
het Belgische dagblad De Standaard, een positie die hij in 1952 ook bij de eveneens
Belgische krant Het Belang van Limburg aanvaardde. Bijdragen leverde hij verder
aan de Nieuwe Limburger Koerier (onder meer reisnotities) en de opvolger daarvan
de Nieuwe Limburger (bijvoorbeeld een serie artikelen over de Limburgse musea,
een reeks over Limburgse iconografie en de al eerder genoemde stukken over De
Suisse in Maastricht als cultureel centrum). In WM Echo, het maandblad van de
organisatie van de werknemende middenstand dat later De Stem van de WM heette,
had hij tussen 1948 en 1960 een vaste rubriek over cultuur en letteren. Vanaf 1956
tot aan zijn dood in 1964 was hij redactiesecretaris van het maandblad Boortoren en
Schachtwiel, dat aan de mijnbouw was gewijd. Daarin schreef hij zelf trouwens ook
de nodige stukken. Bijdragen leverde hij verder onder meer aan het Limburgse
culturele maandblad De Bronk. Een deel van zijn memoires verscheen daarin.1.
Dat was nog lang niet alles, want incidenteel werkte hij ook voor bladen als de
Katholieke Illustratie en Vrij Nederland. Bovendien zette hij zijn samenwerking met
het Algemeen Publiciteits Kantoor voort. In tal van publicaties van het APK, zoals
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bijvoorbeeld ‘De Nederlandse Streekvervoerbedrijven’, prijkten artikelen van zijn
hand.
Zijn meest in het oog springende journalistieke produkties in de na-oorlogse jaren
waren de rubrieken voor het Limburgs Dagblad en de series voor de andere kranten
uit de provincie. Van die laatste was de ‘Iconografie van Limburg’, die tussen februari
en augustus 1960 in de Nieuwe Limburger werd afgedrukt, een van de opmerkelijkste.
Daarin stopte hij alle kennis die hij via het Limburgs Antiquariaat had opgedaan over
de geschiedenis van kaart en prent in de provincie. Net als in al zijn andere series en
historische werken ging zijn aandacht weer vooral uit naar Zuid-Limburg en dan met
name Maastricht. De afleveringen over Maastricht gaven echter tevens een goed
algemeen overzicht van de ontwikkelingen in kaart- en prentkunst in Limburg. De
andere stukken, onder meer over Roermond en Venlo, vormden een aanvulling op
dat overzicht.2.
Ook in de rubrieken voor het Limburgs Dagblad legde hij heel wat historische
wetenswaardigheden vast. De onderwerpen waren heel gevarieerd, getuige de titels
van enkele afleveringen van ‘Limburg: Ons Aller Eigen’: ‘De Limburgse vrouw’,
‘Onze Almanakken’, ‘Gevreigel over regionalisme’, ‘Onze scheldfolklore’ en ‘Hoe
men ons ziet’. Zijn toon was in deze stukken echter veel speelser, ze waren veelal
badinerend van aard. In de aflevering ‘Achterstand op kaarten’ van ‘Limburg: Ons
Aller Eigen’ schreef hij bijvoorbeeld dat hij na bestudering van diverse kaartspelen
moest vaststellen dat op de azen zo weinig Limburgse monumenten te zien waren.
Terwijl men naar zijn mening best geschikte motieven in de provincie zou kunnen
vinden.3.
Het oude onderwerp van de achterstelling van Limburg bij de rest van het land
dus. Dat onderwerp en ook zijn andere stokpaardjes kwamen overigens na de oorlog
veel minder aan bod in zijn artikelen. Het engagement van voor de oorlog was bijna
geheel verdwenen. Een betrokkenheid als in de jaren twintig en dertig bij de
waterwegenkwestie is er dan niet meer. Dat werd hem wel eens kwalijk genomen,
stelde een medewerker van het Limburgs Dagblad in een artikel ter gelegenheid van
de zestigste verjaardag van Kemp. ‘Van de jongere generatie krijgt hij wel eens een
beetje het verwijt dat hij zich te vroeg van onze vraagstukken heeft teruggetrokken.
In vele kwesties, die ons nog beroeren, neemt Kemp reeds een wijze afstand. Hij
mengt er zich niet meer in, maar geeft zijn wijze en voorzichtige beschouwingen,
het Limburgse strijdperk bekijkend vanuit zijn zoldervenster’.4. Uit het krantenwereldje
in Maastricht had hij zich helemaal teruggetrokken. Op persconferenties, feesten en
op de zaterdagse journalistenbijeenkomsten in café De Momus, waar onder meer de
redacteuren van de Gazet van Limburg kwamen, liet hij zich niet zien.5. Hij had
inderdaad afstand genomen, waarschijnlijk vooral vanwege zijn leeftijd. In 1950 was
hij immers 60 geworden.
Toch bleef hij nog genoeg schrijven, de journalistieke produktie werd door de
jaren heen niet veel minder. Een van de hoofdonderwerpen van Kemp na de oorlog
was de mijnbouw. Daarin had hij zich ook al voor 1940 enorm verdiept. Die
specialisatie leidde ertoe dat hij in september 1945 door de voorlichtingsdienst van
de Nederlandse Steenkolenmijnen in Heerlen benaderd werd om mee te werken aan
een nog op te richten tweewekelijks tijdschrift over de mijnen.6. Dat blad was
Steenkool. Waarschijnlijk bedankte hij in eerste instantie voor de eer, want pas vanaf
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1949 leverde hij bijdragen aan het tijdschrift. Dat duurde tot 1951.7. Een jaar later
onderzocht hij na overleg met het Algemeen Publiciteits Kantoor de mogelijkheid
om zelf een mijnbouwblad uit te geven. Uit dit onderzoek bleek dat er zowel een
wetenschappelijk (Geologie en Mijnbouw) als een populair blad (Steenkool) was.
Het eerste werd nauwelijks gelezen, het tweede dekte de markt voor een nieuw
tijdschrift al af doordat het in een oplage van 40.000 exemplaren onder mijnwerkers
en ambtenaren werd verspreid. De conclusie van het onderzoek was, dat er geen
behoefte en belangstelling voor een nieuw mijnbouwblad was.8.
Waarom er vanaf februari 1956 uiteindelijk toch zo'n tijdschrift door het Algemeen
Publiciteits Kantoor en het Limburgs
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Dagblad werd uitgegeven, is onduidelijk. Kemp werd redactiesecretaris van het
Boortoren en Schachtwiel geheten maandblad, dat was ‘gewijd aan de kolenmijnbouw
en de daarmee verband houdende chemische industrie en verder aan de winning van
steenzout, aardolie en aardgas’.9. Het was de bedoeling dat het wat inhoud betrof
tussen het wetenschappelijke Geologie en Mijnbouw en het populaire Steenkool in
kwam te staan.10. Een van de aangetrokken redactieleden, de directeur van de Oranje
Nassau Mijnen ir. C. Raedts, had vanaf het begin twijfels over het welslagen van de
onderneming. Hij vreesde niet alleen dat de gewenste doelgroep niet werd bereikt,
maar vroeg zich ook af of er wel voldoende kopij voor het blad bijeen zou zijn te
krijgen. Bleef het wat het lezersaantal betrof steeds kwakkelen, het bijeenbrengen
van de nodige artikelen bleek geen probleem. Dat laatste was volgens Raedts vooral
te danken aan de niet aflatende inzet van Kemp. Deze was naar de mening van de
mijndirecteur ‘de ziel en de motor’ van het tijdschrift.11. Na de dood van Kemp was
het dan ook snel afgelopen met het blad, ondanks dat zijn vrouw er zich nu voor
inzette. Per 1 april 1966 werd de uitgave gestaakt. Als officiële reden daarvoor werden
‘de slechte vooruitzichten voor de mijnindustrie’ opgegeven.12.
Ondanks zijn steeds vorderende leeftijd, wist Kemp wat de journalistiek betrof
van geen ophouden. Hij stopte slechts als medewerker wanneer de bladen er een eind
aan maakten, zelf nam hij zo'n initiatief niet. Nadat De Tijd hem midden 1958 had
laten weten dat hij gezien zijn ouderdom geen bijdragen meer hoefde te leveren, ging
hij zelfs nog op zoek naar een vervangende publicatiemogelijkheid. Hij bood De
Maasbode aan om net als vroeger grote artikelen over zijn specialisaties te schrijven.
‘Het is voor mij geen geldelijke aangelegenheid, ik sta gelukkig geheel vrij. In
“dienende” liefde wil ik voortwerken voor de geestelijke en materiële belangen van
mijn volk en land’.13. De Maasbode had blijkbaar geen interesse, want na die datum
verschenen geen artikelen van Kemp in die krant.
Hij was eigenlijk ook aangeland op een punt waarop het beter
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De prinsenwagen langs het Vrijthof in de optocht van 1952.

was niet meer te ver vooruit te kijken. Een terugblik op alles wat hij op journalistiek
gebied had volbracht, was meer op zijn plaats. De plannen daarvoor leefden
daadwerkelijk een tijd bij hem. Eind 1962 verkeerde hij in de foute veronderstelling
dat hij in 1963 zijn gouden jubileum in de journalistiek zou vieren. Hij nam daarvoor
1913 als uitgangsdatum, terwijl hij pas in 1914 bij de Maastrichter Krant begon. In
verband met dat jubileum wilde hij een bloemlezing van zijn artikelen samenstellen.
Daarin zouden stukken moeten komen die nog steeds van (documentair) belang
waren, zoals de serie over De Suisse, een reeks over oude boeken die hij voor het
Limburgs Dagblad had geschreven en zijn reportage over Burg Vogelsang in de
Eifel. Over het boek, dat ook een korte geschiedenis van de journalistiek in Limburg
moest bevatten, was hij in onderhandeling met het Limburgs Dagblad.14. Die kroon
op een lange en indrukwekkende loopbaan kwam er uiteindelijk niet, de reden
daarvoor is niet bekend. Wellicht had er mee te maken dat de stukken over het
algemeen te gedateerd waren. En Kemp was nu ook weer niet zo'n sprankelende
stilist, dat ze alleen om die reden gebundeld moesten worden. Dat alles neemt
overigens niet weg dat veel van de artikelen een grote informatieve waarde hebben
en als bron voor geschiedschrijving zeer wel bruikbaar zijn.

