
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.

GAD gaat 353 afval aanpakken

 ¢ De oranje bak wordt stapsgewijs. Foto: Bob Awick

Koninklijke onderscheiding voor drie Weespers 

In een binnenkort te 
verschijnen boek over 
de Bensdorp-chocolade-
fabriek wordt getoond 
dat deze fabriek een fa-
miliebedrijf was van in 
feite twee families. Net 
als bijvoorbeeld Vroom 
& Dreesmann en Peek & 
Cloppenburg. Maar om-
dat als merknaam Bens-
dorp is gevoerd, bleef de 
naam van de familie Van 
Veen-Slaghek steeds op 
de achtergrond. 

In de geschiedenis van 
het chocoladeconcern 
spelen naast de vaders 
en zonen Bensdorp dus  
verschillende heren Van 
Veen en Slaghek een 
rol. En ook een vrouwe-
lijk lid van deze tweede 
‘bedrijfstak’ heeft een 
stempel op de ontwik-
keling van de Bussumse 
fabriek gedrukt. Deze 
Antonia van Veen-Smit-
huysen (‘weduwe Slag-
hek’) speelde zelfs een 
sleutelrol bij de komst 
van de chocolademakers 
naar Bussum.

Door haar eerste huwe-
lijk met de steenrijke Am-
sterdamse wijnhandelaar 
Jan Slaghek kwam Anna 
(1830-1914) in de loop van 
de negentiende eeuw 
geregeld in de Gooise 
dorpen. De Slaghekken 
waren generaties lang 
bezitters van grond en 
huizen in deze omgeving. 
Zo weten we dat tussen 
Bussum en Naarden een 
herenhuis met bijbeho-
rende boerderij van de 
wijnkopers heeft ge-
staan. Bij de vaststelling 
van de nieuwe gemeen-
tegrens bij de afscheiding 
van Bussum van Naarden 
in 1817 werd het land van 
‘De Heer Slaghek’ door-
sneden. Het Bussumse be-
drijventerrein De Nieuwe 
Vaart en het Naardense 
Van Goghkwartier liggen 
op Slaghek-gronden.

De kennis over Bussum 
die Anna Smithuysen 
inbracht in haar latere 
huwelijk met Bensdorp-
compagnon Van Veen 
heeft hoogstwaarschijn-
lijk bijgedragen aan het 
besluit Bensdorp in het 
dorpje Bussum te vesti-
gen. Want door toedoen 
van koffie- en theehan-
delaar Van Veen verrezen 
een briketten- en een 
chocoladefabriek tus-
sen de boerderijen en de 
villa’s. 

Dit tweede huwelijk was 
buiten gemeenschap 
van goederen gesloten. 
Ongewoon in 1873. Me-
vrouw Van Veen was 
evenals haar man in de pe-
riode 1875-1895 mede-ei-
genaar van de Bensdorp-
fabriek. Zij investeerde er 
uit haar persoonlijk ver-
mogen zeer grote bedra-
gen in en heeft meerdere 
keren in moeilijke tijden 
het voortbestaan van het 
bedrijf mogelijk gemaakt. 

Hans Jonker

Anna Slaghek 

: Het echtpaar Van Veen-Smithuysen voor hun 
Villa Gudela (Nieuwe ’s Gravelandseweg 16) Mw. A.F.D.M. van Veen-Smithuysen


