
ToeN en NU
Over het reilen en zeilen

van het geslacht Srnakman

Jeel'llens 8, Ik I I

Zoals IJ ziet heeft ons familieblad een nieuw front. Ook de lay-out is

anders dan U gewend bent. Dat zit zo :

Na vele jaren me als secretaris en pennîngnleester voor onze familie~

vereniging te hebben ingezet, is het nu tijd geworden deze functies neer

te leggen. Ik doe dit, na overleg met onze voorzitter Jaap en onze ge

nealoog Harrie, aangezien ik meen dat de tijd rijp is de fakkel over te dra

gen aan een jongere genera.tie. Een ,iongere generatie nlet nieuwere

ideeën, met meer energie. Iemand die de beschikking en de kennis heeft

van moderne en elektronische hulpmiddelen. Iemand die als secretaris

nlet fris8E' nl0ed en nieuwe ideeën onze familievereniging een nieuwe

impuls kan en wil geven, en het familieblad TOEN en NU met de
moderne hulpmiddelen kan samenstellen. Iemand die met kennis van

zaken onze contributie gelden beheert

Deze persoon, in de inleiding wat oneerbiedig "iemand'" genoemd, wil ik

gaarne aan U voorstellen:

Robertus Theodorus Smakman (BX9.2)

Het zal U duidelijk zijn, dat van nu af aan alle correspondentie naar Rob

(zoals zijn roepnaam is) moet worden gezonden. Voor de goede orde ver
meld ik hieronder de namen en adressen van het bestuur:

Voorzitter'

JeJ. Smakll1an, Patrijslaan 2, 5683 RX Best;

Secretaris /penningmeester :

RTh. Smakman, Markeweg 67, 8308 OL Blesdijke;
(}enealoog :

HAR. Smakman, Noord Brabantlaan 142. 5652 LH Eindhoven

Ik spreek de wens uit dat U Rob net zo veel steun en medewerking wilt
geven als U mi) de afgelopen 8 jaar hebt gegeven.

Mijn dank gaat uit naar onze voortreffelijke voorzitter Jaap, naar onze
onvermoeibare speurder in de familie archieven Harrie, voor de prettige
samenwerking gedurende de afgelopen 10 jaar. Ook aan U, familieleden,

mijn dank voor de belangstelling en medewerking in de achter ons

liggende jaren. Ook als gewoon lid van de familievereniging zal ik de

geschiedenis en het wel en wee van de familie Smakman en allen die zich

dru'lrmee verbonden voelen, met alle aandacht volgen.

Met vriendelijke groeten,

Henk.



Bij deze even een korte notitie over een bestuurswisseling in Uw vereniging. Zoals bekend, heeft U een bestuur

tegen wil en dank Dat geldt ook voor het bestuur zelf We hebben er eigenllJk geen tijd voor, maar het is toeh

ook wel leuk en iemand "moet" het toch doen. Desondanks komt er soms slecht maar ook goed nieuws Uw

secretaris van het eerste uur, Henk uit \X/estervoort. heeft besloten zijn gecotnbineerde functie filet die van

penrlingnleester aan de wilgen te hangen. Het goede nieuws is dat h-ij zelf een nieuwe 5€cretaris/ penning~

nleester heeft gevonden en dat hi.1 best in een nlinder veeleisende furlçtie aan het bestuur wil blqven par

ticiperen

Vaudaar dit korte bericht waarmee wi.Juitemard Henk veel te kort doen. Secretaris Zijn, het krantje uitgeven,

communiceren met die moeilijke Smakmannnen en dan ook nog op de centen passen, om niet te vergeten de

langzame betalers te manen is geen sinecure. Henk is al vele jaren met pensioen, maar nu wordt het toch tijd

dat Am het merkt (en nu maar hopen dat het niet tegenvalt). Henk en TAns, namens aUe leden van harte beo

dankt, keep in touch and we'U meet again. Bij de volgende algemene vergaderingen zullen wij jullie toeh even

in het zonnetje fil0eten zetten

\Velkom Rob Smakman, het zal niet gemakkelijk zijn en veel tijd kosten. Ik heb al gemerkt dat .Je voorzitter

knap achter de broek zit En dat moet ook wel want anders doet hij helemaal niets Dit is ook een waar,

schuwing voor de andere Smakken. Hij weet juUie te vinden' Hij zal zkh ongetwijfeld in de eerste uitgave van

onze I'toen en ndl voorstellen en we zijn benieuwd.