Carnaval
Na het verschijnen van zijn roman ‘De Bonte Storm’, waarin de Maastrichter
vastenavond zo trefzeker werd geschilderd, leek Kemp voorbestemd om hét boek
over carnaval te schrijven. Hij zelf was er ook van overtuigd dat hij de auteur zou
worden van een werk waarin de historie van het carnaval zou worden belicht, de
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folklore er rondom werd beschreven en de verschillende uitingsvormen met elkaar
werden vergeleken.
De belangstelling voor het volksfeest was er al vroeg bij hem. In zijn jeugdjaren
obsedeerden hem vooral ‘de wemelingen van tinten en kleuren’ en ‘de cacophonie
van muziek en gejoel’. Carnaval vieren deed hij pas later, vanaf zijn dertigste, dus
na
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1920.15. Daardoor raakte hij in de historie en achtergronden van het verschijnsel
geïnteresseerd. ‘Festijn, hoogfeest van kleur en jolijt, van lijn en klank, van dolle
fantasie meteen, en in dit alles zooveel, alleen voor den ingewijde herkenbaar, uit
eeuwen lang verleden tijden: riten en gebruiken van oude en verre volken,
lente-zotternijen uit zonnige Oostersche landen en winterbezweringen uit het grimmige
Noorden. Moderne psychoanalyse leerde ons nog heel wat anders erin zien’, zo
omschreef hij zijn fascinatie.16.
Eerst richtte zijn belangstelling zich natuurlijk op de viering in Maastricht. Daaraan
deed hij tussen 1920 en 1940 intens mee. Hij hield ervan om zich te verkleden,
verscheen op de bals in een echt ‘pekske’ en hoopte dan dat niemand hem zou
herkennen. Doordat hij een ‘tic’ had, hij streek steeds met zijn vinger langs zijn neus
omhoog, werd hij echter steevast ontmaskerd. Hij ging dan meteen naar huis om zich
in een ander kostuum te steken. Bij zijn terugkeer zeiden de mensen om hem te plagen
dan direct weer: ‘Dao höbs te Mathieu’. Waarop hij vroeg: ‘Waor kint geer mich
dan vaan?’17.
Zijn ‘studie’ van de Maastrichtste vastenavond resulteerde niet alleen in ‘De Bonte
Storm’, maar ook in enkele novellen en gedichten. Na de tweede wereldoorlog
verwijdde zijn blikveld zich en ging hij de studie internationaal en serieuzer
aanpakken. Met het zelf carnaval vieren, was het nu afgelopen. Tijdens de drie dolle
dagen waren Kemp en zijn vrouw meestal in het buitenland te vinden om het feest
daar te bestuderen. Ze bezochten het carnaval in Nice, Viareggio, Acireale (op Sicilië),
Basel, Köln, Düsseldorf en Binche. Bij toeval ontdekten ze in het Spaanse Granada
nog wat resten van de carnavalsviering daar. In die plaatsen fungeerden ze tevens
als ambassadeurs van De Tempeleers uit Maastricht. Nice en Acireale kregen via
hen de hoogste carnavaleske onderscheiding van Maastricht.18.
Over zijn bevindingen in die plaatsen schreef hij steeds tal van artikelen voor zijn
kranten en tijdschriften. Daarin behandelde hij niet alleen de historische achtergronden
en de manier waarop het feest ter plekke werd gevierd, maar liet ook zijn

Omslag van het boek ‘Carnaval in Limburg’, 1951.
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eigen voorkeuren duidelijk blijken. Zo noemde hij de optochten in Nice de
indrukwekkendste van alle die hij had gezien. Het straatcarnaval daar vond hij
overweldigend ‘al was het alleen maar door een ongeëvenaard gebruik van confetti
en serpentines. Huis aan huis stonden er de kraampjes van dit spul. Men liep over
een wel een decimeter dik tapijt van dit goedje’.19. Ondanks zijn bewondering voor
het carnaval in Zuid-Europa, had hij toch het meeste op met de vastenavondviering
in Limburg en het Rijnland. Het uitbundige karakter daarvan sprak hem aan. Wat
dat uitgelatene betrof, spande zijn eigen Maastricht voor hem de kroon, zeker als het
weer goed was. ‘Valt dit mee, zodat de “vastelaovondsgekken” zich onbezorgd
kunnen kleden, dan kan de viering te Maastricht in de hoofdstraten, de beide Staten,
Vrijthof, Markt, Boschstraat e.d. onovertroffen intensief wezen. Er wordt dan vrij
algemeen verkleed en gemaskerd en verder is het “hawt de lever neet te druug”. We
kennen geen stad waar de viering zo uitgelaten en soms zelfs hartstochtelijk kan
wezen’.20. Zijn woonplaats was volgens hem dan ook onbetwist het centrum van de
carnavalsviering in Limburg.
Over carnaval schreef Kemp een indrukwekkende reeks artikelen. Daarin zat
genoeg materiaal om het grote boek over de vastenavond te schrijven. Om
onduidelijke redenen is dat er niet van gekomen. Het boek ‘Carnaval in Limburg’,
dat in 1951 verscheen en waarvan hij de eindredactie verzorgde, kan slechts als een
heel lichte aanzet daartoe worden beschouwd. De ‘meest gedocumenteerde carnavalist
in Limburg’ heeft wat dat betreft een kans laten liggen.21.

Boekenvloed
Na de oorlog verscheen een ware stortvloed van boeken van Mathias Kemp. Tussen
1945 en 1962 publiceerde hij liefst 14 werken van eigen hand en fungeerde bovendien
als samensteller of eindredacteur bij nog eens zes andere. Het zwaartepunt van zijn
publicitaire activiteiten lag in de jaren 1945 tot en met 1949, waarin tien boeken
verschenen. Vier daarvan had hij overigens al in de oorlog geschreven.
De nadruk lag in de naoorlogse periode op het journalistieke werk. Van de 20 titels
waaraan hij zijn naam verbond, waren er 11 van journalistiek/historische aard. Twee
daarvan verschenen meteen al in 1945. Dat waren de Engelstalige uitgaven ‘This is
Limburg’ en ‘The Grotto's of Limburg’. Kemp zelf daarover: ‘1945 bracht, na de
bevrijding van Zuid-Limburg dus, een door Hub. Duys geïllustreerd werkje “This is
Limburg”. Zelf schreef ik den tekst in het Nederlandsch; ik liet dien in het Engelsch
vertalen en de gemobiliseerde Amerikaansche leraar Ch. Levigne bewerkte deze
vertaling eenigszins voor het eigenaardige publiek van passeerende Angelsaksische
militairen en (toekomstige) burgerlijke toeristen. In dit werkje wijs ik op het groote
verschil tusschen het traditioneele Holland en Zuid-Limburg en poog meteen
landschappelijk en stedenschoon mijner omgeving te schetsen. Van hetzelfde jaar
dateert “The Grotto's of Limburg”, vertaald door J. Rosenstern en Verne J. Klaus,
twee Amerikaansche militairen, welke in den somberen winter van 1944/45
huisvrienden geworden waren en die het boekje van een korte inleiding voorzagen.
Ook dit boekje, dat propaganda voor vreemdelingenverkeer bedoelt, werd door Hub.
Duys geïllustreerd’.22.
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Kemp had, getuige deze boekjes, waarvan ‘This is Limburg’ in 1947 ook in het
Nederlands uitkwam onder de titel ‘Limburg, Neerlands Nok’, een goed commercieel
inzicht. Daarvan gaf ook de publicatie van ‘Limburg in den Wereldbrand’ in 1946
blijk. De belangstelling voor een dergelijk werk was zo snel na de oorlog immers
nog groot. Dat hij door zo vlot al met een overzicht te komen ook het risico liep
onvolledig te zijn of niet objectief, erkende hij in zijn inleiding tot het boek, dat
hijzelf als een vervolg op de ‘Geschiedenis van Limburg’ beschouwde. Dit keer werd
Belgisch Limburg niet behandeld en kreeg het noorden van de provincie, waar de
belangrijkste oorlogsgebeurtenissen zich hadden voorgedaan, meer aandacht.23. Echter
nog niet genoeg, volgens een van de critici. In de Tegelsche Courant schreef een
anonieme boekbespreker dat de rol van Maastricht in de oorlog veel te veel was
uitgesponnen in vergelijking met
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gebeurtenissen in Noord-Limburg die van meer betekenis waren. Zijn voornaamste
bezwaar was echter dat Kemp te haastig geschiedenis had willen schrijven en het
boek daardoor een dorre opsomming van gebeurtenissen was geworden. Naar zijn
mening bevatte het ‘geen sfeer en geen levende ziel’.24. In het Vrije Volk had ene Jan
Vrijmoed nog ernstiger kritiek. Deze stelde dat Kemp op het punt van de objectiviteit
inderdaad in de fout was gegaan. Dat kwam vooral doordat hij niet op de
achtergronden van de gebeurtenissen inging. ‘Tegen de constatering van het feit, dat
de bevolking in het begin van de bezetting het contact met den vijand vermeed, kan
men allerminst bezwaren hebben, maar het zal velen storen, dat de schrijver in
bloedloze gezapigheid geen poging doet den lezer achter deze uiterlijke
onbewogenheid te laten schouwen. Daar leefde ook toen reeds wel iets anders dan
koele onverschilligheid!’.25.
Aanmerkelijk beter waren de reacties op het eveneens de oorlog behandelende
‘Van Rampkomeet tot Vredespalm, Limburg 1940-1945’, dat in 1949 werd
gepubliceerd. Math was hiervan de samensteller en leverde alleen een bijdrage over
de oorlogshandelingen zelf. De andere bijdragen werden door een keur van
gespecialiseerde auteurs verzorgd. Het rijk geïllustreerde en van advertenties voorziene
boek verscheen bij uitgeverij Veldeke. Het kon gezien worden als een vervolg op
‘Van Ploeg tot Afbouwhamer’. Paul Haimon noemde het in het Limburgs Dagblad
een ‘groot werk, dat een boeiend overzicht geeft van het wel en wee onzer bevolking
gedurende de oorlog en na de bevrijding’. Ook betitelde hij het boek als een
‘belangrijk Limburgensium’.26.
Hoewel Haimons laatste opmerking klopte, ging deze veel meer op voor het in
1947 verschenen, maar al in de oorlog samengestelde ‘Limburgensia. Beredeneerde
Bibliographie van boeken betrekking hebbende op Nederlandsch Limburg’. In dit
werk gaf Kemp beknopte beschrijvingen van tweehonderd boeken. Het was een zeer
gebruikersvriendelijk boek, dat een prima overzicht gaf van de belangrijkste werken
over Limburg van vóór 1940. Zijn ontstaan dankte het natuurlijk aan het Lim-

