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Smissaert
en het huis, de steeg en de put van de generaal

Willem H. Strous

Op zoek naar gegevens voor mijn artikel over Jacob van Manen Adriaanszn1 stuitte
ik onlangs in de archieven van de Staten-Generaal op een luitenant-generaal met de
naam Smissaert2. Omdat Rhenen decennia lang een familie Smissaert heeft gekend,
een vooraanstaande familie die van eind 17e eeuw tot eind 18e eeuw tot driemaal
toe de schout of hoofdofficier van de stad leverde, was mijn belangstelling gewekt.
Want zodra de Generaalsput, een van de waterputten die Rhenen in vroeger dagen
kende, of de Generaalsteeg, nu de Muntsteeg, ter sprake komt, wordt verwezen naar
Hendrik Smissaert, de derde schout of hoofdofficier van zijn geslacht. Nu heb ik
altijd al getwijfeld aan de vanzelfsprekendheid waarmee de begrippen schout en
generaal door elkaar worden gebruikt; want een schout is een plaatselijke rechter en
van een generaal verwacht ik dat die als veldheer met zijn troepen van garnizoen
naar garnizoen trekt, dan wel op veldtocht is en daar tussendoor op zijn landgoed
verblijft. Twee totaal verschillende beroepen dus.
Zou er verwantschap bestaan tussen deze luitenant-generaal en "onze" Smissaerts,
van wie Hendrik Smissaert een van de bekendste is geweest? En zou deze luitenant-
generaal in Rhenen hebben gewoond? Is het dan wel juist om de naamgeving van de
generaalsput, en ook de Generaalsteeg, toe te schrijven aan Hendrik Smissaert die
nooit de Republiek als militair heeft gediend?
Vragen die een nader onderzoek rechtvaardigden.

Allereerst is daar het journaal. Op het perkamenten omslag staat:
"Journaal van den Lieutenant Generael Smissaert, gecommandeert hebben-
de het auxiliair Corps Troupes van den Staat aan den Neder-Rhijn in het jaar
1745".

Op het eerste blad wordt vermeld:
Exhibitum den 7 Januarij 1746

Journaal
Gehouden door mij ondergeschreeve Jan Carel Smissaert
Lieutenant Generaal en Collonel van een Regiment Infanterije
Geduurende den tijd, dat het Corps Troupes van den Staat in Duijtsland
gecommandeert hebbe, beginnende met den 2. Jannuarij 1745, als wanneer
tot Maestricht gearriveert ben.
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Als Jan Carel Smissaert in Maastricht aankomt, draagt hij de instructies van de Raad
van State bij zich3. De Raad heeft op zaterdagnamiddag 19 december 1744 een bui-
tengewone vergadering belegd om de patenten uit te vaardigen waarmee de regi-
menten toestemming kregen om naar de Nederrijn en Westfalen op te trekken. Ook
werd besloten dat aan iedere man 25 scherpe schoten en 3 vuurstenen moest wor-
den uitgereikt.

Het journaal eindigt met:
Den 4e December (=1745)

Deese morgen ben ik met mijn Adjudant Generael
Weijnghuijsen van Maestricht na Holland vertrocken.

Later is er aan toegevoegd:
Hiermede hope ik ten genoege van UwHoogh Mogende voldaan te hebben
aan de Resolutie van UwHo:Mog.e van den 15e December 1744, kunnende
Uw Ho:Mog.e verseekert sijn, dat altoos het Intrest van den lande en het wel-
sijn der troupes, onder mijne Ordres gestaen hebbende, in het Oogh hebbe
gehouden.
Actum den 7e Jannuarij 1746

w.g. J.C. Smissaert

Het journaal telt 180 folio's voor en achterzijde, vaak dicht beschreven. Het geeft
een minutieus verslag van alle besluiten die de generaal moest nemen; van de orders
die naar de verschillende legeronderdelen verstuurd werden; kortom, de dagelijkse
beslommeringen van een veldheer. Maar bijvoorbeeld ook dat hij zijn opwachting
had gemaakt bij de Keurvorst van de Paltz. Het begint met:
Den 2e Jannuarij - Ben ik tot Maestricht gearriveert.

Dan volgt de marsvolgorde, nadat het leger in vier divisies is verdeeld. Men trekt
o.a. naar Neuss en Keulen; later in het verslag blijkt men in Heidelberg te zijn, in
Koblenz, Frankfurt etc.

