Nog een verdwaald blad uit de biografie
van Albert Helman
cornelia oosterling
In zijn artikel ‘Verdwaalde bladen uit de biografie van Albert Helman’ in het themanummer
over de Caraïbische letteren van Nieuw Letterkundig Magazijn,1 schrijft Michiel van Kempen:
‘Hoe hadden Juul Roggeveen en Albert Helman elkaar leren kennen? [...] We weten het niet.’
Inmiddels is er enig bronnenmateriaal boven water gekomen dat het mogelijk maakt een
antwoord op deze vraag te geven. We weten het nu wèl.
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Brief van Juul Roggeveen aan W.L.M.E. van Leeuwen, 31 januari 1936. Collectie Literatuurmuseum.
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Uit de gratie
Ten tijde van het sollicitatiegesprek met de Naardense
dames was Julia, naar ze hun meedeelde, vijfentwintig jaar oud, wat wil zeggen dat het plaatsvond in de
zomer van 1930. We kunnen er dus van uitgaan dat
de dag van de kennismaking met Albert Helman in
september 1930 was. In Neerlandia Nieuws van maart
1987 lezen we dat zij in Parijs aankomt op Eerste
Paasdag 1931 (dat was 5 april) om half twaalf
’s avonds. Ze zou worden opgehaald door een vriendin van Louis Somer, Marguerite Tranier, maar die
had haar vroeger verwacht en is al vertrokken. Ze
neemt een taxi naar een hotel aan de Boulevard
St. Michel, dat Fenna de Meyier haar aanbevolen
had. Ze was naar Parijs vertrokken op verzoek van
Helman, zogenaamd om journalistiek werk te doen.
Ze was bij hem ‘uit de gratie nu ze de grote fout had
begaan in blijde verwachting te raken’. Aannemelijk
is dat Helman, getrouwd en vader van drie jonge
kinderen, een dergelijk schandaal niet kon gebruiken.
De volgende dag begeeft ze zich naar het adres van
Marguerite Tranier, die niet thuis is, en laat daar

Omslag van Juul Roggeveens bundel Drie Iersche legenden.
Amsterdam, Elsevier’s Uitgeversmaatschappij, 1928.
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Doyon was diep verontwaardigd, maar dacht dat een
tweede ontmoeting alles zou goedmaken. Bij een
volgend bezoek aan Parijs bracht Helman een vriend
mee, ‘die zich maar al te duidelijk mijlen ver wenste’.
Julia loopt na de door Doyon georganiseerde
lunch met hen mee naar het Gare du Nord. ‘X praatte
druk over vrouwen die dachten dat hij niets te doen
had dan brieven schrijven [...], vrouwen die moesten
leren op eigen benen te staan. Toen we afscheid namen
– zelfs zonder handdruk – zei hij met iets in zijn stem
dat naar sentiment zweemde: “Niet bij de pakken
neer gaan zitten. Zorg ervoor dat het een flink kind
wordt. En als het een jongen is, moet je hem Jacob
noemen.”’
Helmans biograaf Michiel van Kempen heeft in het
archief-Helman geen enkele aanduiding gevonden
van het bestaan van Julia Roggeveen, laat staan dat
er brieven van haar aanwezig waren. Helman heeft
dus zorgvuldig alles wat naar deze affaire zou kunnen
verwijzen verdonkeremaand. Hij heeft, in 1930/1931
en altijd daarna, geweigerd de verantwoordelijkheid
voor de gebeurtenissen te aanvaarden, heeft Julia
iedere vorm van hulp onthouden en maakte haar

Albert Helman aan de Costa Brava, ongeveer ten tijde
van zijn affaire met Juul Roggeveen. Collectie Michiel
van Kempen.

zelfs verwijten. Wel wilde hij haar nog voorschrijven
hoe het kind genoemd moest worden. Waarom Jacob?
Waarschijnlijk vanwege de beroemde naam van de
ontdekker van Paaseiland. Maar die had, voor zover
wij weten, geen nakomelingen.
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