Omslag van het boek ‘This is Limburg’, met een illustratie van H. Duys, 1945.
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burgs Antiquariaat. Kemp fungeerde daarin als een vraagbaak voor iedereen die wat
over boeken aangaande Limburg wilde weten. Zo kwam hij op het idee die kennis
op papier te zetten. Dat viel hem niet moeilijk, want hij had door de jaren heen al
een flink aantal boeken besproken.27. Hij had zelfs zoveel materiaal dat hij in de
inleiding van ‘Limburgensia’ al een tweede deel aankondigde.28. Dat is er nooit
gekomen. In 1948 verscheen ‘Henri Hermans in het Limburgsche muziekleven’, een
werk dat Kemp schreef in opdracht van het ‘Comité tot herdenking van Henri
Hermans’. Het was een gedenkboek voor deze Maastrichtste componist, organist en
dirigent (1883-1947), die hij persoonlijk had gekend. Math was vanaf ongeveer 1920
vele jaren lid van de Maastrichter Oratoriumvereniging, waarbij Hermans dirigent
was. Af en toe staken ze elkaar de helpende hand toe. Kemp hielp Hermans met
teksten en deze hielp de schrijver bij enkele van diens composities voor koren.29.
Hierdoor en doordat Math in hetzelfde Maastrichtste kunstwereldje verkeerde werd
het nogal een persoonlijk getint boek. Een waardevol hoofdstuk eruit is ‘Limburgs
Muzikale Sfeer’, waarin een overzicht wordt gegeven van de Limburgse
muziekgeschiedenis.
Het gedenkboek voor Henri Hermans was het laatste journalistiek/historische werk
dat hij helemaal zelf schreef. Hierna volgden nog het al genoemde ‘Van Rampkomeet
tot Vredespalm’ (1949), ‘Carnaval in Limburg’ (1950), ‘Mijn en Spoor in Goud’
(1952), ‘Het Mijnennummer’ (1954), ‘Het Land van de Peel’ (1955) en ‘Limburg.
Industrie, handel en nijverheid’ (1956). Van deze boeken verzorgde hij de eindredactie
of de samenstelling. Slechts aan enkele ervan leverde hij zelf een bijdrage. Hele
boeken schreef hij niet meer.
Datzelfde gold op prozagebied. Na 1945 publiceerde hij nog maar één roman: ‘De
Felle Novene’ (1947). Die was al in de oorlog geschreven, net als de novellen ‘In
den Nacht van Dollen Dinsdag’ en ‘Om Drie Schone Dalen’. In de naoorlogse jaren
kwamen waarschijnlijk alleen de novellen ‘Niemand zijn plezier bederven’ en ‘De
donkere dagen van Jef Portaels’ tot stand. Alles wel beschouwd schreef Kemp na de
oorlog nauwelijks nog proza. ‘De Felle Novene’ vertelt over de paters van de orde
der Concilianten die in de Limburgse plaats Torenen (Maastricht) een novene komen
houden, met andere woorden de mensen weer nader komen brengen tot God. Die
novene gaat gepaard met predicaties door de paters, die kunnen praten als Brugman.
In het boek schetst Kemp wat de gevolgen zijn van de missie van de paters voor
mensen uit diverse lagen van de bevolking. Het verhaal speelt rond het midden van
de vorige eeuw en belicht tevens de grote veranderingen die toen in Maastricht
plaatsvonden. Van een rustige, deftige plaats die trots is op zijn verleden, verandert
Maastricht in snel tempo in een industriestad met alle vervelende gevolgen vandien,
zoals het ontstaan van een arme, uitgebuite arbeidersklasse.
Het boek werd niet best ontvangen door de critici. Hoewel ze het er over eens
waren, dat Kemp een origineel gegeven had aangepakt, waren ze over de uitwerking
niet zo te spreken. ‘De Felle Novene’ bestond teveel uit losse stukken. Paul Haimon
noemde het boek in het Limburgs Dagblad een ‘anecdoten-roman’. Hij vond het
boek niet geslaagd, omdat Kemp naar zijn mening te snel verviel in een vorm van
journalistiek. ‘Hij somt de aanwezige attributen als bij de beschrijving der kermis in
het eerste hoofdstuk van “De Felle Novene” achter elkaar op, maakt de rij zo volledig
mogelijk, maar weet geen deining in dit kermis-verkeer te brengen, ook weet hij niet
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door een paar rake beelden de sfeer ervan te treffen’. Haimon stelde verder dat Kemp
maar zelden ‘beschrijvingskunst van waarde’ gaf. ‘Zijn proza ontstaat weinig van
binnen uit, het drijft geheel op de vertelling’.30. Die recensie moet de schrijver, die
toch al niet goed tegen kritiek kon, erg hebben getroffen. Om te laten zien dat Haimon
het bij het verkeerde eind had, stopte hij op een dag een positieve recensie in de
brievenbus van diens huis in Rothem. Enige tijd was de relatie tussen beide, die voor
de oorlog was ontstaan nadat de jonge auteur Haimon de door hem bewonderde
Kemp spontaan had opgezocht in zijn toenmalige woning aan de Graaf van
Waldeckstraat, verstoord.31.
Was er op prozagebied en wat betrof journalistiek/historische
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Omslagen van ‘Limburg 1940-1945. Van Rampkomeet tot Vredespalm’ (1949), ‘Mijn en Spoor in
Goud’ (1952) en ‘Het Land van de Peel’ (1955).
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Brief van Marie Koenen met dankbetuiging voor het boek ‘Eikenbloesem’, haar door Kemp toegezonden
op haar 75e verjaardag, 1954.
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boeken rond 1950 een breekpunt, waarna niets meer werd geschreven, voor de poëzie
ging dat minder op. Hoewel ook de produktie van gedichten afliep, verschenen na
dat jaar toch nog twee bundels: Eikenbloesem (1953) en ‘Tussen Maas en Mars’
(1960). Voor 1950 waren eveneens twee bundels gepubliceerd. In ‘Onder de Rosse
Komeet’ uit 1945 waren de ‘zwarte verzen’ uit de periode tussen 1940 en 1944
gebundeld, in ‘Schimmen uit het Plutonium’ nam hij de gedichten uit het tijdperk
1944-1948 op. Eindigde ‘Onder de Rosse Komeet’ nog optimistisch, in ‘Schimmen
uit het Plutonium’ was alle hoop en verwachting verdwenen. Kemp liet daarin
duidelijk merken teleurgesteld te zijn in de mensheid. Die had immers zojuist de
atoombommen (vandaar de titel) op Hiroshima en Nagasaki gegooid en gezorgd voor
nog ongekende verschrikkingen. De dichter had enkel nog vertrouwen in de natuur.
Een strofe uit het vers ‘Niet veel aan verloren’ illustreert dit alles perfect:
‘Gelijk had de God die Prometheus eens boeide,
die redden wou, voordat het kernvuur verslond
wat zorgloos in dal en langs waterkant stoeide,
wat mild tegen heuvel en rotswand bloeide,
die daarom den vuurdief met ketenen bond.
Nu vrees ik om eekhoorn, om klaproos en koren,
maar de mensch,... de mensch?
Och, daar is weinig aan verloren’.32.

