
huisje verkocht aan K. Deelen uit Delft 
voor f 40.000,-. Die prijs komt ons wel 
erg hoog voor, mogelijk is hier sprake 
van een vergissmg of ziJn er andere fàc- 
toren m het spel geweest. 
Toen de familie m 1940 het huisje betrad 
vond men er een oude divan bedekt met 
een paars kleed, lege boekenplanken en 
geen lamp. Achteraf vragen wij ons af of 
er toen wel electnciteit was. Mevrouw 
Van de Griendt vertelde wel dat zij de 
tuin grondig had laten veranderen en o.a. 
een zandbak had laten aanleggen. 
Wij kwamm uiteraard vooral om te ver- 
nemen of aan het huisje veel veranderd 
wasmdeperiodevandeMeVande 
Griendt of ir. Deelen en of latere bewe 
ners nog het een en ander veranderd heb- 
ben we€m we dus niet. Overigens vertel- 
de mevrouw Van de Gnendt nog enkele 
aardige verhalen. Een van haar buren 
was de familie Spliethof. De heer Splie- 
t .  - cargadoor (scheepsbevrachter) - 
had op een keer grote marmeren platen 
laten komen voor zijn woning en die 
stonden nog buitai tegen de muur. Als 
een magneet trokken die mooie platen de 
aandacht van de broertjes Van Eeden. Ze 
d e k t e n  dat grote h e z e h e n  er zo 
lekker vanaf ketsten. Ze werden skeds 
handger en fanatieker met het gooien 
van de k iezeben  en stevige trefkrs 
werden met gqoel begroet. De marmeren 
platen sieuvelden. De heer Spliethof 

Het vuilnisbosje 

In mijn jeugd eindigde de bestrating van 
de Laarderweg ewn voorbij de Hamer- 
straat. Daarna ging de weg over m een 
karrenpad. ñechts daarvan lagen voorbij 
de bouwgmden de akkers van de Bus- 
sumse boelm. De boeren v7xblwh 
daar vooral rogge en knolgewassen o.a. 

greep naar de telefbon en verzocht Frede- 
nk van Eeden direct te komen kijken 
naar de schade. Deze kwam, keek en 
sprak de gedekmardige woorden: 
"Roept u mij daarvoor uit mijn werk!". 
Hoe de zaak verder is afgelopen wist de 
vertelster niet. Ze kon zich nog wel her- 
inneren dat de heer Spliethof als hij over 
Truida Everts sprak, haar aanduidde ais 
'de passieloze lelie' of ais 'de treurwiíg 
van de Nieuwe 's-Gravelandseweg'. 
Toen Truida Everts later in een pension 
woonde in het Spiegel, kwam zij nog wel 
eais langs bij het oude huisje. Mevrouw 
Van de Gnendt hoort haar moeder nog 
zeggen: "Och! Wat ziet het arme mens er 
toch slecht uit". Hoe kon het ook anders. 
Z~J heeft heel wat moeten meemaken. De 
laatste jaren met Fredenk van Eeden wa- 
ren loodzwaar geweest. Zo moest van 
Eeden om financieel het hoofd boven 
water te houden, zelf een pension opzet- 
ten. Hij was daar om meerdere redenen 
natuurlijk volkomen ongeschkt voor. 

Familie G. Langemeijer-Lucassen 
(artikel met toestammg overgenomen 

uit Spiegelzicht) 

Met dank aan de fhdie H.G. S&- 
Postma, die ons een reye Oegstgeest be- 
zorgde en mevrouw Van de Gnendt voor 
de hartelijke ontvangst en de fbto's. 

