Verslag van de uitgeoefende activiteiten /Stichting Cultuurbezit Familie Smit 2015
Introductie
Dit is het verslag van de Stichting Cultuurbezit Familie Smit (de “Stichting”) van de in 2015
uitgeoefende activiteiten. Dit verslag zal jaarlijks worden bijgewerkt. Hierbij moet rekening worden
gehouden met het voor de stichting bijzondere gegeven dat het belangrijkste deel van de
activiteiten, te weten het bij twee musea permanent ten behoeve van de bezoekers/staf/andere
geïnteresseerden ter beschikking stellen van de glasnegatieven en de atlassen, een permanent
karakter heeft en dus telkens zal terugkeren.
Atlassen en glasnegatieven
Op 3 december 2012 is de stichting opgericht. Ten vervolge hierop zijn de Atlassen van Blaauw en de
glasnegatieven van historische foto’s van de familie Smit, door de bestuurders op 10 maart 2013 aan
de stichting verkocht (onder schulderkenning van de koopsom). Zulks geschiedde tegen de door de
taxateur, P.C. Jorissen, Register Taxateur, op 29 januari 2013 getaxeerde waarde.
In het verlengde van deze verkopen is aan de beide musea (het Maritiem Museum Rotterdam en het
Erfgoedcentrum DiEP) schriftelijk doorgegeven dat de stichting eigenaar is geworden van de
hierboven genoemde goederen. De musea hebben hun kennisname hiervan schriftelijk aan de
stichting bevestigd.
Ieder van de musea heeft schriftelijk te kennen gegeven dat het ter beschikking stellen van de
goederen wordt gewaardeerd en dat hier regelmatig – door zowel bezoekers als stafleden ‐ gebruik
van wordt gemaakt.
Tevens is er een aantal van ca. 2.500 glasplaten aangekocht uit de begintijd van de fotografie,
gemaakt door dhr. L.J. Smit (1865‐1926) uit Kinderdijk. Deze collectie heeft betrekking op het leven
in Kinderdijk e.o., alsmede een aantal op de werf L. Smit & Zn gemaakte stoomketels en
stoommachines in de laat‐19e en vroeg‐20e eeuw. Inmiddels zijn deze in bruikleen gegeven bij het
Stadsarchief Dordrecht, die e.e.a. heeft gedigitaliseerd en daarna beschikbaar heeft gesteld voor
publieke raadpleging.
“Smitten in Perspectief”
Steun in raad en daad is gegeven, door onder andere de Voorzitter, aan mevr. dr. Joke Korteweg,
maritiem‐historica, bij haar initiatief tot het schrijven en uitgeven van een boek “Smitten in
Perspectief” (werktitel). Het boek gaat over de ondernemersfamilie Smit sinds haar vestiging in de
Alblasserwaard in 1635. Er is na 6 maanden een onderbreking in het proces geweest i.v.m. andere
prioriteiten van de schrijfster. Op het moment zijn er drie van de vier delen in concept klaar en staan
reeds op papier. Later dit jaar is gepland de werkzaamheden te vervolgen. Wordt dus vervolgd.

“Genealogie familie Smit”, 1639‐2015
Het bestaande genealogische overzicht van de familie Smit uit 1953 is na uitvoerig en grondig
onderzoek in opdracht van de Stichting vernieuwd en herschreven door mevr. dr. J. Korteweg. De
vorige uitgave was al een paar decennia oud en liep dientengevolge erg achter. Intussen is er een
aantal nieuwe generaties aan toegevoegd. Het overzicht is voorzien van foto’s voor zover die
beschikbaar konden worden gesteld. Ook zijn er twee indexen opgenomen: één op voornaam en één
op achternaam (met name de aangetrouwde familieleden). Er is voortdurend contact geweest door
de Stichting met de schrijfster teneinde haar in staat te stellen op een efficiënte manier contact te
zoeken met de verschillende takken van de familie voor goede updates. De moderne uitgave
“Genealogie Familie Smit” (gebonden, 208 pag.) is gedrukt in een oplage van 200 stuks en te koop
voor familieleden à € 50.
Aan een aantal maatschappelijke organisaties zijn presentexemplaren verstrekt, zoals de Historische
Vereniging West‐Alblasserwaard, de Historische Vereniging Crempene, de Stichting Oud Ridderkerk,
de Gemeenten Alblasserdam, Molenwaard en Gorinchem, het Centraal Bureau Genealogie, de
Stichting Historische Vereniging Oud‐Beijerland en het Scheepvaartmuseum (A’dam), het Maritiem
Museum Rotterdam (R’dam) en het Baggermuseum (Sliedrecht).
Eveneens is een adressenlijst opgesteld van familieleden ‐ alhoewel incompleet ‐ teneinde hen op de
hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.
Glasnegatieven
Er heeft een verdere uitbouw van het digitaal bestand plaats gevonden van oude familiefoto’s.
Ondersteuning is verleend bij het aanleveren van oude familiefoto’s aan familieleden op hun
verzoek.