Uit de volgende bundels werd duidelijk dat Kemp het leven had aanvaard zoals het
was. Hij had zich neergelegd bij de wreedheid van de mensen en de harde
werkelijkheid van het bestaan en putte troost uit de natuur. Berusting sprak uit de
meeste gedichten, behalve dan uit zijn allerlaatste getiteld ‘Levensbalans’ (in 1962
verscheen nog ‘Attila, maar dat was een herdruk van een gedicht uit ‘Naar den
Uchtend’).
‘Wat wil de dood mij vatten
en ik heb nog zoveel kravatten!
Waarom uit het leven gaan
vóór mijn trip naar de maan?
Waarom weg uit de lieve dingen
en 'k heb nog zo hoog te zingen?
Weg uit de zon en een beetje roem,
weg uit de wereld van koren en bloem.
Waarom wil de dood mij verleiden
naar een zijn buiten ruimte en tijden?
En dat juist nu men zwerven gaat
door zonnespiralen zonder grens of maat.
Ik wil nog wel wat gaan wandelen
in het landschap van Schinnen en Schandelen.
Ook wil ik veel schenken, ik weet niet wat,
aan mensheid, aan dierheid, aan neger en kat.
Nog gaarne wat duik in mysterie van dromen,
in wondercosmos van diepste atomen.
Nog zoveel papier liet ik maagdelijk blank;
nog zoveel verwacht ik van hasjis en drank.
Nog moet ik verslijten zoveel schoenen;
ook is wel iets met God te verzoenen.
Nog waaien de winden door struikhout en heg...
Geduld, geduld. Ga nog wat weg.33.
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Alles samenvattend schreef Kemp na 1950 buiten zijn artikelen voor de kranten,
bijna niets meer. Had hij er geen zin meer in, kon hij niet meer, was hij uitgeput,
voelde hij zich te oud, was hij teleurgesteld? Een antwoord is moeilijk te geven. Uit
gesprekken met mensen die hem na 1950 kenden, komt naar voren dat hij het wel
welletjes vond. Hij had het zijne gedaan en had geen ambitie meer om zijn oeuvre
enorm uit te breiden. Wat hij nog schreef, zoals het boekje over zijn dromen getiteld
‘Arsenaal uit het onderbewuste’ (1957), kwam in heel kleine oplage uit en was slechts
bestemd voor vrienden. Dat was voldoende.34.
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De Parallelweg in de jaren zestig.

Bijeenkomst van familie en vrienden van Jef Baarts op zijn 50e verjaardag in 1951. Zittend op de
eerste rij rechts (met bril) M. Kemp.

Een rustig bestaan
Math Kemp leidde vanaf 1950 een vrij rustig, teruggetrokken bestaan. De literatuur
had hij zo goed als opgegeven, de journalistiek beoefende hij nog wel, maar met
mate. Het antiquariaat vergde, net als de uitgeverij, niet veel van zijn tijd. Om geld
hoefde hij zich niet druk te maken, de verdiensten uit journalistiek en antiquariaat
werden aangevuld met de winst uit aandelen. Daarmee had hij een keer een goede
slag geslagen, zodat hij financieel onafhankelijk was.35.
De vrienden die in de jaren vijftig en zestig de Kemps in hun grote huis aan de
Parallelweg bezochten, vormden een bont gezelschap: de onderwijzer Charles
Gemmeke, de regisseur van de Zuid-Nederlandse Opera Jef Baarts, de cellist Freres,
de assuradeur Justin van de Port, de hoogste ambtenaar van het gouvernement
Merkelbach (familie via An) en notaris Heinen. Opmerkelijk is het ontbreken van
vaste literaire en journalistieke vrienden. Alleen in het begin van de jaren vijftig
kwam er een journalist aan huis: Ad Gerard Jansen, de chef-redacteur van de
toenmalige Gazet van Limburg, beter bekend onder het pseudoniem Victor de Jonge,
onder welke schuilnaam hij enkele romans had gepubliceerd.36.
Opvallend is ook dat broer Pierre nauwelijks bij Math over de vloer kwam, terwijl
hij toch vlakbij in de Turennestraat woonde. Zelfs bij verjaardagen ontbrak Pierre
op het feest. Dat betekende niet dat ze ruzie hadden, ze hadden elkaar gewoon niet
nodig.37. De broers volgden elkaars bestaan op afstand, brachten elkaar hun nieuwste
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boeken en respecteerden elkanders werk, hoewel Math zich vergeleken bij Pierre
wel een beetje miskend voelde. De onderlinge band was er, maar hoefde niet bevestigd
te worden door plichtmatige bezoeken. Als ze elkaar nodig hadden, dan waren ze er
als vanzelfsprekend. Wanneer Math op reis ging, nam Pierre of een van diens drie
zoons de honneurs waar in het antiquariaat.38.
Een bijzondere vriendschap ontwikkelde zich tussen 1950 en 1954 tussen het
echtpaar Kemp-Dassen en de echtelieden Ad Gerard Jansen en Rina Jansen-Van der
Beek. Die laatsten waren
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in 1950 van Hoorn naar Maastricht komen wonen en kwamen al spoedig met de
Kemps in contact. De vriendschap die groeide, stond los van de journalistieke
activiteiten van Math en Ad. Over kranten en schrijven werd nauwelijks gepraat
gedurende de wandelingen naar Amby en Bemelen en tijdens de kaartavonden in
huize Kemp of in de flat aan het Koningsplein waar de vrienden woonden. Beide
echtparen konden gewoon goed met elkaar opschieten en het wandelen en kaarten
vond puur om de gezelligheid plaats. Na zo'n lange wandeling werd gerust bij de
Kemps op het balkon, waarna gezamenlijk werd gegeten. Daarbij toonden de gastheer
en gastvrouw zich altijd heel royaal. De kaartavonden vonden meestal plaats in de
woonkamer van het huis aan de Parallelweg. Die lag op de eerste verdieping boven
het antiquariaat. Daar was ook nog de werkkamer van Math, die volgestouwd stond
met zijn privé-boeken en door An mild spottend de eretribune werd genoemd. In
deze nogal rommelige kamer schreef Kemp. In de woonkamer hingen nogal wat
schilderijen aan de muur en stond een spinet. De keuken was beneden. Over hun huis
en de inrichting maakten de Kemps zich overigens niet druk. Het was er gezellig
rommelig en de tuin was zelfs een complete wildernis. Een paradijs voor de door An
zo geliefde kat ‘Mirke’. Tijdens de bijeenkomsten van de vriendenkring werd
nauwelijks over ‘hogere zaken’ gepraat. De gesprekken gingen meestal over koetjes
en kalfjes. Af en toe vertelde Math over zijn dromen, waarin meestal wilde of vreemde
dieren voorkwamen.39. In zijn boekje ‘Arsenaal uit het onderbewuste’ zijn enkele van
die ‘wildedieren-dromen’ opgenomen.40. Dergelijke dromen hielden hem nogal bezig.
Reden voor de vrienden om hem er mee te plagen. Voor Rina Jansen-Van der Beek,
die in die periode vooraan in de twintig was, had Math een groot zwak. Hij liet dat
goed merken en complimenteerde haar bijvoorbeeld waar iedereen bij was. Als er
een boek van hem uitkwam, schreef hij daarin meestal de opdracht ‘Voor Rien,
vanwege Math’. Omdat hij haar man niet buiten wilde sluiten, maakte hij daar later
‘Voor Victorien’ van. An wist natuurlijk ook dat haar ‘Matteke’, zoals ze hem af en
toe vertederd noemde, Rina graag zag. Ze had daar geen enkele moeite mee, de relatie
tussen beide was immers puur platonisch. Ruimdenkend als ze was, vroeg ze Rina
zelfs vaker te komen, omdat ze Math daar zo'n plezier mee deed.
Om diezelfde reden drong ze op 16 december 1951 waarschijnlijk ook aan toen
een visite wegens ziekte van Ad niet door dreigde te gaan. Ze wist Rina tenslotte te
overreden. Na afloop van het kaarten bracht Math Rina naar huis. Op het trottoir
voor de flat aan het Koningsplein struikelde Math over een deksel van een waterputje.
Hoewel ze gearmd liepen, kon Rina hem niet meer tegenhouden en schoot Kemp
over de grond.41. Daardoor raakte zijn linkerbovenarm uit het gewricht en brak die
arm op twee plaatsen.42. Kemp moest in het ziekenhuis worden opgenomen, waar hij
tot begin februari 1952 bleef.43. Daarna volgde nog een lange herstelperiode, die werd
vertraagd doordat hij achtereenvolgens suikerziekte, longontsteking en een psychische
depressie kreeg.44.
Sindsdien noemde hij Rina met een knipoog zijn ‘femme fatale’. Een zo lange
ziekteperiode had Math nog nooit voordien meegemaakt. Hij was weliswaar in 1947
al eens overspannen geweest45. en kreeg eerder in 1951 een niergruisaanval46., maar
echt lang was hij nooit uit de roulatie. In 1955 vestigde hij wat dat betrof een record.
Tijdens een reis naar Italië in april van dat jaar werd hij ernstig ziek en moest in een
hotel te Bologna enige dagen het bed houden voor hij naar huis terug kon keren.
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Daar bleek hij een longabces te hebben, wat betekende dat hij zware medicijnen
kreeg toegediend en rust moest houden. Pas in het voorjaar van 1956 was hij weer
een beetje de oude. Toen hij weer helemaal was opgeknapt, maakte hij samen met
An ook weer de door hen zo geliefde reizen.47. Verder kon hij zonder veel ziekten
van zijn levensavond genieten. Pas op het eind van zijn leven kwamen er weer
lichamelijke problemen.
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Kemp temidden van zijn boeken, 1949.

