
10

Archivaris Adrie Smit

Op 11 januari 2016 overleed ons bestuurslid Adrie 

Smit, nog vrij plotseling. Zijn gezondheid was al 

geruime tijd achteruit gegaan. Inmiddels had Adrie 

het besluit genomen om niet langer aan te blijven 

als bestuurslid van onze stichting. De redactie had 

dan ook besloten om een artikel aan hem te wij-

den. Ik heb vervolgens een aantal malen met Adrie 

op zijn kamer in Sweelinckhof gesprekken gevoerd 

en hem zo veel mogelijk zelf nog iets laten ver-

tellen over zijn leven. Feiten en jaartallen uit zijn 

leven waren alle al zorgvuldig door Adrie zelf op 

schrift gesteld. Het ging mij er meer om in het ver-

haal een persoonlijke noot te treffen. Het waren 

bijzondere ontmoetingen die beide partijen bij tijd 

en wijle ontroerden. Vooral de herinnering aan zijn 

tijd op het seminarie deed Adrie beurtelings lachen 

en huilen. 

Dit artikel is het resultaat van ons onderhoud.

Jeugd

Adrianus Antonius Gerardus (Adrie) Smit werd gebo-

ren op 14 januari 1943 in het karakteristieke grote huis 

aan de Grote Zomerdijk 13. Een dag na zijn geboorte 

overleed zijn halfzusje Gerarda in huize St. Agnes. Vader 

Jaap Smit moest op 15 januari twee kinderen tegelijk 

aangeven, één geboren, één overleden.  Van Adries ge-

boorte is geen gedrukt geboortekaartje gemaakt. Zijn 

oudste zus Trien stuurde de geboorteaankondiging per 

briefkaart. Adrie werd thuis en in zijn naaste omgeving 

Aik genoemd.

Zijn eerste herinnering was van 14 maart 1945, toen 

hij, twee jaar oud,  staande voor het huis en de hand 

van zijn zus Bertha stevig vastklemmend, keek naar de 

in brand staande boerderij van Roemer. Deze was door 

de Duitsers in brand gestoken als een represaille.

Adrie bezocht de bewaarschool, gevestigd in het ge-

bouw naast het St. Agnesgesticht. Zoals zo veel andere 

kinderen kreeg hij daar de liefdevolle zorg van zuster 

Lebuïna (Haakman) en verhuisde toen hij zes was met 

zijn klasgenoten naar de Theresiaschool, waar hij les 

kreeg van juffrouw Kamp.

De weg naar school, voor hem bestaande uit de 

Kerkweg, was lang. En soms waaide het ook nog zo 

verschrikkelijk hard. Maar als het heel erg was, hoefde 

hij niet naar school.  Ook werd hij nog wel eens tegen-

gehouden door zwarte Siemen Bleeker. Die liet hem 

niet eerder doorgaan dan nadat Adrie een liedje had 

gezongen!

Eenmaal op de jongensschool aangeland, kwam hij te-

recht bij juffrouw Commandeur, door Adrie  juf Dot 

genoemd. Zij kon, en dat was algemeen bekend, prach-

tig voorlezen. Een hoogtepunt in zijn lagereschoolcar-

rière was wel het huwelijk van 

meester Beemsterboer. Dat viel 

in de winter. Een aantal jongens 

van de Zomerdijk,  onder an-

dere Kees Schouten en Jan en 

Kees Romein, togen vanaf de 

Dijk schuin over het ijs en de 

landerijen richting de kerk van 

Spanbroek, waar het huwelijk 

werd gesloten. 

Adrie kon goed leren: eenmaal 

Kees Veken

Geboorteaankondiging van Adrie per briefkaart.

1948. Het gezin Smit. Voorste rij v.l.n.r.: 
Thea, Gerard, vader, Leo, moeder, Adrie, 
Ellie.  Afra. Bovenste rij: Jaap, Bertha, 
Lies, Gerard Snoeks, Koos, Piet. Wim 
staat niet op de foto; hij verbleef als 
priesterstudent in Bergen op Zoom.
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behaalde hij zelfs een 10- op zijn 

rapport: dat was voor godsdienst. 

En voor misverzuim had hij een 

0, want hij ging alle dagen naar de 

schoolmis.

Hageveld en verder

Aan het einde van de zesde klas 

maakte Adrie duidelijk dat hij wel 

‘op studie’ wilde, dat wil zeggen: hij 

voelde zich tot het priesterschap 

aangetrokken.  Deken Stammeyer 

had dan in de hogere klassen ook 

wel wat ‘geronseld’, maar Adrie 

schreef dit verlangen toch wel toe 

aan een ‘goddelijke ingeving’. 

