
De jeugdige museuminspec-
teurs (tot en met 12 jaar) beoor-
deelden het museum, wat een
rapportcijfer van 9,2 opleverde.
Het Soesterbergse museum
valt bijzonder in de smaak, om-
dat je er behalve veel kan zien
ook veel kan doen. Een greep uit
de beoordelingen: ’buiten kon
je soldatenoefeningen doen zo-

als een tent opzetten’, ’in een
mini-Jeep rijden vond ik erg
leuk’ en ’er zijn aardige mensen
die je van alles vertellen’. Muse-
umkids, zoals de museumbe-
oordeling door kinderen wordt
genoemd - is een initiatief van
de Museumvereniging. In heel
Nederland mogen dit jaar 53
musea zich ’kidsproof’ noemen.
Een museum heeft dan min-
stens zestig beoordelingen van
minstens een 8 gekregen.

Eric Lorier

Militair Museum Soesterberg
hèt kids-museum van Utrecht
Soesterberg ■ Het Nationaal
Militair Museum in Soester-
berg is uitgeroepen tot hét ’kid-
sproof’-museum van de provin-
cie Utrecht. 

Op de grafsteen van mijn opa en oma staat een bijbelcitaat dat ik nooit
helemaal heb begrepen: ’Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt?’ 
Mijn zoektocht naar de betekenis daarvan heeft op internet slechts één
verhelderende zin opgeleverd: ’Als mensen niet meer aan God kunnen
denken, dan denkt God nog wel aan de mens’. 
Zelfs mijn vader kan niet precies uitleggen waarom zijn ouders dat blijk-
baar zo mooi of typerend vonden. De nederigheid die eruit spreekt,
maakt in elk geval duidelijk dat zij streng gelovig waren. 
Mijn oma kon tijdens zondagse familiebijeenkomsten bij haar thuis al-
tijd uitgebreid benadrukken hoe prachtig de dienst was geweest. Daar-
mee sprak ze indirect vooral degenen aan die eerder op de dag in de
kerk hadden ontbroken - meestal mijn ouders, mijn broer en ik.
Dat vond ik als kind al een opmerkelijk verschil met mijn andere opa en
oma, van katholieke komaf. Zij namen het ons nooit kwalijk dat wij niet
naar de kerk kwamen. Sterker nog: ik bespeurde altijd een gevoel van
opluchting dat zij daar zelf al lang niet meer naartoe hoefden. 
Mijn opa, niet de subtielste, heeft zich weleens laten ontvallen dat hij
zich altijd had gestoord aan de ’schijnheiligen’ op de eerste rij. Dat me-
neer pastoor jarenlang aan de deur was komen informeren waarom er
maar geen kind kwam, maakte hem er ook niet populairder op. 
In tegenstelling tot mijn moeder, bioloog met een fascinatie voor de
evolutietheorie, is mijn vader zich altijd aangetrokken blijven voelen tot
de kerk van zijn ouders. Lange tijd vond hij het merkbaar moeilijk als hij
op christelijke feestdagen de dienst oversloeg, omdat hij bijvoorbeeld
met mij een strandwandeling ging maken. 
Dat schuldgevoel is geleidelijk verdwenen, omdat hij
zich als vrijwilliger op eigen wijze verdienstelijk heeft
gemaakt voor de krimpende kerkgemeenschap. Mijn
vader had een grote rol bij de komst van een begraaf-
plaats en een multifunctioneel gebruik van het karak-
teristieke gebouw. ,,Je schiet nog door de hemel heen’’,
zei mijn moeder lachend, toen hij weer eens naar een
vergadering in de kerk ging. Dat is geen bijbelcitaat,
maar een befaamde uitspraak van zijn oudste broer. 