Mathias Kemp en An Kemp-Dassen in het antiquariaat, 1949.

Uitgeverij en antiquariaat
Het Limburgs antiquariaat waarmee Math Kemp tijdens de jaren 1940-1945 zulke
goede zaken had gedaan, zette hij na de oorlog natuurlijk voort. Maar ook daar werd
het rustiger. In de jaren vijftig kwamen er hooguit enkele bezoekers per dag. Die
troffen de eigenaar dan meestal zittend achter zijn bureau aan. Hij schreef of las of
deed alsof. Het bureau stond tussen de metershoge boekenrekken die de muren van
de ruimte bedekten en waarvan de hoogste schappen slechts met behulp van een
ladder bereikbaar waren. De collectie was verdeeld over twee kamers van de begane
grond van het oude herenhuis. Alles stond barstensvol met boeken, zelfs op de vloer
waren ze gestapeld. Het geheel maakte een rommelige en stoffige indruk. Toch wist
Kemp zelf er alles in te vinden, er zat systeem in wat op het oog een chaos leek.
Hij verkocht boeken over kunst, geschiedenis, wetenschap en literatuur. Veel
moderne werken waren er echter niet voorradig. Gespecialiseerd was het Limburgs
Antiquariaat in boeken, oude kaarten en platen die betrekking hadden op Limburg,
met andere woorden Limburgensia. Op dat deelgebied was Kemps zaak nummer één
in de provincie. Iedereen die Limburgensia wilde kopen of verkopen wist het
antiquariaat te vinden. Vooral voor mensen die in de Limburgse geschiedenis waren
geïnteresseerd en zich wilden documenteren, was de zaak van betekenis. Verder
konden liefhebbers van gravures en kaarten er van alles van hun gading vinden. Het
antiquariaat beschikte over een ruime collectie. Die hield Kemp voor zowel de boeken
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als de kaarten in stand door veilingen te bezoeken en bibliotheken en particuliere
verzamelingen op te kopen. Hij was daar meestal snel bij, voordat er andere kapers
op de kust kwamen, en bracht een voor de verkoper acceptabel bod uit. Een bod
waarvan hij wist, dat hij het ruimschoots kon terugverdienen. Wanneer hij een grote
collectie had opgekocht en er zat iets interessants bij, dan waarschuwde hij mensen
of instituten die er belangstelling voor hadden, zoals het Maastrichtse Stadsarchief.
Meestal vroeg hij dan een redelijke prijs. Hoewel hij er natuur-
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lijk aan verdiende, stond hij niet bekend als echt duur.
Zijn vrouw was royaler, deed makkelijker iets van de prijs af, zeker als de koper
een student was.
Naarmate de jaren vorderden, nam Kemps inzet voor het antiquariaat af. Hij teerde
op de bestaande collectie, die alsmaar stoffiger en muffer werd, alhoewel de
Limburgensia natuurlijk bleven verkopen. Maar al met al was de boekenvoorraad
niet veel meer waard, zoals hij eens tegenover zijn neef Antoine erkende. ‘Als ik de
waarde van die rijen boeken moet schatten voor de belasting, dan zijn ze niet veel
meer waard dan wat oud papier’, zei hij.48.
In de collectie van het Limburgs Antiquariaat zaten ongetwijfeld ook vele boeken
van uitgeverij Veldeke. Deze was net als het antiquariaat gespecialiseerd in
Limburgensia. Tussen 1928, toen Kemp samen met Schmitz de uitgeverij begon, en
1956 verschenen er ongeveer zestig boeken bij Veldeke. Dat waren romans,
verhalenbundels, gedichtenbundels, geschiedkundige werken en gedenkboeken.
Vooral de eerste uitgaven waren typografisch uitstekend verzorgd. Nadat bleek dat
ze desondanks niet zo best verkochten, werd de uitvoering langzaam maar zeker van
mindere kwaliteit, hoewel er af en toe nog fraaie werken tussen zaten. De oplagen
varieerden van enkele honderden (bijvoorbeeld ‘Carmina Matrimonalia’ van Pierre
Kemp) tot enkele duizenden (zoals bij ‘Tegelsche Volkskunst’ van J. Bechtold en
G. Goossens).49. De meeste boeken van Veldeke waren geen bestsellers. Kemp, die
de uitgeverij vanaf 1933 alleen leidde, kreeg dat al snel in de gaten. Geringe verkoop
betekende dat maar nauwelijks de drukkosten konden worden betaald. Hij vond dat
er desondanks boeken over Limburg en door Limburgse auteurs geschreven werken
moesten blijven verschijnen. Omdat hij er zelf moeilijk steeds geld bij kon leggen,
zocht hij naar oplossingen. Hij trof bijvoorbeeld met schrijvers de regeling dat ze
slechts een kleine vergoeding kregen en bijna geheel in boeken werden uitbetaald.
Ook probeerde hij voor diverse werken overheidssteun te krijgen. Dat lukte
bijvoorbeeld voor Beckers' ‘Voorgeschiedenis van Zuid-Limburg’.
Meestal moest hij echter zelf het nodige geld en garanties bijeen zien te krijgen
om een uitgave mogelijk te maken. Veldeke bestond daardoor bij de gratie van Math
Kemp, hij dreef de uitgeverij voornamelijk uit idealisme. Boeken als ‘De wondere
legende van Sint Servaes’ door J. Stormen (pseudoniem van Jef Notermans),
‘Hertogdom Limburg’ door P. Müller, ‘De muze van het zwarte goud’ door P.
Maassen en ‘Mechtildis van Lomm’ door broeder E. Heynen konden alleen dankzij
dat idealisme verschijnen. De grootste betekenis van Veldeke is dan ook geweest,
dat zij de uitgave van vele voor Limburg belangrijke werken heeft mogelijk gemaakt.
Het was een van de weinige uitgeverijen waar Limburgse auteurs met hun
manuscripten terecht konden en kans maakten op publicatie ervan. Dat Kemp Veldeke
tevens gebruikte als podium voor eigen werk (veertien van de ongeveer zestig boeken
die bij Veldeke uitkwamen, waren van zijn hand) dat hij niet elders kwijtraakte, mag
hem daarom worden vergeven.
Toen hij eind 1956 vanwege zijn gevorderde leeftijd pogingen ondernam om de
uitgeverij over te doen, probeerde hij het idealistische karakter ervan te waarborgen.
In brieven aan de potentiële overname-kandidaten benadrukte hij dat aspect. Alle
kandidaten haakten echter af. ‘De hoop de uitgeverij nog te kunnen overdragen aan
iemand of een zaak die ook de ideële kant ervan zal hooghouden, geef ik nu maar
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op’, schreef hij dan ook in januari 1960 aan de Vereeniging tot Bevordering van de
Belangen des Boekhandels.50.

