
Tussen Rijn en Lek 1982 3. - Dl.16 3 -15- G.J.C.A. Smilda (1907-1982) Op 8 april j.1. verloren wij een van onze trouwste enmeest opmerkelijke leden, de heer G.Smilda te Utrecht. Hijkwam vrijwel altijd op onze excursies en lezingen in deKromme Rijnstreek dorpen. Ik herinner me een herfstigeavond in Houten, ongeveer tien jaar geleden, dat ik hem nade lezing zijn nog natte regenpak weer zag aantrekken om- welgemoed als altijd - terug naar Utrecht te fietsen;hij moet toen al ruim in de zestig zijn geweest. Zoals velen bekend zal zijn van een artikel in hetUtrechts Nieuwsblad (4 april 1981, blz.27) en van een InMemoriam onlangs in de juni-aflevering van het MaandbladOud Utrecht verschenen (alwaar ook biografische gegevens),heeft de heer Smilda tot 1972 het bekende curiositeiten-en boekwinkeltje 'Curio' gehad, op de Voorstraat. De naam,afgeleid van het Latijnse woord voor

onderzoekend, oplet-tend en zorgvuldig zijn, typeert ook zijn andere activi-teiten: vol belangstelling voor alles en iedereen in hetUtrechtse. Deze belangstelling heeft de heer Smilda sinds1968 door regelmatig onderzoek op het Gemeente Archiefomgezet in het tot stand doen komen van een belangrijkenalatenschap voor toekomstige onderzoekers: een registervan alle Utrechtse straatnamen met hun beknopte historie.Het werd bedoeld als een vervolg op de in 1844-46verschenen stadsbeschrijving van N. van der Monde, en dehistorische gegevens zijn door de heer Smilda gevondenin de Utrechtse kranten vanaf 1840, maar ook in de notulenvan het College van Burgemeester en Wethouders, van deRaad en van de Fabricage Commissie sinds die tijd. Oor-spronkelijk kwam alle informatie terecht op handgeschrevenfiches in een lange plantenbak. Door het veelvuldig raad-plegen

van deze affiches door derden - iets dat hijzelf tijdens zijn aanwezigheid op de leeszaal konconstateren - raakten deze echter beduimeld en doorelkaar. Vanuit het Archief werd dus besloten regel-matig enige tijd beschikbaar te stellen om ditregister een meer duurzame vorm te geven. Sindsongeveer tien jaar heeft de bibliothecaresse Mej.



Tussen Rijn en Lek 1982 3. - Dl.16 3 -16- H.Schoonhoven samen met de heer Smilda eerst degegevens geordend en ze daarna getikt. Er staan nu31 bruine ringbanden als alfabetische klapper,lopend tot en met de letter M; het werk zal wordenvoortgezet en zal naar verwachting ongeveer 60banden gaan beslaan. Intussen blijft ook het nogniet getikte gedeelte op aanvraag voor onderzoekersraadpleegbaar, evenals een tweede plantenbak metdoor de heer Smilda geschreven fiches, bevattendeeen niet minder opmerkelijk register van alleUtrechtse instellingen, huisnamen, fundaties,kloosters en zelfs bekende personen vanaf hetmidden van de vorige eeuw. Tijdens deze noeste arbeid vergat de heer Smildatoch zijn vrienden en bekenden niet: wanneer hijiets tegenkwam dat voor hun onderzoek nuttig zoukunnen zijn, gaf hij dat door. Ook ik kreeg jarengeleden na een lezing van onze Kring eens

eenstukje papier van hem, waarop in een wat beverighandschrift een verwijzing naar een krantenberichtover de grafkapel van de familie van Wijkerslooth,waarover ik toen voor het periodiek een onderzoekjedeed. Meer recentelijk belde hij mij eens op - naaraanleiding van een foto in het periodiek van deKroonbrug in Tuil en 't Waal die aan het afbrokkelenis - dat hij er een eigen dia van had uit 1963, endat hij toen duidelijk een datum had zien staan bijde inscriptie, die hij toen ook genoteerd had. Bij uit-vergroting van de foto was deze echter helaas ook meteen vergrootglas nog niet te onderscheiden. Een van deredactieleden zet nu een onderzoek naar het vermoede-lijke jaartal voort, via het archief. Deze dia blijkter een te zijn van een omvangrijke collectie die deheer Smilda maakte van met verdwijning bedreigdeobjecten in en om Utrecht. Hij schijnt ook een ver-zameling van ruim 5000 oude Utrechtse

ansichtkaartente hebben opgebouwd. Waar deze nu gebleven zijn heb ikhelaas echter niet kunnen achterhalen. Wij vergeten de heer Smilda niet. Hij was eenbeminnelijk mens. Namens de redactie, G. de Nie


