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Michiel Mattheus Smits, een Bredase 
bouwmeester in dienst van de keurvorst van 

Brandenburg (1626 – 1692)
door

TON VAN DUN

Inleiding

In mijn in vele jaren opgebouwd bestand met ongeveer 5.500 personen die de 
naam Van Dun(ne) dragen bevindt zich ook Peeter Dirck Adriaen van Dun.1 Hij 
was deken van het kuipersgilde te Breda en gehuwd met Cornelia Matttheus Smits. 
Bij het doorzoeken van haar familie stuitte ik, in de schepenakten van het stadsar-
chief van Breda, op haar broer Michiel Mattheus Smits met de vermelding ‘bouw-
meester van zijne keurvorstelijke doorluchtigheid van Brandenburg’. Verder onder-
zoek leerde mij al snel dat deze Michiel een zeer bijzonder iemand geweest moest 
zijn. Een eerste aanwijzing vond ik in het door Gert Streidt en Peter Feierabend sa-
mengestelde boek ‘Kunst en architectuur van Pruisen’.2 Michiel wordt hierin ver-
meld als bouwer van de orangerie van het Neues Lusthaus aan de Spree en mede-ont-
werper en bouwer van de wijk Friedrichstadt , beide in Berlijn gelegen.

In Potsdam is hij ook de bouwer van de orangerie van het slot. Bij het slot van 
Oranienburg wordt hij als voltooier van hoofdgebouw en galerijen genoemd .3 Veel 
meer bijzonderheden kwam ik tegen in Baumeister des Barock und Rokoko, Brandenburg 
Preussen,4 een uitgave van de Verlag für Bauwesen Berlin waarin Hermann Heckmann 
zelfs een apart hoofdstuk wijdt aan Michiel Matthysch Smids. Als grote verrassing 
voor mij verscheen in 2006 een boek van de bouwhistoricus Gabri van 
Tussenbroek5, getiteld ‘Grachten in Berlijn’ met als ondertitel ‘Hollandse bouwers in 
de Gouden Eeuw’.6 Een belangrijk deel van het boek gaat over Michiel Matthijsz. 
Smids. Nader contact met Gabri van Tussenbroek leerde mij dat hij al in 2004 een 
artikel over Michiel geschreven had in het Bulletin van de Koninklijke Nederlandse 
Oudheidkundige Bond.7 Gabri gaat er in deze publicaties vanuit dat Michiel in 
Rotterdam geboren is. 

In dit artikel wil ik nu achtereenvolgens ingaan op de Bredase roots van 
Michiel, de verhouding Holland – Brandenburg in de zeventiende eeuw en tenslot-
te, als belangrijkste, zijn bijdrage op bouwkundig, organisatorisch en financieel ge-
bied aan de totstandkoming van Berlijn als stad met Europees aanzien.

Michiel en zijn Bredase afstamming

Gabri van Tussenbroek noemt Rotterdam als geboorteplaats van Michiel, mo-
gelijk omdat zijn vrouw daar geboren is. Duitse onderzoekers8 geven echter al Breda 
aan. Uit mijn onderzoek blijkt dat Michiel geboren is op 11 juli 1626 in Terheijden 
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en dat zijn ouders en voorouders uit Breda kwamen. Om dit te kunnen onderbou-
wen moeten we eerst een familieschets geven van de ouders en voorouders van 
Michiel.

Uit diverse schepenakten en gegevens uit doop-, trouw- en begraafboeken 
(DTB) is met grote nauwkeurigheid een genealogie op te bouwen van de familie 
Smits in Breda. Michiel werd geboren als kind van Mattheus Michiel Wouter Smits 
en Adriaantje, dochter van Wouter Cornelis Marten van Rijckevorssel. Zijn ouders 
huwden te Breda voor de schepenen op 28 september 1619. Bij zijn huwelijk wordt 
vermeld dat Mattheus 26 jaar oud is. Inderdaad vinden we zijn doop te Breda (ka-
tholieke schuilkerk in de Brugstraat) op 18 mei 1592.

De mij oudst bekende voorvader van Michiel is zijn overgrootvader, Wouter 
Mattheus Smits die omstreeks 1530 geboren moet zijn. Ik heb vier kinderen van 
hem gevonden: zijn zoons Michiel, Mattheus en Pauwel en de dochter Icken. In de 
pondboeken van Breda vinden we in 1559, bij het Ginnekenseinde beginnend aan 
de oude Ginnekensepoort Wouter Mathijs Wouters die elf rijnsgulden en acht stui-
vers moet betalen voor zijn eigen woning en de aan Herbert de Verwer verhuurde 

1.  Kopergravure met portret van 
Michiel Mattheus Smits. Smits 
was tussen 1652 en 1692 werk-
zaam in en om Berlijn. Hij was 
als bouwmeester in dienst van 
de keurvorsten van 
Brandenburg. Maker van gra-
vure is Jacques Vaillant, 1685 
(bron: Heckmann p. 70).
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ververij .9 Gezien dit bedrag moet het een aanzienlijk huis geweest zijn. De dochter 
Icken koopt in 1596 de Rasenbergse oliemolen. Deze lag in het Bleekstraatje, een 
zijstraat van de Ginnekenstraat en uitkomend op de rivier de Mark.

Over Michiel , de grootvader van onze hoofdpersoon, is weinig bekend. Hij 
was gehuwd met Heluida (Aleijdis) Bartholomei. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen 
geboren. Paulus gedoopt op 8 oktober 1584, Heluida gedoopt op 27 juli 1586, 
Maria gedoopt op 5 april 1589, Mattheus gedoopt op 18 mei 1592 en Nicolaus ge-
doopt op 30 juni 1596. Alle kinderen zijn gedoopt in de katholieke kerk aan de 
Brugstraat. Uit een erfdeling van 1628 blijkt dat deze kinderen, op Mattheus na, dan 
al zijn overleden.10

Mattheus wordt voor het eerst vermeld in 1623. Hij is dan gehuwd en koopt 
voor f 1.925 twee huizen, genaamd De Moutkarre, en nog twee huisjes ten westen 
daarvan, alle gelegen in de Akkerstraat.11 Hoewel Mattheus en zijn vrouw katholiek 
gedoopt zijn moet het gezin rond deze tijd zijn overgegaan naar de gereformeerden. 
De stad Breda was sedert 1590 in Staatse handen en alle overheidsfuncties en daaraan 
gerelateerde banen zoals die van stadstimmerman werden zoveel mogelijk gegund 
aan de gereformeerden. Zoals we later zien blijven de kinderen van zijn oom Pauwel 
wel katholiek.

Dat een keuze wel eens verkeerd kan uitpakken blijkt in 1625. Bij de val van 
Breda komt de stad weer in katholieke handen. Zeer veel gereformeerden zoeken 
een goed heenkomen. 

Vooral in Rotterdam, maar ook in Zevenbergen, Geertruidenberg en Dordrecht 
vinden wij hen terug. Mattheus gaat niet zover. Hij blijkt naar Terheijden te zijn ge-
gaan waar hij op 9 september 1626 samen met Cornelis Peter Cornelis Rauws een 
bij de belegering van Breda afgebrande hofstad koopt van de kinderen Daniël 
Martens. Deze is een bunder [= 1,29 hectare] groot en ligt in het dorp. 12

Mattheus en Cornelis bouwen hier samen een nieuw huis, bestaande uit twee 
woningen waarvan Mattheus de achterste en Cornelis Rauws de voorste woning 
heeft. Deze laatste ligt aan de ten noorden ervan gelegen ’s-Herenstraat. Mattheus 
wordt in deze akte timmerman genoemd.13 In de jaren daarna koopt Mattheus nog 
twee stukken land in Terheijden, die hij echter in 1630 weer van de hand doet.14 

Mattheus woont dus in Terheijden, waar wij ook de doop van vier van zijn kin-
deren terugvinden in de doopboeken van de gereformeerde kerk aldaar. Het zijn 
Cornelia gedoopt op 12 november 1628, Wouter gedoopt op 5 januari 1631, Aletta 
gedoopt op 28 augustus 1633 en Paulus gedoopt op 16 september 1635. Zodra in 
1637 Breda weer in handen van de gereformeerden is, keert Mattheus terug. Zijn 
dochter Elisabeth wordt er gedoopt in de Grote Kerk op 18 april 1638. Zij moet 
vroeg overleden zijn omdat ze niet meer genoemd wordt bij een erfdeling in 1663.15 

Van de twee overige kinderen Michiel en Maria heb ik geen doop kunnen vin-
den. Omdat Gabri van Tussenbroek Rotterdam als geboorteplaats opgeeft heb ik 
ook daar uitvoerig onderzoek gedaan, zowel op naam als ook op patroniem, maar 
dat alles zonder resultaat. 

Omdat Mattheus in 1626, het jaar van de geboorte van Michiel zoals op het 
grafmonument in Berlijn stond vermeld, al in Terheijden woonde, mag veronder-
steld worden dat Michiel daar ook geboren en gedoopt is. Temeer ook, omdat de 
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classis Breda in 1614 onafhankelijk geworden was van de classis Dordrecht en met 
steun van de gereformeerde gemeente van Breda en het stadsbestuur predikantplaat-
sen in de omgeving had gecreëerd. Leur en Terheijden waren in 1614 de eerste 
plaatsen waar dit gebeurde. 16 Al in 1620 hadden deze dorpen ook veruit de meeste 
gereformeerden. In Etten-Leur was dat zelfs 27,8% van de bevolking en in 
Terheijden 11,1%.17 Polio was de eerste dominee van Terheijden in 1616. 
Waarschijnlijk zijn de eerste gereformeerde doopboeken van Terheijden verloren 
gegaan. De eerste doop in het oudste bewaarde doopboek staat ingeschreven op 7 
februari 1627. Michiel zal vernoemd zijn naar zijn opa Michiel Wouter Smits. 