suikerbieten, kooiraap en waterknollen. 
De rijen akkers waren vooral als de rog- 
ge rilp was een heel mooi gezicht. Aan 
het begai van de rij h r s  was vlak 
langs het pad een klein bosje. Het was 
een vreemd bosje: niet zoals er meer wa- 
ren van eikenhakhout, maar het bestond 
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uit vlier en kriekenstruiken met m het 
midden een open plek. In die tijd heette 
de vuilnisman 'asman' en de vuhswa- 
gen 'aswagen' of 'askar'. Door de be- 
woners werd bijna alleen as aangeboden 
dat in oude emmers, wasketels of m e s  
langs de weg werd gezet en door de as- 
man in de askar leeggeloept. In die tijd 
hadden de mensen weinig of geen afval. 
Vodden werden verkocht aan de vodde- 
manendeschi i l~kwammins tens l  
keer per week de aardappelschillen en het 
gromkmhl ophalen. Papier en hout 
waren hard nodig om de kachels en de 
fomuizeti aan te maken en te stoken. Al- 
leen adelen die niet meer bruikbaar 
waren werden -id. Vreemd g e  
noeg werden die ahjd ergens buiten de 
bebouwde kom gedumpt. De Laarder- 
wegbuurt dumpte het afval als regel op 
die open plek m dat bosje. Het bosje 
werd dan ook m de volksmond het 
'vuilnisbossie' genoemd. Mip oudere 
broer, broeder Vitus, vertelde mij tijdens 
zijn laatste verlof uit Indonesië, dat daar 
in de mobilisatie 1914-191 8 een kanon 
he& gestaan. ik hoorde & voor het eerst 
en misschien horen veel Bussumers & 
nu ook voor het eerst, maar het verklaar- 
de wel die open plek m het midden. En 
die struiken hebben waarschijnlijk voor 
camouflage gediend. Weten andere Bus- 
sumers misschien of er nog meer ge- 
schut m onze omgeving heeft gestaan? Ik 
ken wel de loopgram in de bossen langs 
de hei en de kazemattai op de Franse 
Kamp. Waren dit veddgmgswerken 
voor Amsterdam? 
Het vuiinisbosje &de grde aantrek- 
@kracht op de kmderen uit. Iets 
bruikbaars was er niet te vindai. Er la- 
gen niet meer te repareren emmers, ka- 
chelpijpen, wasketels en fi-derdelen. 
Oude schoenen en soms een heel oude 
matras. Maar âe kinderen 
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graag m de rommel en waren geluklag 
als zij een fietsvelg vonden, heerlijk om 
mee te hoepelen. Of een paar kinderwa- 
genwielen daar kon een kar van worden 
gemaakt. Als we 'vadertJe en moedertje' 
speelden zochten we 'broodjes' m het 
vuhsbosje, dat waren de vrucht~es van 
het kaasjeskruid. In het najaar werden de 
krieken gegetai. Mip oudste broer heeft 
bij stuk~es en beet~es voor ons, zijn jon- 
gere zusjes, een fiets bij eikaar ge~.~&. 
Het was geen mooie fiets, er mankeerde 
van alles aan. Bovendien was het een 
z.g. 'doortrapper', maar het was een fiets 
en hij reed. ik denk dat mijn moeder niet 
wenthousiast geweest zal zijn,wantwij 
werden w vuil van de keüing. Maar het 
allermooiste vundai eais twee zusjes van 
me. Aan een van de struiken hmg een 
pop, het was een oude i a p p q q  zonder 
benen, maar op de buik was een briefje 
gespeld WaarqJ stond: 
Pluk mij, pluk mij 
Ik zal alle dagen zoet zijn. 
Alles gaat met stoom, 
Maar kleine kinderen groeien aan de 
boom. 
Dat briefje bra& grde verwarrjng onder 
ons. Het was al w moeilijk te begrijpen 
hoe de ooievaar precies wist waar hij de 
kinderen moest brengen. Die kinderen 
leken precies op de ouders en de andere 
kinderen in dat gezin. Hoe wist de mie- 
vaar &? En hoe moest het nu met de 
kindemaandeboam?Moeseendem- 
cendannetzolímgzoekentotereenkmd 
wasdatpreciesophenleek?Hetwas 
vuor ons eai heel probleem waar ook de 
volwassenen ons niet mee kondm helpai. 
Maar eens zijn wij toch wijs geworden. 
Met veel plezier denk ik terug aan het 
'vtuùmbassie' en ik daik dat meer oude 
bwrbxmers dit doai. 




