
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.

4 april 2018

 ¢ De oranje bak wordt stapsgewijs. Foto: Bob Awick

Koninklijke onderscheiding voor drie Weespers 

Als u loopt te winkelen in de Veer-
straat denkt u niet snel aan het 
negentiende eeuwse fregatschip 
Anna Catharina. Toch zijn er maar 
weinig stappen voor nodig. De ka-
pitein van dit 33 meter lange dub-
beldekse zeilschip heette namelijk 
S.H.Veer.  En naar hem is de winkel-
straat genoemd.

Omstreeks 1840 kwam Simon Hen-
drik Veer (die eigenlijk Siemon 
Hinderk Veer heette) in het dorpje 

Bussum wonen. Een interessante 
man, deze zeevaarder. Hij is in 1797 
geboren in de Noordduitse haven-
stad Emden. Pas bij zijn huwelijk in 
Amsterdam (1829) wordt de fami-
lienaam Veer wettelijk vastgelegd. 
Aan het eind van het huwelijksjaar 
werd zoontje Hendrik Simon ge-
boren, maar de aangifte van deze 
geboorte vindt pas na maanden 
plaats. Vader was op zee. 

Uit de rederijboeken en de scheep-
journaals weten we precies over 
welke schepen kapitein S.H.Veer 

het gezag voerde en waar hij zich 
bevond. De kranten drukten zgn. 
scheepstijdingen af waarin de aan-
komsten en afvaarten van de koop-
vaardijschepen werden gemeld. Uit 
deze bronnen blijkt dat kapitein 
Veer jaarlijks een reis naar Batavia 
(het huidige Djakarta) maakte en 
ook voer tussen de Indonesische 
eilanden. Dit in afwachting van vol-
doende lading voor de terugreis. 
Zijn ontmoeting met een piraten-
schip haalde in 1841 de Nederland-
sche Staatscourant. Siemon Hin-
derk Veer heeft de opkomst van de 

stoomvaart vanaf het eerste begin 
meegemaakt. De zeilschepen ver-
loren de concurrentieslag en ook 
Veer moest stoppen met zijn zee-
reizen.

Het zoontje overleed op zeven-
jarige leeftijd en vader werd al 
vroeg weduwnaar. Toen S.H. Veer 
in 1884 overleed kwam de enige 
wettelijke erfgenaam, zijn zuster 
Falkea Hinderina Hansen (andere 
familienaam!) vanuit Emden naar 
de Bussumse notaris. Uit de toen 
opgemaakte inventarislijst blijkt de 
bereisdheid van de koopvaarder. 
Veel Japanse en Chinese meubels in 
zijn Villa Delta aan de Brinklaan. De 
lijst noemt ook diverse “scheepjes”. 
Overigens had de overledene zijn 
huishoudster en haar echtgenoot 
ruim laten delen in de nalaten-

schap. 

De villa bestaat niet meer. Wat wel 
blijft is de naam van de winkel-
straat, ter herinnering aan een man 
die veel voor Bussum heeft bete-
kend. En ook ter herinnering aan 
één van de laatste zeilende koop-
vaarders. Vanaf nu zult u al winke-
lend wel even denken aan dat fre-
gatschip. 
Lees meer over de familienaam en 
over de zeerovers op de website 
www.historischekringbussum.nl .
Hans Jonker

De Veerstraat

Het fregatschip Anna Catharina  
                                 (collectie Noordelijk Scheeepvaartmuseum, Groningen)   

Siemon Hinderk Veer met onbe-
kend kind 
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