Van Mattheus is nog bekend dat hij in 1639 en 1643 totaal f 1200 leent van 
Margriet van Nieuwenhuys, weduwe van Peeter Beeckmans. Onderpand is het huis 
genaamd de Rasenberghse Oliemolen. Het geld hiervoor zal hij verkregen hebben 
uit de verkoop van vier huisjes met stal voor vier paarden op het Ginnekenseinde 
naast het grote huis van de verkoper genaamd de Rasenberghse Oliemolen. Ten 
westen lag de Mark, ten zuiden het huis De Trompet en ten noorden het 
Bleekstraatje.18 

Mattheus werd diaken van de gereformeerde gemeente.19 In 1640 is hij als kerk-
meester betrokken bij de afbraak van de afhangen aan de Grote Kerk in de 
Reigerstraat. Het door hem en kerkmeester Jean d’Assegnies opgestelde bouwplan 
voor dertien nieuwe woningen tegen de kerkmuur stuitte op veel weerstand. Prins 
Frederik Hendrik zelf verleende uiteindelijk toestemming voor de bouw onder be-
paalde voorwaarden.20

De vrouw van Mattheus, Adriaentje Wouter Cornelis van Rijckevorssel, stamde 
uit een bekende Bredase familie van handswerklieden en ondernemers.21 Haar vader 
was stadstimmerman. Zijn broer Frans is ook meester-timmerman en verklaart met 
twee collega’s dat allerhande soorten door Bredase smeden gemaakte nagelen beter 
van kwaliteit zijn dan die uit het land van Luik en Maastricht.22 Andere familieleden 
komen we tegen als bierbrouwer en meester-metselaar. 

Holland en Brandenburg in de zeventiende eeuw

De vrede van Munster (1648) betekende voor de Republiek het einde van de 
Tachtigjarige Oorlog met Spanje, en voor Brandenburg het einde van de 
Dertigjarige Oorlog. In deze laatste was het grondgebied van Brandenburg meerma-
len ernstig geplunderd en gebrandschat door afwisselend Zweedse en keizerlijke 
troepen. Bovendien hadden ook de pest en hongersnood de bevolking behoorlijk 
uitgedund. Berlijn telde nog maar 6.000 inwoners. Ter vergelijking: Amsterdam had 
toen 200.000 inwoners. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de keurvorst George 
Wilhelm zijn 14-jarige zoon Friedrich Wilhelm in 1634 naar Holland stuurt voor 
een opvoeding aan het hof bij Frederik Hendrik. Deze laatste was een oom van zijn 
moeder Elisabeth Charlotte, dochter van Friedrich IV keurvorst van de Palts en 
Louise Juliana van Oranje-Nassau. Louise was een dochter van Willem van Oranje 
en een halfzuster van Frederik Hendrik. Friedrich Wilhelm blijft vier jaar in Holland 
en keert dan terug naar Berlijn. In 1640 volgt hij zijn dan overleden vader op als 
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keurvorst van Brandenburg en hertog van Pruisen, dat tot 1657 nog een leen is van 
de koning van Polen. 

In 1642 doet hij een vergeefs huwelijksaanzoek aan zijn nicht Christina van 
Zweden, dochter van koning Gustaaf Adolf II. In 1646 huwt hij Louise Henriëtte 
van Oranje-Nassau, dochter van Frederik Hendrik en Amalia van Solms. Gedurende 
zijn vierjarig verblijf in Holland zullen zij elkaar al erg goed hebben leren kennen. 
Het huwelijk in Den Haag maakte veel indruk. De bruidegom was aangekomen uit 
Brandenburg met een gevolg van dertig koetsen, twintig wagens, twee trompetters, 
twee paukenslagers en de hele Berlijnse hofkapel. Dat hij zich hiervoor diep in de 
schulden had moeten steken, wisten slechts enkelingen.23

Omdat de Dertigjarige Oorlog nog niet was afgelopen en heel Brandenburg, in-
clusief Berlijn, nog een verwoest en ontvolkt gebied was, gingen Friedrich Wilhelm 
en Louise Henriëtte in Kleef wonen. Dit vorstendom behoorde sinds de vrede van 
Xanten (1614) tot Brandenburg. Hier ontmoeten wij opnieuw een Nassau. Het is 
Johan Maurits van Siegen-Nassau, geboren in 1604 te Dillenburg en kleinzoon van 
Jan VI van Siegen-Nassau die weer een broer was van Willem van Oranje. Na zijn 
studie in Bazel en Genève trad hij in dienst van de Republiek en het Staatse Leger. 
Hij leidde de verovering van de Schenkenschans in 1636 bij Kleef waarbij hij 
Friedrich Wilhelm ontmoette en er een hechte vriendschapsband tussen beiden ont-
stond. In hetzelfde jaar nog werd hij door de West-Indische Compagnie benoemd 
tot gouverneur-generaal van Brazilië.

2.  Portret uit 1627 van Louise Henriëtte van Oranje 
Nassau, de echtgenote van Friedrich Wilhelm, 
keurvorst van Brandenburg. Het huwelijk vond 
plaats in het jaar 1646 te Den Haag. Het echtpaar 
haalde vele Nederlandse bouwkundigen en kun-
stenaars naar Berlijn om de stad uit te breiden en 
meer allure te geven (bron: wikipedia).
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In 1644 komt hij terug naar Holland waar ondertussen zijn huis was klaargekomen. 
Het is het bekende Mauritshuis in Den Haag gebouwd door Pieter Post wiens broer 
Frans ook met Johan Maurits in Brazilië geweest is. De vriendschapsband met 
Friedrich Wilhelm bleef bestaan en in 1647 wordt hij aangesteld als stadhouder van 
Kleef. Hij geeft onmiddellijk aan Pieter Post opdracht om de bekende 
Zwanenburcht aldaar om te bouwen in Nederlandse barokstijl. Ook laat hij er ba-
roktuinen en grote parken aanleggen. De vorst zelf resideert tot 1650 in Kleef. In dat 
jaar keert hij terug naar Berlijn, waar de heropbouw nog helemaal moet beginnen. 
In Holland is hij erg onder de indruk gekomen van de pracht en praal van de 

3.  Schilderij uit 1666 van Louise Henriëtte van Oranje Nassau en Friedrich Wilhelm. De schilder was de 
uit Nederland afkomstige Pieter Nason (bron: Streidt, p. 73)
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Gouden Eeuw. Om zijn prestige in Europa te vergroten, trekt hij Hollandse deskun-
digen aan voor onder meer de bouw van groots opgezette paleizen (Berlijn, 
Potsdam, en Oranienburg). Johan Maurits van Siegen-Nassau helpt hem daarbij.

Al in Kleef had hij samengewerkt met Jacob van Campen, de voorman van het 
Hollands classicisme dat het in noordwest Europa zo goed zou gaan doen. Het zijn 
tekeningen uit Van Campens nalatenschap die Johan Maurits naar Berlijn stuurt om 
het oude slot van Potsdam om te bouwen tot een modern paleis. Ook laat Friedrich 
Wilhelm de bekende Unter den Linden in Berlijn uitvoeren naar het voorbeeld van 
het Lange Voorhout in Den Haag en de Maliebaan in Utrecht, die Johan Maurits 
had aangelegd. Zelfs voor de wederopbouw van het platteland wil hij Hollanders 
aantrekken. Het lukt hem om in 1648 drie groepen boeren uit Friesland en Noord-
Holland naar Brandenburg te halen. Aangezien een groot deel van het Noord-Duitse 
land uit moeras en laagland bestaat, zijn Hollandse waterbouwkundigen bij de ont-
wikkeling hiervan zeer welkom.

Michiel Matthijs Smits in Brandenburg

Michiel Mattheus Smits huwde op 24 maart 1658 te Teteringen met Adriana 
van Huysen, dochter van Bartholomeus Adriaen van Huysen en Adriana Goos van 
Bernagie. Bartholomeus is brouwer in de Dubbele Sleutel in de Lange Brugstraat te 
Breda. Adriana stamt uit het bekende Bredaas patriciersgeslacht Bernagie dat pas aan 
het einde van de zeventiende eeuw uit Breda verdwijnt. Bartholomeus vertrekt na 
de val van Breda in 1625, net als de vader van Michiel uit de stad; hij gaat naar 
Rotterdam waar twee dochters en een zoon worden gedoopt.

Hoe Michiel in Berlijn, waar hij in 1652 voor het eerst wordt vermeld, terecht-
gekomen is zal misschien wel altijd een vraagteken blijven. Veel Hollandse werklie-
den werden naar Brandenburg gehaald door Matthias Dögen, resident van de keur-
vorst in Amsterdam. In 1652, tijdens de eerste Engelse zeeoorlog met Engeland, be-
richt hij zijn vorst dat zich dagelijks metselaars en timmerlieden melden voor werk in 
Brandenburg. Een andere mogelijkheid is dat iemand uit de omgeving van Frederik 
Hendrik hem aanbevolen heeft. Breda was door deze vorst in 1637 ingenomen. Zijn 
vrouw Amalia van Solms werd in 1648 vrouwe van Turnhout en was daar ook eige-
naresse van het kasteel; dit alles als dank van Spanje voor haar inspanningen om 
Frederik Hendrik te bewegen de oorlog definitief te beëindigen. Vanaf 1640 regelde 
zij de meeste regeringszaken wegens de slechte gezondheid van haar man. 
Bovendien had zij in die jaren ook een opvallend goede verstandhouding met Johan 
Maurits van Siegen-Nassau.