De liartelJjke groeten van Jaap Smakman.

Zoals U van mij kunt verwadlten (zie "Mag ik mij even voorsteUen !"), i.s het ledenbestand in de computer

opgenomen. Henk had alles op kaarten genoteerd en het mtypen van alle gegevens zou een heidens karweI

geweest zijn. Gelukkig waren de adresgegevens ook nog beschikbaar op een floppy die gebruikt werd om

adresetiketten rnee t.e produceren. Dit bestand n10est uiteraard \vel ofi1gezet. worden om ingelezen te kunnen

worden in het nieuwe ledenbestand. Zo een omzetting gebeurt niet geheel vlekkeloos Het resultaat van de

omzetting is echter door mijn zuster Fineke gecontroleerd aan de hand van de kaarten van Henk en de

fouten zijn er uitgehaald Samen met het komende nummer van TOEN en NI) zal U een controleblad

toegestuurd krijgen. Dit geeft U de mogelijkheid om de gegevens te corrigeren maar, wat belangnjker is

tevens lJw plaats in de 5tanlboom te noteren. Als dit gegeven eennlaal ook in mijn conlputer zît kan er eer!

koppeling gel11aakt \vorden [net de stanlboolugegevens die door Harrie \vorden bijgehouden. Een veel~

belovende ontwikkeling.

Fineke kan de controle uitvoeren omdat ze sinds vorig jaar ook in Friesland woont. Ongeveer 3 km bij mij

vandaan. Ze wilde wat dichter bij haar "grote" broer wonen Het was leuk om mee te maken dat de (niet

geringe) stap van randstedeling naar plattelandsbewoner op haar kinderen (\X' i)nand, 14 je. en Manjon, 1 I

Jaar) een positief effect heeft gehad Ze zijn nog steeds meer dan tevreden over deze overgang.

Advertenties ztjn een aardig middel voor een vereniging om aan extm middelen te komen. Niet dat de

vereniging arnl1astig is (zie het verslag van de scheidende penninguleester) n1aar extra inko111sten kunnen

b.v. gebruikt worden om Toen en Nu een rneer professioneel uiterlijk te geven. Verder is een advertentie

ook een aardige manier 0111 de aaiviteiten van de leden onder de aandacht te brengen van de rest van de

familie. De oplage is natuurlijk niet groot maar met een bestand van ongeveer 150 leden bereikt een adve!'

teerder toch minstens 3 à 400 personen. Leden kunnen tot max. 1 pagina gmtis laten plaatsen. Voorwaarde

is wel dat de advertentie gemakkelijk is over te zetten naar een computerbestand (scannen is mogelijk). Voor

niet-leden zal t1 25,~ per pagina gerekend worden. Zelf heb ik het voorbeeld gegeven (zie blz. 5).

Heeft tJ een advertentie neenl dan even contact op [net het secretariaat

Zoals hiervoor al venneld, ik ben Rob Smakman. Geboren en getogen Amsterdammer maar sinds een jaar of
18 woonachtig in Blesdijke, Nog nooit van gehoord zult U zeggen, Voordat ik, via goede vrienden, met
Blesdijke in aanraking kwam had ik er ook nooit van gehoord. Het Is namelijk een klein dorpje op de grens
van Friesland en OverijseL
In de jaren 70 kon je je vrienden niet recht in de ogen kijken als je geen week-end huisje ergens had. Bles
dijke kwam in beeld, een voonnalige boeren-behuizing stond leeg, was tegen een schappelijke prijs te koop
en de keus was al gauw gemaakt Verbouwen, ieder weekend er naar toe, Drie nachten daar en vier nachten
in Amsterdam,
Willem, mijn vriend en levensgezel sinds jaren, kon een baan krijgen in Leeuwarden, Dat was het sein om
Amsterdam definitief te verruilen voor BIesdijke, Zelf heb ik nog 2 jaar gependeld tussen Blesdijke en Ams
terdam totdat ook ik een baan in Leeuwarden kreeg.

