
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 

Aan de Prins Hendriklaan nr. 7 
staat een charmante villa, verbor-
gen achter hoge hagen. De eerste 
bewoner, Antonie de Stoppelaar 
Blijdesteyn, is commissaris bij de 
N.V. Deli Maatschappij. Anton is 
op 9 december 1855 geboren te 
Sneek.
 
Hoe is het mogelijk dat deze Frie-
se jongeman een succesvol onder-
nemer in tabak en rubber wordt 
in Nederlands-Indië en de positie 
verwerft van commissaris van de 
N.V. Deli Maatschappij? 

De ouders van Antonie zijn Isaac 
de Stoppelaar Blijdesteyn en Ca-
tharina Haga. Het gezin wordt 
verblijd met zes kinderen: Daniël, 
Bouke, Hillegonda, Geertruida 
Maria, Maria en onze Antonie 
(1855 – 1928). 
Misschien heeft grootvader Da-
niel de Stoppelaar Blijdesteyn zijn 
kleinzoon Antonie op de kolonia-
le handel gezet. Hij is vennoot van 
een firma voor Handel in Koffij, 
Thee, Suiker en Tabak. 
In 1869 richten Jacob Nienhuys 
en Peter Wilhelm Jansen een ta-

bakscultuurmaatschappij op met 
de naam Deli Maatschappij. Deli-
tabaksblad wordt een begrip. 
 
Rond 1900 komt de auto-industrie 
op gang en neemt de vraag naar 
rubber toe. De Deli Maatschappij 
ontgint stukken oerwoud op Su-
matra en start rubberplantages. 

Stichting Blijdesteyn 
Op 2 januari 1928 overlijdt An-
tonie de Stoppelaar Blijdesteyn 
in de ouderdom van 72 jaren. Hij 
is ongetrouwd gebleven. Anton 
wordt begraven op Zorgvlied. 
Het grootste deel van zijn vermo-
gen heeft hij ondergebracht in 
een stichting die tot doel heeft 
verpleegsters en kantoormeisjes 
de gelegenheid te geven te her-
stellen van uitputtend werk. De 
verpleegsters hebben hem bij-
gestaan in zijn depressies en de 
kantoormeisjes hebben hem bij-
gestaan in de correspondentie en 
administratieve afhandeling van 

de verslagen. Hij weet wat hun in-
spanning is geweest en hoe karig 
hun beloning was. 
12 september 1928 wordt de va-
kantievilla, geschikt voor het ver-
blijf van twaalf jongedames, offi-
cieel geopend. Op de hoek van de 
Soestdijkerstraatweg en de Cura-
çaolaan te Hilversum. 
De Stichting Blijdesteyn (www.
stichtingblijdesteyn.nl) biedt al-
leenstaande, minvermogende 

jonge vrouwen een reisbeurs aan. 
Met deze stichting maakt Anto-
nie de Stoppelaar Blijdesteyn iets 
waar van de vierde regel van de 
korte principeverklaring van de 
Doopsgezinde Gemeenschap: 
Dopen wat mondig is, 
Spreken dat bondig is 
Vrij in ’t christelijk geloven 
Daden gaan woorden te boven. 

Gerard HooGendijk 

Antonie de Stoppelaar Blijdesteyn 

Villa Prins Hendriklaan 7 

Raad van Commissarissen N.V. Deli Maatschappij. Uiterst rechts Antonie 
de Stoppelaar Blijdesteyn. 


