In Memoriam Drs. O.E. Smit (1966)
Ommo, voluit Ommo Edo en voor een enkeling Oe, is op 23 Nov 1942 geboren in het dorpje Jisp (Noord
Holland) als oudste in een gezin van uiteindelijk 5 kinderen. Later woonachtig in Pijnacker ging Ommo in
Delft naar de Gemeentelijke HBS (1955-1960). Dit werd gevolgd door studie aan de Hogere Zeevaartschool in Rotterdam (1960-1963), waar hij werd opgeleid tot radio-officier ter koopvaardij, ook wel
marconist of sparks genoemd.
Ommo ging op de grote vaart en bevoer de wereldzeeën. Hij voer voor verschillende maatschappijen In
dienst van Radio Holland. Na een kleine 3 jaar op zee (1963-1966), met het besef dat het beroep marconist
door technische ontwikkelingen wel eens eindig kon zijn, begon Ommo aan zijn studie geologie in Leiden;
jaar van aankomst 1966. Hij was toen bijna 24 jaar.

Cantabrië (1972).
Voorste rij: Ommo (links); naast hem Ben Leenaers; Dietert van der Baan (zittend);
Paul Kies - student Engels (gehurkt); en Theo Krans (rechts)
[Fotoarchief Jan de Coo]

Ommo was een serieuze student. Hij deed zijn best voor tentamens, was perfectionist en haalde goede
resultaten. Voor zijn kandidaats doorliep hij het G1 traject en vervolgens studeerde hij af bij Prof. Aart
Brouwer, richting Paleontologie en Stratigrafie met als onderwerp Laat-Paleozoïsche bryozoën. Ommo
deed zijn veldwerk in Cantabrië zoals dat indertijd gebruikelijk was. Tijdens zijn studie werkte Ommo bij
Oude Vlek in Delft om wat bij te verdienen. Wellicht verklaart deze nevenactiviteit zijn genoegen een
goede borrel te drinken.
Aansluitend aan zijn studie vertrok Ommo naar Maleisië op uitnodiging van Prof Tjia Hong Djin van de
Nationale Universiteit van Maleisië in Kuala Lumpur. Zelf was Prof Tjia Indonesiër van nationaliteit en
opgeleid aan het Institut Teknologi Bandung. Prof. Tjia was verantwoordelijk voor de afdeling Geologie
van de Universiteit in Kuala Lumpur en hij had een hoge dunk van de Leidse geologie opleiding. Tjia kon
wel een aantal Leidse geologen gebruiken en zo was Ommo één van de docenten die hij aantrok. De
anderen waren Jan de Coo (1965) en Bert Schuchmann (1968). Ommo werkte zeer tot zijn genoegen 2
jaar in Kuala Lumpur als docent Paleontologie en Stratigrafie (1974-1975). Kort na aankomst in Maleisië
kwam zijn vriendin Ineke over en trouwden zij ter plaatse, bijgestaan door twee Nederlanders gekleed in
traditionele batik: Jan de Coo was één van hen. Het tropenleven beviel Ommo en Ineke uitstekend. Toch
werd het 3-jarige contract niet volgemaakt. De arbeidsomstandigheden lieten te wensen over en om
reden daarvan keerde het drietal Leidenaren in de loop van 1975 terug naar Nederland.
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Ommo en Ineke in Petaling Jaya, Maleisië (1975)
[Fotoarchief Bert Schuchmann]