Ook Michiels broer Wouter komt over naar Berlijn. Hij wordt in 1660 vermeld 
als sluismeester en is vóór 1670 in Berlijn overleden. Zijn weduwe Cornelia, die dan 
nog in Berlijn woont, maakt in Breda een testament waarbij zij haar moeder Hilleke 
Adriaen van Huysen al haar kleren nalaat, uitgezonderd haar beste mantel die zij be-
stemt voor haar nicht Adriaentje Jans te Zevenbergen.24 Van enige welstand is bij 
haar dan nog geen sprake. Omdat Wouter al op jonge leeftijd overleden moet zijn is 
dit niet verwonderlijk. In 1687 woont weduwe Cornelia nog steeds in Berlijn en 
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4.  Schilderij van Jan de Baen (1669) van Johan Maurits van Siegen-Nassau. Hij was een belangrijk 
legeraanvoerder, stichtte de Nederlandse kolonie in Brazilië en bouwde het Mauritshuis in Den 
Haag. In Berlijn legde hij Unter den Linden aan. Dit schilderij bevindt zich in het Mauritshuis  
te Den Haag (bron: wikipedia).
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gaat het financieel beter met haar. Zij geeft dan in Breda een lening van f 400 aan 
Maarten van Rheene, meester-slotenmaker. In 1689 leent zij zelfs f 2.500 aan Peter 
van Bavel.25 Ook Adriaen Willem Hopstaken krijgt een lening van f 1.350.26 

Samenwerking met architecten

De eerste vermelding van Michiel in Brandenburg komen we tegen in 1652 als 
hij door de keurvorst wordt aangenomen als hoftimmerman en sluismeester. De 
voorlopige aanstelling voor drie maanden vindt plaats op 24 oktober 1652. Zijn sala-
ris bedraagt 300 taler per jaar. 27

Hij komt te werken onder Johan Georg Memhardt (1607-1678), die geboren is 
in Linz en die in 1622 met zijn ouders naar Holland is gekomen. Memhardt was al 
sinds 1638 vestingbouwkundige en werd in 1641 benoemd tot keurvorstelijk ingeni-
eur. Sinds 1650 was hij werkzaam aan de herbouw van het slot in Berlijn. Toch 
blijkt dat Michiel ook zelfstandig ondernemer was met eigen personeel. Zijn mees-
terknecht Gerrit de Hagenaar werd in 1652, samen met hem, door de keurvorst in 
dienst genomen. Zijn salaris bedraagt 200 taler. 

Door het overlijden van Memhardt, in januari 1678 in Berlijn, komt er een ein-
de aan de langdurige en goede samenwerking. Memhardt wordt opgevolgd door 
Johan Arnold Nering (1659-1695) en ook hier zien wij weer een nauwe samenwer-
king ontstaan. Smits steeds als uitvoerder, soms als hofbouwmeester in dienst van de 
keurvorst, maar vaak ook handelend als zelfstandig ondernemer. Johan Arnold 
Nering was geboren in Wesel bij Kleef en wordt door de keurvorst als hulp van 
Smits in 1675 aangesteld. Blijkbaar ziet de keurvorst al vroeg een uitzonderlijke ta-
lent in Nering. In 1676 stuurt de vorst hem op studiereis, vermoedelijk naar 
Holland, om de vestingbouw te bestuderen. Een jaar later volgt opnieuw een studie-
reis, nu naar Italië, ‘wegens zijn goede aanleg voor de studie in de wiskunde en de 
ingenieurskunst.’28 Hij kan zich zo ontwikkelen tot bouwkundig ontwerper. Nerings 
ontwerpen dragen nog kenmerken van de Hollandse architectuur van de zeventien-
de eeuw. 

Sluizen en kanalen

Een van de eerste werken waarbij de naam van Michiel wordt genoemd, betreft 
de bouw van twee sluizen bij de vesting van Berlijn. Het zijn de al lang niet meer 
bestaande sluis am Alten Packhof en de sluis aan de Schlossfreiheit.29 

Michiel moet toen al ervaring hebben opgedaan bij waterbouwkundige werken. 
Niet alleen was hij ook benoemd tot sluismeester, maar hij was ook betrokken bij de 
scheepsbouw. In 1656 heeft hij van de keurvorst nog 220 taler te vorderen vanwege 
een schip dat hij aan hem verkocht heeft.30 Ook in 1676 verkoopt Smits een in 
Holland gebouwd jacht aan de vorst. En in Potsdam voert hij in 1679 reparaties uit 
aan het keurvorstelijk plezierjacht.31 In Berlijn bouwt hij in 1657 een nieuwe sluis in 
de Werder ter vervanging van de oude. Deze is slechts vier jaar oud, maar door 
Haye Steffens, een Hollands ingenieur die in 1649 naar Brandenburg is gehaald, zo 
slecht gebouwd dat het de vraag is of hij ooit gewerkt kan hebben.32 Een van de 
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grootste waterbouwkundige werken in die periode is de aanleg van het Friedrich-
Wilhelm-Kanal, ook wel het Müllroserkanaal genoemd. Onder algehele leiding van 
Philipp De Chieze, een ingenieur die geboren is in Amersfoort, wordt in opdracht 
van de keurvorst in 1662 een verbinding gemaakt tussen Berlijn en de rivier de 
Oder. Omdat Berlijn al een verbinding over water had met de Elbe en de havenstad 
Hamburg, betekende dit een grote stap voorwaarts voor Berlijn als overslagplaats. De 
stad werd het middelpunt van de verbindingen Breslau-Hamburg en Magdeburg-
Stettin. Bovendien kon zo de doorvaart van de door Denemarken en Zweden ge-
controleerde Sont, waar tol geheven werd, vermeden worden.

Al in 1660 had Smits de opdracht gekregen om het gebied te verkennen. Vanuit 
Berlijn was het via de Spree vrij eenvoudig om tot Fürstenwalde te komen. Daarna, 
bij het riviertje Schlaube, was het onmogelijk om tot aan de Oder te komen. Als in 
1662 met de aanleg van het kanaal wordt begonnen is Smits hierbij betrokken als 
zelfstandig ondernemer. Voor de bouw van tien sluizen en zes bruggen krijgt hij 
30.000 taler betaald. In diezelfde tijd heeft hij elders ook nog drie sluizen en twee 
bruggen gebouwd voor de prijs van 8.100 taler. Hoewel het kanaal al in 1668 ge-

5.  Foto van in onbruik geraakte sluis aan het Friedrich Wilhelm kanaal. Dit kanaal verbond Berlijn met de 
Oder en maakte van Berlijn een belangrijke handelsplaats. Smits legde dit kanaal aan in 1662 en bouwde 
tien sluizen en zes bruggen. (bron: http://www.panoramio.com/photo/27188259).
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opend kon worden, kreeg Smits zijn geld pas in 1671.33 Ondanks de aanwezigheid 
van een nieuw kanaal was het Friedrich-Wilhelm Kanal in 1908 nog in gebruik. Het 
was toen 27 kilometer lang, 1,5 meter diep en had negen sluizen. De doorvoer van 
goederen bedroeg 105.142 ton.34 De grote vraag hierbij (en ook bij alle andere nog 
te noemen projecten) is hoe Michiel Smits aan het geld gekomen is om dat alles te 
kunnen financieren. 

Oranienburg

Friedrich Wilhelm is zoals we zagen gehuwd met Louise Henriette van Oranje-
Nassau. Zij bracht naar het arme Brandenburg een bruidschat mee van 120.000 taler 
baar geld en 60.000 taler in kostbaarheden.35 Misschien als tegenprestatie schonk hij 
haar in 1650 het oude jachthuis van zijn voorvader Joachim II (1505-1571) in 
Botzöw. Zij noemt haar nieuwe bezit Oranienburg en geeft Memhardt opdracht het 
oude gebouw om te vormen tot een modern slot. Zelf verbleef zij altijd nog in 
Kleef, maar ze liet zich elke veertien dagen voorlichten over de vorderingen.36 In 
1655 is het slot klaar. Ook de stad Botzöw, waar het slot was gelegen, wordt vanaf 

6.  Het slot Oranienburg ligt 35 kilometer te noorden van Berlijn. Smits bouwde in 1657 dit slot in op-
dracht van Louise Henriëtte van Oranje-Nassau. Op de plaats stond eerst een oud jachtslot dat helemaal 
verbouwd werd. Smits legde tevens het park om het gebouw aan met de hulp van soldaten. (bron: 
Streidt, p. 91).
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7.  Het slot van Potsdam werd in 1679 door Smits voorzien van twee lange vleugels. In de oorlog is dit ge-
bouw helemaal verwoest. (bron: Giersberg).
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nu Oranienburg genoemd. De plaats ligt ongeveer 35 km. ten noorden van Berlijn. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was in de stad het beruchte concentratiekamp 
Sachsenhausen gevestigd.

In 1657 vindt de vorstin dat haar slot en tuin uitgebreid moeten worden. 
Michiel Smits bouwt op dat moment in Oranienburg drie woonhuizen onder één 
kap in Hollandse stijl. Hij neemt de opdracht aan om aanpassingen te doen aan het 
slot en de slotpoort, om het prieel te bouwen, en om bestrating en een tuin met kar-
pervijvers aan te leggen. In Oranienburg bouwt hij in 1659 een nieuwe kerktoren en 
in 1661 wordt de kerk zelf door hem vergroot. Het contract voor de uitbreiding van 
de kerk met alle details is bewaard gebleven. Memhardt was ook hierbij weer de ar-
chitect en Smits de uitvoerder. Als het werk in 1663 nog niet klaar is, beklaagt de 
vorstin zich: heer Michiel is een beste man, maar hij liegt verschrikkelijk, zo schrijft 
Louise aan haar man, als de werkzaamheden naar haar zin te lang duren.37 Als na het 
overlijden van haar eerste zoon een nieuwe troonopvolger wordt geboren, sticht zij 
als dank een weeshuis in haar Oranienburg. Uit 1665 stamt de stichtingsoorkonde 
waarin staat dat maximaal 24 kinderen van acht tot tien jaar kunnen worden opge-
nomen en daar gereformeerd moeten worden opgevoed. De bouw wordt aan 
Michiel Smits opgedragen. Het weeshuis komt tegenover het slot te liggen. Het is 
een bakstenen gebouw met kolossale pilasterorde en festoenen.38 Het zal de laatste 
vermelding van Smits in Oranienburg zijn. 

