
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 

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 2.

Over Lex Smidt leverde het Nati-
onaal Archief aanvullende infor-
matie. Lex was ongehuwd, Ne-
derlands-hervormd en in militaire 
dienst geweest bij de Motordienst. 
Hij was 1.70 m lang, had donker-
blond haar, blauwe ogen en een 
normale gelaatskleur. Hij werd 
thuis gearresteerd door politieman 

Wijnbergen en een man van de SD 
(Sicherheitsdienst), op grond van 
mededelingen, gedaan door een 
medewerker die in gevangenschap 
verkeerde. Die medewerker is later 
bij de NSB en de SS gegaan en ge-
sneuveld aan het Oostfront. 

Lex Smidt was actief met spiona-
ge in Naarden-Bussum. Hij heeft 
wapens en munitie uit Duitse op-
slag gehaald en verborgen en hij 
maakte en verspreidde onder-
grondse pamfletten. Tot zijn on-
dergrondse contacten behoorden 
o.a. Reeskamp, De Tourton Bruyns 
en Dobbe. Gerard Reeskamp is de 
Bussumse drogist, die reeds vóór 
het uitbreken van de oorlog infor-

matie verzamelde over mogelijke 
Duitsland-vriendelijke activiteiten 
in Nederland. Ad van Liempt publi-
ceerde in 2013 over hem het boek 
“De Drogist”. Titus Willem de Tour-
ton Bruyns en Theo Dobbe waren 
andere leidende verzetsstrijders. 
Naar Theo Dobbe werd in Naarden 
een straat genoemd.
        

De NRC van 16 mei 1997 schrijft 
over de Maastrichtse “Gedenksteen 
voor 24 vergeten verzetsstrijders uit 
het Gooi”. Aan het woord komt de 
dan 79-jarige Tini Knecht uit Bus-
sum. Zij is de enige vrouw uit het 
Maastrichtse proces en de enige 
van wie de straf werd omgezet in 

levenslang. Ze zegt onder meer: 
“Iedereen nam het vonnis gelaten 
op. We wisten waar we aan begon-
nen toen we in het verzet gingen”. 
In de nacht van 9 op 10 mei hoorde 
ze aan gestommel op de gang dat 
haar medegevangenen werden 
weggevoerd. “Even later ging mijn 
deur open. Daar stond een Duitse 
officier die me feliciteerde; hij ver-
telde me dat mijn straf was omge-
zet in levenslang”.
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