Den 4e Jannuarij: is de eerste Divisie uijt Maestricht gemarcheert

Den 5e: Sijn de routes voor 't Regiment van den Collonel Smissaert na Venloo
gezonden, om den 8e uijttemarcheeren.
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De 10e is dit regiment
Smissaert in Stadt Kempen
gelegerd. Op 27 oktober
1745 krijgt deze kolonel
Smissaert de opdracht om,
met zijn regiment Walen, na
de Duitsland-operatie, naar
Nijmegen op te trekken4. Er
is dus nog een Smissaert,
hoewel geen generaal, in
Staatse dienst die heeft mee-
gedaan aan deze veldtocht.
En in dezelfde jaren wordt
Hendrik Smissaert in Rhenen
al vermeld als secretaris, raad
en burgemeester, maar nog
niet als schout of hoofdoffi-
cier.

Wie was toch de Smissaert
die dit Journaal heeft
geschreven?

Joan Carel de Oude
Van der Aa is zeer uitvoerig
met zijn beschrijving van
Joan Carel Smissaert, heer
van Sandenburg. Hij werd
geboren op 19 mei 1684 als
zoon van Joan Carel
Smissaert en Constantia

Coymans. (Wij zullen hem de Oude noemen om naamsverwarring met zijn neef, zie
verderop in dit verhaal, uit te sluiten). Hij werd militair en nam deel aan de vele
veldslagen en belegeringen in de Spaanse Successieoorlog (1701/1702 -1713/1714),
die de Republiek, samen met Engeland en Oostenrijk, in de Zuidelijke Nederlanden
met Frankrijk uitvocht. In de slag van Malplaquet (1709) onderscheidde hij zich
dusdanig dat hij door generaal Cornelis graaf van Nassau, heer van Woudenberg tot
adjudant-generaal werd benoemd. In die kwaliteit mocht hij het heuglijke nieuws
van de capitulatie van Aire overbrengen aan de Staten-Generaal die hem daarvoor

Musketier van het Staatse regiment te voet Doys. (Ordre umi
Worter von Commando etc.; Bibliotheek Legermuseum, Delft,
signatuur P 451)
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Piekenier van het Staatse regiment te voet Doys.
(Orclre und Worter von Commando etc.; Bibliotheek
Legermuseum, Delft, signatuur P 451

beloonden met een gouden medaille.
In de daaropvolgende periode van
vrede vervolgde hij zijn carrière. Per
16 juli 1711 werd hij kapitein met de
rang van luitenant-kolonel bij het
regiment Nationalen Nr 12. Per 13
maart 1725 stapte hij over, onder
gelijktijdige bevordering tot kolonel,
naar het regiment Nationalen Nr 3
waarvan hij tevens regimentscomman-
dant werd. Op l januari 1742 werd hij,
met 12 anderen, bevorderd tot
luitenant-generaal der infanterie; van
die 12 werden er in 1747 5 bevorderd
tot generaal, 4 waren inmiddels
overleden onder wie onze Johan Carel,
l zat een levenslange gevangenisstraf
uit, en van 3 is het lot onbekend. Maar
voordien, in 1744, was hij aan het
hoofd van zesduizend man naar
Engeland overgestoken om de
koninklijke legermacht aldaar bij te
staan tegen de Schotse rebellen. Nadat
hij van zijn veldtocht langs de Rijn in
Duitsland (1745), die een onderdeel
vormde van de Oostenrijkse
Successieoorlog (1740-1748), was
teruggekeerd, onderscheidde hij zich
in de slag bij Rocourt (11-10-1746).
Daarna kreeg hij zijn, naar wat later
zou blijken, laatste opdracht ondanks
het feit dat hij al redelijk op jaren was.
Aan het einde van deze
Successieoorlog vielen de Fransen
Staats-Vlaanderen binnen en hij werd
benoemd tot bevelhebber van de troe-
pen in Zeeland. Hij maakte het einde
van deze oorlog niet meer mee want
hij stierf vrij plotseling en onverwacht
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na een korte, hevige ziekte op
28 augustus 1747 in zijn
hoofdkwartier in Kapelle
waar hij in de kerk, in het
graf van de familie van Tuyll
van Serooskerken, werd
begraven6. Waarom hij in
deze graftombe werd bijgezet
is niet duidelijk; waarschijn-
lijk was er gewoon geen tijd
om zijn stoffelijk overschot
naar elders, bijvoorbeeld
Utrecht of Rhenen, over te
brengen, en was dit een plaats
die overeenkwam met zijn
rang en stand. Het was op
zijn begrafenis, op 2 septem-
ber 1747, een drukte van
belang in Kapelle waar de
dorpsbewoners met verba-
zing en ontzag naar moeten
hebben gekeken7:
Deszelfs Lyk is den 2 dezer in
de Kerk van Kapelle, onder
de Graftombe van den huize
van Tuil van Serooskerken ter
aerde besteld, zijnde de
Lykstatie geschied in de vol-
gende orde; l. Een Officier
en 24 Dragonders tepaerd. 2.
Vyf stukken kanon met de