Hielke Biemond 
h.biemond@mediahuis.nl

Je schiet door
de hemel heen
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Bussum/Naarden ■ Donderdag-
avond 26 januari staat deze bijzon-
dere Naardense verzetsvrouw cen-
traal tijdens de Internationale
Holocaustherdenking die in het
gemeentehuis van Gooise Meren
wordt gehouden.

De Bussumse Betsalel wist dus
wel al van het bestaan van Tante
Fifi, maar kreeg in mei vorig jaar
unieke documenten in handen die
nog veel meer informatie prijsga-
ven over Tante Fifi en over de

grote, belangrijke rol die ze in het
verzetswerk in met name Naarden
en Bussum tijdens de Tweede
Wereldoorlog heeft gespeeld.

„We hadden hier in de synagoge
een indrukwekkende en ontroeren-
de bijeenkomst gehad waarbij de
redders van de Joodse familie Vef-
fer (hun onderduikverhaal is ver-
werkt in ’De wereld van Max’; red.)
postuum zijn geëerd met de onder-
scheiding van Yad Vashem”, vertelt
Betsalel. „Na afloop van de ceremo-
nie kwam David van Weering, de
kleinzoon van Tante Fifi, naar me
toe en overhandigde me allerlei
documenten over zijn grootmoe-
der. ’Hier, dit is het oorlogsmapje

van oma Lenie en opa Jaap uit
Naarden’, zei hij.”

Verrassing
Het bewuste mapje ligt voor haar
op het bureau. „Echt zo’n ouder-
wets, kalfsleren mapje”, wijst ze.
Tot haar grote verrassing ontdekte
ze tussen de documenten doorsla-
gen van formulieren die bestemd
waren voor het NSF, het Nationaal
Steun Fonds, dat na de oorlog
onder meer teruggekeerden uit
onderduik, werkkampen en con-
centratiekampen financieel onder-
steunde.

Ze laat de lijsten zien waarop
tientallen namen staan, schuilna-

men, geboortedata, de bedragen
van de steun, adressen tot 1941, die
uit de periode na de bevrijding én
onderduikadressen. „Allemaal
mensen die door Helena van Wee-
ring zijn gered”, zegt Betsalel, die
alle gegevens in kaart heeft ge-
bracht. „74 volwassenen en 27
kinderen, op in totaal 28 adressen
in Naarden en Bussum.”

De - overigens keurig opgemaak-
te - lijsten deden haar besluiten om
een documentaire-seriedocumen-
taireserie te maken. Om antwoord
te geven op de vraag: Wie waren
deze mensen en wie was Tante Fifi?

Schuilnaam
Om het even bij die laatste te hou-
den, haar schuilnaam kreeg ze van
de zes kinderen Veffer, die vonden
dat ze zo’n chique, Franse uitstra-
ling had. Foto’s van haar tonen
inderdaad een elegante vrouw, een
flamboyante dame, die een onmis-
kenbare levenslust uitstraalde.
„Een persoon van het zwierige
gebaar, uitbundig, sociaal en ener-
giek”, vat Betsalel samen.

Helena kreeg met haar man
Jacob van Weering twee zoons en
een dochter. Het gezin woonde
vanaf 1937 aan de Frans Halslaan
25 in Naarden. Het verzetswerk dat
begon met het rondbrengen van
illegale krantjes mondde uit in het
redden van ruim honderd inwo-
ners van Naarden en Bussum.
Betsalel: „Maar misschien wel de
belangrijkste rol die Tante Fifi had
was het moreel op te krikken in
tijden van nood, van depressie, van

extreme angst met haar altijd
optimistische en doortastende
houding, een luisterend oor en een
schouder om op uit te huilen. Ze
was hun levenslijn.”