Zoals zoveel Smakmannen uit onze tak van de familie ben ik technisch geörienteerd. Na de lagere school,
LTS, MTS en gespecialiceerde opleidingen was mijn eerste echte baan een baan bij Philips in Huizen. Ik heb
daar gewerkt op een laboratorium waar ik onderdelen voor TV-zenders, ruimtevaart en telecommunicatIeap
paratuur heb ontwikkeld, Daar heb ik Willem ook ontmoet Hij werkte bij de afdeling die de op het laborato
rium ontwikkelde apparatuur afleverde bij de klant Deze klanten waren meestal gevestigd in exotische en
verre landen. Hij heeft dan ook veel van de wereld gezien,

Mijn volgende baan was bij de Universiteit van Amsterdam. Ik was daar hoofd van de electronische werk
plaats. Daar had ik voor mijn werk geautomatiseerde hulpmiddelen nodig zodat ik toen in de automatisering
terecht kwam, De laatste twee jaar dat Ik daar werkte pendelde ik tussen Blesdijke en Amsterdam heen en
weer. Na dat een halfjaar gedaan te hebben was ik al tot de conclusie gekomen dat ik dat pendelen niet vol
zou houden tot mijn pensionering, De snelweg door de polder was er toen nog niet Het was dus een
moeizame dagelijkse reis via de Knardijk, Gelukkig kwam een betrekking beschikbaar in Leeuwarden zodat
daarna het reisprobleem voorbij was.

In Leeuwarden ben ik gaan werken bij wat toen nog de HTS was. De HTS is inmiddels een onderdeel van de
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden geworden, Mijn taak daar was de automatisering op poten te zetten,
Dat is daar aardig gelukt Begonnen met een enkele computer is het geheel uitgegoeid tot een omvangrijk
netwerk van zo'n 200 pc's met aansluiting op het landelijke universitaire netwerk. Ik heb daar in 1994 af
scheid genomen als Hoofd Dienst Automatisering.

De tijd was rijp om afscheid te nemen en te beginnen als zelfstandig ondernemer, Sinds 20 januari 1994 ben
ik eigenaar/directeur van eRTS Consultancy, een tak die zich bezig houdt met advisering op het gebied van
Automatisering, en van eRTS Telecom, meer gericht op telecommunicatie en wat daar zo verder bij komt
kijken,
Mijn kantoor heb ik thuis (de voonnalige boerderij) gevestigd, Als ik nu uit het raam kijk dan zie ik de
schapen lopen en hoor ik het (ontevreden) gekakel van onze kippen, De kippen willen namelijk liever schar
relen dan in de ren lopen, maar dat komt deze winter weer goed als ze in de groententuin geen schade meer
aan kunnen richten.

Tot zover mijn relaas. Zonder de pretenties te hebben om een Henk van der Meiden te worden lijkt het me
een aardig idee om een terugkerende rubriek te hebben genaamd "Mag ik mij even voorstellen 1".
Ik nodig dan ook iedereen uit om tekst aan te leveren. Deze rubriek kan dan aardIg materiaal opleveren voor
het familiearchief terwijl het lezen over het wel en wee van personen de lezenswaardigheid van TOEN en
NU verhoogt Schrijven dus!



Contributie:
Heeft U Uw contributie voor 1995 nog niet voldaan) Geen nood, het .iaar is nog niet om. Stort ft 20,- op

Postgiro rek. or 201627 3 tnv. Fam. ver. Smakman te Blesdljke.

Vermeldenswarrdige gebeurtenissen:
Stuur het geboortekaartje, Uw huwelijksaankondigiging, een overlijdensbericht of aankondiging van een

andere belangrijke gebeurtenis naar het secretariaat De gebeurtenis krijgt dan gratis een nog grotere bekend·
heid.