Waardering
De waardering voor de vele en diverse werkzaamheden van Math Kemp is in Limburg
altijd groot geweest. Zijn journalistieke en het daaraan verwante historische werk
werd meestentijds geprezen. Al in 1927 schreef Jef Notermans in de Limburgsche
Illustratie dat hij ‘aan de journalistiek in Limburg 'n stevige stoot in betere richting
gegeven’ had.51. Willem K. Coumans noemde hem bij zijn zeventigste verjaardag in
De Bronk de ‘kroniekschrijver van het Limburgse leven’. Kemps
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journalistieke geschriften hadden volgens Coumans ‘het onmiskenbaar eigene van
de man die met kennis en liefde weet te schrijven over de dingen die hem ter harte
gaan’.52. Nog lovender was Paul Haimon in 1946. Zijn bespreking van het gedenkboek
‘Van Rampkomeet tot Vredespalm’ begon hij zo: ‘Wat de Limburgse publicist Math
Kemp aan waardevolle bijdragen in de vorm van populair-wetenschappelijke
verhandelingen, memorialen, gedenkboeken en artikelen her en der heeft geopenbaard
over Limburg “ons aller eigen”, kan reeds als een levensarbeid worden beschouwd.
Men vraagt zich wel eens af wat er zonder deze publicist van de kennis en
documentatie omtrent Limburg heden zou leven’.53.
Waardering was er ook voor zijn prozawerk en met name voor de roman ‘De Bonte
Storm’. Begin 1941 sprak Charles Thewissen in De Nedermaas zijn waardering uit
voor de ‘wonderlijke originaliteit’ van de onderwerpen van Kemps romans. Hij vond
dat in ‘De Bonte Storm’ de Maastrichtse vastenavond op ‘psychologisch
voortreffelijke wijze’ was getekend. De andere romans achtte hij minder, maar hij
zou ze als tijdsbeeld niet meer willen missen.54. Buiten Limburg was die waardering
minder, daar vond men de romans en verhalen van de Maastrichtenaar te regionaal.
In ‘Holland’ maakte Kemp voornamelijk naam met zijn poëzie. Men kende hem daar
bijna uitsluitend als dichter. En ook nog niet eens als een groot dichter. Dat predikaat
was wel weggelegd voor zijn broer Pierre. Deze werd na zijn tweede debuut in 1928,
bij Math's uitgeverij Veldeke, door de poëzieliefhebbers en critici ontdekt. Hij werd
regelrecht de hemel ingeprezen en zijn jongere broer moest voortaan in zijn schaduw
staan. Iets wat hem natuurlijk dwars zat, maar wat hij slechts af en toe liet merken.55.
Bijvoorbeeld tijdens een onverwacht bezoek van collega-dichter en schrijver A.
Marja, die alleen kwam om via hem aan het adres van Pierre te komen. Daarop
reageerde hij wat korzelig en pas na een heel betoog over beider dichtkunst en
herhaalde verzoeken vertelde hij Marja waar hij zijn moest.56.
Wel klaagde Math vaker dat hij als dichter werd miskend.
Een van degenen die het met hem eens waren en er alles aan deden om aan zijn
werk meer bekendheid te geven, was de dichter/criticus Hendrik de Vries. Deze
voelde zich aan hem verwant en bewonderde zijn werk enorm. ‘Ontelbare malen,
wanneer ik mijzelf op iets heel bijzonders onthalen wilde, heb ik naar zijn poëzie
gegrepen; telkens naar de beste verzen daaruit, want ze zijn, gelijk bij alle grote
impulsieven, verbluffend ongelijk van gehalte. En deze beste verzen hebben mij
nimmer teleurgesteld. Ze zijn bij mij als zonnen gaan stralen in die geheimzinnige
ruimte die men “de ziel” noemt; ze zijn gaan behoren tot de grootste rijkdommen
die mij door het leven vergezellen’, schreef hij in 1949 in het Limburgs Dagblad.57.
Daarna bleef hij herhalen dat er ‘reeds jaren lang, volkomen ten onrechte,
voorbijgezien’ werd aan Mathias Kemp. Er zou een tijd komen, zo voorspelde De
Vries, dat Pierre vergeten werd en juist Mathias op de voorgrond zou staan.58.
Tussen beide dichters ontstond een hechte vriendschap, ze bezochten elkaar
beurtelings in Maastricht en Haren (Groningen) en correspondeerden. Die
briefwisseling gebruikte Kemp regelmatig om zijn hart te luchten over de miskenning
die hij voelde. De Vries probeerde hem dan op te beuren: ‘Welke betekenis er ook
aan toegekend mag worden, en waar hier ook de grenzen liggen, de grenzen tussen
het onwillekeurige en het systematische, jij wordt voorbijgezien, op een wijze die
ook ons hindert. Was ik als poëzie-kroniek-leider aan De Gids verbonden gebleven,
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dan had ik ook daar de gelegenheid aangegrepen op jouw oeuvre te wijzen. Maar
ook daar wil men weer iets anders. - Ligt in die laatste woorden niet de oplossing
van heel wat raadsels?’59. Ondanks de inzet van de Groningse dichter, hij probeerde
in 1962 uitgeverij Van Oorschot in Amsterdam vergeefs voor een zelfkeur (een door
de dichter zelf samengestelde bloemlezing) van Kemps gedichten te interesseren,
bleef Math in de schaduw van Pierre.
Een grote troost moet het voor hem zijn geweest, dat er in zijn eigen Limburg iets
anders over werd gedacht. Daar had men waardering voor zijn literaire werk als
geheel. Hoe groot
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De toekenning van de Mathias Kemp Prijs op 18 april 1953, uitgereikt in het Bonnefantenmuseum.
1. De auteur H. Berghuis wordt gefeliciteerd door gouverneur F. Houhen.

2. Het voorlezen van het jury-rapport.

3. De auteur J. Gijsen wordt gefeliciteerd door J. Droogmans.
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4. Groepsfoto, vlnr. J. Notermans, Hilarius Thans o.f.m., gouverneur F. Houhen, J. Gijsen, M. Kemp,
H. Berghuis, M. van Kan, M. Rutten.
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De uitreiking van de Mathias Kemp Prijs in 1958 aan de auteur P. Haimon. Vlnr. gouverneur F.
Houben, M. Kemp, P. Haimon,..., burgemeester W. Michiels van Kessenich.

die waardering was, bleek bij zijn zestigste verjaardag. Een comité, dat een speciale
huldiging wilde opzetten, besloot een oud idee van de jubilaris nieuw leven in te
blazen, en stelde in 1951 een literatuurprijs voor de beide Limburgen in. Deze werd
de ‘Mathias Kemp Prijs’ genoemd en moest getuigen van ‘een blijvende waardering
van de schone letteren, waarvan hij een zo uitnemend en liefdevol beoefenaar is’.60.
Voor de prijs, die met regelmatige tussenpozen en zeker eens in de vijf jaar zou
worden toegekend, kwamen auteurs uit de beide Limburgen in aanmerking. Doel
was ‘de Limburgse schone letteren tot nog hoger bloei te brengen’.61. Aan de prijs
werd een geldbedrag verbonden. De benodigde financiën brachten vijfentwintig
‘sponsors’, waaronder Kemp zelf, bijeen. Tijdens de grootse huldigingsplechtigheid
op 12 maart 1951 in de Redoutezaal van de Stadsschouwburg te Maastricht, waarbij
tal van hoogwaardigheidsbekleders en vele collega-schrijvers aanwezig waren, werd
hij tot erelid van de Stichting Mathias Kemp Prijs benoemd. Pikant detail van de
huldigingsplechtigheid was dat de Maastrichtse burgemeester Michiels van Kessenich
een lofrede hield en officieel Kemps benoeming tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau moest meedelen. (Nog geen jaar later werd hij ook Ridder in de
Kroonorde van België.)
De naamgever van de prijs kon voor zijn dood op 7 augustus 1964 nog vier keer
getuige zijn van de uitreiking ervan. In 1953 kreeg Hans Berghuis hem voor zijn
roman ‘Pleidooi voor een zondaar’. Twee jaar later ging de prijs naar Gerda Smits
voor een bundel onuitgegeven gedichten. Weer drie jaar later, in 1958, won Paul
Haimon de prijs met zijn novelle ‘Mensenvissers’. In 1960 tenslotte werd de roman
‘De Dioskuren’ van Bernard Kemp bekroond.62.
Dat de winnaar dat jaar dezelfde naam had als de man waarna de prijs was
vernoemd, leidde tot ‘Het Mysterie van de Derde Kemp’, zoals de titel luidde van
een van de badinerende stukjes die naar aanleiding daarvan werden geschreven. ‘In
de beide Limburgen heerst enige vrolijkheid over het wonderlijke feit dat dit jaar de
Kempprijs aan Kemp werd toegekend, zodat men de
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Limburgse literatuurprijs al allerwegen de Prijs van de Kempen noemt. Oorspronkelijk
waren er slechts twéé Kempen, Pierre en Mathias, en dat gaf al verwarring genoeg.
Bloemlezingen publiceerden gedichten van de één onder de naam van de ander.
Journalisten, tuk op een interview, belden bij de verkeerde aan. En nu duikt er tot
overmaat van verwarring een derde Kemp op en wint de Mathias Kemp Prijs’.63. De
Kemp die de literatuurprijs voor de beide Limburgen op grond van zijn gehele oeuvre
eigenlijk het meest verdiende, kon hem echter niet krijgen. Math Kemp ontving, zeer
tot zijn spijt, ook geen andere letterkundige prijzen. Wel werd hem in zijn laatste
levensjaar, dus net op het nippertje, een andere prijs toegekend, de
Juliana-Boudewijnprijs. Deze was voorbehouden aan ‘een uit Belgisch of Nederlands
Limburg afkomstig publicist, die door publicaties op wetenschappelijk, literair en/of
journalistiek gebied bijgedragen heeft tot de versteviging van de vriendschapsbanden
tussen België en Nederland’. De prijs was ingesteld door de gemeente Heer nadat
koningin Juliana en de Belgische koning Boudewijn op 10 juli 1959 tegelijk een
bezoek aan die plaats brachten.64.
Math Kemp kreeg de prijs vanwege zijn inzet voor de zogenaamde Benelim, een
door de Limburgers bedachte variant op de Benelux. De jury beschouwde hem als
een van de grondleggers ervan. Hij had immers al in zijn artikelen uit de periode
1914-1920 gepleit voor een betere verstandhouding tussen België en Nederland, die
de beide Limburgen ten goede moest komen. Ook op tal van andere vlakken had hij
de banden tussen het Belgische en het Nederlandse deel van het gewest aangehaald.
Hij was de eerste die een geschiedenis van de beide Limburgen schreef, behoorde
tot de Nederlands-Limburgse auteurs die meteen bij de oprichting in 1936 lid werden
van de door Belgisch-Limburgse literatoren gestichte Vereniging van Limburgse
Schrijvers, situeerde enkele van zijn boeken in Belgisch-Limburg en schreef vele
honderden artikelen over de waarde van de samenwerking (zowel culturele als
economische) tussen beide gebiedsdelen. In het juryrapport werd een lange reeks
van daden opgesomd. Zo'n lange reeks dat de jury zich afvroeg waarom hij niet
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Uitreiking van de Juliana-Boudewijnprijs door burgemeester A.L.H.M. Kessen aan Mathias Kemp
op 4 februari 1964.

