
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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Koninklijke onderscheiding voor drie Weespers 

De Naardense verzetsstrijder Lex 
Smidt was lid van rugbyclub ´t Gooi 
en woonde aan de Thierensweg, 
waar hij op 31 juli 1941 werd gear-
resteerd. Hij verbleef acht maan-
den in de Scheveningse strafge-
vangenis. In Maastricht werd hij 
berecht en in concentratiekamp 
Sachsenhausen geëxecuteerd. Een 
samenvatting van het verhaal op 
de lustrum-website van RC ´t Gooi 
(http://lustra.rugbyclub-gooi.nl/
lex-smidt-geexecuteerd/) in twee 
delen. Dit is deel 1.

In het eerste na-oorlogse bulletin 
voor de RC ’t Gooi-leden stond over 

hem: “Lex  heeft zich doen ken-
nen als een begaafde, eerlijke en 
doortastende kerel. Evenals vele 
anderen heeft hij zich na zijn de-
mobilisatie als onderofficier in het 
voormalige Nederlandsche leger 
beschikbaar gesteld voor onder-
grondsch werk. Door een verrader 
in Naarden viel hij den bezetter in 
handen”. 

Lex Smidt werd in november 1940 
lid van de rugbyclub. Op de “Ere-
lijst van Gevallenen 1940-1945” en 
in de “Dodenboeken 1940-1945” 
van het Oranjehotel (bijnaam voor 
de Scheveningse strafgevangenis) staat over hem vermeld: Alex Klaas 

Smidt, geboren in Diepenveen 
op 12 november 1914, bedrijfslei-
der van beroep, maakte deel uit 
van het verzet, aangesloten bij de 
OD, gearresteerd 31 juli 1941 we-
gens spionage en munitiebezit, in 
het ”Oranje-hotel” gezeten tot 31 
maart 1942, daarna vervoerd naar 
Maastricht, gefusilleerd in concen-
tratiekamp Sachsenhausen op 11 
mei 1942.

De geëxecuteerden behoorden tot 
de OD (Ordedienst), van oorsprong 
een ondergrondse organisatie van 
vooral Nederlandse (oud) militai-
ren. Zij bereidden zich voor op het 

ordelijke verloop van de periode 
tussen het vertrek van de Duitse 
bezetters en de terugkeer van het 
normale Nederlandse gezag. In 
Maastricht staat aan de Patersbaan 
een verzetsmonument, met de na-
men van de 24 geëxecuteerden. In 
april 1942 vond hier het Maastricht-
se OD-proces plaats. De verdachten 
werden op 22 april 1942 door het 
Feldgericht ter dood veroordeeld. 

In de Bussumse telefoongids van 
maart 1943 staat: Smidt E.P., Wik-
kelinrichting, Boschdienst en Elec-
trotechnische werkplaats aan de 
Thierensweg 36 in Naarden. Die 
werkplaats was van Egbert Smidt, 

Lex´ vader. Mogelijk was Lex dus be-
drijfsleider in de zaak van z’n vader. 
In het “Dagboek van een Naarder”, 
bewerkt door drs. Mies Langelaar 
en in 1995 uitgegeven door het 
Stadsarchief Naarden staat onder 
donderdag 31 juli 1941 genoteerd: 
“Er zijn heden weer enige personen 
opgepakt: Smit uit het benzinesta-
tion aan de Thierensweg”. 
Volgende week deel 2 (slot).

Tom Visser

Verzetsstrijder Lex Smidt – deel 1

Alex Klaas Smidt

Teamfoto RC ´t Gooi in april 1941. Lex Smidt staat op de tweede rij, 
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Gang in het ‘Oranjehotel’


