
Dies Helb-Adam
(Josephine Bernardine)

1908 -1982



H2   Josephine Bernardine  (Dies) 
â      26-01-1908 te Bandung;)  
x       19-01-1934 te Den Haag met Henri Arnold Helb H1 (1909-   1965) 
            Hans Jochem â06-01-37 te Den Haag; Anne Marjanne â 30-01-1939 te Den Haag 

�      30-10-1982 te Den Haag 

 
Dies kreeg de voornamen van haar jong overleden en door haar kinderen zeer betreurde oma met 

dezelfde roepnaam. In augustus 1921 kwam zij met haar moeder en broer in Den Haag aan, eerst bij 

Tante Laurie (SH2) en later op de Sweelinckstraat 109. Daar zij pas ruim een jaar later naar 
Bloemendaal verhuisden, moet zij nog een jaar in den Haag op de middelbare school hebben gezeten. 

Vanaf de Noorder Stationsweg nr. 1 in Bloemendaal ging zij naar het Kennemer Lyceum in Overveen 

waar  zij toen de eerste en enige eindexamenkandidaat gymnasium werd. Volgens haar zoon Hans 

Jochem Helb nam de leraar klassieke talen haar daarom wel eens mee in de tuin tot hilariteit van 

medeleerlingen. Ze kon niet goed met haar moeder overweg, die behoorlijk streng was en ze miste 

haar vader erg. 
Gestimuleerd door haar vader besloot ze om rechten te gaan studeren in Leiden. Ze leerde daar 

vriendinnen voor het leven kennen, onder wie de zuster van haar toekomstige man Han Helb H1, met 

wie ze in het Leids Studenten Toneel speelde. Hij was echter niet haar eerste liefde, maar kwam pas 

in beeld toen haar toenmalige verloofde het uitmaakte. Na een uitstel wegens ziekte vond hun 

huwelijk uiteindelijk toch op 19 oktober 1934 in Den Haag plaats. Het paar woonde op de  



Malpertstraat in een moderne witte en “vierkante” inrichting. In dit huis werden hun twee kinderen 

geboren. 

Han was juridisch medewerker bij Buitenlandse Zaken, maar tijdens de bezetting werkte hij bij het 

Regeringscommissariaat voor de wederopbouw. Na de bevrijding werd Han diplomaat en zijn eerste 
post was bij de Nederlandse ambassade in Washington. Dies reisde met de Greyhound door de 

Verenigde Staten en sprak daar over de verhouding tussen Nederland en Indonesië. Vervolgens 

kwamen plaatsingen in Bonn, Belgrado, New Delhi, Moskou en Pretoria. Als ambassadeur in Moskou 

moest hij door het hooglopende politieke conflict over de Golub-affaire voortijdig vertrekken, toen hij 

tot persona non grata werd verklaard. Twee jaar na zijn benoeming in Pretoria overleed hij aan de 

gevolgen van een hersenbloeding. Dies woonde van  1965 tot haar overlijden in 1987 op een flat in 
de Mankesstraat. Ze ontplooide allerlei activiteiten, vertaalde boeken, schreef artikelen, o.a. in Bres. 

Maar heel veel schreef ze voor het tijdschrift Margriet, zoals de rubriek Brieven van een grootmoeder 

en de grote serie Op zoek naar de vrouw van morgen, waarvoor ze de wereld overreisde. De 

gebundelde uitgave van die serie wordt in boeken over vrouwen-emancipatie, nog steeds aangehaald. 

Zelf had zij daar een nuchtere kijk op: “Elke vrouw heeft de uitdaging van de man naast zich nodig”. 

 
 

1) Dies zou ooit tegen Koningin Juliana verzucht hebben dat het leven van een diplomatenvrouw niet alles was en kreeg toen het nuchtere 

antwoord dat ze dan maar met een andere man had moeten trouwen. Daar had ze niet van terug. (vlgs haar kleinzoon Aarnout Helb) 
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Dies bij het Leids Studententoneel



Huwelijk en kinderen De wereld over



Begrafenis Han 
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