Trouwboekje
Betasalel vond tussen alle papieren
ook het trouwboekje (’Families-
tamboek’) van het echtpaar, waar-
uit blijkt dat op 17 februari 1945
opnieuw een baby was geboren:
Harry, een Joods kind dat was
opgenomen in het gezin en bij de
Burgerlijke Stand werd bijgeschre-
ven als hun zoon. De Bussumse
dook in de geschiedenis van Harry
(echte naam Dirk Kroon) en diens

PORTRET Helena van Weering-Mulder,
bijzondere verzetsvrouw uit Naarden

’Tante
Fifi’
redde
ruim 100
mensen
Ze kwam al voor in ’De wereld van Max’, het kinder-
boek van Annet Betsalel dat begin vorig jaar uit-
kwam en dat met 2000 verkochte exemplaren al
toe is aan de tweede druk. ’Ze’ is Helena van Wee-
ring-Mulder die onder de schuilnaam Tante Fifi de
spil is geweest van een groot onderduiknetwerk in
deze regio. 

Simone Stevens
s.stevens@mediahuis.nl

Helena van Weering-Mulder die onder de schuilnaam Tante Fifi de spil is geweest van een groot onderduiknetwerk in deze regio. 

•i
Holocaustherdenking
De jaarlijkse Internationale
Holocaustherdenking is sinds
twee jaar weer openbaar en
wordt op donderdag 26 januari
om zeven uur ’s avonds in de
raadszaal van het gemeente-
huis van Gooise Meren in Bus-
sum gehouden. Annet Betsalel
gaat deze avond in gesprek met
Tante Fifi’s buurmeisje Isa
Boodt, die bijna negentig jaar is
en nog steeds in hetzelfde huis
woont. Verder wordt er een
korte film vertoond over Tante
Fifi en is er muziek van het
Joodse Vocaal Ensemble Sjiera.
Als afsluiting van de bijeen-
komst is er een minuut stilte en
worden bloemen gelegd bij de
Holocaustplaquette in de hal
van het gemeentehuis. Dit ter
nagedachtenis aan de meer
dan 600 joodse inwoners van
Gooise Meren die slachtoffer
werden van de Holocaust, on-
der wie ruim honderd kinderen. 

Annet Betsalel. ARCHIEFFOTO STUDIO KASTERMANS
Lenie (‘Fifi’) van Weering (l) en Toos de Vries, Isa’s moeder,
eind jaren ’40. AANGELEVERDE FOTO

❜❜Ze verzette zich
tegen elke vorm
van onrecht en

onvrijheid

❜❜Kinderen
moesten niet

worden gestraft
voor de keuzes
van hun ouders

ouders en kwam uiteindelijk in
contact met hem.

„Voor zijn moeder was de de
dood van haar grote liefde (Dick
Kroon werd op 7 januari 1945 gefu-
silleerd in Limmen, twee weken
voor de geboorte van hun zoon;
red.) dermate traumatisch dat ze
nooit over deze periode in haar
leven gesproken had. Nu kreeg
haar zoon te horen wie tot de be-
vrijding zijn pleegouders waren en
bij wie zijn moeder was onderge-
doken in de laatste maanden van
de oorlog. Hij was er zeer door
ontroerd.”

Dirk Kroon heeft inmiddels ook
contact met de kleinkinderen van
Tante Fifi, vertelt Betsalel.

Gestraft
Na de oorlog namen Helena en
Jaap van Weering een neefje in
huis dat het moeilijk had, omdat
zijn ouders gedetineerde NSB’ers
waren. „Dat laat nog meer zien hoe
Tante Fifi was. Kinderen moesten
niet worden gestraft voor de keu-
zes van hun ouders, dat druiste in
tegen hun gevoel voor recht.”

Dat herinnert de buurvrouw van
de Van Weerings, Isa Boodt zich
ook heel nog goed, getuige haar
uitspraken in het gefilmde inter-
view van Betsalel. „Ze verzette zich
tegen elke vorm van onrecht, on-
rechtvaardigheid en onvrijheid.”

Mevrouw Boodt zal tijdens de
herdenking vertellen over de rol
die haar ouders en ook zij speelde
bij het verzetswerk van Tante Fifi.


