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Op de derde etage van De Bladerkroon in 

Zeist woont het echtpaar Helder-Streeder. 

In een kamertje naast de voordeur ‘staat’ de 

toewijding van de heer Helder: een verzameling 

van meer dan 130 ordners, enkele plakboeken 

en naslagwerken - zijn archief.

‘Ik ben ermee begonnen toen ik in de twintig 

was. Al heel jong maakte ik plakboeken. Toen ik 

ging werken leerde ik een codeersysteem kennen, 

dat ben ik toen gaan gebruiken om mijn knipsels 

te ordenen. Het handige hiervan is dat er altijd 

iets tussen kan worden gevoegd. Dat kon bij die 

plakboeken niet - het waren kunstwerkjes, maar 

zó dilettantistisch. Al dat tussenvoegen wordt op 

den duur geklodder. Dan moet je de lijsten met 

verwijscodes opnieuw typen. De formulieren zijn 

gemaakt, ik kan zo beginnen... maar deze jongen 

is zo oud, die begint niet zo gauw meer aan 

iets nieuws.’ Helders archief omvat heemkunde, 

religies & bijbelse onderwerpen, vorstenhuizen 

en socialisme. Hij houdt het bij voor zichzelf, al 

is er wel eens een dominee komen bladeren. De 

heemkundeordners, over Zeist en oud-Utrecht, 

heeft hij onlangs weggegeven aan de zoon van 

een makelaar.

Koningen, kerken en socialisten
‘Ik heb twee troonswisselingen meegemaakt. 

Wilhelmina werd opgevolgd door Juliana in 1948. 

Ik was erbij op de Dam. In 1980, toen Juliana 

terugtrad voor Beatrix, zag ik het op tv.’ Hij laat  

een VPRO-gids uit 1962 zien, met Wilhelmina 

voorop, en een zevendelige serie uit De Telegraaf 

uit 1980, 100 jaar Oranje.

Helder stuit op een ‘in memoriam’ over Troelstra. 

‘Hoe kom ik daar nou aan? Toen was ik nul jaar...’ 

Er volgen stukken over PvdA’er Scheps. ‘Die heeft 

veel betekend in het verzet. Toen hij kamerlid 

was, heb ik voor hem gewerkt, voor zijn archief. 

Later werd hij wethouder in Zeist. Hij heeft ons 

getrouwd. Dat was in 1980.’

Naast stukken over ‘kleinere kerken’ (o.a. de 

Christengemeenschap, de Vrij-katholieke Kerk en 

de Evangelische Broederschap) en esoterie, bevat 

het archief veel knipsels en een aantal boeken 

over het jodendom. ‘Dat boek over het joodse 

leven in Nederland heb ik gekocht toen ik, na de 

oorlog, in de Haagse boekwinkel van mijn oom 

werkte. Toen ging ik ook naar de synagoge van de 

liberaal joodse gemeente. In de oorlog hadden 

mijn ouders onderduikers, ook een joods meisje. 

Zij heeft de oorlog overleefd.’

Tijd
‘Ik heb nog een beetje tijd nodig, al heb ik al veel 

cadeau gekregen: in 1935 ben ik bijna gestorven. 

Mijn suikerziekte heeft me op mezelf teruggewor-

pen. Toch heb ik een gewoon leven gehad, met mijn 

werk, mijn vrouw en mijn archief. Dat hoop ik aan  

de Broederschap in Zeist te kunnen overdragen.’  

Helders archief: het weerspiegelt zijn leven.

Levende encyclopedie

DE TOEWIJDING VAN ...
In elk nummer vraagt de redactie iemand die bij 

Charim betrokken is te vertellen waaraan hij of zij 

is toegewijd.


