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Fanatieke NSB-ers?
In het vorige nummer van BHT schreef Chris Leenders over 
moeder en dochter Mijnlieff, die in de villa Eik en Linde aan de 
Amersfoortsestraatweg 36 warme betrekkingen onderhielden met 
NSB-leider Anton Mussert. Hij noemde hen ‘fanatiek lid van de 
NSB’. Hans Jonker wees ons erop dat deze betiteling nuancering 
behoeft, gelet op de veroordeling van beide dames door het 
Tribunaal van het Arrondissement Amsterdam, dat belast was 
met de Bijzondere Rechtspleging ten aanzien van collaborateurs, 
landverraders en oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog.

Dochter Maria werd in 1946 beschuldigd van lidmaatschap van 
de NSB, waar zij voor werkte als inster van contributies, en van 
het verkrijgen van een vrijstelling van de inleverplicht van haar 
radiotoestel. Zij werd, mede vanwege haar jeugdige leeftijd en 
vanwege de indoctrinatie door haar omgeving, veroordeeld tot internering voor de duur van het voorarrest – 
zij was toen 15 maanden geïnterneerd geweest in bewaringskamp De Roskam in Weesp. Ook werd haar in beslag 
genomen radiotoestel verbeurd verklaard.

Moeder Helena, nicht van Mussert, werd beschuldigd van lidmaatschap van de NSB en het blijk geven van een nationaal socialistische 
gezindheid. Het tribunaal overwoog dat zij weliswaar schuldig was, maar ook dat zij ‘een uiterst geringe activiteit op nationaal socialistisch 
gebied’ ten toon had gespreid, en veroordeelde ook haar tot internering voor de duur van het voorarrest van 16 maanden, eveneens in De 
Roskam in Weesp, en voorts tot verbeurdverklaring van 10% van haar vermogen (of 15%, mocht dat vermogen groter zijn dan f 100.000,-). 

De vriendschappelijke relatie met Mussert was kennelijk geen strafbaar feit. Beiden werden dan ook in 1946 in vrijheid gesteld, en niet, zoals in 
het artikel van Leenders stond, in 1950.

Overigens stond in de inleidende alinea bij datzelfde artikel dat de villa nog steeds aan de Amersfoortsestraatweg zou staan. Dat is niet het 
geval. De villa is in de jaren zestig afgebroken.

Nol Verhagen

De NSB-lidmaatschaps-
kaart van Anton Mussert

banden’. Bussum kende 
gedurende een aantal jaren 
drie van deze videotheken. 
Zeven dagen per week van 
’s morgens tot midder-
nacht geopend. De video-
theken bedienden vooral 
de nog altijd onverzadig-
bare vraag naar films met 
spanning, humor, geweld 
en erotiek. Voor art house-
films was een apart plankje 
ingericht. 

Ook de artistieke film 

bleek een blijvertje in Bus-
sum. Het initiatief om een 
enkel avondje per week 
‘moeilijke’ films te verto-
nen in jongerencentrum 
’t Krogt aan de Landstraat 
(1978) schoot wortel. Via 
de Huizerweg (De Bak), 
de Havenstraat (Palet) en 
de Molenlaan (het Elcker-
theater) is het Filmhuis 
Bussum nu een vaste 
plaats van vermaak aan de 
Bredius weg geworden. 
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