Grenadier van het Staatse regiment te voet Doys. (Ordre und
Worter von Commando etc.; Bibliotheek Legermuseum, Delft,
signatuur P 451

noodige Kanonniers en
Artilleristen, en een Officier
aen het hoofd. 3. Het
Bataillon van Veldman. 4.

Vier sergeanten, houdende de hellebaerden met de punt naer de aerde gekeerd. 5.
Twee tambour-majors. 6. Het lyfpaerd van wylen den generael Smissaert, met
zwarte tuigen en chabrak, en geleid door twee stalknechts. 7. Een gedeelte der
domestiquen van den overledenen. 8. De overige domestiquen. 9. Het lyk van den
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Luitenant-generael, gedragen door sergeanten, wordende de hoeken van het rouw-
kleed opgehouden door vier kapiteins, om dat er geen generaelspersonen waren, die
zulks anders zouden hebben moeten doen. 10. De Luitenant-kolonel van Arkel,
Adjudant-Generael van den Prins Stadhouder, in den diepen rouw, als de noeste
bloedverwant. I I . Alle de Adjudanten, Kwartiermeesters, Ingenieurs en alles wat tot
den groten staf-major behoort. 12. De Generael Major Zoute, aen het hoofd van alle
de Officiers der verscheide Regimenten, zoo Engelsche als andere, die op dit Eiland
leggen. Alle de Officiers hadden zwarte sjerpen om het lyf geslagen; de sergeanten,
kannonniers en bombardiers hadden cokardes van zwarte krip aen den arm, en de
vendels, hellebaerden, trommels, pypers, enz. waren insgelyks met zwart bekleed.
Toen het Lyk in 't graf werd gezet, werd het kanon 3 malen losgebrand.

Joan Carel Smissaert had op het punt gestaan om Bergen op Zoom te ontzetten dat
door de Fransen werd belegerd. Het is maar te hopen dat de Fransen een korte
wapenstilstand in acht hebben willen nemen want zo te lezen was het hele leger, in
ieder geval het aanwezige kader, van de Republiek ingezet bij deze begrafenis. In de
kerk zal men overigens tevergeefs uitzien naar een gedenkteken voor deze veldheer.
Hij was op 28 december 1721 te Neerlangbroek gehuwd met jonkvrouwe Eleonora
Sophia Borre van Amerongen, van Sandenburg en Coninxvrij (1685 -1765); zij
lieten geen mannelijke nakomelingen na.

Joan Carel, de luitenant-generaal, had een glansrijke carrière achter zich die hij in
Staatse dienst had gemaakt. Hij was onder andere commandeur van Sas van Gent en
het fort Sint Antoon geweest, en gouverneur van 's Hertogenbosch. Maar nergens
uit zijn levensverhaal blijkt dat hij voldoende lang in Rhenen heeft gewoond om zijn
naam te kunnen geven aan een waterput of aan een straat of steeg in onze stad. Laat
staan aan een woning, zoals Van Iterson vermeldt: "Deze put lag voor het huis, dat
had toebehoord aan een generaal Smissaert, wiens woning in de Heerenstraat "Het
Generaalshuis" werd genoemd8". Hij zal er echter wel gedurende kortere of langere
periodes verbleven hebben want een groot deel van zijn familie woonde er. Zijn
vader was er schout en hoofdofficier geweest, zijn broer en zijn neef waren zijn
vaders opvolgers in dit ambt; en zijn moeder was er op 6 januari 1724 overleden.

