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Vier portretten van het geslacht Smissaert
Willem H. Strous

In het januari-nummer van dit jaar meldde ik dat ik op zoek was naar portretten van
leden van de familie Smissaert omdat ik nieuwsgierig was geworden naar hoe de
mensen die ik beschreef er in werkelijkheid uit zouden hebben gezien. Want een
afbeelding zegt veel meer dan woorden kunnen bewerkstelligen, ook al dienen we
er rekening mee te houden dat de schilder, die uiteraard in opdracht werkte, wellicht
de geportretteerde flatteuzer heeft afgebeeld dan hij of zij verdiende.
Even nadat het januari-nummer was verschenen, kreeg ik bericht van het
Iconografisch Bureau te Den Haag dat men enkele schilderijen via de bij hen
bekende eigenaar(s) had opgespoord. In 1988 waren zeven portretten gelegateerd
aan de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen te Arnhem en een aantal
daarvan zouden Smissaerts betreffen. Bij navraag bleek dat dit zevental zich in De
Cannenburg te Vaassen zou bevinden.

Toen ik in De Cannenburg de portretten
mocht bekijken bleken er drie voor mij
interessant te zijn. Er waren twee pastels
door Charles Howard Hodges (Londen
1764 - Amsterdam 1837): een van
Marinus Adriaan Perpetuus Smissaert en
een van zijn echtgenote Maria Feitama;
en er was een doek, vermoedelijk ook
door Hodges, want vrijwel identiek aan
de pastei, van Marinus Adriaan
Perpetuus Smissaert.
Deze M.A.P. Smissaert had ik in mijn
januari-verhaal niet vermeld omdat hij
niets te maken had met het generaalshuis
of de put voor dat huis. Hij stamt echter
wel in rechte lijn af van de 17e eeuwse
Joan Carel Smissaert, degeen die in
1674 als dank voor bewezen verdiensten
tijdens het moeilijke jaar 1672 door
stadhouder Willem III benoemd werd tot
schout van Rhenen; en hij was de klein-
zoon van de in Rhenen bekende schout
Hendrik Smissaert en Anna Agneta van

Marinus Adriaan Perpetuus Smissaert (Utrecht
11.11.1773-Banka 01.11.1819)
huwt Amsterdam 23.03.1799 Maria Feitama
ritmeester, prefect v/h paleis, thesaurier-generaal
der kroon, resident van Banka
pastei, door Charles H. Hodges
eigendom: Stichting Vrienden der Geldersche
Kasteelen, Arnhem
foto: A.P. Klaver, Arnhem
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Brienen. Reden genoeg dus om de
portretten te fotograferen en de beide
pastels in dit nummer af te drukken.
Marinus Adriaan Perpetuus werd te
Utrecht geboren op 11 november 1773
als zoon van Joan Carel, lid van de
Pretense Raad in de roerige 80-er jaren
in de Utrechtse patriottentijd, en Lucia
Gerarda Roos en hij overleed - werd
vermoord - op het eiland Banka op l
november 1819. Hij studeerde aan de
universiteit te Harderwijk waar hij zijn
examen in de letteren aflegde, tegelijk
met zijn oudere broer Carel Elias, op 17
juni 1790'. Hij huwde op 23 maart 1799
te Amsterdam met Maria Feitama, dame
du palais van koningin Hortense.
Marinus was in 1794 luitenant bij de
gardes te paard en in 1807 officier van
de jacht in het Ie district van
Amstelland. In juli 1808 is hij intendant
van het koninklijk paleis te Amsterdam,

Maria Feitama (Amsterdam 02.01.1774 - Haarlem
16.10.1825)
huwt Amsterdam 23.03.1799 Marinus Adriaan
Perpetuus Smissaert
dame du palais van koningin Hortense
pastei, door Charles H. Hodges
eigendom: Stichting Vrienden der Geldersche
Kasteelen, Arnhem
foto: A.P. Klaver, Arnhem

later prefect van het paleis en thesaurier-
generaal der kroon; in 1809 kolonel van de schutterij te Amsterdam; in 1817
inspecteur-generaal der tinmijnen op Banka en Billiton, en in 1818 gezagvoerder
van BankaM.

