Verslag van de uitgeoefende ac2viteiten /S2ch2ng Cultuurbezit Familie Smit 2019
Introduc2e
Dit is het verslag van de S2ch2ng Cultuurbezit Familie Smit (de “S2ch2ng”) over de in 2019 uitgeoefende
ac2viteiten. Dit verslag wordt jaarlijks bijgewerkt. Hierbij moet rekening worden gehouden met het voor
de s2ch2ng bijzondere gegeven dat het belangrijkste deel van de ac2viteiten, te weten het bij twee
musea permanent ten behoeve van de bezoekers/staf/andere geïnteresseerden ter beschikking stellen
van glasnega2even en atlassen, een permanent karakter heeM.
Ac2viteiten
• Familiegraf te Nieuw-Lekkerland: de s2ch2ng heeM zich ingespannen om het familiegraf te NieuwLekkerland (althans dat waarin L.J. Smit en zijn nazaten in zijn begraven), op te knappen. Het
stucwerk liet los en het verfwerk behoefde dringend onderhoud. In navolging hiervan worden de
grafrechten van dit graf overgedragen aan de S2ch2ng aangezien dit graf, gelegen op de oude
begraafplaats van Nieuw-Lekkerland, van grote cultuurhistorische waarde is.
Tevens zal aan de huidige houder worden gevraagd om de grafrechten van de begraafplaats van J.C.L.
Smit en zijn echtgenote alsmede E. Smit eveneens aan de s2ch2ng over te dragen.
• Archief IHC: de inventarisa2e van het archief van IHC Kinderdijk is afgerond. Het oude familiebedrijf
had een groot archief in het voormalige hoofdkantoor in Kinderdijk opgeslagen. Met behulp van de
s2ch2ng is bij het uitzoeken en opruimen van het archief en selec2e gemaakt van historisch
waardevol materiaal. Besloten dient nog te worden waar dit moet worden ondergebracht.
De inventarisa2e is in samenwerking verricht met de Historische Vereniging West-Alblasserwaard
(HVWA). Met hen wordt onderzocht of het mogelijk is een kleine tentoonstelling te organiseren met
het materiaal dat zowel uit het archief van IHC beschikbaar is gekomen, als de archieven van de leden
van de familie Smit.
• “SmiZenboek”: er wordt opnieuw onderzocht of het mogelijk is het boek ‘SmiZen in perspec2ef’ uit
te geven. In voorgaande jaren is er reeds aan een boek gewerkt waarin niet de nadruk lag op de
zakelijk ontwikkelingen van de familie, maar juist de verhalen achter de personen aan het licht
kwamen. Er is inmiddels contact geweest met verschillende uitgevers alsmede de mogelijke auteurs,
daaronder die van het materiaal zoals dat tot op heden is geschreven. In de komende maanden zullen
hier deﬁni2eve beslissingen over genomen worden.

• Inventarisa2e cultuur historische waardevolle spullen van de gehele familie Smit: door de
vertakkingen binnen de familie bestaat er thans geen duidelijk overzicht welke cultuur historisch
interessante voorwerpen zich waar cq. bij wie bevinden.
Er is een start gemaakt voor een pilot om enkele bezi_ngen digitaal te documenteren en in een
digitale catalogus op te slaan. Deze pilot zal dienen ter illustra2e naar familieleden met het verzoek
om hier aan deel te nemen en zo een completer beeld in kaart te brengen.
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