Joan Carel Sr, de eerste Smissaert die schout van Rhenen werd
Zijn vader, ook Joan Carel genaamd, werd evenzeer om zijn verdiensten erkend9.
Deze werd op 17 november 1639 in Antwerpen geboren; zijn vader was, alweer,
Joan Carel Smissaert, heer van Niel bij Antwerpen en zijn moeder was Constantia
Reijnst, dochter van de tweede gouverneur-generaal van Nederlands-Indie. Zijn
gedrag tijdens de Franse bezetting in 1672 in Utrecht verschafte hem toegang tot de
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aanzienlijkste ambten en functies in het gewest Utrecht. Op 5 mei 1674 werd hij
door stadhouder Willem III, Prins van Oranje, voor zijn leven aangesteld tot schout
of hoofdofficier van Rhenen, de eerste Smissaert die deze functie uitoefende; hij
legde op 6 mei de eed afin handen van burgemeester Klerk"1. Toen hij in 1700 door
koning-stadhouder Willem III aangesteld werd tot een functie die onverenigbaar was
met het schoutambt werd hij opgevolgd door zijn oudste zoon, mr. Balthasar
Smissaert, een broer van de luitenant-generaal. Zijn echtgenote was Constantia
Coymans, dochter van een van de rijkste kooplieden van Amsterdam, met wie hij op
8 januari 1675 te Zuilen huwde.
Deze Joan Carel was een bestuurder, een raadsheer in het hof van justitie van
Utrecht, en ook kanunnik ten Dom; hij was zeer zeker geen generaal. Hij zal uit
hoofde van zijn ambt vaak in Rhenen zijn geweest zonder dat dat reden is geweest
voor de Rhenenaren om een huis, put of een steeg naar hem te vernoemen.

Balthasar
Balthasar Smissaert, op z'n 23e al schout in Rhenen, de tweede van de familie, broer
van de luitenant-generaal, was ook bewindhebber van de West-Indische Compagnie
en raad ter admiraliteit van Friesland. Hij was in Utrecht geboren op 13 januari 1677
en werd vernoemd naar zijn grootvader Balthasar Coymans. Hij trouwde te
Neerlangbroek op 11 oktober 1702 met Constantia van Toll, die in Amsterdam was
geboren op 30 november 1675, en in Rhenen werd begraven op 31 augustus 1731;
hij hertrouwde te Amsterdam op 30 december 1734 met Cornelia Eliana Scott die
17 februari 1739 te Amsterdam overleed. Ruim 2 jaar later overleed hij te
Amsterdam, op 18 mei 1741, en werd begraven te Rhenen. Mr Balthasar had een
juridische opleiding achter de rug - hij was in 1699 te Utrecht gepromoveerd - en
ondanks het feit dat hij in zijn functie regelmatig werd aangeduid met hoofdofficier
zal dat geen aanleiding zijn geweest om hem met generaal aan te spreken. Maar hij
had twee zonen die in aanmerking zouden kunnen komen voor de naamgeving van
het huis, de put en de steeg, te weten Hendrik en, jawel, alweer een Johan Carel.

Hendrik
Hendrik Smissaert werd in Rhenen geboren op 23 mei 1708. Hij werd, vrij jong nog,
secretaris (1726), raad (1734) en burgemeester (1743) van Rhenen maar op het
schout-ambt moest hij nog even wachten. Nadat zijn vader in 1741 te Amsterdam
was overleden kwam dit ambt in handen van Gijsbert van Brienen, heer van
Levendael en Remmerstein. Na diens dood op 15 januari 1756 stelde de regentesse,
Anna van Hannover, moeder van de toen 8-jarige prins Willem V, op 17 januari 1756
Hendrik, regerend burgemeester der stad, aan tot schout en hoofdofficier van
Rhenen. Hij nam daarmee de functie over van zijn schoonvader want op 13 augustus
1743 was hij in Rhenen gehuwd met Anna Agneta van Brienen, geboren in Rhenen



OUD RHENEN - achttiende jaargang -januari 1999 - no. l - bh. 44

op 19 october 1724 als dochter van mr Gijsbert en van Margaretha Keyser. Naast
schout was hij van 1764-1767 bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie,
kamer Amsterdam, namens de provincie Utrecht, gecommitteerde in de staten 's
lands van Utrecht en dijkgraaf te Rhenen. Hendrik overleed op l februari 1786.
Hendrik kreeg 16 kinderen. Een zoon, Gijsbert, werd in 1786 op de kust van Guinee
begraven waar hij op de rede aan boord van het oorlogsschip Hector was overleden.
Een andere zoon, Frederik Matthias, sneuvelde in de zeeslag bij de Doggersbank in
1781.
Hoewel vele onderzoekers en schrijvers over Rhenense onderwerpen Hendrik door
zijn functie van hoofdofficier en schout verbinden aan de generaalsput en de
Generaalsteeg is er een andere zoon van mr Balthasar die naar mijn mening als
enige in aanmerking komt als naamgever, nl. Hendriks broer Joan Carel.

