
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 

Waarom een bijnaam
Bijnamen zijn uit de mode geraakt. 
Maar zeker in de periode van 1880 
tot 1930 hadden veel Bussummers 
er wel degelijk een. 
Een belangrijke reden om bij-  
namen te gaan gebruiken was 
dat, vooral binnen grote families, 
gedurende vele generaties telkens 
weer dezelfde voornamen terug-
kwamen. Denk aan de families 
Krijnen, Majoor, Ruizendaal , Van 
den Berg en Fokker. Hoe houd je 
de Jannen, Harmens, Hermannen, 
Knelissen, Pieten en Henken dan 
nog uit elkaar?! 
Zo werden de Herman Krijnen’s 
‘Herman Tut’ en ‘Tarwebroodje’. 

En de Harmen van den Berg-en ‘De 
Ark van Noach’ (hij woonde in een 
woonschip in de Bussumse haven), 
‘Rooie Harmen’ en ‘Jan Donderop’.

Daarnaast was het gebruik van 
bijnamen een manier om onder el-
kaar over personen te praten zon-
der dat buitenstaanders begrepen 
over wie het ging.
Het kwam ook voor dat iemand in 
verschillende groepen een andere 
bijnaam had.  
De vrouw van Gerrit Bakker werd 
‘De Márritol’ genoemd. Ze pruim-

de, dronk en rookte sigaren. ‘Hap 
zonder kin’ was de waarzegster 
uit de Baaienrokkenbuurt (korte 
Landstraat). ‘Etter en bloed’ de 
timmermannen Schimmel en Vrak-
king, 

‘Stap allemachtig’ de bijnaam voor 
professor Pooters uit de Batterij-
laan, van beroep ‘Zonderling’. Jan 
van den Berg, huis-, decoratie- en 
rijtuigschilder en mede-oprichter 
van Harmonie Crescendo noemde 
men ‘de Kwak’.

Bijnaam – scheldnaam
Bijnamen waren in principe niet 
bedoeld als scheldnaam. Maar 
omdat ze vaak gebaseerd waren 
op uiterlijke kenmerken, waren 
ze vaak niet fijngevoelig en kwam 
het soms hard aan.
De gebroeders Van Eijden heet-
ten Rijk ‘de Kiek’, Willem ‘de Zog’ 
en Gijs ‘de Lijster’. Met ‘De Beel-
denstormer’ werd pastoor H .v.d. 
Bergh bedoeld. Vanwege zijn al-
tijd boze blik werd Jan Griffioen 
‘Jan Onweer’. 

Willem v.d. Brink, de oudste Bus-
sumse snoepwinkelier, lengte 1.50 
m., werd ‘Wessie Pot’ genoemd. 
Schaapsherder Matheus Boel was 
beter bekend als ‘Teus de Bok’, 
‘Lotje Margarine’ de wat verwaar-
loosde mw. Hogenbrink en Tijmen 
Poep en Jan Scheet de gebroeders 
Krijnen. 

Na 1930 kwamen er nauwelijks 
nieuwe bijnamen bij, het gebruik 
stierf geleidelijk uit.
Inmiddels zijn ruim 200 bijnamen 
opgetekend. Deze lijst is in te zien 
bij het documentatiecentrum van 
de Historische Kring Bussum.
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Bussumse bijnamen

Pastoor H. v.d. Berg: 
‘De beeldenstormer’.

Willem van den Brink: ‘Wessie 
Pot’

Van Eijden: Rijk ‘de Kiek’