Adri Gorissen, Mathias Kemp. Een leven voor Limburg

150

Dankwoord van M. Kemp (boven) en toast op de toegekende prijs door M. Kemp en zijn vrouw An
Kemp-Dassen.

eerder was onderscheiden.65.
De prijs zou op 1 februari 1964 aan hem worden uitgereikt op het gemeentehuis
van Heer. Het zag er even naar uit dat de laureaat zelf niet aanwezig kon zijn. Hij
was namelijk ziek, leed aan een nieraandoening en had vanwege
streptomycine-inspuitingen last van evenwichtsstoornissen.66. Met wat hulp kon hij
echter toch verschijnen, wel noopte zijn ziekte hem ertoe geen lange speech te houden.
Hij zei slechts dit: ‘Men heeft mij ongeveer de trap op moeten dragen, en ik ben daar
echt niet trots op. Over Benelim, het contact tussen de beide Limburgen zou ik graag
wel iets vertellen, te beginnen met Hendrik van Veldeke tot en met de Venlonaar,
waarvan mij excuseer de naam niet meer te binnen schiet. Maar ik ben moe, en wil
het liever maar hierbij laten’.67. Zijn moeheid kon hem er echter niet van weerhouden
zich naar het balcon te laten dragen om daar, stil genietend, de serenade van de
Harmonie van Heer in ontvangst te nemen. ‘Hij had het zelf moeten kunnen
beschrijven, dit tafereel, waarbij geen van ons wist of hij lachen of schreien moest.
Maar Mathieu zelf zat te monkelen vol binnenpret, terwijl de muziek Wilhelmus en
Brabanconne speelde’, aldus de verslaggever van het Limburgs Dagblad.68.
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hoofdstuk VIII
Een kleine god (1964 en verder)
Dood
Mathias Kemp herstelde niet echt meer van de ziekte die hem er bijna van had
weerhouden de enige prijs die hem in zijn leven werd toegekend in ontvangst te
nemen. Hoewel het af en toe wat beter ging, was hij over het algemeen slecht ter
been.1. Dat noopte hem ertoe thuis te blijven, waar hij een groot deel van zijn tijd
voor de televisie doorbracht.2. Deze had hij in november 1962 gekocht.3. Nu hij zelf
niet meer naar buiten kon, liet hij de wereld in zijn woning komen. Bij kennissen en
vrienden wekte het verbazing dat Kemp, die toch bekend stond als een kritische en
onafhankelijke geest, zoveel televisie keek.4. Waarschijnlijk hadden ze niet in de
gaten, dat hij helemaal op was en niets anders meer kon en wilde doen. Zelfs aan de
enige journalistieke bezigheid die hij nog over had, de functie van redactie-secretaris
van Boortoren en Schachtwiel, deed hij in 1964 nauwelijks nog iets. Dat kwam hem
op een boze brief van het Algemeen Publiciteits Kantoor te staan. ‘Het is ons bekend,
dat U ongesteld waart of nog zijt, doch waarom horen wij absoluut niets omtrent
Boortoren en Schachtwiel. We hebben absoluut geen overleg of correspondentie met
U en onze brieven worden Uwerzijds in het geheel niet meer beantwoord’. Het APK
drong er op aan dat hij snel verbetering in de situatie bracht, of anders liet weten dat
hij de functie niet meer kon uitoefenen. Deed hij helemaal niets dan zou het APK,
zo werd de brief dreigend besloten, samen met de redactieraad zelf een oplossing
voor de situatie zoeken.5. Waarschijnlijk was deze brief voor An het sein om de zaken
van haar man over te nemen. Ze handelde ook de correspondentie voor Boortoren
en Schachtwiel af. In een van de brieven aan medewerkers van het blad, bericht ze
eind juni 1964 over zijn gezondheidstoestand. ‘'t Lopen wil niet meer en daarom
heeft hij absoluut geen moed meer. Wandelen in de vrije natuur was zijn grootste
plezier en dat kan nu niet meer en 't is te begrijpen dat hem dat ontzettend hindert’.6.
Math Kemp kwam er niet meer bovenop, was opgebrand en wilde niet meer verder.
Zijn dood op vrijdagmorgen 7 augustus 1964, als gevolg van zijn nieraandoening en
aderverkalking, kwam voor familie
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Overlijdensbericht van Mathias Hubertus Kemp.

en vrienden dan ook niet als een verrassing.
Het overlijden, op 73-jarige leeftijd, rukte hem voor even uit de vergetelheid. Bijna
alle Nederlandse kranten maakten melding van zijn heengaan. Vooral de
Zuidlimburgse dagbladen brachten grote in memoriams, waarin zijn vele verdiensten
werden geschilderd. ‘Zo mogen wij, bij 't scheiden thans, wel zeggen dat Math. Kemp
in leven en werk een afgeronde, onschatbaar, waardevolle figuur geweest is in het
literaire, propagandistische leven van Maastricht, van de provincie en zelfs van de
dubbele Limburgse provincie’, aldus Loe Maas in de Nieuwe Limburger.7. Diezelfde
Maas constateerde in het tijdschrift Maasland dat de dood van de dichter, romancier
en journalist maar weinigen had bezig gehouden. ‘Er ging geen schok door zijn
geboortestad. Zijn provincie schrok nauwelijks op. Hoevelen wisten immers nog van
zijn bestaan? Hoevelen wisten nog van zijn arbeid op velerlei terrein en van zijn
oeuvre dat, buiten de talloze dagblad- en tijdschrift-artikelen, een dertigtal dicht- en
novellenbundels, romans, historische en economische publicaties omvatte?’8.

Begrafenis
Na enkele dagen opgebaard te hebben gelegen in zijn huis aan de Parallelweg 50,
werd Math Kemp op dinsdagmorgen 11 augustus naar zijn laatste rustplaats op de
algemene begraafplaats aan de Tongerseweg in Maastricht gebracht. Op de doodskist
lag een groot boek gevormd door kleine rose en donkerrode chrysanten.9. De mis in
de St.-Martinuskerk van Wyck en de teraardebestelling werden door vele culturele
vrienden en prominenten bijgewoond.10.
Zij allen namen op de begraafplaats afscheid van Math Kemp. De Nieuwe
Limburger deed daarvan de volgende dag uitgebreid verslag: ‘Een kleine, maar
venijnige regenbui geselde de groep aanwezigen, familieleden en vrienden, tijdens
de bijzetting van het stoffelijk overschot in het familiegraf op het r.k. Kerkhof aan
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de Tongerseweg. De vele bloemenkransen van familie, van huisvrienden en van de
Zuid-Nederlandse Opera krompen ineen

Adri Gorissen, Mathias Kemp. Een leven voor Limburg

153

Adri Gorissen, Mathias Kemp. Een leven voor Limburg

Doodsprentjes van Mathias Kemp, Pierre Kemp en An Kemp-Dassen.
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Grafsteen van de familie Kemp op de begraafplaats aan de Tongerseweg.
Het geboortejaar van Mathias Kemp is onjuist vermeld. Foto 1991.