Kranteknipsels :
Een kranteknipsel over een familielid kan weer stof opleveren voor een bericht in TOEN en NI].

De familiereünie van Zondag 21 mei jl., 200 jaar na het aannemen van de familienaam Smakman, lijkt al·

weer zo ver achter ons te liggen. Uit het hele land kwamen meer dan 110 familieleden met kinderen bijeen

in het Hotel·Restaurant "De Nachtegaal van Lisse" Helaas heeft Herbert Smakman uit Wiesbaden, die deze

dag wilde bIjwonen, op het laatste moment wegens prive·omstandigheden moeten afzeggen.

Om 11 uur zaten de meesten al achter een kopje koffie en een plakje cake en begon de hernieuwde ont
moetingen l'net oon1S en tantes, neven en nichten, die elkaar SOIUS in geen jaren n1eer hadden ontmoet. lJok

kennismakingen met leden van andere familietakken. Veelal moest even gevraagd worden van welke tak ie·

mand was, zoals mijn grootvader was de kleinzoon van Theodorus (Dirk) en Gertruida Post of nÜJn

gn)otouders waren Comelis Riemer en Jacoba Boes.

U begrijpt wel dat hiervoor het boek of andere papieren erbij moesten worden gehaald om enige duide·

lijkheid in de li,milierelatie tot stand te brengen. Om hierin tegemoet te komen was Han'ie, onze genealoog,

aanwezig met een PC (Personal Computer). Zijn computerbestand schoot hem dan te hulp, als hij het niet

zo uit het blote hoofd kon zeggen. Ook met deze PC kon hij alle gewenste informatie over jezelf en directe

familie, op papier, tevoorschijn toveren. Ook met behulp van een groot beeldscherm werd door Jaap en
Henk, de diverse familietakken in beeld gebracht, (de Haagse Werkster, de Sluismeester, de Zaan. en de
Bolleboeren) en met dia's en foto's verduidelijkt.

De lunch was om 13.00 uur. Ik kan niet navertellen hoe mooi en rijkelijk de lange tafels waren voorzien van
de allerlekkerste spiJZen, koud of warm. Ik meen dat er wel 50 schotels stonden met verschillende spil zen

De bezoekers die langs de tafels liepen konden, ik ook, moeilijk beslissen wat ze zouden nemen. Van alles

wat was voor vele teveel om op een bord te scheppen. Derhalve wat later nogmaals iets lekkers op je bord
Op deze bijzondere dag kon ook iets bijzonders worden gedaan Daan (Daniel Nicolaas) zoon van Johan en

Jeanet Smakman.Hoogeboom te Schagerburg, geboren op 12 maart jl. was als 1000·ste Smakman in het

familie·archief ingeschrven. Om dit heugelijke feit te vieren kregen de schoonouders van Johan (de ouders

waren helaas verhinderd) uit handen van onze voorzitter Jaap een mooi schilderij van een Smalvschip uit
gereikt en een speelgoedbeer. Leuk he !
Hulde aan de organisatie van deze dag. U vindt ze allemaal genoemd in TOEN en NU, nr. Ivan maart jJ

AllemaBI nogmaals bedankt voor deze gezellige dag, die voor de tweede maal in de geschiedenis van het ges

lacht Smakman werd gehouden. Dank aan Aad en Gerda van der Meer voor ons gezamelijk gezongen

"Smak·lied" Dank aan Riem Smakman voor de sponsoring van het pakket bloembollen (Canna's), die

iedereen ontving bij het afscheid.

De dag is voorbij gevlogen. Het was zo maar 4 uur en het einde van de reunie moest aangekondigd worden

Tot de volgende reunie I Wanneer, waar I. TOEN en NU zal U tijdig hierover inlichten.
Henk.

pin-up

De Play Boy en Play Oir! kenmerken zkh door op de middelste 2 pagina' s een grote foto af te dmkken. Om·

dat dit de middelste pagina is kan deze er in zijn geheel uitgehaald worden en aan de wand ge.pin·upped.

