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Langetijd kekenonderzoekers nauwelijks om naarhet oeuvrevanJanFredrik
Helmers (1767-1813), maar delaatste deceimia heeft deAmsterdamse dichter de

windindezeilen.Dankzijdeoplevingvanthema'salsnatievorming, nationalisme
enwereldburgerschap trektzijnwerkopnieuwdeaandacht,somszelfe buitende

murenvandeacademic.ZobesteeddeRadioi ruimeaandachtaanzijntweehonderdste sterfdag enfigureerde Helmers prominent ineenlessenreeksover Neder-

landseidentiteitsvorminginhistorischetekstenvoordemiddelbareschool("Het

Batavenprojecf). Nogopmerkelijker isdatHelmersin2013ineenkruiswoordpuzzelinVryNederlandvoorkwam, hetonbetwistbare bewijsdatHelmerstemgisvan
weggeweest.Lezersmoesten de volgende zin aanvullen: -De Hollandsche

beroemdgedichtuit1812vanHelmers'. Hetjuist antwoordwasnatuuriijk 'natie','
waarmee verwezen werd naar een van de bekendste verzetsgedichten uit de Nederlandse literatuur.

Dehernieuwde aandacht voor Helmers is in belangrijke mate te danken aan
RinusvanHattum, diein1996eenzeeruitgebreide studie overhetleven enwerk

vanHelmerspubliceerde.Daargingeenreeksgestencildeuitgavenvanbronnen
random Helmere aanvooraf, zoalsbrieven vanenaandedichter endeverhande-

lingendiehijinverschmendeAmsterdamsegenootschappenhield.Vanheteerste

cahier,HelmersenFrance,isnueenherzieneenvenneerderdehemitgaveverschenen.HetbetrefteeneditievanhetdagboekdatHelmers in1802tijdenszijn
reisnaarParijsbijhield,aangevuldmetdebrievendieHelmerstijdenszijntocht
aanzijnvrouwschreef,eneendrietalgedichtenwaarinhijdeervaringen vanzijn

bezoekaandeFransehoofdstadverwerkteendiehijpasin1809publiceerde.Alle

documentenzijnvanuitgebreidewoord-enzaalcverklaringenvoorzien.Verderis
ereenalgemene inleiding, waarinondermeerdehistorische context, deauteur,
zijnreisgezelschapendeinhoudvanhetdagboekaanbadkomen.

Ditboekiseenwelkome modernisering van deoudeuitgave dienoguit het
computerioze tijdperk stamde. Dankzij devoortschrijdende techniek isdezeeditie

veel hanteerbaarder, overzichtelijker engebmiksvriendelijker. Zohebben deverklarendeeindnotenplaatsgemaaktvoorvoetnoten, zodatdelezernietmeerheen

enweerhoefttebladeren.OokheeftVanHattumenkelebroimendieeerstnogals
apartebijlagewarenopgenomen,indeinleidinggeintegreerd,waardoorhet"geheelmeersamenhangvertoont.Deinleidingisbovendienuitgebreidengeactualiseerd:ookdemeest recente pubUcaties over Helmers hebben daarin eenplaats

gekregen.

Helmersvertrokop24mei1802enkeerdebijnadriemaandenlatertemg,op
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19augustus.HetisgeentoevaldatHelmersjuistopdatmomentnaarFrankrijk
afreisde: kort daarvoor wasdevrede vanAmiens gesloten, diedeoorlog tussen
FrankrijkenEngelandtijdelijkstillegde.Devredebrachteenstroomvanreizigers
op gang naar Parijs, voomamelijk afkomstig uit Engeland. Ook anderen grepen

himkansomdeFransehoofdstadtebezichtigen, onderwieHelmers enzijnreisgezelPietervanWinter.VanWinterwaseenzoonvandedichterNicolaas"Simon
vanWinter, die in 1768met de dichteres LucretiaWilhelmina van Merken was
hertrouwd.PietervanWintersgroteliefdevoordekunstenmaaktehemeenwaardige gesprekspartner van Helmers.

HetdagboekgeefteennauwkeurigbeeldvanHelmers'activiteiteninParijs.Hij

werkte inraptempo allebekende toeristische trekpleistere af,zoalshetPantheon.

deNotreDameenhetLouvre.HetFranseculturelelevenstandinhoogaanzienbij

Helmers, blijkens zijnvele museum- entheaterbezoeken. Hij bezochtverschillende opera's, waar hij vol enthousiasme over rapporteerde. Daamaast maakte

hijveeluitstapjesbuitendestad.ZoginghijondermeernaarVersaiUes,MalmaisonenMontmorency, waarRousseauenkelejaren haddoorgebracht enaanwie

hij eenlofdichtwijdde. Ookbrachthij verschillende visites aanlandgenoten,

onderwieRutgerjanSchimmelpenninck, dieopdatmomentnamensdeBataafse
Republiek alsambassadeur inParijswerkte. VoorHelmers vormde hetbezoek aan

diensbuitenverblijfeen vandehoogtepuntenvanzijnreis.

