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In memoriam Adrie Smit

Het verleden in beeld

Op woensdag 11 januari 2017 overleed in Wognum 

ons bestuurslid Adrie Smit. Hij werd 73 jaar. Vanaf de 

oprichting van onze stichting in 1997 maakte Adrie 

deel uit van het bestuur van De Cromme Leeck. 

Het verleden in beeld. Zo luidt de titel van het in 1988 

verschenen boek dat Adrie met zorg samenstelde. 

In dit boekwerk geeft hij door middel van woord en 

beeld een inkijkje in de geschiedenis van Wognum, Nib-

bixwoud en Zwaagdijk-West. 

In feite besteedde hij daar een groot deel van zijn leven 

aan: het verleden zichtbaar maken, voor hemzelf en 

voor anderen. Het kerkelijk leven op de eerste plaats, 

maar ook het dorpsleven en het familieleven: de on-

derste steen moest boven om dat ene feit of het juiste 

jaartal te weten te komen. 

voerde hij gesprekken en speurde hij naar bid-

prentjes, ansichten en foto’s.

Gaandeweg bouwde Adrie een indrukwekken-

de hoeveelheid kennis én materiaal op. In de 

dorpskrant en in uitgaves in eigen beheer 

publiceerde hij zijn onderzoeksresultaten.

Voor ons en vele anderen was hij een 

onuitputtelijke vraagbaak. Wanneer een 

van ons tijdens een bestuursvergade-

ring vertelde iets nieuws ontdekt te 

hebben, hoorde Adrie het verhaal 

eerst rustig aan. Vervolgens bevestig-

de hij de ontdekte gegevens en vul-

de hij die aan met bijzonderheden 

die hij direct paraat had.

Hij schreef een aantal boeiende ar-

tikelen voor onze jaarboeken. Nog 

maar kort geleden voerde ons be-

stuurslid Kees Veken enkele gesprek-

ken met hem. Die dienden als basis 

voor een artikel met als titel ‘Archi-

varis Adrie Smit’ dat in dit jaarboek 

geplaatst is. Daarin worden Adries leven 

en werk beschreven. Goed is het dat hij 

dit verhaal zelf nog heeft gelezen en, waar 

nodig, heeft gecorrigeerd.

In Adrie Smit verliezen we een nieuwsgierig man 

met een grote passie voor lokale geschiedenis. 

Dankzij hem zijn talloze aspecten uit het verleden van 

met name Wognum zorgvuldig vastgelegd en bewaard.

We gedenken hem met eerbied en dankbaarheid.

Ina Broekhuizen

Adrie Smit ontving in 
2011 een koninklijke 

onderscheiding.