Dit leek mij ook een aardig idee. Daarom treft U op de volgende pagina een Pin-up aan. Het is de foto van

Alida Smakman·du Mee, de moeder van onze voormalige secretaris / penningmeester Henk. Deze foto is

tHooi en decent en daaron1 het plaatsen waard,

Volgende foto's kunnen iets meer de stijl van Play Boy krijgen. Heeft U foto's van familieleden in bad·

kleding stuur ze dan op. Zoals U zult begrijpen heeft de redactie geen bezwaar tegen het plaatsen van foto's

met mannelijk "schoon" Ook deze zijn welkom. Als U er een leukverhaaltje bii hebt, graag I

Het samenstellen van een familieblad moet redelijk de verscheidenheid van de familie weerspiegelen. Zelf

ben ik goed ingevoert bij onze tak. Om de andere takken ook goed aan bod te laten komen zou het aardig

zijn als de aanvoer van tekst goed geregeld is. Ik denk hierbiJ aan (jonge) mensen met journalistieke aspi

raties. Zij kunnen bv. tekst aanleveren van markante figuren uit hun omgeving om te plaatsen in de rubriek

"Mag ik mij even voorstellen I" Ik vind namelijk dat naast de historie van ons geslacht, die uitstekend be·

licht wordt door onze genealoog Harrie, ook het hedendaagse goed aan bod moet komen.

Trouwens, 2, 3, 4 eHZ. weten meer, en hebben meer ideen, dan een. Aanmelden dus.

Verdien geld terwijl u belt

U kunt aanzienlijk besparen op de kosten voor uw internationaal telefoonverkeer via de

terugbel-dienst van eRT.S'Telecom in samenwerking met
Telegroup TM Global Access.

Als u aangemeld bent krijgt u een codenummer. U belt de centrale in Amerika, toetst het
codenummer in en legt de hoorn neer. Binnen 10 a 15 seconde rinkelt uw toestel. U neemt
op en hoort dan de kiestoon van de Amerikaanse centrale. Hierna toetst u het land· en
abonneenummer in, Zodra de ander kant opneemt begint de Amerikaanse centrale te tellen.
Deze telt echter 25% tot zelfs 75 % langzamer dan die van de P1T, U maakt dan gebruik van
het wereldwijde netwerk van

Telegroup TM Global Access.
Om deel te kunnen nemen geeft u een machtiging af ten laste van uw bank/gironr, of uw
creditcard. Ix per maand ontvangt u een volledig gespecificeerde rekening die 4 dagen later
afgeboekt wordt.
Deelnemen is eenvoudig.
Neem contact op met eRTS Telecom (0561-441746). De volgende dag ontvangt U een
uitgebreid informatiepakket en een aanvraagformulier. Nadat het aanvraagformulier ontvan
gen is zal U binnen 14 dagen uw codenummer ontvangen. Hierna kunt u meer ontspannen,
zonder de klok scherp in de gaten te hoeven houden, telefoneren met uw relaties in het
buitenland,

Geen entreegeld, geen minimum verbruik, geen extra kosten, geen verplichtingen,





\};.e hebben er weer een echte Smakman bij. Dat gebeurd natuurlijk vaker want over de voortplanting heelt

het geslacht Smakman niet te klagen. De manier waarop deze familie-uitbreiding heelt plaats gevonden komt

niet vaak voor. }"·laxime, de zoon van Bea Smakman, die door het huwelijk van Bea met l de Jong eigenlijk

de achternaam de Jong droeg, heelt uit eigen vrije wil besloten om zijn naam te laten veranderen in Smak:

man. \'I/e heten hem, als nieuwe naamdrager, van harte welkom.

Op de t[w1iliedag heelt Rieke Smakman, de dochter van Jaap, laten zien dat het geslacht Smakman met een

mooie pagina aanwezig is op de elektrnnische snelweg. Een leuk initiatief. Als U zelf over de noodzakelijke

apparatuur beschikt kunt U de W\X'W-pagina bekijken door het aanroepen van de URL ,

http.;/www.iaehv.nl/users/smakman. Het W\Xc'\V is internationaal dus ook de familieleden in het buiten
land kunnen deze pagina aanroepen.