Potsdam

Dat de klacht van de vorstin over het trage verloop van de bouw in 
Oranienburg terecht was, is niet verwonderlijk. Michiel is werkzaam op vele fron-
ten. Als hofbouwmeester is hij, weer als koppel samen met Memhardt, in 1661 be-
gonnen aan het ombouwen van het oude slot in Potsdam tot een modern paleis. Zij 
maken hierbij gebruik, zoals al eerder aangegeven, van de raadgevingen van Johan 
Maurits van Siegen-Nassau en tekeningen uit de nalatenschap van Jacob van 
Campen. Het oude slot was tot 1614 in handen geweest van de voorvaderen van de 
keurvorst, maar in dat jaar wegens geldgebrek verkocht. Vanaf 1650 had Friedrich 
Wilhelm geprobeerd het terug te kopen. Ook de omgeving met zijn wildrijke bos-
sen wilde hij, als hartstochtelijk jager, er graag bij hebben.

Rond 1669 moet de ruwbouw van het paleis klaar geweest zijn. Tijdens de 
bouwperiode was er ook een groot park aangelegd door de Hollandse tuinman Dirk 
van Langelaer naar het voorbeeld van Kleef. Een oranjerie en een zeer bijzondere 
dierentuin maakten daarvan deel uit. Grote lanen boden zicht op het paleis en op de 
lust- of jachtslotjes rondom. 39 De prieeltjes en andere gebouwtjes in dit park waren 
door Smits gemaakt.40 Vanaf 1671 verbleef de keurvorst steeds vaker in Potsdam en 
moest er een uitbreiding van het paleis komen. Op 30 mei 1679 is een stuk opge-
steld waarin een deel van de bouw wordt omschreven. Smits zou verantwoordelijk 
zijn voor de verlenging van de beide zijvleugels en de afsluiting met een galerij en 
toegangspoort. De bouwtekeningen zijn helaas na 1945 verdwenen. Smits moest aan 
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iedere kant een gebouw van 105 voet lang en 28 voet breed van twee bouwlagen 
oprichten, precies zoals het gebouw van het grote paviljoen tot aan de keuken met 
administratieve logementen, deuren en trappen. Aan beide gebouwen moest op ie-
der einde een paviljoen zoals de keuken worden gebouwd, van 36 voet in het vier-
kant en 36 voet hoog. Het ene zou als nieuwe keuken dienen en het andere als ka-
pel. Van de beide paviljoens uit moest een galerij van 260 voet worden gebouwd 
met in het midden een sierlijke poort. Voor de te gebruiken materialen mag hij de 
nog in de Potsdamse lusthof gelegen ‘Rathenowsche Dach Steine’ gebruiken. Voor 
stenen en kalk werden hem twee steenbakkerijen ter beschikking gesteld op voor-
waarde dat Smits de benodigde materialen op eigen kosten moest laten branden en 
de arbeiders zelf zou betalen. Ook moest Smits alle metselaars, timmerlieden, smeden 
enzovoort betalen. De schilders en het gipswerk werden weer door de vorst betaald. 
Hierdoor mag geconcludeerd worden dat Smits alleen de ruwbouw uitvoerde. In 
het contract was opgenomen dat aan Smits in totaal 6.000 taler zou worden betaald. 
Een som van 2.000 taler zou hij ontvangen bij de aankoop van het materiaal, 2. 000 
als de balken lagen, 1.000 als de kap was gericht en 1.000 als het werk klaar was. Uit 
1680 is bovendien een specificatie bewaard gebleven van werkzaamheden die buiten 
het contract waren geschied. Dit was nog eens voor 3.242 taler.41 In 1685 krijgt 

8.  Glienicker Brücke met jachtslot bij Berlijn. Het jachthuis is in 1682 gebouwd door Smits en veronder-
steld mag worden dat hij de voorganger van de afgebeelde houten brug ook heeft gebouwd. De brug 
was onderdeel van de straatweg tussen Berlijn en Potsdam. Aquarel uit 1788 van Johann Friedrich Nagel 
(bron: Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, SPSG, Aquarellslg. 2287A).
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Smits nog de opdracht de slotkapel te verrijken met een orgel, een gesneden kansel 
en twee galerijen. In 1685 krijgt Smits ook een contract voor de (ver)bouw van de 
oranjerie en voor veranderingen in het slot zelf. In de nalatenschap van Smits was dit 
contract bewaard gebleven.42 De oranjerie werd al in 1714 tot Marstall [= vorstelijke 
paardenstal] verbouwd waarna Knobeldorff in 1746 deze nog verder uitbreidde. Het 
herbergt nu het filmmuseum.

In Potsdam heeft Smits niet alleen aan het paleis gewerkt. In 1670 was hij be-
trokken bij de aanleg van de lusthof en bijbehorende gebouwen. In 1671 bouwt hij 
de keurvorstelijke stal en meerdere woonhuizen op de ‘Freiheit’. Meerdere woon-
huizen volgden in 1682. Zij waren ontworpen door Johan Arnold Nering.43 

Ook in 1682 bouwt Smits het jachtslot Glienicke in de omgeving van de be-
kende Glienecker Brücke. Dit moet niet verward worden met het slot Glienicke dat 
in 1827 door Schinkel werd gebouwd pal naast deze brug, waarvan de houten voor-
loper waarschijnlijk ook door Smits is gebouwd. Smits werkte in die jaren in 
Potsdam en had veel ervaring met de bouw van bruggen.44 

Berlijn

Berlijn was in de dertiende eeuw ontstaan uit de twee steden, Berlin en Cölln. 
Later werden deze steden samengevoegd en werd Berlijn de residentie van de keur-
vorst van Brandenburg. Door de nieuwe vestingbouw van Friedrich Wilhelm ont-
stond de noodzaak tot stadsuitbreiding. Er komen drie zelfstandige, ten westen van 
de oude stad gelegen, wijken bij genaamd Friedrichswerder, Dorotheenstadt en 
Friedrichsstadt. In al deze wijken vinden we Smits terug.

In 1664 had Smits bij keurvorstelijk decreet een bouwplaats aan de Werder ge-
kregen. Het was een stuk grond van 25 vierkante roeden waarop al een gebouw 
stond. Het lag tussen de Werdersche sluis en het huis van de Hollandse bakker 
Cornelius Gerits. Smits bouwt er een huis voor zichzelf, dat hij een paar jaar voor 
zijn dood verkoopt aan de hofbouwschrijver Jänicke.45 

In 1680 bouwt hij een scheepswerf aan de Dorotheenstrasse en op bevel van de 
keurvorst huurt hij in 1681 het huis naast de scheepswerf, om er een Pruisische 
scheepsbouwer met zijn knechten in onder te brengen. In 1684 krijgt Smits dit huis 
als geschenk van de vorst, maar het ligt meer voor de hand dat dit gebeurde als beta-
ling in natura voor bewezen diensten. Vervolgens bouwt hij er twee woonhuizen 
op, één voor zijn familie en één voor zijn zoon. Smits statige huis aan de Spree had 
een voorhof met twee zijvleugels en een fraaie ingangspartij.46 In 1688 maakte 
Bernhard Schultz een vogelvluchtkaart van Berlijn. Hierop is goed de ligging van 
het woonhuis van Smits te zien met de voorhof, middenrisaliet en fronton.47 
Bijzonder is nog dat hij in 1681 het landgoed Lichtenberg in Berlijn ten geschenke 
krijgt van de vorst, als blijk van waardering voor zijn technische vaardigheden. Hij 
voert dan voortaan de titel heer van Lichtenberg.
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Een van de eerste keren dat Michiel vermeld wordt in Berlijn is bij de herbouw van 
de Mariakerk, die in 1661 door de bliksem was getroffen en door de daaropvolgende 
brand gedeeltelijk was verwoest. Naar ontwerp van Memhardt krijgt de toren een 
nieuwe bekroning die in 1788 afgebroken wordt wegens bouwvalligheid.48 Hij 
bouwt nieuwe keurvorstelijke stallen tussen de Breite Strasse, de Spree en het stads-
slot. De oude stallen waren in 1665 door brand verwoest. Het wordt een zeer om-
vangrijk gebouw met plaats voor 460 paarden en 40 wagens. Het omsloot twee gro-
te binnenhoven waarvan er een als renbaan in gebruik was. Tussen 1672 en 1682 
hielden de hugenoten er ook hun gebedsdienst.49 Het complex, Alter Marstall ge-

9.  Woonhuis van Smits te Berlijn met twee 
zijvleugels. Het huis lag bij de door hem 
gebouwde Dorotheenstädtischen Kirche, 
waar hij ook begraven zou gaan worden 
(Bron: Detail uit de kaart van Berlijn van 
Johan Bernhard Schulz uit 1688. http://
commons.wikimedia.org/wiki/
File:Schultz_Berlin_1688.jpg)

10.  Alter Marstall. De koninklijke stallen 
met plaats voor 460 paarden en 40 wa-
gens met een renbaan in het midden. 
Gebouwd door Smits in het jaar 1669. 
De stallen lagen naast het stadsslot. 
Boven de deur werd veel later zijn por-
tretbuste aangebracht. (bron: Volk, p. 
149).
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noemd, is in de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd, maar werd grotendeels 
weer gerestaureerd.

