
Albert Helman

Lodewijk Alphonsus Maria (Lou) Lichtveld, die later
vooral onder zijn pseudoniem Albert Helman bekend
zou worden was afkomstig uit de gekleurde elite
van Suriname en was gedeeltelijke van Indiaanse af-
komst. Hij kwam als jongen van twaalf naar Neder-
land om aan het internaat Rolduc van het Klein Se-
minarie te Roermond de priesteropleiding te gaan
volgen maar hield hier al spoedig mee op en ging
teruggekeerd in Suriname een muziekopleiding
volgen waarna hij werkzaam was als organist en
componist. In 1922 kwam hij weer naar Nederland
waar hij de kweekschool volgde en daarna musico-
logie studeerde. Hierna werd hij journalist en mu-
ziek recensent en sloot zich aan bij een groep jonge
katholieken rond het tijdschrift De Gemeenschap,
waar hij van 1925-1931 redacteur van was. Later zou
hij zich echter van de Kerk afkeren. Zijn biografie
van de peetvader van de ‘jong-katholieken’, de mon-
nik Pieter van der Meer de Walcheren, vormt ener-
zijds een verantwoording van de verschillende we-
gen die zij gingen, maar is tegelijkertijd een getui-
genis dat dit vriendschap niet in de weg hoeft te
staan. “Vriendschap overbrugde onze verschillen in
levensopvatting, of misschien waren deze opvattin-
gen, ontdaan van formuleringen, codes en hun
praktische implicaties, in wezen niet eens zo ver-
schillend”.

Als auteur debuteerde hij in 1926 met Zuid-West-
Zuid, een roman over Suriname en diens verwaarlo-
zing en uitbuiting door de Nederlandse kolonisa-
tor, gevolgd door een vergelijkbaar boek qua thema,
de Stille Plantage.Vele andere romans, essays en ge-
dichten zouden volgen. Ook hield hij zich bezig
met film. Zo schreef hij o.a. de muziek voor Regen
(1929) van Joris Ivens. In 1932 ging Helman in Span-
je wonen en vocht in de aan republikeinse zijde
mee in de Spaanse Burgeroorlog. Voor de kranten
NRC en de Groene Amsterdammer schreef hij ver-
slagen over de overlevingsstrijd van de republiek

tegen de fascisten van Generaal Francisco Franco.
Nadat Franco in 1938 had gewonnen, vluchtte Hel-
man eerst naar Noord-Afrika en van daaruit naar
Mexico, maar in 1939 keerde hij terug in Nederland.
Hier trok hij zich het lot van de joodse vluchtelin-
gen aan die vanuit Duitsland naar Nederland ko-
men. In opdracht van het Comité voor Bijzondere
Joodse Belangen schreef hij het boek Millioenen-leed.

Helman dook aan het begin van de oorlog onder
omdat hij zo bekend was als antifascist dat hij niet
langer in het openbaar kon verschijnen. Actief in
het verzet vervalste hij persoonsbewijzen, publi-
ceerde verzetsverzen en protesteerde bij rijkscom-
missaris Seyss-Inquart tegen de oprichting van de
zogenaamde Cultuurkamer waar kunstenaars lid
van moesten worden. Hij schreef in het illegale blad
Vrije Kunstenaar en werd, nadat beeldhouwer en ver-
zetsman Gerrit van der Veen in 1944 opgepakt was,
diens opvolger in de redactie. In oorlogstijd gebruik-
te hij veel pseudoniemen als Joost van den Vondel,
Friedrich W. Nietzsche, Hypertonides, en Nico Slob.
Hij was lid van de Grote Raad van de Illegaliteit.

In 1949 keerde hij terug naar Suriname waar hij tot
1951 landsminister van Onderwijs en Volksontwik-
keling en tevens landsminister van Volksgezond-
heid was. In deze tijd raakte hij verzeild in de zoge-
naamde Hospitaalkwestie, die uiteindelijk tot zijn
politieke val leidde. Later vervulde hij tal van func-
ties, onder meer voorzitter van de Rekenkamer van
Suriname en directeur van het Bureau Volkslectuur.
In 1961 werd hij als Gevolmachtigd Minister ver-
bonden aan de Nederlandse ambassade in Washing-
ton en opgenomen in de delegatie van het Konink-
rijk bij de Verenigde Naties, specifiek ter beharti-
ging van de Surinaamse belangen. Na zijn pensio-
nering vestigde hij zich op Tobago, en later in het
Italiaanse Airole en tenslotte in Amsterdam-Bui-
tenveldert, alwaar hij op 92-jarige leeftijd overleed.
De laatste jaren van zijn leven was hij nagenoeg
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blind. Hij bleef tot op hoge leeftijd schrijven. In
zijn werk neemt het land Suriname een belangrijke
plaats in, hoewel hij zich altijd nadrukkelijk als
kosmopoliet heeft opgesteld.  �
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Boeken van Albert Helman