Terug in Leiden werd Ommo doctoraal-assistent op het Geologisch Instituut met onderwijsactiviteiten als
taak, en als doel te promoveren bij Prof. Brouwer. Die promotie is er niet van gekomen. Na ruim 3 jaar in
Leiden (1976-1979) accepteerde Ommo een baan als Redacteur Aardwetenschappen bij Uitgeverij het
Spectrum (Amsterdam/Utrecht). Hij was betrokken bij het actualiseren van de geplande 2e uitgave van de
Grote Spectrum Encyclopedie; een encyclopedie in 25 delen met 5000 uitgebreide artikelen over
uiteenlopende onderwerpen die in de eind jaren-70 verscheen. Ommo had de aardwetenschappelijke
tekst onder zijn hoede. Dit werk verrichtte hij in de periode 1979-1984. In deze jaren heeft Ommo speciaal
verlof opgenomen om nog één keer een grote zeereis te maken. Hij werd als marconist geplaatst op een
hopperzuiger voor werk nabij Rio de Janeiro, Brazilië.
Ommo was kennis gedreven. Hij bleef zich verdiepen in de aardwetenschappen en wilde die kennis delen.
Zijn volgende en laatste werkgever was de Open Universiteit in Heerlen, waar hij ruim 20 jaar werkte tot
aan zijn pensioen in 2005. Zijn functie was Studiebegeleider geologie en Redacteur van geologisch
cursusmateriaal; dus geheel in het verlengde van zijn voorgaande ervaring.
Ineke Smit schrijft dat Ommo weliswaar een strenge vader was, maar hij heeft zijn twee zoons (Johan en
Jelle) veel meegegeven. In hun jonge jaren tijdens reizen (waaronder terugkeer naar Los Barrios de Luna;
Maleisië; Indonesië) verzamelden zij stenen, insecten, skeletjes/botjes van dieren. Nu delen zij Ommo’s
reislust, interesse in andere talen, culturen, culinaire genoegens, en zijn liefde voor Zuidoost Azië.
Suriname had ook Ommo’s belangstelling. Hij was er diverse keren als zeeman. In 2003 ging hij met Ineke
nog eens terug; daar ontmoetten zij Jan de Coo (1965) en jaargenoot Harold Pollack (1966).

Ommo en Ineke op vakantie in Suriname (Aug 2003)
[Fotoarchief Jan de Coo]
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Hoe herinneren medestudenten zich Ommo?
Jan de Coo (1965): Ik heb Ommo gekend als een integere en betrouwbare vriend met wie je veel kon
lachen, filosoferen, wilde plannen kon maken en soms ook uitvoeren. Tijdens mijn tweede jaar doctoraal
veldwerk in Cantabrië besloten wij op een gegeven moment dat het gewenst was om naar Marokko af te
reizen. Dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan. Aangezien de infrastructuur van Spanje nog lang niet zo
goed was als heden ten dage, voerde de tocht langs grotendeels onverharde wegen naar Zuid-Spanje,
waar wij de auto achterlieten en met de boot overstaken naar Tetuan. Wij verbleven daar in de
middeleeuwse soek in een herberg voor ca. 50 ct per nacht en aten de lokale delicatessen, begeleid door,
citaat van Ommo: ‘geitenenneukersmuziek’. Let wel; dit is dertig jaar voordat Theo van Gogh deze
uitdrukking in Nederland muntte. Na terugkomst in Los Barrios waren wij beiden doodziek van een
opgelopen darminfectie. Een ander mooi voorbeeld was toen wij ter voorbereiding van ons avontuur in
Maleisië gedurende een aantal maanden een uitgebreide verkenning hebben gemaakt van vrijwel alle
Indonesische restaurants in Den Haag, waarvan er toen nog heel wat waren. De ervaring toen opgedaan,
kwam ons later goed van pas. Kortom, Ommo was een prima kerel, die wij zullen missen, al maakte hij
het zichzelf soms moeilijk door onnodig aan zichzelf te twijfelen.
Feike de Bock (1967): Feike heeft een hommage geschreven over zijn vriend en soulmate Ommo. Zij
kenden elkaar 55 jaar en trokken tijdens de studie vaak samen op. De tekst zal volgende maand (Juni
2019) worden voorgelezen tijdens een bijeenkomst van Ommo’s familie. Het lijkt mij daarom juist dit
eerbetoon niet nu te verspreiden.
Henny de Vor (1968) schrijft: Terneergeslagen heb ik kennisgenomen van het overlijden van Ommo Smit.
Ik kende Ommo als studiegenoot en als lid van het dispuut Ontsluiting. Feike de Bock en Ommo deden in
1968 veldwerk in Cantabrië. Ik sloot mij bij hen aan. Ons kamp was in Ocejo de la Peña nabij Cistierna,
waar wij regelmatig één of meer drankjes namen in de bar El Locomotivo. Ommo deed zijn veldwerk met
de motor, een BMW 500cc met liggende cilinders; een echt scheurijzer. Vóór zijn veldwerk had hij met de
motor al een uitstapje gemaakt naar Noord Afrika. Feike en ik waren met een oud Dafje 750 gekomen, die
door Hans Reijngoud (1966) werd omgedoopt tot de ‘Sexual Mystery Tour’. Toen Professor Brouwer dit
voertuig zag vroeg hij de berijders snedig of zij wel zeker wisten of de letter “t” goed bevestigd was…