Het complex aan de Breite Strasse herbergt nu de stadsbibliotheek. Bij een ver-
bouwing in de negentiende eeuw is boven de ingang van de bibliotheek een portret-
buste aangebracht van Michiel Smits. Helaas is deze bij de bombardementen zo 
grondig verwoest, dat restauratie niet meer mogelijk was.50 Hetzelfde overkwam ook 
de prachtige paardengroep op het timpaan. Ook aan de zijde van de Breite Strasse is 
het beroemde Ribbeckhaus in de lange gevel opgenomen. Het geldt als het enige 
overgebleven renaissancegebouw van Berlijn.

In 1669 bouwt Smits een zomerhuis op de noordoever van de Spree op het ter-
rein dat Louise Henriette in 1649 van haar man, de keurvorst, had gekregen. Zij had 
er een soort modelboerderij gevestigd, vooral bedoeld om in de eerste levensbehoef-
ten te kunnen voorzien. Na de Dertigjarige Oorlog ontbrak het in Brandenburg aan 
alles. Zij liet er de eerste aardappelen telen en zette er ook een veestapel met melke-
rij naar Hollands voorbeeld op. Na haar overlijden in 1667 ging het bezit over naar 
Dorothea von Holstein-Glücksburg, de tweede vrouw van Friedrich Wilhelm. Het 
zomerhuis van Smits vormt de aanzet van het latere paleis Monbijou.51 

Het stadsslot van de keurvorst

Smits raakt ook betrokken bij de bouw van het slot in Berlijn. Het oude slot van 
de Hohenzollerns was dermate vervallen dat de keurvorst in 1650 besloot om op de-
zelfde plaats een geheel nieuw slot te bouwen. Hoewel Smits al in 1656 hofbouw-
meester is geworden en hij sinds die tijd ook ongetwijfeld aan de opbouw van het 
slot zal hebben meegewerkt, wordt zijn eerste bijdrage pas genoemd in 1681 wan-
neer hij naar Nerings ontwerp, aan de zijvleugel van het slot een winkelarcade met 
bogen bouwt.52 In 1685 bouwt hij aan het einde van de mede door hem aangelegde 

11a Het stadsslot van Berlijn. Smits werkte als hofbouwmeester vanaf 1656 aan het slot met onder andere 
een oranjerie en een winkelarcade. Schilderij uit de negentiende eeuw (bron: wikipedia). 11b. Stadsslot 
Berlijn. Luchtfoto vanuit het zuidwesten met de Dom. (bron: Ellrich, p. 59).
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lusthof een oranjerie van 100 meter lang en 10 meter breed, voorzien van een ver-
warmingssysteem om de planten in de winter te beschermen tegen de kou. In het 
bewaard gebleven contract staat dat Smits verantwoordelijk is voor alle metselaars, 
timmerlieden, steenhouwers, schrijnwerkers, glazeniers, smeden enzovoort. Alleen 
het stucwerk valt niet onder zijn verantwoording.

Smits ontvangt hiervoor 7.500 taler. Bovendien stelt de keurvorst gratis bouw-
hout ter beschikking en baksteen en kalk tegen kostprijs.53 Tussen 1684 en 1686 
bouwt hij, alweer samen met Nering, de albastzaal van het slot waarin twaalf beelden 
van Brandenburgse vorsten worden opgesteld. Zij zijn door de beeldhouwer 
Bartholomeus Eggers uitgevoerd in Italiaans marmer en in opdracht van Smits aan-
gekocht.54 In 1687 zijn elf van de twaalf beelden klaar. Later worden nog vier kei-
zerbeelden toegevoegd. De vorst zou bij de bouw het Amsterdamse stadhuis als 

12.  Woonhuis aan de Friedrichsgracht te Berlijn. Smits bouwde dit huis in opdracht van Martin Lauer in 
1686. Het huis werd verwoest tijdens de oorlog. (Bron: Heckmann p. 73)
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voorbeeld genomen hebben.55 De bouw van een nieuwe bibliotheekvleugel aan het 
slot, waarmee in 1687 was begonnen en waarvan ook weer het contract bewaard is 
gebleven, wordt door het overlijden van Friedrich Wilhelm (1688) niet meer vol-
tooid. Het was de bedoeling van de vorst geweest om er een grote openbare biblio-
theek in te vestigen. Zijn zoon en opvolger Friedrich I was minder sociaal gericht en 
zette de bouw stil. Smits zou voor de bouw 26.000 taler gekregen hebben. De laatste 
werkzaamheden van Smits aan het slot zijn de bouw van de noordvleugel van het 
slot richting Spree en de bouw van de kamer van de keurvorstin Sophie Charlotte.56 

Andere bouwwerken in Berlijn

Behalve bij de bouw, verbouw en uitbreiding van het slot en de al genoemde 
activiteiten was Smits ook betrokken bij talrijke andere projecten in Berlijn. In 1686 
bouwt hij voor de keurvorstelijke bouwschrijver Martin Lauer een van zijn bekend-
ste gebouwen. Het was een groot pand aan de Friedrichsgracht 57 met negen ven-
sterassen, later bekend geworden als Schindlers Weeshuis.

Ook het buurpand op Friedrichsgracht 58 wordt aan Smits toegeschreven.57 Het 
werd gebouwd in opdracht van Geheimsekretär Heinrich Butendach. Het telde zes 
traveeën en was evenals huisnr. 57 voorzien van een kolossale pilasterorde.58 Beide 
panden zijn volledig verwoest bij een bombardement in 1944.

In Friedrichswerder had hij in 1664, zoals we eerder zagen, van de keurvorst 
voor bewezen diensten een stuk bouwgrond gekregen waarop hij een huis bouwde. 
Bovendien hoefde hij en ook zijn eventuele erfgenamen er geen grondbelasting over 
te betalen. Bijzonder is hierbij dat de keurvorst dit ook vastlegt voor de erfgenamen 
en benadrukt dat Smits dit recht krachtig moet verdedigen. In 1669 is Smits raads-
heer in Friedrichswerder en nog later wordt hij een van de drie burgemeesters van 
deze stad.59 Hij is daar dan tevens belast met het uitgeven van bouwplaatsen. Op 10 
mei 1681 meet hij een stuk grond op voor de hofschilder Jacques Vaillant die een 
paar jaar later zijn portret zal tekenen.60 Smits maakt in 1673 een ontwerp voor de 
kerk in Friedrichswerder. De keurvorst wijst daarvoor een stuk grond aan en schenkt 
er ook de bouwmaterialen voor. Blijkbaar ontstaan er problemen, want in 1680 wijst 
de vorst een nieuwe bouwplaats aan waar ook de pastorie moet komen. Smits moet 
daarvoor een nieuw bouwplan maken. Hij en zijn collega hofbouwmeester Von 
Grumbkau krijgen tevens de opdracht het aangewezen terrein bouwrijp te maken en 
de aanwezige gebouwen te slopen. Dit levert opnieuw problemen op en in 1684 
strandt het hele plan. De keurvorst verlangt dan een overzicht van alle gemaakte kos-
ten en wil ook weten waar zijn ter beschikking gestelde materialen zijn gebleven. 
Ook Michiel Smits moet hierover verhoord worden.61 In ieder geval duren de pro-
blemen minstens tot 1691 voort. In dat jaar kunnen de geschillen over de kerkbouw 
nog niet opgelost worden wegens de voortdurende afwezigheid van hofbouwmees-
ter Smits.62

In 1673 wordt begonnen met de uitgifte van kavels in de wijk Dorotheenstadt, 
gelegen aan beide zijden van Unter den Linden. Joachim Blesendorf, met wie Smits 
ook al samenwerkte bij de aanleg van het Müllroser kanaal, is belast met de aankoop, 
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verdeling en toewijzing van de gronden. In 1678 neemt Smits de verdeling en toe-
wijzing over. Ten behoeve van de huizenbouw leidt hij in eigen beheer de leem-
winning buiten de stad. Zelf bouwt hij dan het al eerder genoemde huis bij de 
Dorotheenstädtische Kirche.

Bij de aanleg van Friedrichsstadt in 1688 zit Smits in de commissie voor de aan-
koop van de gronden. Aan hem wordt samen met Nering het ontwerp van het hele 
stratenplan toegeschreven. Er worden hier, met Nering als architect, bijzondere hui-
zen gebouwd, vooral gelegen aan de Friedrichsgracht die een kopie zou kunnen zijn 
van een Amsterdamse gracht. Het is niet verwonderlijk dat Nering en Smits belast 
worden met het toezicht op de bouw. 63

In 1673 heeft Smits het huis gebouwd van Oberstleutnant Von Wolfersdorf. 
Niet bekend is waar dat was gelegen. Het is alleen bekend omdat Smits in 1674 een 
verzoek doet om 1.000 taler achterstallig loon uit te betalen.64 Op de hoek van de 
Breite Strasse en de Scharrenstrasse bouwde Smits een aanzienlijk huis voor de bur-
ger Von Appell. Het huis telde negen traveeën, had gebosseerde pilasters en was van 
een tympaan voorzien.65 Zeer waarschijnlijk zijn door Smits nog veel meer huizen in 
Berlijn gebouwd. 

13 Plattegrond Berlijn in 1688 die de situatie weergeeft bij de dood van Friedrich Wilhelm. Linksboven 
aangegeven met de letter ‘E’ de stadsuitbreiding Dorotheenstadt. Kaart gepubliceerd in J.M.F. Schmidt, 
Historischer Atlas von Berlin in VI Grundrissen nach gleichem Maßstabe von 1415 bis 1800 (Berlijn 1835). 
(bron: wikipedia).
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Molens

Behalve huizen bouwde Smits ook molens, wat zijn reputatie als veelzijdig 
bouwmeester bevestigt. In 1664 moet hij voor de keurvorst in de nabijheid van het 
slot een korenmolen met twee gangen bouwen. Voor de werkzaamheden aan deze 
molen, de toegang tot het slot en de brug moet hij in 1670 nog 2.229 taler van de 
vorst ontvangen. In 1668 herbouwt hij de zaagmolen “Bötzowische 
Schneidemühle” op de Berlijnse Mühlendamm.

