GEDACHTEN BIJ HET OVERLIJDEN VAN JAN SMIT
Met respect en vele fijne herinneringen denken wij terug aan de vele ontmoetingen en goede
samenwerking met Jan Smit. Jan overleed op 21 oktober op 86 jarige leeftijd en was tot kort voor zijn
overlijden bijzonder actief in de Roder samenleving. Met name bij sociaal-cultureel activiteiten was
Jan vaak betrokken. Soms als bezoeker, maar meestal als medeorganisator of actieve medewerker
voor de vele hand- en spandiensten. Zonder volledig te zijn wil ik noemen: de Werkgroep
Ontwikkelingssamenwerking Roden en later de Ghana werkgroep, de stichting Jazz en Wereldmuziek
in Roden (JeWiR), het Wizan (een samenwerkingsverband tussen van de organisaties Wereldwinkel,
IKV, Zwork, Amnesty en NIVON) heeft grote manifestaties opgezet met o.a. de volgende thema's:
"Roden neemt zuidelijk Afrika apart", "Fascisme, vergis je niet" en "Rusland in Roden”.
Voor zijn vele activiteiten in de samenleving is Jan op 9 oktober benoemd tot ereburger van de
gemeente Noordenveld. Enkele jaren geleden mocht hij ook al een Koninklijke Onderscheiding
ontvangen.
Persoonlijk heb ik Jan het meeste meegemaakt in de Stichting Oost West Kontakten. Vanaf 1986 was
hij bestuurslid van de Stichting Oost - West Kontakten. In 1986 zat Jan in een initiatiefgroep van drie
personen. Deze groep begon aan de voorbereiding voor een organisatie die met gemeentelijke steun
een duurzaam contact moest leggen met een gemeente in het toenmalige Oostblok.
Bij de oprichtingsvergaderingen trad hij op als voorzitter. De initiatiefgroep heeft ervoor gezorgd dat
de gemeenten Noordenveld en Litomyšl in Tsjechië officieel partners zijn sinds 1991.
Vanaf die tijd bestond er een vriendschapsband, die er toe heeft geleid dat vele inwoners van beide
partnergemeenten elkaar hebben leren kennen. De uitwisseling van sporters, scouts, musici,
scholieren en andere maatschappelijke en culturele groeperingen uit Litomyšl en Noordenveld
bieden alle ruimte voor onderlinge gesprekken. Jan speelde bij deze contacten een zeer grote rol.
Het stadsbestuur van Litomyšl heeft haar waardering laten blijken door Jan in september 2011 tot
ereburger van de stad Litomyšl te benoemen.
Jan was bij zijn bestuurlijk werk creatief met het doorzettingsvermogen van een diesel, waarbij de
vrolijke noot nooit ontbrak. Bij dit alles denk ik in het bijzonder terug aan één van onze eerste reizen
naar Litomyšl . Aan het eind van de dag kregen wij nog een rondleiding door het nog niet
gerestaureerde kasteel in Litomyšl . De vloeren van de bovenverdieping kraakten en het was redelijk
donker en koud. Er stond een oude piano. Jan ging er achter zitten en begon te spelen. En bij
sommige melodieën was een Nederlandse en Tsjechische tekst, samen zongen wij de liederen.
Het was het begin van een warme vriendschap.
Wij wensen Ank en familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
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