In memoriam Gerrit Smit

Hans Elerie
Op 6 maart j.1. overleed te Groningen dr. G.
Smit. Gerrit Smit was gedurende 28 jaar werkzaam op het Geografisch Instituut van de
Rijksuniversiteit van Groningen en als wetenschappelijk hoofdmedewerker een groot pleitbezorger voor de historische geografie. Smit
begon zijn wetenschappelijke loopbaan onder
de bekende hoogleraar Keuning als docent in
de geografie van de ontwikkelingslanden. Zijn
voorkeur groeide evenwel in de richting van de
agrarische en historische geografie, hetgeen in
1971 resulteerde in een proefschrift over de
agrarische en maritieme structuur van Terschelling. Het proefschrift bevatte een aantal
belangwekkende aanknopingspunten voor
verder onderzoek en in de daarop volgende jaren concentreerde Smit zich op een aantal nederzettingsstudies van Drentse zanddorpen.
Zijn dorpsstudies beperken zich tot de vroege
middeleeuwen die hij beschouwde als een
voor-fase van de latere esdorpen. Zij vielen
vooral op door de gevolgde methode. Resultaten van verschillende disciplines werden gecombineerd tot een synthese die leidde tot een
ecologisch verklaringsmodel die begrippen als
'site' en 'situation' uit de Franse school een
nieuwe inhoud gaven.
Op het Geografisch Instituut, waar sinds
het vertrek van prof. Keuning een keus was gemaakt voor een nomothetisch gerichte economische en regionale geografie, ondervond
Smit weinig medewerking en begrip. Buiten
het Instituut kreeg hij die waardering wel en
kwam het vaak tot een vruchtbare samenwerking. Vooral zijn inzet voor de totstandkoming
van een jaarboek voor Terschelling en zijn onmisbare bijdrage voor het Knapzak-project in
Drenthe stemmen de betrokkenen tot diepe
dankbaarheid.
Als docent was Smit zeer begaan met het wel

en wee van zijn studenten. Hij wist als geen ander iemand te stimuleren en tot prestaties te
brengen. Bij velen was hij ook in staat om zijn
liefde voor het vak over te brengen. De oprichting van de Vereniging Historische Geografie
van Noord-Nederland was vooral te danken
aan het resultaat van zijn vruchtbare 'zendingsarbeid'.
Gerrit Smit is niet meer. Ondanks zijn slopende ziekte bleef hij tot op het laatste moment
actief. Velen zullen zijn geestdrift voor de historische geografie, zijn humor en vooral zijn
persoonlijke betrokkenheid missen. In september a.s. zou hij met het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd de faculteit verlaten. Helaas heeft hij de aanbieding van een aan
hem opgedragen afscheidsbundel niet meer
mogen meemaken.
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