naast de geopende groeve, waarboven Pastoor Geusgens de laatste liturgische troosten vredeswensen uitsprak. Maar toen drs. Jef Notermans namens de Maatschappij
van de Nederlandse Letterkunde en haar zuidelijke afdeling en namens de Stichting
Math. Kemp-prijs een laatste groet aan de overledene uitsprak, en toen de heer Jozef
Droogmans, voorzitter van de Vereniging van Limburgse Schrijvers, zijn
afscheidsrede uitsprak brak stil en bleek de zon weer door en omstraalde de geuite
lof’.11. Die lof kwam vooral van Droogmans, die andermaal de vele activiteiten van
Kemp ter bevordering van de relatie der beide Limburgen opsomde. Hij stelde dat
Math de Nederlandse literatuur en die van de twee Limburgse provincies had verrijkt,
maar dat zijn oeuvre niet op zijn juiste waarde werd geschat.12.
Na de redevoeringen en de bijzetting in het familiegraf keerden de aanwezigen
huiswaarts. Allen kregen zij een bidprentje mee, met daarop het gedicht ‘De Zoeker’
uit zijn derde bundel ‘De Vreemde Vogel’:
‘Gij vraagt me, waarom mij de wereld zoo weinig rijkdom bracht?
Ik heb te ver gewandeld, te veel gedroomd en gedacht.
Waarom ik bij dolen en denken zoo weinig vreugde vond?
Ik staarde te vaak naar de sterren en zag te zelden den grond.
Der sterren vreugde is te verre; te nabij zijn de lusten der aard,
al kon mijn hart die verlangen, mijn geest vond ze 't grijpen niet waard!
Ik zoek achter wijkende einders, ervaren als een kind,
naar een oord waar de dalende hemel de stijgende aarde vindt’.13.
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De dood van An
An Kemp zette na de dood van haar man enkele van zijn activiteiten voort. Ze hield
het Limburgs Antiquariaat aan en werd redactie-secretaris van Boortoren en
Schachtwiel. Die functie bekleedde ze tot de opheffing van het blad in april 1966.
Door die bezigheden over te nemen, probeerde ze de leegte die Math achterliet op
te vullen. Ze miste hem heel erg, schreef ze aan goede vrienden.14 Lang hoefde ze
overigens niet zonder haar ‘Matteke’ te blijven, want op 17 mei 1969 overleed zij
als gevolg van een tragisch ongeval. Toen ze vanaf het balkon van haar woning de
melkboer de bestelling wilde doorgeven, leunde ze met haar zware lichaam tegen de
ballustrade. Die begaf het, zodat An Kemp een val van vijf meter maakte en op het
trottoir terechtkwam. Op weg naar het ziekenhuis stierf ze.15
Haar dood was voor een columnist van de Nieuwe Limburger, die de rubriek
‘Dagboek van Sjefke’ schreef, aanleiding tot een opmerkelijk in memoriam. ‘Wanneer
je An Kemp ontmoette, begon de zon te schijnen, zelfs al had De Bilt voorspeld, dat
er die dag een geheel bewolkte hemel zou zijn. Zelden heb ik een bidprentje gelezen,
waarop de persoonlijkheid van de overledene zo juist is geschetst. “Zij had een gulle”,
zo staat erop, “hartelijke geest, een eenvoudig en meevoelend hart, een
vanzelfsprekende en ongecompliceerde trouw aan haar God en geloof. Zij was een
zonnige natuur. Met de zorgeloosheid als die van een kind hield zij van het leven en
de mensen”. Zijn er eigenlijk mooier woorden dan deze die aan de nagedachtenis
van een mens gewijd kunnen worden? Zij was inderdaad een zonnige natuur. En
iedereen hield van haar, omdat zij met gulheid levensvreugde uitdeelde’.16
Na de dood van An werden de boeken uit het antiquariaat verkocht aan een zaak
uit Haarlem. Over zijn privé-boeken had Math in zijn testament bepaald, dat ze na
het overlijden van zijn echtgenote geschonken moesten worden aan de
Stadsbibliotheek. Bij het opruimen van die boeken, ontdekte Antoine Kemp, de neef
van Math die bij de bibliotheek werkte, op zolder diens archief. Dat ging in zijn
geheel naar het Maastrichtse
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De naam van de door Schmitz en Kemp opgerichte uitgeverij Veldeke leeft voort in de gelijknamige
boekhandel, nog steeds op hetzelfde adres gevestigd: Kleine Staat 14. Foto 1960.
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gemeentearchief, waar het werd geïnventariseerd en nu nog steeds wordt bewaard.17
Zelf had mevrouw Kemp ook een testament. Daarin bepaalde ze dat een aantal
schilderijen uit de privé-collectie, waaronder werk van Charles Eyck, Jan Hul, Henri
Jonas, Charles Vos en Erich Wichman, naar het Maastrichtse Bonnefantenmuseum
moesten. Ook vermaakte ze twintig werken (aquarellen, schilderijen en tekeningen)
van haar man en drie van diens broer Pierre (waaronder een portret van Math) aan
het museum.18 Het grote huis aan de Parallelweg, waar de brandweer inmiddels het
balkon vanaf had gesloopt, werd verkocht.

Vergetelheid
Wisten aan het eind van zijn leven volgens Loe Maas nog maar weinigen van zijn
bestaan, na de dood van Math Kemp kwam de vergetelheid nog sneller. Zijn naam
kwam alleen nog terug in de herinnering als er weer eens een Mathias Kemp Prijs
werd uit gereikt.
Pas in 1975 werd de stilte rondom hem even verbroken. De Belg Leo Vandijck
wijdde een monografie aan zijn gedichten, waarmee hij de graad van licentiaat in de
Germaanse filologie aan de universiteit van Leuven behaalde. Zijn eindoordeel over
de dichter Kemp was hard: ‘Mathias is er in zijn verzen slechts zelden in geslaagd
het peil van de middelmatigheid te overwinnen, hij is een van de kleine godjes
gebleven waaraan onze literatuur zo rijk is’.19 Een oordeel dat niet tot herlezing van
Kemps bundels aanzette. Het werd echter gedeeld door samenstellers van
bloemlezingen, zoals Gerrit Komrij. In diens monumentale bundel met gedichten
van Nederlandse auteurs uit de twintigste eeuw, komt geen enkel vers van Kemp
voor. Ook de romans en verhalen van Kemp worden niet meer gelezen. Ze zijn
vergeten, omdat de betekenis ervan nog minder was dan die van zijn poëzie. Echter
op één uitzondering na: ‘De Bonte Storm’, zijn beste roman. Als er al een boek van
hem zal zijn dat de vergetelheid kan ontlopen, zal het dit zijn. Liggen zijn verdiensten
dus niet op literair gebied, hoewel hij zelf daaraan het meeste hechtte, op historische
en journalistiek gebied betekent Kemp nog steeds wat. Hij was de eerste die
overzichtswerken van de Limburgse geschiedenis schreef. Zijn ‘Geschiedenis van
Limburg’ en ‘Van Ploeg tot Afbouwhamer’ bleven jarenlang heel belangrijk, omdat
het de enige boeken waren, waarin gebeurtenissen, jaartallen en personen op een rij
werden gezet. Het waren en zijn belangrijke ‘naslagwerken’ voor historici. Datzelfde
geldt voor de vele duizenden artikelen die hij schreef. Ze worden ook nu nog
regelmatig geraadpleegd. Er verschijnt bijna geen boek of artikel over een Limburgs
historisch onderwerp of in één van de noten wordt wel naar een publicatie van Kemp
verwezen.
Met dat journalistieke en historische werk heeft hij bovendien bijgedragen aan de
emancipatie van Limburg. ‘In de pers, in binnen- en buitenlandse tijdschriften en
door zelfstandige uitgaven - wie herinnert zich niet zijn befaamde rapport “Zuidelijke
Problemen” - streed hij onafgebroken voor de verheffing van zijn geboortegewest.
Op economisch gebied gold zijn belangstelling in het bijzonder de verbindingen te
water met de omliggende kerngebieden. Voornamelijk door zijn bijdragen en critieken
vond de jeugdige bloei van het Limburgse kunstleven een eerste weerklank in de

Adri Gorissen, Mathias Kemp. Een leven voor Limburg

noordelijke provinciën en België. Zijn historische publicaties maakten de oude
culturele samenhang tussen de Maaslandse gewesten in brede kring bekend. Als
weinigen zag hij met vooruitziende blik het belang van nauwe vriendschappelijke
betrekkingen, niet slechts tussen de Limburgse zusterprovinciën, doch evenzeer van
ons land met de zuidelijke buurstaat, zodat hij met recht een der pioniers van de
Beneluxgedachte avant la lettre mag worden genoemd. (...) Zijn toewijding aan de
zaak van Limburg's economische en culturele opgang verleidde hem nimmer tot
chauvinistische overspanning of engheid van streven. Steeds zag hij de Limburgse
verlangens in het kader van de vaderlandse gemeenschap en als waardevolle bijdragen
tot het nationale belang’, heette het al in 1951 in de uitnodiging aan prominenten om
zitting te nemen in het huldigingscomité ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag.
Dat
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comité riep zoals bekend om hem te eren de Mathias Kemp Prijs in het leven. Als
deze vrienden en bewonderaars hem helemaal recht hadden willen doen, dan hadden
ze de prijs niet alleen voor letterkunde moeten uitloven, maar ook voor journalistiek
en geschiedkundige werken. Want daarmee heeft hij meer voor Limburg betekend
dan met zijn proza en poëzie. En daarmee betekent hij nog steeds iets voor het hem
zo dierbare gewest. Het leven voor Limburg, dat Mathias Kemp heeft geleid, is niet
voor niets geweest, al kennen nog maar weinigen zijn naam.

Titelpagina van Atilla, het laatste uitgegeven drukwerk van M. Kemp, 1962.
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Pierre Kemp.
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scheepvaartwegen

1934

Geschiedenis van Limburg

1934

Julianakanaal

1935

De Limburgsche mijnen in economisch
en sociaal opzicht

1935

Om het Maaswater

1939

Het Albertkanaal

1940

Limburg 1839-1939. Van Ploeg tot
Afbouwhamer

1941

Noodzakelijk Pro Memorie

1945

The Grotto's of Limburg

1945

This is Limburg

1946

Limburg in den Wereldbrand

1947

Limburg, Neerland's Nok

1947

Limburgensia

1948

Henri Hermans

1949

Limburg 1940-1945. Van Rampkomeet
tot Vredespalm

1951

Carnaval in Limburg

1952

Mijn en Spoor in Goud

1954

Het Mijnennummer

1955

Het Land van de Peel

1956

Limburg. Industrie, handel en nijverheid

1957

Arsenaal uit het onderbewuste - Bijdrage
tot de morfologie van de droom.

Adri Gorissen, Mathias Kemp. Een leven voor Limburg