Misschien is het U al opgevallen in de colofoon op de eerste pagina dat het secretariaat ook bereikbaar is via

de electronische snelweg. Berichten kunt U sturen naar, R.Th.Smakman@eRTS.nl

Zelf was ik alujd benieuwd naar de achtergrond van mijn oma. In het familie-boek zijn alleen de gegevens van

haarzelf opgenomen. Op de familiedag ben ik naar Harry gestapt die daar prominent aanwezig was met veel

apparatuur en natuurlijk onze stmuboon1. De vraag naar [neer informatie over rnijn grootmoeder werd ogen~

blikkeliJk beantwoord met een uitdraai uit de computer die de gegevens van haar afkomst lieten zien die
terug gingen tot 1783. Mijn nieuwsgierigheid bevredigd voor slecht fl. 1,-.
Wilt U zelf wat meer weten neem dan contact op met het secretariaat (0561-441746) We spelen het verzoek

door Harry Afh"nkelljk van de hoeveelheid gegevens die beschikbaar zijn zal een redelijke
(kostendekkende) prijS gerekend worden voor deze vorm van dienstverlening.

Ze :lJn in alle stilte getrouw, Theo Smakman en Marianne van Mulukom (16-06-1995). Op de familiedag

vond ik al dat ze er stralend uitzagen maar van de aanstaande heugelijke gebeurtenis, die toen toch al bekend

moest zijn, werd niet gerept. Afgezien van het feit dat Marianne als een vrolijke aanwinst voor de familie

beschouwt mag worden brengt ze nog iets extra's mee namelijk een eigen wapen. Zoals IJ op de afbeelding
kunt zien liegt dat er niet om Veel geluk toegewenst in jullie huwelijk.

Van onze genealoog Han'ie ontvingen we een beschrijving van plaatsen in Friesland die voor ons als "heilig ..

aangeduid kunnen worden daar ze van belang zijn ge\veest voor de geschiedenis van ons geslacht. Het is

gedaan in de vorm van een routebeschrijving. Als U die kant uit gaat vergeet dan niet dit nurnmervan -rOEN

en NU mee te nemen.

WorkulU.
Beginnen we te Workum. In Workum iS nog een scheepswerf te zien waar mogeliJk nog Smakken werden

gel;ouwd. Even buiten de kom van de stad (scheepstimmerwerf "de Hoop")

In de HelVOfIl1de St.Gertnldiskerk zijn een aantal grafstenen terug te vinden Il1et voor ('Ins bekende

patroniemen met het molenijzer op de stenen, dat nu gebruikt wordt als helmteken op het hUldlge

familiewapen Smakman,

Via de weg langs de Parregase trekvaart gaan we naar de volgende plaats
Op deze tocht komen we in de buurt van de dorpen Dedgum, Tjerkwerd, Wolsum, Westhem, Dit Zljn

eveneens plaatsen waar Smakmannen gewoond en gewerkt hebben Oosthem is ook niet onbelangrijk want

daar is het eerste agrarisch bestaan te lokaliseren en de llrijke ll Atje (}OS5es kwam. daar vandaal) Zij ttnuwde

rond 1680 met RUllrd Tietes, de verste stamvader die gevonden is

De volgende plaast is .

Blauwhuis.
Het was een katholieke enclave in de grietenij Wijmbritseradeel waarde meeste kinderen van dit geslacht RK

gedoopt werden Naast de kerk staat het huis met het blauwe dak, waar dit dorp haar naam aan ontleend

heelt
Over de dijk via Westhem (ook daar komen er enkele vandaan) naar'

Oudega.
In ()udega ter hoogte van de canlping aan '1de Brekken" heeft een van. de vier boen::lerijen C:;ates) gestaan die

door ervlng (Riemer Ruuf\.ls trnuwde met A.,ke Meijnerts (Heslinga) in het bezit ziln gekomen van de tamilie

De bO~f\.leriJ is verdwenen, de plek is nog aan te wijzen.