Van de zeven, in 1988 aan de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen
gelegateerde portretten zouden er inmiddels een paar op kasteel Rosendael te
Rozendaal zijn ondergebracht. En daar trof ik twee van de vier doeken aan die ik in
mijn artikel over de Smissaerts had vermeld. Het betrof het 17e eeuwse echtpaar
Joan Carel Smissaert en Constantia Coymans; het waren de over-over-grootouders
van Marinus Adriaan Perpetuus. De eveneens door mij in januari j.l. vermelde
doeken van Nicolaes Maes (1634-1693) van de twee zoons, Balthasar, later schout
te Rhenen, en Joan Carel, de luitenant-generaal van het beschreven journaal, zijn
helaas nog niet teruggevonden. De schilderijen moeten circa 1690 zijn gemaakt toen
Joan Carel ongeveer 50 jaar was en Constantia ongeveer 40 jaar; ze scheelden ruim
11 jaar in leeftijd. Joan Carel overleed in 1708 en werd in de Domkerk te Utrecht
begraven. Constantia werd in 1724 in de Cunerakerk begraven; wellicht deelde zij
met haar zoon Balthasar en zijn gezin de rechtervleugel van het voormalige paleis
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van de Winterkoning Frederik van de Palts. Per slot had haar echtgenoot Joan Carel
hetzelfde gedeelte van het paleis volgens een notariële acte al in 1686 gehuurd.

Ons verenigingslid, de heer D. van Manen te Veenendaal, was zo attent om via de
heer Deys te reageren op mijn vraag waar Hendrik Smissaert gewoond zou hebben;
een vraag die ik zelf al getracht had te beantwoorden door te verwijzen naar de huis-
en haardstedegelden vanaf 1752 waaruit zou blijken dat Hendrik bij zijn overlijden
in 1786 vlakbij de Westpoort woonde, op de plaats waar ongeveer het Koningshuis
moet hebben gestaan. Volledige zekerheid omtrent het juiste huis verschaft ook de
heer Van Manen niet want hij verwijst naar een notariële acte uit 1704 en Hendrik
werd pas in 1708 geboren. Maar Hendriks vader Balthasar huurde volgens de acte
de rechtervleugel van het Koningshof voor een aantal jaren en we mogen aannemen
dat Hendrik daar is geboren. En het voormalige paleis stond vlakbij de Westpoort
zodat, toen hij in 1786 overleed, het heel goed mogelijk is dat hij zijn hele leven de
rechtervleugel heeft bewoond. Hij zou daar naar rang en stand hebben kunnen leven,
en hij had er plaats genoeg voor zijn 16 kinderen.
De notariële acte waar de heer Van Manen naar verwijst'", luidt:
David Buena de Mesquita, als agent van de Doorluchtige Mevrouw de Douairiere
van Hannover en Erfprinses van Groot-Brittanie, verhuurt aan Balthasar Smissaert,
Domheer ten Dom en hoofdschout te Rhenen,"de bewoninge en het gebruik van de
rechtervleugel van het Koningshoff te Rhenen, bestaande naar den ingang door de
groote sael, in een grote sael met een blauwe en witte Italiaensche vloer, en nog drie
andere kamers, daar annex met een Cabinetje, alle met hOute vloeren, die haren
uitzicht hebben op den hoff met de terrasse, daarbij de kamers boven de geseijde
gemacken met de solders so boven de grote zaell als de Rhijnkamer daar men langhs
de grote trap na boven toe gaet, de Oranje kamer, bij aldien het andere quaertier Niet
verhyert en mogt werden, de keucken, schafterije en turfkelders, wijn en bierkelders,
de konincz Keucken, met het backhuijs, Koestall, perdestall, wagenhuijs, met de
hele plaats daer achter, die bij de regenback met een deur t hoff van het andere pleijn
afgeschoten is, met een houte Planketsel, cortelijck het gehele quaertier zooals het-
selve bij den heer Huerders vader tsedert den jare 1686 is bewoont en gebruijckt
geweest met den hoff en terrasse daer annex, het gantsche pleijn voor het huijs of
Basse court mitsgaders het voorste van de grote stall in de Doodtstraet tot aan de
schuttingh ende dat voor de tijt van 3 jaren ingaende meij van dit jaar 1704".
De huur bedraagt 150 gulden per jaar.

Met de twee portretten van Joan Carel en Constantia komt onze stad Rhenen
gedurende de jaren 1686 tot 1724 tot leven, zoals ik al in mijn vorige artikel
veronderstelde. Van de circa 800 tot 1000 inwoners die onze stad toen telde,
vormden zij met hun gezin onderdeel; zij ontvingen er hun gasten; op zondag
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Joan Carel Smissaert (Antwerpen 17.11.1639- Constantia Covmans (Utrecht 29.01.1652 -
Utrecht 06.01.1708) Rhenen 29.12.1724)
huwt Zuilen 08.01.1675 Constantia Coymans huwt Zuilen 08.01.1675 Joan Carel Smissaert
kanunnik ten Dom, hoofdschout van Rhenen doek, 43 x 31,5em, door Nicolaes Maes
doek, 43 x 32,5cm, door Nicolaes Maes eigendom: Stichting Vrienden der Geldersche
eigendom: Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen. Arnhem
Kasteelen, Arnhem foto: A.P.Klaver, Arnhem
foto: A.P.Klaver, Arnhem

gingen zij naar de Cunerakerk; leveranciers everden hun waren af bij de dienst-
ingang; enzovoort. Joan Carel zal tussen Utrecht, waar hij belangrijke functies
uitoefende, en Rhenen, waar hij schout was, heen en weer gependeld hebben. Je
kunt je zelfs voorstellen dat zij en hun zoons in Rhenen, in het Koningshuis, hebben
geposeerd voor de schilder Nicolaes Maes.

