
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 
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 ¢ De oranje bak wordt stapsgewijs. Foto: Bob Awick

Koninklijke onderscheiding voor drie Weespers 

De voorpagina van De Telegraaf 
van 12 juni 1924 meldt dat in 
zijn woonplaats Bussum is over-
leden de beroemde organist 
en componist Jean-Baptiste de 
Pauw. Ook de begrafenis op de 
Bussumse algemene begraaf-
plaats haalt een paar dagen 
later de voorkant van het och-
tendblad. Alle kranten schrijven 
over het grote verlies voor de 
Nederlandse muziekwereld en 
de belangrijke rol die De Pauw 
met name heeft gehad als leer-
meester, van onder meer Aaltje 

Noorderwier, Hendrik en Willem 
Andriessen en Anthon van der 
Horst. 

De in Brussel opgegroeide Jean-
Baptiste de Pauw was een uit-
zonderlijk getalenteerde orga-
nist en heeft als jongen nog met 
Franz Liszt piano à quatre mains 
gespeeld. Toen in 1879 in het 
Amsterdamse Paleis voor Volks-
vlijt een orgel in de concertzaal 
werd geplaatst werd De Pauw 
als vaste organist aangetrok-
ken. De familie woonde eerst in 

Amsterdam maar verhuisde in 
1889 naar de villa “Pauline” aan 
de Heerenstraat nr. 60. Nu staat 
hier het flatgebouw Quartre 
Bras (!). 

Bij de inhuldiging van koningin 
Wilhelmina in 1898 bespeelde 
J.B. de Pauw het orgel in de 
Nieuwe Kerk. Na zijn loopbaan 
als organist richtte hij zijn aan-
dacht op het lesgeven, aan het 
Amsterdamsch Conservatorium 
en de muziekschool van Toon-
kunst in Amsterdam. De compo-

sities en orgelbewerkingen van 
De Pauw dateren vooral uit zijn 
jeugdjaren.
Na het overlijden van hun do-
cent vormden zijn leerlingen 
een comité om geld in te za-
melen voor een monument. De 
Gooi en Eemlander bericht op 25 
mei 1925 over de plechtige ont-
hulling: “Het grafmonument be-
staat uit een zandsteenen plaat, 
waarin de H.Caecilia is gebeiteld. 
Aan haar voeten een sluime-
rende leeuw. Het inschrift luidt: 
”Jean Baptiste Charles de Pauw, 
31 maart 1852-10 juni 1924, van 
leerlingen en vrienden”. 

De composities van De Pauw 
worden niet meer gespeeld. En 
de grafsteen is in juni 1970 ver-
wijderd. Direct achter het Basti-
on Hotel ligt op de algemene be-
graafplaats -tussen wel bewaard 
gebleven stenen uit 1924- een 
anoniem stukje gras. 

Hans Jonker

Eeuwige roem

De Telegraaf van 24 juni 1924 (nr. 3 is de componist Julius Röntgen)

Algemene Begraafplaats Bussum graf nr. 324 Portret uit 1912 door Frans Deut-
mann (collectie Conservatorium 
van Amsterdam)


