
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
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Rond 1900 maakten jonge man-
nen uit de gegoede stand vaak 
carrière in het vrije beroep, een 
bedrijf, het leger of openbaar 
bestuur. Voor meisjes was een 
carrière echter niet weggelegd 
en een echtgenoot van hetzelf-
de standsniveau vinden was 
ook niet makkelijk. Meisjes met 
goed verstand en creativiteit 
kozen er daarom voor om hun 
leven te vullen met activiteiten 
zoals liefdadigheid, schrijven, 
dichten of schilderen. Zo ken-
nen we in het Bussumse van 
ruim een eeuw geleden Rie van 
Woensel Kooy, Mia van Oost-
veen, Marie Cremers en vrou-
wen rond Van Eeden.

Marie Cremers (1874-1960), die 
het tweede deel van haar leven 
in Bussum doorbracht, schreef 
in het boekje “Lichtend verle-
den” over de tijd rond 1900:
“In Bussum maakte ik kennis 
met de Van Eedens; Hans en 
Paul waren nog kleine jonge-
tjes vol charme. Ze hadden toen 
een aapje en een grote hond. Ik 
bleef er een dagje en toen zij ‘s 
middags ging rusten, bleef ik 
met de jongetjes alleen: Paul 

roerde voorzichtig de piano 
aan en zei: ‘Dit is een vlinder-
tje.’ Voor Van Eeden met de 
vriendelijk-hypnotische blik was 
ik heel verlegen. De 
Kleine Johannes had 
mijn innige bewon-
dering.

Zijn vrouw Martha is 
steeds een niet ge-
noeg te waarderen 
vriendin voor mij 
gebleven, vol goed-
heid en begrip en 
met prettige stille 
humor. Veel hebben 
wij samen gewan-
deld en gezworven 
op de hei in Span-
derswoud. 

Toen ons gezin in 
Amsterdam woonde 
(ik was toen onge-
veer 20 jaar) ging ik 
in Bussum les nemen 
bij Jan Veth. Het 
atelier was een oud 
Marker huis. Het had 
veel charme, vooral 
op herfstmorgens 
als de ramen besla-

gen waren en de lijsterbessen 
in de nevel stonden, die de zon 
geleidelijk kwam verjagen.

Dikwijls dronk ik koffie bij Jo 
van Gogh-Bonger op Villa Hel-
ma, de weduwe van Theo, en 
haar zoontje Vincent, dat toen 

nog een klein blond 
jongetje was met een 
primitief en zuiver pro-
fiel. Ik mocht er op de 
zolder in het werk van 
Vincent grasduinen. Er 
was één schilderij, niets 
dan een hevige regen-
bui op een stuk land, 
fel en geurig op een 
donker-paarsig stuk 
grond. Onder de vele 
aangrijpende stukken 
trof mij dit bijzonder, 
weet ik nog.”

Marie tekende een 
portret van Paul van 
Eeden, die in 1913 op 
24-jarige leeftijd aan 
tbc overleed; zijn vader 
nam de tekening op in 
het boekje “Paul’s Ont-
waken” dat hij direct 
na het overlijden over 
zijn zoon schreef.  
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