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Cornelis Helling 
1901 - 2001 

 
Cees Moonen 

 
In het najaar van 2000 stelde ik bij de bestuursvergadering voor om, ter gelegenheid van de 
herdenking van de 100e geboortedag van “onze” Cornelis Helling op 9 sep 2001, ’n Verniaan aan hem 
te wijden. Nu, dat heb ik geweten. 

Eerst denk je: och, pas over ’n jaar. Maar nu in juli, wanneer ik dit artikel schrijf, begint de datum 
van het verschijnen van het oktober-nummer al ras te naderen: vóór 1 sep moet deze bijdrage met alle 
bijlagen bij de redactie liggen! 

Laat nu net na mijn terugkeer van vacantie dhr. Helling jr. mij bellen met de verheugende 
mededeling dat hij wederom (!) archiefmateriaal had gevonden, en let wel, in de schuur, of all places! 
Enige dagen later was het zo ver: twee volle dozen met allerlei knipsels. Veel in het Frans, maar ook 
Engels, Duits, Russisch, Italiaans en zelfs ook in het Nederlands. 

Daarnaast veel tijdschriften, foto’s, brieven, brochures, enz, enz. Dit alles gaat naar onze archivaris, 
Pieter Akkerman, zodat hij voor het komende jaar van de straat af is, nietwaar? 

Natuurlijk heeft ondergetekende reeds in het voorjaar diverse acties ontketend om deze “Helling-
trein” in beweging te zetten. Maar dat viel niet mee. Onze Franse vrienden in Amiens en Nantes lieten 
het volledig afweten: nooit meer iets van gehoord. “Parijs” daarentegen stuurde mij alle nummers op 
van hun “Bulletin” van vóór 1940: waarvan acte! 

Nadat ik samen met Rein en Pieter ons archief te Nederhorst den Berg had geplunderd voor 
artikelen van en over Helling, ben ik thans zo langzamerhand daar waar ik wezen wil. Nochtans 
hebben Rein en ik opnieuw ’n selectie moeten houden om zo veel mogelijk tot ’n evenwichtige 
samenstelling te komen. En dat viel tegen: want schrijven kon Cornelis! 

Daarnaast heb ik getracht de allereerste geschriften van Helling te traceren, daar deze ’n tijdsbeeld 
oproepen uit de jaren 20 en 30, dat bijna geen van ons heeft gekend. Cornelis was in die tijd wat je 
noemt ’n eenzaam roepende in de “Jules Verne woestijn”, zeker in het Nederlandse taalgebied. 

Door zijn toedoen samen met Guermonprez en Marcucci, is de Franse Société opgericht in 1935. 
Daarna gaat het snel met het schrijversschap: in alle nummers van het “Bulletin” van vóór 1940 staan 
meerdere artikelen van zijn hand, zowel in het Frans, Nederlands als in het Engels. 

Niet alleen in dit “Bulletin” werd er geschreven, maar ook in vele kranten, tijdschriften, literaire 
bladen in binnen- en buitenland. Cornelis heeft enorm veel bijzonderheden, die toen volslagen 
onbekend waren, aan het licht gebracht. Dit betrof zowel het leven van Jules Verne als allerlei 
bijzonderheden zijn verhalen betreffende. 

Ik heb getracht de meest specifieke artikelen voor U uit te zoeken: geen eenvoudige klus, gezien 
het kwalitatieve hoge peil van de meeste artikelen, hoe klein ze ook soms mogen zijn én bovendien het 
enorme aanbod, ondanks vele selecties. 

Hier en daar hebben ik bewust ’n artikel geplaatst dat niet van Helling is, om het geheel leesbaar te 
houden. Maar ook om de sfeer te proeven van de tijd waarin de inhoud van zo’n artikel zich afspeelt. 
Wel heeft zo’n artikel altijd min of meer met Verne te maken. Naar ik hoop zal deze kleine 
bloemlezing nogmaals bij ’n ieder wederom duidelïjk maken dat de gehele internationale en nationale 
Jules Verne Wereld, en dus ook wij als genootschap, enorm veel dank zijn verschuldigd en zullen 
blijven aan Cornelis Helling! 