Joan Carel de Jonge
Deze Joan Carel is dezelfde die met de luitenant-generaal Joan Carel de Oude
Smissaert de veldtocht langs de Nederrijn meemaakt en op de 5e januari 1745 in
Venlo van zijn oom zijn orders ontvangt om uit te trekken richting Duitsland. Op dat
moment is hij kolonel.
Hij werd in Rhenen geboren op 20 october 1705 en werd naar zijn grootvader Joan
Carel Smissaert genoemd; hij huwde in 1736 Anthonia Jacquelina Hesselt van
Dinter die op 25 april 1739, bij de geboorte van hun tweede kind, een dochter,
overleed; deze dochter stierf in januari 1740. Hun eerste kind, Balthasar Constantijn,
geboren november 1737, maakte een maritieme carrière die noodlottig afliep toen
het schip Drenthe, waarover hij het bevel voerde, op 3 februari 1784 bij het eiland
Minorca in de Middellandse Zee met alle opvarenden, in totaal 450 koppen, in een
woedende storm verging.
Johan Carel werd kapitein met de rang van luitenant-kolonel bij het regiment
Hollandse Gardes per 16 september 1735. Op 4 februari 1740 verschijnt hij met een
compagnie gardes te voet in Rhenen'1. Per 17 september 1742 werd hij commandant
van het regiment Walen tot 2 maart 1752 toen zijn regiment, bij een grootscheepse
reorganisatie van de Staatse legers, werd toegevoegd als 2e bataljon aan het
regiment Walen van Lillers. Toen deze op 5 mei 1762 moest worden opgevolgd werd
Johan Carel regimentscommandant van de Walen tot zijn overlijden in april 1775.
Op 16 mei 1747 was hij al bevorderd tot generaal-majoor der infanterie waarna op
14 maart 1766 zijn bevordering volgde tot luitenant-generaal der infanterie. Hij was
tevens gouverneur van Heusden, Workum (Woudrichem), en 't fort Hemert. Bij de
begrafenis van Stadhouder Willem IV in 1751 was hij een der slippendragers van de
rouwwagen. Ook aan de begrafenis van prinses Anna nam hij deel12.
Het regiment Walen werd tot 1795 beschouwd als vreemd regiment en de militairen
als vreemdelingen in Nederlandse dienst; zij werden pas na 1795 als Nederlanders
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opgenomen in Nederlandse bataljons. Omdat de gezinnen van gehuwde soldaten
met de regimenten meetrokken, namen ook de hier geboren zoons dienst in het
vreemde regiment; uiteindelijk kon iedereen die de taal van het regiment sprak en
er zich thuis voelde, zoals protestante Schotten en katholieke Walen, dienst nemen
in een vreemd regiment. In de jaren dat Johan Carel commandant was, tussen 1742
en 1775, lag zijn regiment voortdurend in de diverse Barrièresteden in de Zuidelijke
Nederlanden, met uitzondering van de jaren 1746-1748 toen Zutphen de
garnizoensplaats was. Dat Johan Carel regimentscommandant was betekende niet
dat hij zijn regiment daadwerkelijk commandeerde. Sinds Koning-stadhouder
Willem III was het gebruikelijk dat daarvoor een kolonel-commandant werd aan-
gesteld die in feite het bevel voerde; de regimentscommandant bleef verantwoorde-
lijk voor werving, betaling, voeding en uitrusting van het regiment13. En hij gaf zijn
naam aan zijn regiment. Dat blijkt ook uit de rangeerlij sten van l januari 1773 en l
januari 177514.
Het zijn de conduitelijsten van de kapiteins en subalterne officieren van het "Oude
Regiment Walen infanterie", ondertekend door de kolonel-commandant Grenier te
Breda. Het betreffen gereformeerde zowel als katholieke officieren maar meestal in
de Zuidelijke Nederlanden geboren, op twee na: Constantin Smissaert, geboren 7
januari 1750 te Rhenen als zoon van schout Hendrik, gereformeerd, die al 103
maanden in dienst was, en een Theodore Guillaume Henry Smissaert, geboren 1751
te Rhenen, gereformeerd, al 99 maanden in dienst. Beiden waren dus al op hun 13e
jaar opgenomen in het regiment van hun oom. Bij Constantin werd aangetekend: "il
ne comrnande pas mal", " kan bevorderd worden", " goede conduite". Bij Theodore
staat: "passable", " capable", " kan bevorderd worden". Vorsterman noemt in zijn
familiegeschiedenis Smissaert overigens geen Theodore, wel een Dirk Willem
Hendrik als zoon van Hendrik, geboren 2 mei 1751; deze overleed in 1779 te
Batavia waarheen hij in 1774 als onderkoopman was vertrokken. Constantin was in
1778 kapitein in het regiment Walen en overleed ongehuwd in augustus 1781 te
Breda.
Het 3e bataljon van het regiment infanterie van de luitenant-generaal Smissaert de
Jonge werd gecommandeerd door Charles Joseph de Ton, per l O januari 1773 en per
l januari 1775 gelegerd te Tournai. Dit was het grenadiersbataljon; zij waren alle
katholiek en allen waren afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden.

