
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 

De Bussumse kunstenaar Jan Veth 
(1864-1925) tekende en schilderde 
portretten. Portretten van gewo-
ne mensen zoals Louw, de tuin-
man of Jan Schaap, maar ook van 
belangrijke en beroemde mensen. 
De historicus Johan Huizinga ver-
telt over hoe het gekomen is dat 
Jan Veth Dr. Abraham Kuyper kon 
tekenen en schilderen.

“Veth zocht altijd naar modellen 
die hem belang inboezemden. Het 
was niet de tronie op zichzelf, die 
Veth najaagde. Het was de belang-

wekkende mensch, mits markant 
van gezicht, dien hij wilde afbeel-
den. Hij zocht dien overal, en met 
zekere voorliefde in het actieve of 
wetenschappelijke leven. Hij wilde 
werkers en doeners.
Toen de jonge schilder in den zo-
mer van 1890 Dr. Abraham Kuyper 
trachtte te benaderen, was het 
niet louter de jachtlust zelf. De uit-
gever Kruyt (uitgever van De Stan-
daard, het dagblad van Kuyper. 
KO) wilde een geëtst portret van 
den grooten leider in den handel 
brengen, van wien nog geen goe-

de beeltenis bestond. Veth ging 
op een middag naar een meeting 
waar Kuyper sprak, maar... raakte 
zoo onder den indruk van diens 
welsprekendheid, dat hij geen 
schetsje maakte. Kuyper zou spoe-
dig  op reis gaan, en er bleef niets 
anders over, dan hem op zijn colle-
ge in de Vrije Universiteit te bespie-
den. Doch dit ging niet zonder zijn 
toestemming. Veth trok de stoute 
schoenen aan, en schreef een di-
plomatieken brief, die niet alleen 
van een teekening, maar ook 
reeds van de begeerte gewaagt, 
hem te schilderen. Kuyper ant-
woordde hem op een briefkaart, 
dat hij na zijn zomerreis eens zien 
zou, ‘mits onder conditie, dat het 
oordeel of het geslaagd is, aan mij 
verblijve, en alleen wat slaagt, de 
wereld inga.’ Het werd 1892. Voor 
dat portret had Veth colleges in de 
Vrije Universiteit bijgewoond. 

Namens zijn familie, die de litho-
grafie de best geslaagde beelte-

nis achtte die er van hem bestond, 
verzocht Kuyper in 1897 Veth, 
hem in olieverf te schilderen. De 
stoere kop was in dat najaar op 
Arti te zien. Het is een van die 
stukken welke zich voor goed in 
het geheugen prenten, sterk en 
vol geschilderd, opmerkelijk door 
de enge omraming, die het ge-
weldige hoofd haast niet schijnt te 
kunnen bevatten.”

Klaas Oosterom

Meer over deze en andere Bus-
sumse beeldende kunstenaars in 
het Bussums Historisch Tijdschrift 
van december 2017.
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