Tijdens zijn verblijf op seminarie 

Hageveld hield Adrie, naast de 

Hoorn, daarna vier jaar aan een avondschool in Amster-

dam, maar het zo zeer verlangde ‘papiertje’ werd niet 

behaald. Ondertussen deed Adrie  ook wat ervaring 

op in de agrarische sector door in de vakanties op het 

fruit- en groentebedrijf van zijn broer Koos te werken 

samen met de andere knechten Jan Groen en Jan Schou-

ten.  Daarnaast  deed hij allerlei cursussen. Tussen 1965 

en 1970 was Adrie werkzaam bij diverse bedrijven, maar 

op 26 januari 1970 begon hij te werken bij de Dienst 

Sociale Werkvoorziening in Hoorn. Vanaf 1976 deed hij 

dat halve dagen, zodat hij vanaf die tijd veel tijd kon gaan 

besteden aan zijn hobby’s, speciaal het stamboomon-

Adrie’s schoolrapport.

1959. Spelletjes op het seminarie: wedstrijd, voor telkens twee leerlin-
gen, beschuit opeten en daarna een liedje fluiten. Wie is de snelste? 
Hier zet Adrie een goede tijd neer… .

studie, zichzelf en anderen bezig met de zogenoemde 

buitenschoolse activiteiten. Adrie  benutte zijn muzi-

kale aanleg door een orkestje te vormen, dat hij zelf 

dirigeerde. Dit kleine gezelschap, uitgedost in geïmpro-

viseerde uniformen, musiceerde bij gelegenheid op de 

Court, een veld achter het seminarie. 

Evenals bij zo veel andere aspirant-priesters  kwam er 

ook bij Adrie een voortijdig eind aan zijn ‘roeping’. Aan 

het einde van de vijfde klas hield hij het voor gezien en 

keerde  terug naar Wognum.

Toch wilde hij graag zijn gymnasiumopleiding afmaken. 

Hij bracht drie jaar door op het Werenfriduslyceum in 

1959: Hageveld, carnavalsoptocht. Adrie derde van rechts, vijfde van 
rechts Jaap Schipper uit Wognum, met klarinet.
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derzoek en geschiedenis in het algemeen. In 1983 werd 

Adrie archivaris van de parochie Wognum. Voor dit werk 

bracht hij iedere zaterdag twee uur door op de pastorie.

Muziek

Al op jeugdige leeftijd bleek dat Adrie een goede mu-

zikale aanleg had en de muziek is dan ook voor hem 

een belangrijke hobby geweest. Met Pinksteren 1954 

werd hij lid van de plaatselijke Fanfare Ons Genoegen 

en enige tijd later speelde hij bugel in het gezelschap. 

Zonder onbescheiden te worden deelt Adrie mee, dat 

hij geleidelijk aan de meeste blaasinstrumenten leerde  

bespelen en dat wekt ook geen verbazing, want zijn 

moeder had zich al eens laten ontvallen, dat ‘als ’t erop-

aan kwam, Adrie muzikaler was dan Gerard’ en Gerard 

werd later beroepsmusicus! 

Na zijn Werenfridustijd deed Adrie toelatingsexamen 

schuiftrombone voor het conservatorium. Hij slaagde 

voor het praktisch gedeelte, maar niet voor theorie. 

Op diverse plaatsen buiten Wognum speelde Adrie bij 

fanfaregezelschappen: hij speelde tuba bij Muzieklust 

in Obdam, in 1963 voegde hij zich bij Meerwoudia in 

Hoogwoud. Iets later dat jaar kocht hij een hoge-stem-

ming hobo + koffer en speelde daar vanaf november 

1963 mee bij de harmonie Apollo in Hoorn. Op een 

vijftig jaar oude fagot met maar één klep, de rest ga-

ten, speelde hij in het Noord-Hollands Jeugdorkest in 

Alkmaar. En later ook bij het bandje The Gold Stars uit 

Hoogkarspel.

In 1964 verkocht Adrie zijn sopraansaxofoon die hij in 

1960 ‘van thuis’ gekregen had. Menigmaal gaf Adrie mu-

ziekles aan jongens die bij de fanfare wilden spelen en in 

En hij deed een dirigentencursus, maar voltooide die 

niet. Al deze bemoeienissen met de muziek in Wognum 

en elders bracht Jan Blauw tot de uitspraak ’Adrie Smit 

ontpopt zich tot een goed opvoeder der jeugd’. Dit ver-

hinderde echter niet dat Jan, voorzitter-secretaris van de 

fanfare, zich enige jaren later genoopt zag  Adrie zijn ont-

slag aan te zeggen. Dit wegens ‘eigengereidheid’. Gelukkig 

werd deze breuk later weer geheeld. 