Voor wie nog meer zou willen lezen van de hand van Cornelis, verwijs ik naar de artikelen die tot 
nu toe zijn verschenen in de Verniaan, en wel in de nummers 1, 6, 8, 13, 20 (!), 21 en 22. Daarnaast 
zijn er vele artikelen in ons archief bij Pieter. Bovendien, zoals ik al stelde, is er ’n enorme vracht aan 
allerlei artikelen bijgekomen door toedoen van dhr. Helling jr, waarvoor ik hier nogmaals mijn grote 
dank wil uitspreken. Te zijner tijd zal dit allemaal voor ons ter beschikking komen, maar geef Pieter 
zeker nog ’n jaar de tijd om dit alles op te nemen in ’n database. 

 
* 

*    * 
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Zoals ik reeds schreef in de Verniaan nr. 20 in ’n artikel over het leven van CH, was Cornelis al op 
jeugdige leeftijd zeer geboeid door de boeken van Jules Verne. Zo veel zelfs dat hij als jochie van 12 
jaar al ’n verhaal schreef “à la Verne” getiteld: “Het onbekende eiland” met 13 platen van eigen hand. 
Hier ziet U ’n afbeelding van de tekst met één der tekeningen. 

 

 
 

Vanaf begin jaren twintig begint CH met 
het schrijven van “ingezonden brieven” 
naar kranten en tijdschriften. Het oudste 
artikel dat wij hebben kunnen traceren, is 
het volgende stukje proza, door anderen 
bewerkt, van 17 juli 1920 uit de Haagsche 
Post.1 CH was toen 18 jaar! 

                                                
1 De geschiedenis van het hefschroefvliegtuig is zo oud als de luchtvaart zelf; pioniers als bijv. Leonardo da 
Vinci hebben er al ontwerpen van gemaakt. De Rus (later Amerikaan) Sikorsky bouwde reeds in 1905 een 
hefschroefvliegtuig. In de jaren twintig was o.a. de Nederlander A.G. von Baumhauer een voorvechter van dit 
soort vliegtuig en ook de Franse constructeur Louis Breguet verrichtte in die jaren pionierswerk. In de jaren 
dertig bouwde de Duitser Heinrich Focke als eerste een bruikbaar hefschroefvliegtuig. Het maakte zijn eerste 
vlucht in 1936. In 1941 slaagde Sikorsky erin in de Verenigde Staten een hefschroefvliegtuig te bouwen dat de 
voorloper is geworden van alle tegenwoordige toestellen. Het molenvliegtuig, van de spanjaard De La Cierva, 
dat geen aangedreven hefschroef heeft maar werkt door middel van autorotatie, is in onbruik geraakt. 
(aldus Encarta) Met andere woorden Helling had gelijk en de Haagse post kletste uit zijn nek. (Red.) 
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Wanneer CH wat ouder is, begint hij met het 
noteren van alles wat hij maar te pakken kan 
krijgen over zijn held. Boeken, brochures en 
tijdschriften uit binnen- en buitenland worden door 
hem “geplunderd”, als het maar met Verne heeft te 
maken. Vaak ook in de breedste zin des woords. 

Hiervan ziet U ’n voorbeeld d.m.v. ’n stukje 
tekst, door CH overgeschreven. Alle onderwerpen 
werden in aparte, kleine schriftjes met de hand 
genoteerd. 

 
In één der vele schriftjes en schriften van CH vonden wij ’t volgende: ’n overgeschreven artikel “My 
Airships” mét illustratie. 
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En misschien nog curieuzer: ’n kopie van ’n door Jules Verne geschreven brief aan Benett, de 
illustrator van “Robur de Veroveraar”. Hierbij geeft Verne aan hoe hij ongeveer dacht over de te 
tekenen “Albatros” door Benett. 
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Het is logisch dat CH enorm veel lezingen heeft 
gehouden over Verne. Helaas weten wij niet uit 
welk jaar déze voordracht komt, maar voor de 
curiositeit ziet U hiernaast ’n kopie van de 
laatste bladzijde van één van zijn lezingen.  
 