Johan Carel de Jonge stierf in april 1775 in Rhenen en werd in de Cunerakerk
begraven15. En dat gebeurde met nogal wat "pomp and circumstance". De begrafe-
nis vond 's avonds plaats hetgeen extra chique was en waarvoor dus betaald moest
worden; en er werden 24 flambouwen in rekening gebracht. Het ophangen van zijn
wapenbord kostte ook geld. Overigens werd dit wapenbord op 27 september 1798,
omdat het niet was afgehaald, publiekelijk verkocht, evenals dat van zijn echtgenote
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Anthonia Jacquelina Hesselt van Dinter en een aantal andere borden van de familie
Smissaert. Het betekende dat toen geen enkel lid van de familie meer in Rhenen
woonde.

Johan Carel was militair; hij was geboren in Rhenen, en er opgegroeid; men kende
hem als de generaal; zo wordt hij ook vermeld in het begraafboek van de
Cunerakerk: zijn Excellentie de heer Generaal Smissaert.
Zijn broer Hendrik, de schout, werd in 1786 begraven. De vermelding luidt: De
Heer Hoofdofficier vanmiddag begraven. Flambouwen kwamen er niet aan te pas.
het was blijkbaar niet zo'n indrukwekkende gebeurtenis als bij zijn broer.

De generaalsput en de Generaalsteeg, evenals het Generaalshuis van Van Iterson,
zijn naar mijn stellige overtuiging vernoemd naar Johan Carel Smissaert de Jonge.
Hij was niet de beroemde militair uit de Spaanse Successieoorlog maar diens neef
en oomzegger en drager van dezelfde naam, en evenals zijn oom luitenant-generaal.
Deys onderstreept in zijn artikel over de putten in Rhenen16 deze stelling met zijn
aantekeningen uit het Oudarchief Rhenen uit 1770 Omdat de ketting van de put voor
het huis van de Heer Generaal Smissaert... en uit 1772 ...besloten om de kap van
de put staande voor het huis van de Heer Generaal Smissaert... Als er een generaal
in de stad woont, zal men de put voor zijn huis niet vernoemen naar zijn broer de
schout. In 1777 is er de aantekening ... het ijzerwerk aan de put voor het huis van
de heer Overste Smissaert... Met deze overste wordt ongetwijfeld Joan Carels zoon
Balthasar Constantijn bedoeld, de zee-officier die in 1784 bij Minorca verdronk. Op
5 augustus 1777, dus 9 jaar voor de dood van Hendrik Smissaert, wordt het
Generaalshuis verkocht aan Chr. Rose17.