Henny en Ommo (rechts) in Cantabrië (1968)
[Fotoarchief Henny de Vor]

Laat op een avond hoorden Feike en ik een motor aankomen en ook weer wegrijden. Dat is vreemd. Bleek
later dat dit Rolf Brandt was die Ommo had thuisgebracht. ’s Ochtends werd duidelijk waarom. Ommo lag
kermend op bed met een oor dat erbij hing. Hij was met zijn BMW halverwege van Cistierna naar het
kamp gecrasht en was met een bebloed hoofd naar Rolf Brandt’s kamp gelopen, die hem in de nacht naar
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huis bracht. Die ochtend naar een plaatselijke arts gereden, herinnert Henny zich, en deze naaide het oor
zonder enige verdoving weer op zijn plaats. Ommo’s lokale vriendin vroeg zich bezorgd af of het litteken
blijvend was. Savage en Bosma, een paar dagen later op veldwerkbezoek, constateerden dat Ommo er
niet mooier op was geworden. De motor werd naar de werkplaats gebracht in Cistierna. De schade viel
mee. Morgen is ie weer klaar: ‘mañana’. Het liep anders. De volgende dag tijdens de gang naar El
Locomotivo groot tumult op straat, veel mensen in een kring. Bleek dat daar Ommo’s motor lag in een
grote plas olie, daarbij de lokale ‘fietsenmaker’. Hij wilde de motor van Ommo wel even testen, en dat
ging mis. Nu kon de motor niet langer in Cistierna worden gerepareerd. Ommo kortte zijn veldwerkperiode in en reed samen met Henny terug naar Nederland in het Dafje. Het heeft maanden op zich laten
wachten totdat hij de motor weer in handen had.
Henny herinnert zich Ommo als een verrekt aardige vent. Soms wat somber, ook over zichzelf. Dat was
best eigenaardig want hij scoorde vaak heel hoog bij tentamens. Duidelijk was dat hij het niet voor niets
kreeg; hij werkte er hard voor. Ommo was een uiterst integere man.
Bert Schuchmann (1968): Het geologengezelschap zoals zich dat verzamelde bij de dagelijkse koffie- en
theepauzes in de oude-MMS was een bont gezelschap van personen. Ommo was één van die markante
studenten. Een stevig postuur; bril en baard; kennis van zaken en een eigen kijk; groot vermogen om met
Leids volksaccent te spreken; en een hartelijke lach. Op andere momenten was Ommo ingetogen, kritisch,
zelfkritisch, mopperde hij, en had hij last van zijn maag. Altijd recht door zee en behulpzaam als het erop
aankwam. Zo een man gaat zijn eigen weg; en dat deed Ommo.
Ik heb Ommo beter leren kennen in het veld, als medebewoner van een studentenaccommodatie, en als
collega in Maleisië.
In het veld -zomer 1969- had ik formeel geen bemoeienis met Ommo; hij deed zijn doctoraal karteerwerk
en ik liep samen met Henk Oroh (1968) mee met Jan de Coo. Wij verbleven allen in Los Barrios de Luna,
en wat mij is bijgebleven is de zorgzame kant van Ommo. Hij kookte de maaltijden - tortilla in wisselende
samenstelling. Onze capaciteit om cider te schenken en te drinken werd beproefd. Ommo blonk uit. Een
onbezorgde tijd.
Tijdens de studie woonde ik korte tijd met Feike de Bock en Ommo in een souterrain aan de 4e
Binnenvestgracht; in feite, de kelderverdieping en achteringang van de gracieuze panden aan het fraaie
Plantsoen, bekend bij intimi als Remmerstein. Eén keer per maand met z’n drieën een kopje theedrinken
op de begane grond bij de eigenaresse mw. ’s Gravendijk, ondanks haar naam Duits van origine, om de
huur te betalen. Vanwege haar gevorderde leeftijd was haar belangstelling voor de geologen beneden
gering. Zij sprak voornamelijk over de geneeskunde studenten op de 1e verdieping, die haar tot steun
waren. Na de sessie werd beneden de fles opengetrokken; piano (Feike) en kaart gespeeld; stevig
gediscussieerd over de toestand in de wereld, de aardwetenschappen, en nog meer. Het huis was een
zoete inval. Studiegenoten kwamen bijna dagelijks over de vloer om in de keuken mee te eten, te drinken
en hun verhaal te doen. Als het te koud was deden wij het gasfornuis aan om het souterrain te verwarmen.
Ommo en Feike waren humorvol gezelschap; veel pret en drank binnen handbereik. Dit neemt niet weg
dat er weldegelijk serieus werd gestudeerd op de momenten dat dit moest.
Net als Jan de Coo ging Ommo en later ikzelf naar de Nationale Universiteit van Maleisië in Kuala Lumpur
om te werken als Universitair docent. Dit was een beginnersfout; wij keerden alle drie voortijdig terug
naar Nederland. Denkend aan Ommo in die tijd, schieten mij enkele herinneringen te binnen. Zoals tijdens
de veldwerkbegeleiding van de BSc-studenten geologie in Maart 1975 op het Maleisisch schiereiland;
-