Het dagboek van Pieter Groot

Adrie heeft voor het eerst gehoord over het bestaan 

van een Wognums dagboek via Jaap Raat uit Heiloo. 

Schrijver van het dagboek is Pieter Groot Dzn, schilder 

te Wognum (1800-1882), die van 1825 tot 1882 een 

dagboek bijhield en het naliet aan zijn kinderen. 

Vanaf het moment dat Adrie wist van het bestaan er-

van heeft hij ervoor geijverd het in zijn bezit te krijgen. 

Dat kon natuurlijk alleen maar door er een kopie van 

te maken.  Hij besteedde veertien dagen achtereen 

om een kopie met de hand uit te schrijven. Hij maak-

te daarbij gebruik van een eerdere getypte kopie van 

C. Hemmer, een aangetrouwde nazaat van de familie 

Groot, en ing. C. Koeman uit Blokker.  Als bijzonder-

heid zij vermeld dat Adrie de verscheidene passages in 

het dagboek die betrekking hadden op de familie Smit, 

1974. Op het Westfries Administratief Centrum in de voormalige her-
vormde pastorie in Hauwert. Let op de omvang van de rekenmachine.

1961. Band The Gold Stars in het Parochiehuis in Hoogkarspel. 
Adrie tweede van rechts achteraan.

Laatste aubade Koninginnedag in 1985 voor het oude raadhuis in Wog-
num. Fanfare Ons Genoegen. Achterste rij v.l.n.r.: Jan Blauw (bas), Dick 
Rood (sousafoon), Jan Korver (esbas).
2e rij: Kees Rood (corhoorn),  Anita Rood (corhoorn),  Adrie Smit (bari-
tonsaxofoon).
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in het rood schreef, zodat die indien nodig gemakkelijk 

waren terug te vinden. 

Toen de kopie klaar was, nam hij contact op met me-

vrouw Groot-Thie in Purmerend, de weduwe van een 

nazaat van Pieter Groot. Zij was in het bezit van het ori-

ginele dagboek. Met de nodige moeite kreeg Adrie van 

haar gedaan dat hij zijn kopie kon vergelijken met het 

origineel. Bovendien slaagde hij erin een bladzijde uit het 

origineel te laten kopiëren. De kopie van Adrie is in 2001 

uitgetypt op de computer, waardoor vermenigvuldiging 

en uiteindelijk ook publicatie mogelijk werden.

Bidprentjes

Al van jongs af aan heeft Adrie  graag dingen verzameld. 

Hij begon, net als zo veel jongeren, met sigarenbandjes 

en postzegels. Die zijn nu allang allemaal verdwenen. 

Vanaf zijn dertiende jaar stortte Adrie zich op bid- en 

devotieprentjes, zogenoemde devotionalia: voorwerpen 

die betrekking hebben op ‘devotie’, de toewijding tot 

iets of iemand, bijvoorbeeld een heilige.  Bidprentjes 

zijn kaartjes gedrukt bij iemands overlijden, die wor-

den uitgereikt aan familie en bekenden. Op oude 

bidprentjes staan geboorte- en overlijdensdatum plus 

naam van echtgenoot/echtgenote en 

meestal enkele geestelijke spreuken of 

verzuchtingen.  Aan het eind is er vaak 

een aansporing aan de lezer om een 

Een devotieprentje is gewoonlijk een 

papieren, of, zoals bij de oudste, per-

kamenten, met de hand beschreven 

plaatje met een gekleurde of geprikte 

afbeelding van een heilige. 

moest verrichten bijvoorbeeld zes maal 

het Onze Vader te bidden plus zesmaal 

het Weesgegroet Maria plus het Ere zij de 

Vader. Men verkreeg hierdoor een vermin-

dering van de tijdelijke straf die een over-

ledene had opgelopen tijdens zijn leven 

en die hij moest uitboeten in het vagevuur. 

mogelijk: hierdoor steeg de in het vagevuur 

verblijvende ziel rechtstreeks naar de eeu-

wige zaligheid, de hemel.

Adrie schatte zijn aantal prentjes, kopie-

en meegerekend, op zo’n 82.000. Dat 

verzamelaars zich veel inspanningen 

getroosten blijkt wel uit Adries verhaal 

over een Limburgs echtpaar, dat per 

trein en bus naar Wognum reisde om 

twee kostbare devotieprentjes te ko-

men halen in ruil voor één bidprentje 

waar Adrie zijn zinnen op had gezet. 

Maar dat was dan ook zijn oudste 

prentje van F.J. van Dolree, priester in 

Wognum, die in 1767 overleed. 