Een der personen waar CH enorm veel mee 
heeft gecorrespondeerd in de jaren 20 en 30, is 
de Française Marguerite Allotte de la Fuye, ’n 
ver familielid van Verne. Van haar kennen wij 
de door Elsevier uitgegeven pocket uit 1961 
over Verne, niet ’n bepaald juist verhaal over 
Jules. Helaas hebben wij niets van deze 
briefwisseling in ons archief. 

 
Vanaf hier volgen kopieën van door CH geschreven artikelen in Franse en Nederlandse kranten in de 
jaren 20 en 30. Wij zullen echt niet alle artikelen in de Franse (!) taal publiceren, maar slechts hier en 
daar “wat” laten zien, om enigszins aan te kunnen geven hoe CH reeds op jonge leeftijd, geboren op 9 
sep 1901, de buitenlandse pers wist te “veroveren”. 
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De volgende tekst is ’n vertaling in het Frans van bovenstaand artikel uit “De Tijd” van 5 oktober 
1930. CH zal in de “Journal d’Amiens” veel artikelen publiceren tot 1940. Hieronder ’n deel van het 
eerste artikel in deze krant op 16 maart 1931. 
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Deze tekst is van 16 sep 1928 uit “La Gazette de Hollande” en pas gepubliceerd op 29 dec. 1933 in de 
“Journal d’Amiens”, waarbij thans in het midden moet worden gelaten of deze tekst van CH is. In de 
inleiding van dit artikel staat ’n enorme vergissing. Dit verhaal is verschenen t.g.v. de geboorte van 
Verne in 1828 en niet t.g.v. zijn dood: “à l’occasion de la mort ...”. 
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Ook dit artikel is van 8 feb. 1928 en pas 
gepubliceerd in het “Journal d’Amiens” op 
23 feb. 1934. 



 13
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Zoals wij allen weten is de Franse “Société Jules Verne” opgericht op 31 juli 1935 door de heren Jean 
Guermonprez, Franse vice-consul te Luik, de Italiaan Edmondo Marcucci en wie anders dan Cornelis 
Helling. 

Vanaf het eerste uur was CH één van de grootste leveranciers van allerlei verschillende artikelen 
voor het “Bulletin”. CH was dan ook vanaf het begin één der twee vice-voorzitters van de Société!  

Daar wij in het bezit zijn gesteld door “Parijs” van de eerste negen nummers van het “Bulletin” 
voor dit Helling-nummer, vanaf nov. 1935 tot jan 1938, leek het ons wel zo gepast hier gebruik van te 
maken. Als eerste ziet U de inhoudsopgave van de nummers 1 tot 6: artikelen van CH zijn er genoeg! 
Ik wil U erop wijzen dat het artikel op blz. 112: Hollandse Kroniek 1, reeds in de Verniaan nr. 13 heeft 
gestaan. 
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Hieronder volgt de Hollandse Kroniek uit 
Bulletin 5, november 1936. 
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Tevens laten wij U d.m.v. één berichtje van elk jaar zien, hoe deze “Bulletins” in de Nederlandse pers 
werden ontvangen.  
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Het oudste interview van CH dat wij bezitten, is van 4 mei 1939. Hiervan ziet U slechts de foto van 
CH met enige tekst daarbij. 

 
Zo langzamerhand naderen wij het begin van de Tweede Wereldoorlog en valt er ’n stilte over de 
(Franse) Verne activiteiten. Guermonprez heeft hier uitvoerig over geschreven in zijn: Douze ans de 
silence, waarvan 1 exemplaar aanwezig is in ons archief.  

Maar toch, hoe vreemd het ook moge zijn, in Nederland gaat een en ander, net zoals vele andere 
zaken, door, al is het misschien dan op ’n lager pitje. Daarvan getuigen de volgende brief van Elsevier 
én de bijhorende foto uit 1941.  
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Wij weten niet of CH er enig vermoeden van heeft gehad dat er ooit nog eens ’n Jules Verne - 
periodiek zou verschijnen met daarin ’n rubriek met de naam “Vernemania”. Wat dacht U van het 
artikel van 26 juli 1941 niet ván maar óver CH: hoe ik Vernomaan werd?1 
 
Tevens wil ik U er aan herinneren dat CH in deze tijd veelvuldig contact heeft gehad met Mr. 
E.M.C.B. Franquinet te Roermond over het schrijven van de tot nu toe enige biografie over Jules 
Verne in de Nederlandse taal. Zie voor meer informatie de Verniaan nummer 13 van juli 1998.  