Aanvaarding van mijn stelling roept wel een andere vraag op. Waar heeft Hendrik
Smissaert, de schout en hoofdofficier, dan wel gewoond? Of was het huis aan de
Herenstraat voor de generaal groot genoeg om met een groot gezin als dat van zijn
broer Hendrik samen te wonen? Haakman noemde het huis (hetzelfde?) in 1847 een
der deftigste huizen op de Bovenstraat bij zijn beschrijving van de putten in de
stadls. De put, onbruikbaar geworden, was toen al, in 1840 toen de poorten werden
veranderd, afgebroken en het grote ijzeren hekwerk met de katrol waarover de
ketting voor de emmer liep, werd gebruikt voor de ingang van het kerkhof.
Antwoord op deze vragen vinden we in het oudarchief van Rhenen.
In de serie Huis- en haardstedegelden'1'vinden we vanaf 1752 generaal-majoor
Smissaert in het huis waarvoor de put heeft gelegen. Zijn bevordering tot luitenant-
generaal schijnt niet tot de stadsschrijver te zijn doorgedrongen want op 13 maart
1775 was Joan Carel Smissaert voor hem nog steeds, dus vanaf 1766 ten onrechte,
generaal-majoor. Zijn huis behoorde tot de hogere, niet de hoogste in de
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belastingheffing; Joan Carel werd aangeslagen voor fl. 16.-.- ; jaar in jaar uit,
herziening van de aanslagen was in al die jaren niet aan de orde. Vanaf 1768 blijkt
de generaal over een tweede huis, nu in de benedenstad, te beschikken waarvoor hij
als eigenaar en gebruiker voor fl. 5.10.- wordt aangeslagen. Had hij dit gekocht om
zijn personeel te huisvesten?
Eveneens vanaf 1752 treffen we Hendrik Smissaert aan, een paar huizen verwijderd
van de Westpoort, eerst als burgemeester, vanaf 1756 als hoofdofficier. Zijn aanslag
in de heffing bedraagt fl. 11.10.-. In 1766 bezit hij twee andere huizen waarvan een
is verhuurd aan Booms; in 1776 en 1777 is het verhuurd aan Gijsbert Rijkzen maar
Hendrik wordt als eigenaar aangeslagen voor fl. 7.10.-. Voor het andere huisje wordt
Hendrik belast voor fl. 2.-.- als eigenaar en gebruiker; gebruikt hij dit zoals wellicht
ook zijn broer doet, voor zijn personeel?
In ieder geval, Hendrik woonde aan het andere eind van de stad; een tweede reden
om vast te stellen dat de put niet naar hem is vernoemd.

Portretten van Smissaerts

Een zo aanzienlijke familie zal zich, zo hoopte ik, toch te eniger tijd wel eens
hebben laten portretteren, zoals in die tijd gebruikelijk was. Hoe iemand zich heeft
laten afbeelden zegt vaak meer van hem dan een uitgebreide biografie, en ik was
langzamerhand zeer benieuwd hoe de personen er uitzagen naar wie ik onderzoek
had gedaan. Een aantal instellingen en musea heb ik daarom aangeschreven met
verzoek om inlichtingen. Het resultaat viel tegen; er kwamen vele negatieve
reacties. Het Iconografisch Bureau in 's-Gravenhage had slechts vier verwijzingen20,
en alle vier door dezelfde schilder. De beschrijvingen van Hofstede de Groot
luiden:

266. Balthasar (13 januari 1677 - 18 mei 1741), kinderbeeld als Ganymedes. Om de
heupen een rode doek en op het hoofd een struisveer. Een adelaar draagt hem
hemelwaarts.
Door Nicolaes Maes. Doek 43 x 31,5. Tentoongesteld in Den Haag 1881 nr. 196,
1890 nr. 52. Verzameling jhr M.P.Smissaert.

N.B. Hij was de tweede schout van Rhenen uit de familie Smissaert, en vader van
Hendrik, de derde Smissaert die schout werd, en van Joan Carel, onze jongere
luitenant-generaal.

267. Joan Carel (17 november 1639 - 6 januari 1708), bekleedde hoge ambten in
Utrecht. Borststuk in romeins kostuum met grote allongepruik (=een staatsiepruik
uit de dagen van Lodewijk XIV).
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Door Nicolaes Maes. Doek: 43 x 32,5. Tegenstuk van nr. 268.Vermeld door E.W.
Moes nr. 7317. Tentoongesteld in Den Haag 1881, nr. 194, 1890 nr. 50. Verzameling
jhr M.P. Smissaert, Utrecht.

N.B. Hij was de eerste schout van Rhenen uit de familie Smissaert, en vader van
Balthasar, de tweede die schout werd, en van Joan Carel, de oudere en beroemdere
luitenant-generaal.