Ook in Oudega de state van het adellijk geslacht Hoitema even buiten het dorp aan de weg naar Hommerts

Met deze familie zijn banden en enkele zijn zich ook Hoi.tema gaan noemen.

Neem de weg naar Gaastmeer en sla halverwege links af naar

Idzega
Nu een gehucht met alleen nog enkele boerderijen en het kerkhof met de klokkestoel. Tegenover dit kerkhof
(aan de Klokhuisweg) staan twee boerderijen (welke van latere datum ziJlll, maar het ZIJn de plaatsen waar "de

Grote en de Kleine Bmtte" stonden, eveneens in het bezit van de tà.milie door het huwelijk van R,emer

Ruurds. De landen om deze sates waren allen in het bezit van de familiden dat was veel hU1d in die tijd)
Aan de Burd, richting Heeg lag de vierde boerderij Het is de sate van Tiete Ruurds, de verste voorvader. Nu

is er een watersportbedri.if in gevestigd.

Ga door richting,

Reeg
Het centrum van Heeg geelt nog een aardig beeld van deze plaats Bij de brug in het centrum ook nog een

scheepswerf waar pla.tbodems \~,ierden (en worden) gebOll\vd. zij het nu nog alleen voor de pleziervaart



Woudsend
()rn dCt<1r kC'lmerl. lnoet vanuit Heeg de \veg naar HOlnnlert genOlTlen worden Woudsend : zeiltl1akerij.

houtindustrie voor de schepen, em. Hier ook de eerste verzekeringsmaatschappij (bestaat nog) waar schippers

zich verzekerden tegen verlies en averij. De (protestantse) familie TROMP waren hier heel belangrijke scheep,.

bouwer en reders. Ook met deze familie ziJn we sterk verwant door het huwelijk van Riemke Tietes die in

17 S8 Jrouwde met Hylke Palse Tromp. Hij werd katholiek om te kunnen trouwen maar werd daardoor onterft

dO(1f ::(jn farnilie. \vaardoor \ve heel wat ITüsgeiopen zijn.

Indijk
Adller \\!,)udsend ligt Indijk aan het water en ook uit deze plaat, komen voorouders.

Tüt zc,ver de routebe:-:t-'hrijvir'lg die voldoende interessant Inateriaal beva.t voor een to(,ht in deze buurt

\'I(.'iJ makeu U er op attent dat het t8.milieboek· Van Heeg tot Heden·, dat de geschiedenis beschrijft van

het Oeslacht Smakman van 1650 tot 1°85, bijna is uitverkocht

Het boek beslaat 248 bladzijden en is geilustreerd met vele oude foto's Lang na ons zal dit unieke boek nog

zijn Yl,'aarde hebben
De prijS van dit boek is fl 87,50 incl verzendkosten.

Saldo per 1-1-1994 4206,63

1. Contributies 2235,00 1. Algemene kosten

2. Giften / bijdragen 546,10 2. Kosten TOEN en Ntl

3. Verkoop boeken 322,00 3. Contributie derden

4. Verkoop familiewapen 75,00

5, Verkoop briefpapier 138,00

6. Doorberekende porto 43,50

7. Rente Postbank 193,35 Saldo per 31 dec. 1994

Totaal 7757,58

960,75

1418,60

130,00

5248,23

7757,58

Het familiewapen
t'lC't ffHl1ilif:'\vapen is in kleur gednikt op een stevige ondergrond, Het is verkrijgbaar in de KJnnaten A5 en

A4 Blj het wordt een beschrijving geleverd. Staat fraai aan de wand boven de schoorsteen I

FormaD.tA4, ti 7,SOvoorledenenfl15,00voornietieden;

Formaat A5, fl 5,00 voor leden en fl. 10,00 voor nietleden;

Verzendko,ten H 250

Briefpapier
')p het briei~'apier,taat het wapen, in kleur, afgebeeld in de linker bovenhoek. Het papier is van fraaie

kwaliteit 80 gr, tJitern"late ge5\.~hikt onl indruk te maken als lJ zich presenteert of onl te dienen als uit-

gangspunt voor uitnodigingen. felicitaties. oorkondes enz.