Zijn meesterwerk is de in 1685 gebouwde houtzaagmolen in de Stralauer 
Vorstadt eveneens te Berlijn. De opdracht hiervoor was door de keurvorst gegeven 
aan Benjamin Raule, een zeer vermogend reder uit Middelburg . Raule had het 
klaargespeeld om voor de keurvorst vanuit het niets in korte tijd een vloot op te 
bouwen van dertig handelsschepen die door tien oorlogsbodems werden beschermd. 
Friedrich Wilhelm wilde, in navolging van Holland, ook van Brandenburg een ko-

4.  Kerktoren van Schwedt aan de 
Oder horende bij 
Katharinakerk. Smit bouwde 
deze kerk rond 1685 (bron: 
http://www.panoramio.com/
photo/8272957)
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loniale grootmacht maken. Smits bouwde de windmolen naar Hollands voorbeeld 
naast de tuin van diens landgoed Rosenfelde. De molen dreef drie machines aan die 
elk weer twaalf zagen in een rij hadden. Voor Brandenburg was dit een grote voor-
uitgang. Smits werd ook de eerste pachter van de molen voor 300 taler per jaar.

In 1687 bouwde hij, wederom in opdracht van de vorst, een slijpmolen voor de 
keurvorstelijk glazenier naast de Friedrichswerdersche korenmolen. Voor de volle-
digheid moet nog vermeld worden dat hij al in 1662 twee zaagmolens pachtte in 
Fürstenwalde.66

Overige werkzaamheden

Het jaar 1675 is een belangrijk jaartal voor Brandenburg. Op 25 juni van dat jaar 
verslaat Friedrich Wilhem de Zweden in de slag bij Fehrbellin en tot 1678 is hij met 
zijn legers bezig de Zweden uit Voor-Pommeren te verdrijven. Hij zal daarna de ge-
schiedenis ingaan als Frederik de Grote Keurvorst. Michiel Smits helpt de keurvorst 
tijdens de oorlog met Zweden door zijn werklieden aan hem te verhuren. Zij wor-
den niet als soldaten ingezet maar moeten bij de opmars scheepsbruggen en landings-
boten bouwen. In Königsberg (nu Kaliningrad) heeft Smits een eigen scheepswerf. 67

Smits was ook betrokken bij het opstellen van een stadsplan voor Schwedt. 
Deze plaats aan de Oder was door een grote brand in 1681 verwoest. De brand was 
zo hevig dat een geheel nieuw stadsplan gemaakt moet worden. Smits ontwerpt een 
vierkante marktplaats en kerkplein met rechte straten. De tekening is bewaard geble-
ven.68 Hij doet ook een deel van de heropbouw van de stad. Ook de toren van de 

15.  Slot van Schwedt. Residentie van de kroonprins. Gebouwd door Smits na 1670 (bron: wikipedia)
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Sint Catharinakerk wordt aan hem toegeschreven. In 1687 maakt hij een tekening 
voor een grote veestal voor 164 stuks vee met een Vlaamse gevel in het middendeel. 

In hetzelfde jaar sluit hij samen met Von Grumbkau een contract voor de repa-
ratie van de slotkapel. De uitvoering moet worden gedaan door ‘tischler’ Probst. 
Ook dit contract is bewaard gebleven. De stad Schwedt was in 1670 aangekocht 
door keurvorstin Dorothea als residentie voor haar oudste zoon. Zij betaalde 26.500 
taler voor stad en omliggende dorpen. Omdat ook hier het slot dringend aan herstel 
toe is, krijgt Smits samen met Cornelis Ryckwaert opdracht dat te gaan uitvoeren. 
Op 21 maart 1681 werd gemeld dat zodra de bouwmeester terug in Berlijn zal zijn, 
hij de beloofde kalk en stucwerkers naar Schwedt zal sturen ten behoeve van de 
door Cornelis Rijckwaert aan te vangen slotbouw.69 Het slot in Schwedt was drie 
verdiepingen hoog en zeventien vensterassen breed. In de middenpartij aan de stads-
zijde was een trappenhuis met dubbele trap. Aan de tuinzijde een grote zaal die zich 
over meerdere verdiepingen verhief. Later werden nog zijvleugels aangebouwd.70 In 
1686 wordt in Schwedt door hugenoten, in samenwerking met een Hollander (wel-
licht Smits?), de verbouw van tabak opgezet, die tot 1990 zal blijven bestaan.71 
Keurvorstin Dorothea slaagt er in 1680 in om ook het slot Wildenbruch te kopen 
dat aan de andere oever van de Oder ligt, nu gelegen in het Poolse Swobnica.72 Amt 
en slot Wildenbruch waren jarenlang in het bezit van de Johannieterorde. Samen 
met Nering werkt Smits er tussen 1680 en 1683 aan onderhoud en herstel.73

Smits is ook actief op het gebied van de houthandel. Niet vreemd omdat hij 
twee scheepswerven in eigen bezit had. In 1664 krijgen hij en Philippe de Chieze 
van keurvorstin Louise Henriette de pacht van de houtwinning in het Amt 
Oranienburg. In 1676 verwerft Smits van de vorst een concessie voor tolvrije hout-
handel. Als hij in 1669 een brug van 250 meter bouwt voor het slot Köpenick, laat 
hij zich in hout betalen. Deze brug is in enigszins gewijzigde vorm nog steeds aan-
wezig.74 In Holland vinden we een vermelding van Smits waar hij zorgt voor het 
transport van 800 zware grenen en eiken balken, die in 1676 nodig waren bij de 
herbouw van kasteel Amerongen, dat in 1673 door de Franse troepen bij hun aftocht 
uit de Republiek in brand was gestoken. De eigenaar Godard Adriaan van Rede was 
als diplomaat in Berlijn werkzaam. De keurvorst schonk hem het hout en Smits 
zorgt voor de aflevering. In vlotten wordt het over de Elbe naar Hamburg vervoerd 
en vandaar onder begeleiding van een knecht van Smits verder naar Amerongen ge-
transporteerd. Op verzoek van Van Rede bezoekt Smits in 1677 het nog in aan-
bouw zijnde kasteel om de vorderingen kritisch te bekijken.75

In Zehdenick begint Smits in 1671 op eigen kosten een kogelgieterij. Het aan 
de Havel ten noorden van Berlijn gelegen plaatsje had sinds 1664 een hoogoven. 
Door de voortdurende schermutselingen met de Zweden zal de keurvorst zeker tot 
zijn afnemers behoord hebben.

Vaststaat dat ook de Staten van Holland de kogels van Smits gekocht hebben.76

Smits heeft ook met de keurvorst gesproken om een jachthuis of prieel te bou-
wen in Schenkendorf. Voor deze bouw moeten 100.000 stenen die in Caputh ston-
den naar Schenkendorf gebracht worden en ook moet de ‘Oberjägermeister’ onmid-
dellijk toestemming geven om het benodigde hout te kappen.77 
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Als Friedrich Wilhelm in 1688 is overleden wordt Smits in 1689 door de nieu-
we vorst weer aangesteld als hofbouwmeester. Zijn laatst bekende werk is de bouw 
van het Amtshaus in Freienwalde aan de Oder in 1690.

Misschien is Smits zelfs nog de uitvoerder geweest van de oprichting van het 
staatspostwezen in Brandenburg.78 Hij werd door Friedrich Wilhelm in 1649 tot di-
recteur van het postwezen benoemd met de opdracht om de postdienst efficiënter te 
laten lopen. Na de reorganisatie deed een bode nog maar zes dagen over de route 
van Kleef naar Berlijn. Nieuw voor Brandenburg was dat er portokosten werden be-
rekend. Dit systeem had succes en was voor de vorst zeer winstgevend. Al snel werd 
de dienst uitgebreid naar Bremen, Leipzig en Hamburg.79 In 1649 benoemde de 

16. Dorotheenstädtische Kirche in Berlijn. De kerk ontleent zijn naam aan de tweede echtgenote van keur-
vorst Friedrich Wilhelm. De kerk stond in Dorotheenstadt, een nieuw aangelegd stadsdeel van Berlijn. 
Smits bouwde deze kerk tussen 1678 en 1687. Hij was ook betrokken bij de verkoop van percelen 
bouwgrond in deze uitleg. Aquarel van Rudolph Schick uit 1859. Schilderij nu in Märkisches Museum 
Berlijn. (bron: Stiftung Stadtmuseum Berlin, inv. nr. VII 60/1485 w, afmeting blad 26 x 30 cm., voorstel-
ling 13,2 x 15,6 cm.).
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keurvorst Martin Neumann uit Königsberg tot postmeester en werd Caspar Pröver 
op 11 september van dat jaar officieel aangesteld als keurvorstelijk postmeester.80

Overlijden en begrafenis

Michiel Mattheus Smits overlijdt 24 juli 1692 in zijn huis te Berlijn. Volgens 
een akte in het stadsarchief van Breda heeft hij nog op 23 juli een testament gemaakt 
voor notaris Andreas Magnitius te Berlijn.81 Hij wordt begraven in de tegenover zijn 
huis gelegen Dorotheenstädtische Kirche (genoemd naar Dorothea van Holstein-
Glücksburg, de tweede vrouw van de keurvorst.

Hij heeft de kerk zelf tussen 1678 en 1687 gebouwd, waarschijnlijk op tekening 
van Rutger van Langevelt uit Nijmegen. Deze was hofschilder in Berlijn en gaf ook 
les in wiskunde en tekenen aan de keurprinsen. De kerk was in barokstijl in de vorm 
van een Grieks kruis. De inwijding was op derde zondag van de Advent 1687 (11 
december) in tegenwoordigheid van kroonprins Friedrich. In 1861 is de kerk afge-
broken en op dezelfde plaats vervangen door een driebeukige hallenkerk. De orna-
menten uit de oude kerk werden herplaatst in de nieuw gebouwde kerk.