Het dagboek geeft een onthuUend inkijkje in hoe Helmers over Napoleon

dacht Andersdandemeestedichtersstandhijvanmeetafaansceptisch'tegen-

over dienspolitieke bedoelingen. Helmers isweUswaaronder demdruk van de
paradediehijopi4juli bij-woontenwaarhijNapoleonvoorheteerstinlevenden
lijve aanschouwt, maar hij is tegelijkertijd uiterst kritisch over diens beleid. Dat
soort kennis is relevant voor een beter begrip van de gedichten die Helmers in
deze en volgende jaren vervaardigde. Aardig is verder dat Helmers een bezoek

brachtaandeappartementen vanNapoleons echtgenote, Josephine deBeauharnais,in hetPalaisdesTuileries. Helmers isgoedte spreken overhetsmaakvoUe
meubilair, maarnogmeeroverdeschilderijenvanRubensenVanderWeriFdie
daarhangen.

Watde lectuur van een dergelijk dagboek eveneens boeiend maakt, zijn de
aUedaagsegegevens,zoalshetfeitdatHelmere' beuregestolenwerd.Datonlokt

bijHelmerseencynischeopmerkingoverdevennaarde-fratemite'(broederschap)

vandeFransen.Opmerkelijkisookdathijpasnavierwekenzijneerstebadnam.

Datgeefttedenfamoverdetoenmaligehygieneonderweg.Ookdebij-geleverde
financieleoverzichten zijnintrigerend. ZokosttehetbezoekaanhetveAlijfvan

JosephinezesFranseponden,terwijldetoegangtothetObservatoireenPantheon

elkdrieFransepondenbedroeg.Hiemitblijktdattoerismeencommerdetoenal

handinhanggingen.Detotalereissombedroeg324,10Hollandseguldenen7927,4
iy6
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Franse ponden. Dat klinkt als een astronomisch bedrag, maar helaas wordt er geen
hedendaags equivalent bij vermeld.

Natuurlijkblijft er altijdwel iets te wensenover. Zohadik graagmeergelezen
over de politieke context, het dagboekgenre, het geintendeerde publiek (schreef
Helmers vooral voor zichzelf?) en de verschillende vormen van toerisme in die
tijd. Dekrachtvandezeediteurligt echternietin het schetsenvandegrotelijnen,
maarin de details. Somsleidt dat tot volstrekt overbodigevoetnoten. Het zij Van
Hattum echter direct vergeven, want juist deze uitweidingen maken deze uitgave

zo sympathiek. Zo grijpt de editeur bijvoorbeeld een voetnoot aan om een pleidooi te houden voor tekstedities van Lucretia Wilhemina van Merken en Nicolaas

Simon van Winter, die op dit moment node gemist warden. En wat te denken van

voetnoot 26 uit de inleiding: 'Het is van geen eukel belang, maar mag toch niet
wardenvergeten. VanWinter schonk aan de Marinekweekschooleen beeld van
De Ruyter, waarvoorhij in 1788geprezenwerd met het gedicht"In Ruteri imaginem, quam posuit in aede, in qua rei navalis alumni edicantur [... ]".' Strikt genomen is dezeinformatieniet nodig,maarintussenis de nieuwsgierigheidvande
lezergewekt.Hetzij hierherhaald,opdatVanWintersopmerkeUjkegeschenkniet
vergetenwordt!
Wanneer een recensent de lectuur van aUe voetnoten aanbeveelt, mag dat als
een compliment voor de eigenzinnigheid van de editeur en het werk als geheel
warden beschouwd.

Lotte Jensen

Radboud Universiteit Nijmegen

Hendrik de Vries & Constant van Wessem, Brieven 1919-1952. Bezorgd, ingeleid en van

aantekeningenvoorziendoor'Janvan derVegt.Hilversum (Verloren) 2013,335bladzijden,
Achterhet Boek-reeks, ISBN9789087043995.Euro 35,-

Hunkerende heksen, demon-lovers, feeen, watennonsters, bedrieglijk mooie meis-

jes, kabouters: allerlei curieuze wezens en verleidelijke gevaren schuilen in de
woekerende bossen van Hendrik de Vries' in 1947 verschenen bundel Toavertuin.

Hij legde dezefantastischetuin grotendeels aantijdens de TweedeWereldoorlog.
Wat bezielde deze Groningse gemeentearchivaris, die in de eerste plaats dichterkunstenaar was, in zijn vrije tijd en tijdens ziekteverloven dergelijke niet-tijdgebonden 'romancen, sproken en arabesken' te schrijven? De Vries verbaasde zich er
zelfeen beetje over in een brief aan Constant van Wessem, met wie hij tijdens de

oorlog uitvoerig correspondeerde over de totstandkomingvan de 'toovertuin'. De
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