]00 vel a 11 20,00;

12S vel a H H,25;

250 vel a tl 60,00;

Verzendkosten ft 250

BestelliJw,,'nkunt U sdtrifteliJk, per fax of per E·mail (zie Colofoon) plaatsen bij het secretariaat.

1. 1 kuut t.:lok het bedrag·overmaken onder ,-'errnelding van hetgeen gewenst is

Toelid,ting :
Bovenstaand overzicht heeft betrekking op de Postbankrekeningvan de vereniging nr 2016273

De verertiging houdt er geen kas op na

Ontvangsten,

1 Inclusief fl. 20,00 contributie 1"195,

2 Extra overschrijving als gift en extra bijdrage van contributiebetalingen boven H 20,00;

Opbrengst van 4 familieboeken;

4 Opbrengst briefpapier met familiewapen;
5 In rekening gebrachte porto, bij levering van bestelde boeken. fan1iliewapen ofbriefpapie-r;

ö l,,)ntvangen rente over 1994
Uitgaven,
1 Algemene kosten zoals porto, kantoorbenodigdheden, copieen, kosten Rljksalx:Iuef/TopüIoglsehe

dienst en PCbenodigdheden;
2 Porto, enveloppen en drukkosten TOEN en Nl),
1 Jaarcontributie Ned. (}enealogische verenigin:g. (:entraal Bureau Oenealogie en ()ns Erfgoed

Was getekend: H J. Smakman (Penningmeester)

Ondergetekende verklaart dat bovenstaand finandeel overzicht] 004 overeenstemt met de boeken

Alle finandële bescheiden zijn gecontroleerd en in orde bevonden.

De adn1inistratie zag er zeer verzorgd uit

Zevenaar, 16 febmari 10 95,
Was getekend: Nico de \Vinter (gehuwd met Astrid Smakman)

Met dank aan Henk en Nico. Ik hoop dat Nico ook in mIJn periode besclükbaar zal ztln om de kascontrole

L1it te voeren met dezelfde complimenten als resultaat.

Rob.



Geboren:
Koen StnaknHtn

20.02.1 00 , te

ZOem van lP (} Smakman en FTh.M. Langedijk

Steven Smakman
Qeb 01·D8·]001 te Dewntc·r

:0,)11 van () ,.1 J, Snlakrnan en J,A C0111elisse

Fleur Wilhelmina Maria van der Velden
2eb. :~"ll,l(l(lj Sarl.tpoort-Noord

do-:hter van van der Velden en TrCM. Smakman.

Johanna Hendrika Maria KrOot> (janneke)

geb. 28.04.1 00 '1 te Julianadorp

dc:>chter van Anlo Kroon en AnllE'-lies. Srnaktllan

Anne Maria Alida Smakman (Anne)
geb 12.0'1.1 00 5 te Breezand

do(,hter van Henk Slnakman en Annet Clemens

Eveneens welkoll1 in de familie (zie: Smakman uit eigen vrije wil) :

l\laxime Maurlce Smakman (geb. de Jong)
geb 07-12·F\80 \'i/illemstad (NA)

. B M Srm\kman

B]l KB N.l\!.R 040/007 d.d. 0402.1904 gewijzigd in Smakman

Getrouwd:
Theo Smakman en Mariam>e van l\hûukom

10 juni lOo') te AlnlE'l'e

Overleden:
-nleresia Antonia Stnaknlan-C;ieger

\'X··'e,Juwe lo11HIU1C3 Conlelis Snlakman

:::6 april lOOS te Amterdarn op de leeftijd van 92 jaar

Catharina Maria Nelis-Smakman

\X·'edu\ve van Petru:" J(h~obllS Nelis

25 juli 100 5 Haarlem op de ledtijd van 88jMr

Bedankbrief :
Johan en Jeanet Snlaknlan te Schagerbrug ontvingen we een brief \Vful.rin de vereniging bedankt wordt

\'001' het gesl...'henk dat hun :t)011 Daan ontving tijdens de fan1iliereunie on1dat hij tot Srnakn1an nr, 1000
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