268. Constantia Coymans (29 januari 1652 - 29 december 1724), echtgenote van
Joan Carel. Borststuk in rijk gewaad; om de hals een paarlencollier.
Door Nicolaes Maes. Doek 43 x 31,5. Tegenstuk van nr 267. Vermeld door E.W.
Moes nr. 1780. Tentoongesteld in Den Haag 1881 nr. 195, 1890 nr. 51. Verzameling
jhr M.P.Smissaert, Utrecht.

269. Joan Carel (19 mei 1684 - 28 augustus 1747), als knaap; tweede zoon van Joan
Carel (zie nr. 267); later heer van Sandenburg en luitenant-generaal bij de infanterie.
Beeld van een kind in fantasie-kleding, op het hoofd een baret met pluim. Op een
vinger van de rechterhand zit een vogel waarnaar een kleine hond kijkt.
Door Nicolaes Maes. Doek 43 x 32,5. Vermeld door E.W. Moes nr. 7318.
Tentoongesteld in Den Haag 1881 nr. 197, 1890 nr. 53. Verzameling jhr M.P.
Smissaert, Utrecht.

N.B. Hij was onze, in zijn tijd, beroemde luitenant-generaal, degene van het
journaal.

Het lijkt er op dat alle vier portretten tezelfdertijd zijn gemaakt; het was dezelfde
schilder; de doeken hebben allen dezelfde afmeting; naast vader en moeder worden
de twee zoons als jongens afgebeeld. Zou de schilder aan huis zijn ontboden om het
gezin te portretteren? Maar, Joan Carel en Constantia hadden zeven kinderen
waarvan er twee, Johan Carel, geboren 1675, en Gerard, geboren 1680, op jonge
leeftijd zijn gestorven. Waarom niet de andere drie kinderen, te weten Jeronimus
geboren 1678, Constantia Isabella geboren 1682 en Maria Balthina Sophia geboren
1695 ook afgebeeld? Of is dat wel gebeurd en zijn de portretten verloren gegaan?
Het eerste portret, nr 266, heeft overigens geleid tot een artikel en een stellingname2

waarvan ik de gegevens heb overgenomen van het Iconografisch Bureau. Hofstede
de Groot is van mening dat het portret de tweede zoon van Joan Carel voorstelt, dus
Balthasar. Wisnevsky meent daarom dat door dit portret de Ganymedes-theorie
wordt ontkracht,- een Ganymedes-portret verwijst naar een jong gestorven jongen -
als men er van uit gaat dat de geportretteerde Balthasar voorstelt. Balthasar is
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namelijk niet op jonge leeftijd overleden; hij heeft wel een broer gehad, de eerste
zoon, Joan Carel, die vóór 1684 is gestorven want in dat jaar werd een zoon geboren
die opnieuw de namen Joan Carel kreeg, zie portret 269.

Het wapen van de Smissaerts

Wapen: In blauw zeven zespuntige
gouden sterren, geplaatst 2 boven links
en verder 3 en 2, benevens een zwart vrij
kwartier beladen met twee golvende
zilveren dwarsbalken. Helm met
blauw-gouden wrong. Helmteken: een
rood-getongde zwarte beer, geheel
aanziende, gezeten tussen twee zwarte
kreeftenscharen. Dekkleden: blauw en
goud. Schildhouders: twee gouden
griffioenen met drakentongen. Wapen-
spreuk: Pour mieulx j'endure (Ik duld tot
beter te geraken), in gouden letters op een
blauw lint.
Protestant - Antwerpen.
Van dit geslacht wordt reeds in de 14e eeuw melding gemaakt wanneer in 1377
Guiselbertus Smissaert voorkomt. De geregelde stamreeks vangt aan met Gilles
(Egidius) Smissaert, overl. Antwerpen (St. Paulus -Dominicaner- kerk) 04-11-1576,
en vervolgt met zijn zoon Jean Smissaert, geb. Antwerpen, ontvanger der artillerie
1586, contrarolleur 1591, overl. 1622, tr. Antwerpen (Jacobikerk) 27-11-1574
Susanna de Klerks (Clericx), geb. circa 1559, overl. na 1602. Jean's zoon Joan
Carlo, heer van Niel (bij Antwerpen), ged. 's-Gravenhage 08-12-1590, vestigt zich
te Amsterdam.
(Algemeen Nederlandsch Familieblad, 1888, pag 125; Nederlands Adelsboek,
's-Gravenhage, 1904 e.v.)
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