Dan was er nog het bidprentje van 

Agie Keet. Niet alleen was Adrie ge-

charmeerd van de naam Keet, zij was 

gehuwd met Cornelis Smit, een welva-

rende smid in Schagen, en… natuurlijk 

familie. Zowel het prentje van Agie als 

dat van haar man is fraai.

Links: afbeelding devotieprentje.

Bidprentje van F.J. van Dolree, het oudste 
bidprentje uit Adries collectie.

Voor- en achterkant van het bidprentje van Agie Keet.
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Niettemin heeft Adrie er afstand van gedaan: hij schonk 

het ter publicatie aan een van de belangrijkste collecti-

oneurs en experts op dit gebied, de huisarts L.W. Trom-

penaars, met de volgende opdracht: ‘Ik heb het prentje, 

met nog vele andere familieprentjes gekregen in december 

1967 van Mevrouw Plonie Verleun-Smit te Amsterdam, een 

achternicht van mijn vader Jacob Smit. De prentjes zaten in 

een lege doos King Pepermunt, netjes gesorteerd in cellofaan 

zakjes door de moeder van mevrouw Verleun, namelijk Pleun-

tje Pronk, gehuwd met Jacob Smit. De familierelaties had zij 

op de zakjes geschreven. Mevrouw Verleun had 2 broers, die 

beiden smid waren evenals haar vader’. 

 

Geschiedenis Wognum

Geleidelijk aan breidde het aantal onderwerpen waarop 

Adrie zijn aandacht richtte, zich uit. Van diverse families 

stelde hij een genealogie op. Hij verzamelde op grote 

schaal oude foto’s van Wognum. Getuigen daarvan zijn 

de talrijke albums waaronder de planken in zijn boeken-

kast gebukt gingen. Hij stelde bundels samen en publi-

ceerde met veel succes Wognum en Nibbixwoud in prent-

briefkaarten (1988) en  Wognum Toen en Nu (2011). In 

zijn bibliotheek had hij tientallen mappen met schrijfsels 

over talrijke onderwerpen  variërend van Commandeur 

tot kunstmest. Centraal stonden wel altijd Wognum en 

Smit. Maar Adrie koesterde ook grote genegenheid voor 

Volendam en daaruit voortvloeiend de popgroep BZN.  

In het dorpsblad Walhalla schreef Adrie artikelen over 

dokters, pastoors, veldwachters, stationschefs, burge-

meesters, de familie Kwast, 100-jarigen in Wognum, etc., 

etc. En Adrie had alles over smederijen!  

Onderscheiding

In 1997 werd Adrie medeoprichter van de Historische 

Stichting De Cromme Leeck. In de afgelopen twintig jaar 

heeft hij diverse interessante artikelen geschreven voor 

het jaarboek van de stichting. Bovendien was hij een on-

uitputtelijke vraagbaak voor de andere bestuursleden. 

Het was voor velen dan ook geen verrassing dat Adrie 

in 2011 werd benoemd tot Lid in de Orde van Oran-

je-Nassau, een onderscheiding die hem vanwege zijn 

langdurig onderzoek in en zijn publicaties over het ver-

leden van Wognum meer dan toekomt. 

Gezondheid 

In 1971 verhuisde Adrie met zijn moeder van de Grote 

Zomerdijk naar Sweelinkhof 20.  Daarna, in 1975, trok-

ken beiden in een door Adrie gekocht huis aan de Jac. 

Kwastlaan 4.  Moeder Smit overleed op 22 september 

1983. Adrie bleef tot 2015 in zijn huis wonen, dat voor 

een liefhebber van boeken en geschiedenis een waar 

eldorado was geworden. Menigeen kon dan ook bij 

Adrie terecht voor informatie over en illustratie van de 

Wognumse geschiedenis. 

Het ging intussen met Adries gezondheid achteruit en in 

2015 verhuisde hij naar Sweelinckhof, kamer 13. Hij had 

weliswaar al veel van zijn historisch bezit moeten weg-

doen, maar ook op zijn kamer was hij nog steeds omringd 

door zijn vertrouwde planken vol boeken en mappen. 

Uitreiking op 30 september 1988  van het boek Wognum-Nib-
bixwoud in prentbriefkaarten door burgemeester Henk de Nijs. 
Foto Marcel Rob.

1990 Carnavalsoptocht te Wognum. Fanfare Ons Genoegen bij 
het verlaten van het terrein van Leekerweide.
V.l.n.r.: Jan Blauw (besbas), Trudy Schouwe-Schouten (altsaxofoon), 
Jan Korver (esbas), Gerard Hoogewerf (besbas), Theo Twisk (alt-
saxofoon), Adrie Smit (baritonsaxofoon), Petra Vlaar (hoorn).

1988. De collec-
tioneur in zijn 
studeerkamer. 
Foto Marcel Rob.


