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Het tragische in het dagelijkse leven heeft veel meer realiteit, 
meer diepgang, meer contactpunten met het eigen innerlijke ik 
dan men bij oppervlakkige overweging zelfs zou kunnen vermoe
den. Over het algemeen laat dit zich niet gemakkelijk aantonen; 
thans ligt de bewijsvoering voor de hand. 

In deze zevende verzameling bijdragen heeft onze Oudheid
kundige Kring getuigenis willen afleggen van haar grote blijd
schap met het gereedkomen van de grondige en prachtvolle 
restauratie van ons aloude Stadhuis. Als herboren, na een 
eeuwenlang verval, staat het daar als zichtbaar bewijs van 
's mensen kunnen en doortastendheid en iedere rechtgeaarde 
Gouwenaar is vervuld van rechtmatige trots nu der Stede-Huis 
weer voor eeuwen voor ondergang is behoed. 

Anders gaat het de mens! Op 5 Juni 1952 werd der Stede-Kind 
uit ons midden weggenomen. Ook al ben ik mij diep bewust, 
dat deze uitdrukking een totaal andere betekenis heeft, toch wens 
ik haar te gebruiken voor de man, die gedurende een twintigtal 
jaren onze voorzitter is geweest en die op 7 Oct. 1932 mede de 
stoot heeft gegeven tot de oprichting van "Die Goude". Een 
woord van herinnering zij aan dit voorzitterschap gewijd. Tal 
van welgeslaagde vergaderingen heeft hij gepresideerd op de hem 
eigen wijze: kort, zeer kort, maar in zijn dankwoord toch kans 
ziende in juist gekozen bewoordingen zijn goede kijk op de be
handelde stof te demonstreren. Met humor leidde hij de discussie's 
van het bestuur en zijn gezag als voorzitter had dieper grondslag 
omdat hij beschikte over een onvergelijkbaar geheugen, grote be
lezenheid en kennis van zaken, die hem onmiddellijk paraat deed 
zijn alles juist en op de juiste wijze te voorschijn te doen brengen. 

T erecht rekent men als factoren tot dit welslagen zijn mathe
matische opleiding, aan het einde v,raarvan hij in 1912 het doc
toraal examen cum laude aflegde. In 1920 promoveerde hij te 
Utrecht, ev eneens met lof, tot doctor in de wis- en natuurkunde 
op proefschrift "Een afbeelding van het cirkelveld op de punten
ruimte". In 1925 heeft hij het leraarsambt vaar wel gezegd om 
zich te wijden aan de studie der rechten en drie jaren later kon 
de Leidse Universiteit hem reeds de meesterstitel verlenen. 

Maar voor deze brillante dynamische geest was dit alles niet 
voldoende l Naast dit was Smit een geboren soldaat en ondanks 
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zijn centrale doofheid heeft men alles in het werk gesteld om 
hem voor de militaire dienst te behouden. Dit is gelukt, totdat hij 
op 28 Dec. 1946 als hoofd-officier, in de rang van luitenant-kolonel, 
werd ontslagen. Voor zijn verdiensten als regimentscommandant 
bij de gevechten op de Grebbeberg in 1940 werd hem door Prins 
Bernhard de bronzen leeuw op de borst gespeld. 

Voor alles, neen boven alles was Smit echter Gouwenaar 1 
In woord en geschrift heeft hij hiervan ondubbelzinnig blijk ge
geven. Ik moge slechts herinneren aan zijn bijdragen voor de 
bundels, aan zijn prachtig comment~ar op het Regentendagboek 
in de • Goudsche Courant, aan zijn actie tegen de demping van de 
Nieuwe Haven en het slopen van het Tolhuis. En ook nu zou 
hij de Oudheidkundige Kring vertegenwoordigen in het beroep • 
op de Kroon om de vernietiging van het raadsbesluit tot demping 
van N aaierstraat, Achter de Vismarkt en Raam te bewerkstel
ligen. Helaas, het zal niet zo mogen zijn. 

Het is mij een droeve eer deze woorden toe te voegen aan de 
nieuwe bundel van "Die Goude", een feestbundel ter ere van 
één van Gouda' s meest glorievolle dagen, van de heropening van 
het gerestaureerde Stadhuis door H.M. de Koningin, als een 
afscheidsgeschenk aan de man, die door zijn grote liefde voor 
onze stad en haar historie ook bij anderen oudheidkundige be
langstelling heeft weten te ·wekken. Dankbaar zullen wij blijven 
gedenken hem, die door zijn geestesgaven ons heeft verrijkt en 
meerderen de impuls scho~k de door hem ingeslagen weg te 
volgen. Voor ons, zijn vrienden, is het uitermate moeilijk ons 
vertrouwd te maken met de gedachte : Gouda zonder Smit, om
dat hij zo echt was "der Stede-Kind". 

J. G. W. F. BIK 
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