                                                
1 Dit artikel is in deze Verniaan opgenomen als speciale aflevering van Vernemania. (Red.) 
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Nogal merkwaardig zijn de volgende 
twee artikelen uit 1944, van resp. 20 
en 21 juni. Als eerste ’n artikel van 
CH: Jules Verne en de dynamiet-
meteoor in het Algemeen 
Handelsblad. Dit artikel lezen wij 
reeds ’n dag later in ’n Duitse krant! 

Tevens wordt in ’n brief van CH van 11 
aug 1946 hier weer op terug gekomen. 
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“Ongemerkt” is de Tweede Wereldoorlog weer achter de rug en schrijven wij 1947. De Franse Société 
bevindt zich nog in diepe rust tot ver in de jaren zestig (!!), hetgeen CH niet belet om de Verne-draad 
weer op te pakken.  

Vandaar dat wij, als voorbeeld, in het Algemeen Handelsblad van 24 mei 1947 ’n artikel van CH 
aantreffen. ’n Stukje hieruit willen wij U niet onthouden. 
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In het Algemeen Handelsblad van 7 feb 1953 vinden wij wederom ’n verhaal van CH over Verne, die 
op deze datum 125 jaar geleden werd geboren. Als rode draad in dit artikel geldt de sciencefiction. 
Hiervan willen wij U ’n deel laten lezen. 

In het Algemeen Handelsblad van 27 maart 
1948 komt ’n zeer tijdsgebonden artikel voor 
van CH, waarbij hij verwijst naar de novelle: 
“De Eeuwige Adam”. De schrijver hiervan is 
niet Verne, maar zijn zoon Michel. 
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In ditzelfde jaar wordt er door de KRO ’n hoorspel uitgezonden over Verne. Enige correspondentie 
over dit voorval vindt U hierna. 
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Uit: de Katholieke 
Radiogids van 12 
juli 1953 



 24 

Geheel nog in de geest van de naoorlogse jaren en vóór de jaren-60 van de “flower power”, schrijft 
CH ’n artikel over Verne als christelijk denkend mens in de Katholieke Illustratie van 12 feb. 1955.  

Het artikel is te lang om in zijn geheel op te nemen. ’n Enkele passage is het vernoemen wel waard. 
Zoals wanneer CH zich uitlaat over het feit dat Verne zo weinig over vrouwen heeft geschreven. CH 
schrijft dan: “Toch is dit verwijt slechts ten dele steekhoudend. Denken wij in dit verband aan Mistress 
Paulina Barnett uit Het land der Buitenste Duisternis”, enz, en even verder, ik citeer: “In het sombere 
relaas van De Schipbreuk van de Chancellor treffen wij een jong meisje aan, Miss Herbey, dat te 
midden van de tot wanhoop gebrachte schipbreukelingen op een met ondergang bedreigd vlot steeds 
opwekt tot hogere gedachten en ons ontroert door haar onwankelbaar vertrouwen in Gods goedheid en 
wijs beleid”. Einde citaat. 

En als laatste citaat, ik citeer: “En waar vindt men in de wereldliteratuur (behalve dan bij Dickens!) 
een gavere, fijner getekende meisjesgestalte dan Nell uit Het Zwarte Goud, die haar jeugd, gespeend 
van alle genoegens en liefde, heeft doorgebracht in een verlaten Schotse kolenmijn naast een zeer oude 
grootvader, die een grimmige mensenhater was”, .........einde citaat. 