17.  Grafmonument van Michiel 
Mattheus Smits in de 
Dorotheenstädtische Kirche in 
Berlijn. Hij overleed als weduwnaar 
in 1692 als rijk man maar zonder 
kinderen. Één dag voor zijn overlij-
den overleed zijn zoon Adrianus. Na 
zijn overlijden barstte een strijd los 
over de erfenis tussen de koning en 
zijn erfgenamen uit Breda. (Bron: 
Geyer afb. 152.)
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Bij deze ornamenten behoorde ook het grafmonument van Michiel Smits.82 Helaas 
is deze kerk in 1944 bij bombardementen verwoest. De ruïne is pas afgebroken in 
1965. Op zijn grafmonument met een buste van zandsteen stond geschreven:

Hieronder in dit gewelf rusten vader en zoon. De vader was heer Michael 
Matthias Smits, hofbouwmeester van de keurvorst van Brandenburg en burgemeester 
op de Friedrichswerder. De zoon was heer Adrianus Smits, voorheen vaandrig in 
Holland onder de heren Staten [= Staten-Generaal]. De vader werd geboren in 
Rotterdam [sic] op 11 juli 1626 en is in Breda op 24 maart 1658 in het huwelijk ge-
treden met juffr. Adriana van Heussen. De zoon werd geboren in Berlijn op 22 
maart 1661 en trouwde in Hamburg met juffr. Maria Swanin. De zoon stierf vóór de 
vader op 20 juli 1692. Beiden, vader en zoon, werden op één dag, 28 juli van dit 
jaar hier gelegd. 83 

Bij het al genoemde bombardement van 1944 ging ook het grafmonument ver-
loren. Een beschrijving ervan is bewaard gebleven en te vinden in het boek van Max 
Neumann uit 1942.84 Ook het standaardwerk van Albert Geyer over het slot in 
Berlijn in 1936 bevat die afbeelding.85 Een duidelijke afbeelding van Smits is de al 
genoemde kopergravure van Jacques Vaillant uit 1685. Deze bevindt zich in het 
Märkisches Museum in Berlijn.

De erfenis in Berlijn

Of de verwachtingen van zijn erfgenamen over de waarde van zijn erfenis ge-
heel zijn uitgekomen, valt zeer te betwijfelen. Bekend is dat zij een stuk bouwgrond 
verkocht hebben in de Dorotheenstrasse, waar Schlüter in 1711een huis gebouwd 
had voor Ernst Bogislaw von Kamecke. Het pand is later bekend geworden als York 
Loge van de vrijmetselaars en helaas in de Tweede Wereldoorlog verwoest. De bij-
zondere figuren op het dak konden gered worden en staan nu in het Bode Museum 
in Berlijn. De hout- en zaagmolen werd eveneens door zijn erfgenamen verkocht.

Zijn overige bezit en zijn vermogen werden echter door de keurvorst in beslag 
genomen. Als reden werd opgegeven dat Smits onrechtmatig gebruik zou hebben 
gemaakt van zijn positie. De opeisbaarheid door de erfgenamen was toch al zwak 
omdat Michiel geen zoons of schoonzoons had nagelaten. Benjamin Raule was een 
dergelijke confiscatie al tijdens zijn leven overkomen. Friedrich Wilhelm had voort-
durend grote financiële problemen. Vanuit een nietig keurvorstendom zette hij, tus-
sen 1650 en zijn dood in 1688, Brandenburg op de wereldkaart. Hij besteedde enor-
me bedragen aan oorlogen met Zweden en Polen, de opzet van een eigen leger, ves-
tingbouw, de stadsontwikkeling van Berlijn, de bouw van sloten in Potsdam en 
Berlijn en paleizen elders in het land (onder andere Oranienburg), kostbare kunst-
aankopen, het opzetten van een handelsvloot, waterbouwkundige werken, koloniale 
aspiraties en het geven van voorrechten aan immigranten. In 1685 kwamen nog bij 
het edict van Potsdam 15.000 hugenoten uit Frankrijk die zich hoofdzakelijk in 
Berlijn vestigden. Zij vooral waren het die een solide economie vestigden in 
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Brandenburg. Veel van deze projecten werden door de vorst in natura betaald of 
voorgeschoten door de uitvoerders. Dat dit tot financiële perikelen kon leiden, zien 
we ook bij Michiel Smits.

Bezittingen in Breda

In Breda vinden we nog belangrijke akten over Michiel Mattheus Smits. Op 20 
november 1674 koopt Cornelis Vereijck, in opdracht van de heer Michiel Smits, 
bouwmeester van zijne vorstelijke doorluchtigheid van Brandenburg en zijn twee 
minderjarige kinderen genaamd Adriaen en Mattheus, de hoeve Vinkenburg in 
Varent onder Princenhage, met hooiland in de polder van Wijmeren en hooiland, 
moer en een turfveld in de polder van Oijendonck. Bovendien nog een akker bij de 
Eijck en een weide bij de Liesbossche molen. De hele hoeve is in totaal 24 hectaren 
groot.86 De verkopers waren mevrouw Hadinck van Bueren van Reijersvoort geassi-
steerd door haar man jonker Johan van Aert tot Geresteijn. Zwager Cornelis Verijck 
was in 1673 bij notariële akte aangesteld als gevolmachtigde van Michiel voor aller-
hande acties.87 Smits heeft dit landgoed vermoedelijk gekocht als veilige geldbeleg-
ging. Gelukkig voor zijn erfgenamen kon de keurvorst van Brandenburg hier geen 
beslag op leggen.

Ook in Varent koopt Michiel de helft van een akker. Uit de ligging blijkt dat 
deze grenst aan Vinckenburgh.88 Bij deze koop is zijn zoon Adriaen gevest, die dan 
in Holland moet verblijven. In 1675 had Michiel ook al in Varent een akker ge-
kocht, genaamd den Boonhoff, groot 50 roeden. Cornelis Vereijck is hiervoor in 
zijn naam gevest.89

Uit diverse akten blijkt dat Michiel ook op bescheiden schaal in Bredase huizen han-

18.  Villa Kamecke in 
Berlijn, bekend ge-
worden als de York 
Loge van de vrij-
metselaars. De archi-
tect Schlüter bouw-
de deze villa in op-
dracht van Ernst 
Bogislaw von 
Kamecke op een 
perceel dat de erfge-
namen van Smits 
hadden verkocht in 
Dorotheenstadt 
(Bron: website gale-
rie Bassenge tijdens 
verkoop, Berlijn)
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delde. Uit de boedel van zijn overleden zus Aletta en haar eveneens overleden man 
Adriaen Aris Strengh, meester-stadstimmerman, verkopen hun nagelaten kinderen 
Adriaen en Godeliva in 1690 aan Cornelis Vereijck, ten behoeve van Michiel Smits, 
heer van Lichtenbergh, een huis aan de noordzijde van de St. Jansstraat.90 Genoemde 
zoon Adriaen verkoopt even later in opdracht van Michiel Smits aan Jan Fiers, mees-
ter-metselaar, een nieuw huis geheten den Vergulde Leeuw voor de prijs van f 
1.090. Het huis is in 1687 door Adriaen gebouwd op de oostzijde van de nieuwe 
Haagdijk of Fellenoord op een stuk grond van 4 roeden en 18 voet dat aan hem 
door de magistraat van Breda is verkocht volgens aanduiding in de kaart van landme-
ter Johan Verhoff.91 Het nieuwe huis neemt ook over een erfcijns van acht stuiver 
jaarlijks aan de armen van Princenhage. Deze erfcijns rustte voorheen op het huis de 
Haenscorff dat enige jaren tevoren was afgebroken omdat dit terrein nodig was voor 
de aanleg van nieuwe vestingwerken.92 De Haenscorff was in 1663 door zijn vader 
Adriaen gekocht. Het lag toen op de Haagdijk voorbij de St. Maartensbrug. Hierbij 
was bakker Paulus Smits borg.93 Deze broer van Michiel had zeer waarschijnlijk zijn 
bakkerij aan het begin van de Haagdijk. 

Ook elders moet Michiel nog bezittingen hebben gehad. Een van deze bezittin-
gen is de Clerqspolder onder de jurisdictie van Nieuw-Gastel. Namens Michiel 
Smits verpacht Cornelis Vereijck deze polder met de zeedijk, riethillen, aanwassen 
en gorzen in 1684 voor zes jaar voor 285 gulden aan Joris en Coenraat van 
Ravensbergh respectievelijk vorster en procureur-notaris in Oudenbosch .94 Na zes 
jaar wordt de Clerqspolder opnieuw voor zes jaar verpacht aan Cornelis Maes, deze 
keer voor 270 gulden. Michiel Smits ondertekent zelf de akte, wat aangeeft dat hij in 
1690 nog in Breda geweest moet zijn.95 

Michiel leende ook regelmatig geld uit met als onderpand onroerend goed in 
Breda en omgeving. Het ging om bedragen variërend van f 400 tot f 800.96 In 1682 
koopt Michiel een obligatie van f 2.000, ten laste van de stad Breda, die bij de erfde-
ling ook een rol speelt.97 In 1672 had Michiel ook al een obligatie gekocht op de 
stad Breda van f 1.000.98

De erfgenamen van Michiel Smits

Zoals al eerder aangegeven maakt Michiel nog op 23 juli, een dag voor zijn 
overlijden, een testament in Berlijn. Helaas moeten we aannemen dat dit testament 
bij de inval van de Russen in Berlijn in 1945 is verbrand. Bij mijn bezoek aan het 
Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz in september 2010 werd mij door een 
zeer behulpzame archivaris meegedeeld dat het testament zich bevonden moet heb-
ben in het archief van het Kammergericht. Hiervan is alleen de letter B bewaard ge-
bleven. Tot op heden is dit nog niet teruggevonden en volgens een mededeling van 
het National Archiv in Berlijn ook daar niet aanwezig. De archivarissen in Berlijn 
hebben zich erg ingespannen om dit belangrijke stuk boven water te krijgen, maar 
helaas tevergeefs. Hierdoor zijn wij wat de inhoud aangaat afhankelijk van de inhoud 
van de akten in Breda betreffende zijn erfgenamen.

