
WEESP Doordat we afval steeds 
meer scheiden, is er geen grote 
grijze bak voor restafval meer 
nodig. Een kleintje van 140 liter 
is genoeg. Daar staat de komst 
van een oranje afvalbak tegen-
over. Hier gaan de plastic en me-
talen verpakkingen en drink-
pakken (pmd) in. Dat betekent 
voor veel huishoudens kliko 
nummer 4, naast de grijze, de 
groene (gft) en blauwe (papier).

De oranje pmd-bak komt in de 
plaats van de losse zakken waar-
mee het pmd-afval nu wordt in-
gezameld en die vaak wegwaaien 
als ze op de vuilnisman liggen te 
wachten. Bovendien krijgt niet ie-
dereen vier kliko’s. Wie zijn afval 
liever zelf gescheiden wil inleve-
ren, mag dat ook doen. Daarnaast 
is het zo dat in krappe woningen 
een maatoplossing moet worden 
gevonden, zo legt milieuwethou-
der Herman Tuning uit. “Soms is 
het veel te krap voor één of meer-
dere kliko’s. We gaan de komende 
periode samen met de betreffende 
bewoners kijken naar de beste op-
lossing. Dat zou een extra onder-
gronds inzamelpunt in de wijk 
kunnen zijn.”

Maar ook velen die wel een ruime 
tuin met schuur hebben, houden 
het minischeidingsstation liever 
buiten de deur. “Een beetje te veel 
van het goede”, antwoordt een me-
vrouw uit Weesp op eeMaar ook 
velen die wel een ruime tuin met 

schuur hebben, houden het mini-
scheidingsstation liever buiten de 
deur. Maar ook velen die wel een 
ruime tuin met schuur hebben, 
houden het minischeidingssta-

tion liever buiten de deur. n vraag 
van GooiTV, dat over dit onder-
werp kwam filmen in Aetsveld. 
Veel inwoners in deze wijk lossen 
het op om de bakken net buiten 

de tuin te plaatsen, formeel ge-
zien op de openbare weg, zonder 
daarbij overigens de doorgang te 
belemmeren. “Mijn tuin is groot 
genoeg, maar we hebben het net 

helemaal vernieuwd en dan wil 
je daar niet al die kliko’s kwijt”, 
zegt een andere Weespse. De pa-
pierbak was haar al te veel, oud 
papier brengt ze liever zelf weg.
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 ¢ De oranje bak wordt stapsgewijs. Foto: Bob Awick

Koninklijke onderscheiding voor drie Weespers 

Door het Nationaal Archief 
in Den Haag worden ieder 
jaar in januari de stukken 
vrijgegeven waarvan de 
geheimhoudingstermijn 
is verstreken. Ook dit jaar 
is daarbij weer een aantal 
onderwerpen uit de ge-
schiedenis van Naarden en 
Bussum. Het meest opzien-
barend zijn de archiefstuk-
ken over ‘de kluis van Mus-
sert’. 

Anton Mussert was de lei-
der van de Nationaal So-
cialistische Beweging, een 
politieke partij die in de ja-
ren 1940-1945 nauw samen-
werkte met de Duitse bezet-
tingsmacht. Aanhangers van 
de N.S.B. waren berucht om 
hun hand- en spandiensten 
aan de bezetters. Zij wer-
den na de bevrijding voor 
hun landverraad en andere 
misdaden vervolgd. Mussert 
werd ter dood veroordeeld 
en in 1947 geëxecuteerd.     

Familie van de N.S.B.-voor-
man woonde in de villa Eik 
en Linde aan de Amersfoort-

sestraatweg 36 in Naarden 
(recht tegenover Jan Tabak, 
nu staat er nieuwbouw). Bij 
de bevrijding in mei 1945 is 
door een Bussumse arresta-
tieploeg in de tuin van Eik 
en Linde een kluis opgegra-
ven. Eigendom  van Anton 
Mussert. Over de inhoud 
van deze brandkast is in de 
loop der jaren al veel door 
historici en onderzoeksjour-
nalisten geschreven. En nu is 
het voor iedereen mogelijk 
om ook zelf een kijkje te ne-
men.
Veel contant geld, pakken 
aandelen en verschillende 
sieraden. Maar de meest bri-
sante vondst vormt een sta-
peltje brieven. Op de door 
de arrestatieploeg opgestel-
de inventarislijst wordt dit 
omschreven als ‘Eenige zeer 
interessante brieven, be-
trekking hebbende op het 
intieme particuliere leven 
van Mussert’. De Naarden-
se villa werd al beschouwd 
als een ‘liefdesnestje’ waar 
zich een geheim dubbelle-
ven van de gehate politicus 
afspeelde. De vondst in de 

kluis bevestigde deze rod-
del.

De brandkast is na inventa-
risatie verzegeld en in een 
bankgebouw in Hilversum 
opgeborgen. Een Bussumse 
jurist werd aangesteld als 
beheerder van de in beslag 

genomen villa en de daarin 
aanwezige (deels gestolen) 
eigendommen. Uit de nu 
openbaar gemaakte archie-
ven blijkt dat dit niet altijd 
volgens de regels is gegaan. 
Een van de leden van de ar-
restatieploeg kreeg bijvoor-
beeld de gelegenheid om 

een aandenken uit te kie-
zen. En de bewindvoerder 
bezweek zelf voor de verlei-
ding en verkocht voor eigen 
gewin een aantal aandelen. 
Het leverde hem een celstraf 
van een jaar op. 

Een peperduur platina col-
lier met een briljanten han-
ger bleek ‘zoekgeraakt’. En 
de brieven, die zijn even-
eens spoorloos verdwenen. 
Ook toen twee jaar geleden 
de 92-jarige vrouw overleed 
die indertijd als jong meisje 
het ‘liefdesnest’  bewoonde 

kwamen zij niet tevoor-
schijn. 

Op de website van de Histo-
rische Kring Bussum is een 
aantal papieren uit het Na-
tionaal Archief over ‘de kluis 
van Mussert’ in te zien.
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