Zo staat dit artikel vol met allerlei uitlatingen, die volgens CH niet schaars zijn in de Wonderreizen. 
Zij getuigen volgens CH, dat Verne niet alleen ’n begaafd schrijver, maar ook een waar christen was.  
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Ruim ’n maand later publiceert CH in De Telegraaf 
van 24 maart 1955 ’n artikel: Jules Verne, fantast 
en ziener en schrijft (o.a.) het volgende (zie 
hiernaast): 

 

In de Franse krant “PARIS JOUR APRES 
NUIT” van 31 maart 1955 staat ’n opvallend 
stuk vermeld. Zowel de kop van dit artikel als 
’n gedeelte daaruit, willen wij U niet 
onthouden, zelfs al is de tekst in het Frans. En 
op wie zou dit toch allemaal slaan? 
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Op 8 maart 1956 houdt CH ’n voordracht over Verne voor de AVRO tussen 1430 en 1445 uur. 
Hiervan zijn enige documenten bewaard gebleven. 
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CH werkte ook mee aan de door de Shell in 1956 uitgebrachte kalender over Verne. Hij schrijft ’n 
algemene inleiding over Verne en geeft bij elke twee maanden met ’n tekening uit een der verhalen, 
uitgebreid commentaar op de achterkant. Gelukkig zijn er van deze kalender thans drie exemplaren 
bekend binnen het genootschap 

 
Zoals wij thans 
allen weten, had 
CH meer 
hobby’s dan 
alleen Jules 
Verne. Andere 
figuren waren 
ondermeer 
Napoleon, 
Edgar Allan Poe 
(!) en Wells. 
Maar de 
romanfiguur 
Sherlock 
Holmes van de 
schrijver Arthur 
Conan Doyle 
was toch wel de 
grote liefde van 
CH naast Verne. 
Over deze 
Sherlock heeft 
CH ook veel 
gepubliceerd. 
Een van deze 
artikelen uit de 
Volkskrant van 
5 feb. 1957, 
althans ’n 
specifiek 
“Hellingstukje” 
hieruit, vindt U 
hiernaast. 
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Bij het samenstellen 
van deze “special” 
schuilt altijd het 
gevaar erin dat steeds 
weer dezelfde soort 
berichten worden 
afgedrukt. Daar is 
natuurlijk niet 
helemaal aan te 
ontkomen: het gáát 
over CH en JV! 

Dus ook hierna 
treft U ’n “interview” 
aan over CH: en toch 
staan hier punten in 
die nog niet ter 
sprake zijn gekomen 
in de vorige, 
beknopte interviews. 

Het boek, 
waarvan hier sprake 
is in de Time van 5 
aug 1957, zou best 
eens van I.O.Evans 
kunnen zijn, dat eind 
1956 was verschenen 
onder de titel: “Jules 
Verne, Master of 
Science Fiction”. 
Hierover heeft 
Edmondo Marcuccci 
’n recensie 
geschreven en 
opgestuurd aan CH. 

Zie briefkaart met 
de recensie door E.M. 
van nov 1956 op de 
volgende pagina. 
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Ook uit 1957 dateert onderstaande brief met foto van ’n tentoonstelling in de Bijenkorf. Het schijnt te 
maken te hebben met De Kinderen van kapitein Grant.  
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Een van de zeer vele 
aspecten die CH heeft 
besproken in even zo 
vele artikelen, heeft te 
maken met het 
pacifisme bij Verne. 
Dit artikel uit het 
Handelsblad van 16 
feb. 1963 geeft 
hiervan ’n impressie.  
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Als laatste artikel van de hand van CH hebben wij hier uit het Brabants Dagblad van 4 okt 1969 enige 
stukjes genomen, ook n.a.v. de eerste maanlanding in die tijd. 

 
Naar ik hoop, heeft de redacteur niet al te veel geschrapt en/of gewijzigd1, maar ja, hij (!) bepaalt en 
niet de samensteller. Desalniettemin, zijn wij er, naar onze mening, in geslaagd, U toch in ’n notendop, 
te laten zien en lezen hoe enorm belangrijk Cornelis Helling is geweest voor alle Verne-adepten, waar 
ook ter wereld! 
 
Het samenstellen van dit alles zou niet mogelijk zijn geweest zonder de hulp van de heer H.C.J.Helling 
uit Amstelveen, die onvermoeibaar steeds weer stukjes boven water tovert, de archivaris, Pieter, én 
onze redacteur, Rein. Daarvoor mijn dank! 

                                                
1 Er is niets geschrapt; wel zijn enkele artikelen nogal klein afgedrukt om alles op de pagina te laten passen. 
Hopelijk heeft dit de leesbaarheid niet al te sterk beïnvloed! (Red.) 

 