Slapen midden in de jungle in een goedkoop Chinees etablissement. Slaapzaal was vol rochelende
Chinezen, terwijl in de naastgelegen kamer mahjong wordt gespeeld en opium gerookt. Als bed én als
kussen een houten plank.
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Veldwerk Centraal Maleisië: Choudry en Ommo (1975)
[Fotoarchief Bert Schuchmann]

-

Waden door een snelstromend riviertje in de Maleisische jungle totdat plots een reuze grote slang
onze kant op zwemt. De meest giftige soort. Zelden gedrieën, want er was ook een Indiase docent, zo
snel naar de steile oever gesprongen, wachtend tot het gevaar geweken was.

-

In de bloedhitte km’s lopen op de tracks van de centrale jungle spoorlijn; vooroorlogs en aangelegd
in de Britse tijd; toch een Japans oorlogsmonument. Omgeving werd gevormd afwisselend door jungle
en rubberplantage. Ommo krijgt hevige maagproblemen. Hij slaat bij de eerstvolgende ontsluiting een
flink stuk kalksteen af, vermorzelt dit op het spoor tot gruis en neemt daarvan een handvol in, plus
een slok water. “Beter zo”, zei hij.

-

Met een zekere gretigheid aan de kant van Ommo, want ik ben niet zo van de sterke drank, kropen
wij in jungle omgeving door een gat in het grenshek tussen Maleisië en Thailand. In het dichtstbijzijnde
Thaise dorp werden flessen Thaise cognac gekocht en mee terug genomen. Goedkoper.

Twee jaar geleden ontmoette ik Ommo voor het laatst. Aanleiding was het overlijden van Prof. Tjia in
Maleisië. Reden om gedrieën ons Maleisië-avontuur de revue te laten passeren. Ommo was slecht ter
been; onveranderd; onderhoudend, humorvol en charmant op voor hem kenmerkende wijze.
De gezondheid van Ommo was zo lang als ik hem ken een punt van zorg. In de pensioenperiode werd hij
geleidelijk aan minder valide. Gebruik van een rollator was jaren noodzaak. In Feb 2019 ging zijn
gezondheid snel achteruit; vorige maand verlamd door een herseninfarct, en op 15 Mei j.l. overleed
Ommo op 76-jarige leeftijd.
Ommo werd niet begraven of gecremeerd; de wetenschap heeft zich over hem gebogen. De familie zal in
besloten kring een bijeenkomst houden om het leven van Ommo te memoreren, en te toasten op zijn
nagedachtenis.
De LGV zal echtgenote Ineke een condoleancebrief sturen, en wenst Ineke, Johan, Jelle en verdere familie
sterkte met het verwerken van het verlies van Ommo. Na 45 jaar samenzijn geen sinecure.
Bert Schuchmann
LGV Abactis
24 Mei 2019
PS. Dit In Memoriam is door mij opgesteld, waarbij ik dankbaar gebruik heb gemaakt van bijdragen van
Ineke Smit, Jan de Coo, Feike de Bock, en Henny de Vor.
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