• De glorende dag (Amsterdam 1923)
• Zuid-zuid-west (Utrecht 1926)
• Mijn aap schreit (Utrecht 1928)
• Hart zonder land (Utrecht 1929)
• Serenitas (Utrecht 1930)
• De stille plantage (‘s-Gravenhage 1931)
• Overwintering. Spel in drie bedrijven (Rotterdam 1931)
• Op zoek naar de spin (1931)
• Het euvel Gods (1932)
• De geluidsfilm (Rotterdam 1933)
• Waarom Niet (1933)
• Orkaan bij nacht (1934)
• De dolle dictator (Rotterdam 1935)
• Aansluiting gemist (Rotterdam 1936)
• Ratten (1936)
• ‘s Mensen heen- en terugweg (Rotterdam 1937)
• De sfinx van Spanje (Rotterdam 1937)
• Het vergeten gezicht (Rotterdam 1939)
• De rancho der X mysteries (Amsterdam 1941) [Duitse vertaling: Der Rancho der zehn Mysterien, Zürich 1949]
• Put der Zuchten, oude en nieuwe Spaanse dichtkunst (Arnhem en Amsterdam 1941)
• Leef duizend levens (1941)
• Van pij en burnous (met Albert Kuyle) (Utrecht ca. 1942)
• Suriname aan de tweesprong (1945) [onder de naam: Lou Lichtveld]
• Teutonenspiegel - een les in literatuurgeschiedenis (1946)
• Gerrit-Jan van der Veen. Een doodgewone held (Amsterdam 1946)
• Teutonenspiegel (1946)
• Kleine Kosmologie (Amsterdam 1947)
• Omnibus (Amsterdam 1947)
• Afdaling in de vulkaan (1949) [Duitse vertaling: Sturz in den Vulkan 1953]
• De eeuwige koppelaarster (Amsterdam 1949)
• Millioenen-leed (Arnhem 1950)
• De laaiende stilte (Amsterdam 1952) [Duitse vertaling: Glühende Stille 1960]
• De medeminnaars (Amsterdam 1953)
• Mijn aap lacht (Amsterdam 1953)
• Spokendans (1954)
• Rondom een Westindisch passiespel (1956)
• Suriname: Spiegel der vaderlandse kooplieden (Zwolle 1958)
• Zaken, zending en bezinning (Paramaribo 1968)
• Over ‘nationale’ letterkunde (1974)
• De levensgeschiedenis van Gerrit-Jan van der Veen 1902-1944 (1977)
• Facetten van de Surinaamse samenleving (Zutphen 1977)
• Cultureel mozaïek van Suriname (Zutphen 1977)
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• Verzamelde gedichten (Brugge 1979)
• Suriname: Spiegel der vaderlandse kooplieden (Den Haag 1980) [2de herziene druk]
• Het eind van de kaart (Amsterdam 1980)
• Vriend Pieter. Het levensavontuur van Pieter van der Meer de Walcheren [biografie] (Brugge en Nijmegen 1980).
• Semi-finale, verzen. (1982).
• Avonturen aan de Wilde Kust. De geschiedenis van Suriname met zijn buurlanden (Alphen aan den Rijn 1982)
• Gebed voor de ezels en andere gedichten. Met tekeningen van Ton de Laat (Heusden 1982)
• Semi-Finale. Verzen (‘s-Gravenhage 1982)
• Waar is Vrijdag gebleven? (Zutphen 1983)
• De foltering van Eldorado. Een ecologische geschiedenis van de vijf Guyana’s (‘s-Gravenhage 1983)
• Uit en thuis (1984)
• Wederkerige portretten. Een alternatieve autobiografie (Zutphen 1985)
• Het vlas en de beuk. Een ware fabel (Zutphen 1986)
• Hoofden van de Oayapok! (Den Haag 1984) [Duitse vertaling: Häuptlinge vom Oayapok!, 1990]
• Zusters van liefde (Amsterdam 1988)
• Verdwenen wereld. Verhalen en schetsen uit Suriname (Haarlem 1990)
• Mexico zingt. Een bloemlezing uit de Mexicaanse lyriek sinds de 15de eeuw (Haarlem 1992)
• Peis noch vree (Haarlem 1993)
• De G.G. van Tellus (Haarlem 1994)
• Adyosi/Afscheid (1994)
• Zomaar wat kinderen (Haarlem 1994)
• Kroniek van Eldorado I. Folteraars over en weer (Amsterdam 1995)
• Kroniek van Eldorado II. Gefolterden zonder verweer (Amsterdam 1995)
• Amor ontdekt Aruba (Schoorl 1999)
• Vijf door Lichtveld gecomponeerde canons op teksten van Paul van Ostaijen zijn door Jop Pollmann

opgenomen in zijn volksliedbundel Het Lachende Water (Den Haag 1935); een eenstemmig lied ‘Dat scoon-
ste kint’ kreeg een plaats in de 17e druk van de door Jop Pollmann en Piet Tiggers samengestelde verza-
meling liederen en canons Nederlands volkslied (Haarlem 1971).
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