Doorredenerend kan men zich afvragen of de portretten van Joan Carel en zijn
echtgenote Constantia niet eerder in Rhenen zouden thuishoren dan in kasteel
Rosendael waar ze door de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen momenteel
voorlopig(?) zijn ondergebracht. De band tussen het geslacht Smissaert en de stad
Rhenen staat onomstotelijk vast terwijl de bewijzen voor zo'n connectie tussen de
familie en kasteel Rosendael, of in het algemeen Gelderland, nog niet is gevonden.
Of het moet zijn dat 100 jaar na de voltooiing van de schilderijen een nazaat, ook
weer een Joan Carel, zoon van Hendrik en Anna Agneta van Brienen en vader van
Marinus Adriaan Perpetuus, na de inval van de Pruisen in september 1787, Utrecht
moest ontvluchten en naar Gelderland vertrekt. Bij de restauratie van de Oranjes
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wordt hij wegens majesteitsschennis veroordeeld tot eeuwige verbanning uit Utrecht
en verbeurdverklaring van zijn goederen: hij was in 1786 en 1787 lid geweest van
de praetense raad van de stad en in 1787 lid van de praetense staten. Hij vestigt zich
te Harderwijk waar hij vanaf 1795 lid is van de municipaliteitiv.
Wat men zich ook kan afvragen is hoe het mogelijk is dat van een familie, die ruim
100 jaar, vanaf 1674 tot 1786, tot de elite van onze stad behoorde, slechts een paar
grafzerken in de Cunerakerk zijn bewaard gebleven, benevens enkele wapenborden
van de vroedschap in de 18e eeuw waarop, door de functies van vader Balthasar en
zoon Hendrik, de wapens van het geslacht Smissaert zijn weergegeven; deze
wapenborden hangen in de raadszaal van het Oude Raadhuis. En door Hendrik, die
dijkgraaf was van 1756 -1786, is er het familiewapen op een fraaie 18e eeuwse op
linnen geschilderde wapenkaart van het College van Dijkgraaf en Heemraden van
de Rhenense Nude en de Achterbergse Hooilanden die bewaard wordt door het
gemeentemuseum Het Rondeel. Niet alleen in onze stad behoorden ze tot de
toonaangevende klasse, maar elders vervulden ze eveneens belangrijke functies en
namen ze hoge posities in. Ze dienden de Republiek als bestuurder en als militair.
Zij werden hier geboren en groeiden hier op; meerderen van hen legden belijdenis
van hun geloof af in de Cunerakerk, en sommigen werden hier begraven. De
jongelui, zonen zowel als dochters werden, gelet op de huwelijken, gezien als goede
partijen.
Slechts een handjevol lokale geschiedschrijvers kent de naam van de 18e eeuwse
Hendrik Smissaert, secretaris en burgemeester van de stad, ouderling in de
Cunerakerk, schout en dijkgraaf. En deze Hendrik werd tot nu ook nog eens ten
onrechte betiteld met generaal. Met het overlijden van Hendrik verdwijnt de naam
Smissaert uit Rhenen; zelfs uit de kerk wanneer in 1798 de rouwborden uit de
Cunerakerk bij opbod worden verkocht nadat die van dit geslacht en van een aantal
anderen niet worden opgehaald.
Het lijkt symbolisch voor de vergetelheid waarin de naam Smissaert in Rhenen is
geraakt.

1 Epen, D.G. van, Album Studiosorum, Academiae Gelro-Zutphanicae MDCXLVI-
II - MDCCCXVIII, Den Haag 1904.

" Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, Leiden 1912; A.A. Vorsterman
van Oyen, Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche Familien, met
genealogische en heraldische aanteekeningen, Groningen 1890, deel III, blz. 148.

"' Rijksarchief Utrecht, nr R 003a004, notariële acte dd. 8 juli 1704 voor notaris
Adriaan van Wijck te Rhenen. (Met dank aan de heer D. van Manen, Veenendaal)

iv Elias, A.M., en Paula C.M. Scholvinck, m.m.v. H. Boels, Volksrepresentanten en
wetgevers, De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810, Amsterdam
1991.
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