De erfgenamen die refereren aan zijn testament in Berlijn zijn: Paulus Smits, de 
broer van Michiel voor een derde deel (partij één), Willem van Wely gehuwd met 
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Godelieve Strengh en Adriaen Strengh waarvan moeder was Alette Smits, een zuster 
van de erflater, voor een derde deel (partij twee), terwijl het laatste derde deel toe-
kwam aan Cornelis van Dun, president-schepen van Roosendaal, die handelt mede 
in naam van Jeremias Maes, predikant in Etten en gehuwd met Adriana van 
Rotterdam en in naam van mons. Matheus van Rotterdam (partij drie) . Beide laat-
ste personen waren een halfzus en een halfbroer van Cornelis van Dun. De moeder 
van Cornelis, Jeremias Maes en Matheus van Rotterdam was Cornelia Smits.

De afhandeling van de erfenis van Michiel blijkt overigens niet soepel te verlo-
pen. Paulus Sleeboom had in augustus 1692 al volmacht gekregen van zijn vrouw 
Johanna van Huysen en haar zus Perina om naar Berlijn te gaan en mede namens de 
andere erfgenamen te procederen tot het maken van staat en inventaris van de goe-
deren van wijlen Michiel Smits. Sleeboom was op dat moment al naar Hamburg 
vertrokken. Vermoedelijk om te overleggen met de weduwe van zoon Adriaen.99 
Ook Helena van Huysen, wonend in Etten, heeft Paulus Sleeboom een volmacht 
gegeven betreffende het testament van Michiel.100 Paulus Sleeboom (Schleboom) 
was als bontwerker uit Lübeck in 1662 poorter van Breda geworden. Hij was dus de 
geschikte figuur om met zijn landgenoten te gaan onderhandelen.

Partij één bestaande uit de broer van Michiel, Paulus, krijgt bij de deling een 
hoeve van 24 hectaren in Varent genaamd Vinckenburgh.101 Partij twee krijgt een 
schuldbrief van f 1.440 op dhr. Swrijters te Oudenbosch gehuwd met Franchoise 
Eijckbergh, volgens akte van 11 maart 1672 te Ginneken, een obligatie van f 2.000 
ten laste van de stad Breda en tenslotte een huis in de Sint Jans- of Veterstraat.102 De 
erfgenamen van Cornelia Peter Biemans, weduwe van Wouter Smits te Berlijn over-
leden, hebben dan al Jacob Cornelis Visschenbergh, tavernier te Etten en gehuwd 
met Hilleke Adriaen van Huyssen, gemachtigd om te procederen tegen de andere 
erfgenamen van Michiel Smits.103

Omdat Paulus met het goed Vinckenburgh erg rijkelijk bedeeld was, zijn in het 
testament waarschijnlijk meerdere bepalingen opgenomen geweest om dit te com-
penseren. Dit verklaart wellicht de volgende transacties. Op 3 oktober 1693 verklaart 
Paulus aan Helena van Huysen f 2.000 te geven in voldoening en als rest van het be-
drag dat hij schuldig was aan Cornelia Biemans als mede-erfgenaam van zijn broer 
Michiel Smits. Helena van Huysen was eerst getrouwd geweest met Pieter Biemans, 
na diens overlijden getrouwd met Jacob Visschenberg en handelt nu als ‘tochteresse’ 
[een vrouw die goederen in vruchtgebruik heeft] van de goederen en effecten die 
toekomen aan haar dochter Cornelia Biemans, de weduwe van Wouter Smits.104 
Helena krijgt uit de erfenis van Michiel Smits ook een obligatie van f 1.200 op het 
dorp Baarle-Nassau, uitgegeven aan Bartholomeus van Huysen op 18 juli 1662. 
Bartholomeus had deze indertijd aan zijn dochter Adriana gegeven die gehuwd was 
met Michiel Smits. De obligatie was eigenlijk toebedeeld aan Adriaen en Godelieve 
Strengh. Deze vinden het blijkbaar redelijk om haar aan Helena te geven.105 Aan 
Adriaen en Godelieve was ook al toebedeeld een obligatie van f 4.000 ten laste van 
de gemeente Oisterwijk.106 

Niet genoemd bij de verdeling is Maria de zus van Michiel. Zij is gehuwd met 
meester-schaliedekker Philip de Ladder, ook wel geschreven als de Later. Philip was 
eerder gehuwd met Susanneke Davidts bij wie hij zeven kinderen had. Uit zijn 
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tweede huwelijk met Maria zijn nog vier kinderen bekend. In 1654 heeft hij het 
huis De Gulden Spoor gekocht aan de Veemarkt voor 950 gulden.107 Uit het huwe-
lijk van Philips met Maria zijn in 1692 nog twee kinderen in leven. Het zijn Adriana 
gehuwd met Johannes van Bloemendael en haar broer Philip wonend te Alphen. 
Ieder krijgt f 1.000 uit het testament van Michiel waarna zij verklaren niets meer te 
vorderen te hebben.108 Minder soepel gaat het tussen de families Smits en van 
Huysen. Dat neemt niet weg dat zij het in 1693 eens worden en daarover een ver-
klaring afleggen.109 

Paulus verhuurt in 1714 Vinckenburg aan Adriaen Jan Oomen. Na zijn dood in 
1720 verhuren zijn zoons Matheus en Michiel Vinckenburgh opnieuw aan Adriaen 
Jan Oomen. De huurprijs is f 370 per jaar en vier koppels vetgemeste hoenderen.110 
Vinckenburg, alias De Drie Schouwen, wordt in 1722 door de erfgenamen van 
Paulus verkocht aan Hendrick Kuijpers, marktschipper van Breda op Rotterdam. Uit 
de opbrengst is f 2.000 gld. als preferente vordering gegeven aan Cornelis 
Camerling, rentmeester van de Grote Kerk in Breda. Dit is gedaan door Michiel 
Smits als voogd en Matheus Smits als toeziend voogd van de kinderen van Adriana 
Smits gehuwd met Caspar van Soest.111

In 1720 worden Matheus en Michiel opnieuw genoemd in perikelen rond de 
erfeniskwestie. Michiel is dan koopman in wijnen te Rotterdam en samen met zijn 
broer Matheus erfgenaam van wijlen Paulus Smits hun vader die, zoals we al zagen, 
een derde deel van de erfenis van Michiel de bouwmeester had ontvangen. Mede 
handelend namens enige anderen machtigen zij Jan Roscam, procureur van de Raad 
van Brabant in Den Haag om voor hen de handelingen te volgen van Juffrouw 
Christina Schüler, weduwe van Cornelis van Dun en zijn kinderen. In deze akte 
staat ten onrechte dat Michiel zonder testament zou zijn overleden.112

Ook de heerlijkheid Lichtenbergh in Berlijn is inmiddels verkocht. Volgens het 
testament voor notaris Magnitius was hiervan een derde deel voor broer Paulus Smits 
en een derde deel voor Adriaen Strengh en zijn zus Godelieve. Zij machtigen notaris 
Cornelis van Eijll deze twee derde parten in te vorderen.113 Dat dit problemen met 
zich brengt blijkt nog in 1714 als Matheus Smits, zoon van Paulus, koopman en 
tienraad in Breda, zich namens de erfgenamen naar Berlijn begeeft om daar minne-
lijk of rechterlijk te manen en op te vorderen de opbrengst van de verkoop van de 
heerlijkheid Lichtenbergh.114 

Samenvatting

Michiel werd geboren te Terheijden op 11 juli 1626 als zoon van Mattheus 
Michiel Smits en Adriana Wouter Cornelis van Rijckevorsel. Hij huwde te 
Teteringen op 24 maart 1658 met Adriana van Huysen, dochter van de brouwer 
Bartholomeus van Huysen en Adriana Goos van Bernagie.

In 1652 werd hij aangesteld als meester-timmerman en sluismeester te Berlijn 
aan het hof van de keurvorst van Brandenburg. In 1653 volgde zijn aanstelling tot 
hofbouwmeester. Tot 1678 werkte hij zeer nauw samen met Johan Gregor 
Memhardt en na diens dood met Johan Arnold Nering. Memhardt en Nering waren 
vooral de ontwerpers en Smits de uitvoerder, hoewel van Smits ook eigen ontwer-
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pen bekend zijn. De keurvorst en zijn vrouw waren zijn grootste opdrachtgevers. 
Smits moet erg kapitaalkrachtig geweest zijn om grote projecten te kunnen voor-
schieten. Hij had ook grote belangen in scheepswerven en scheepsbouw, was actief 
in de houthandel en ijzerindustrie en bemiddelde bij kunstaankopen. Doordat hij 
zich vaak door de vorst in natura liet betalen, bouwde hij een groot vermogen op. 
Ook het landgoed Lichtenberg in Berlijn mag tot de schenkingen gerekend worden. 
Hij bekleedde er ook diverse openbare functies.

Zijn belangrijkste projecten waren bouwwerkzaamheden aan de sloten van 
Oranienburg, Potsdam, Berlijn en Schwedt. In al deze plaatsen bouwde hij ook hui-
zen. Voor Brandenburg was zeer belangrijk het Friedrich-Wilhelm kanaal waarvan 
de sluizen en bruggen door Smits werden gebouwd.

Hij maakte een nieuw stadsplan voor Schwedt. Ook voor de uitbreiding van 
Berlijn maakte Smits ontwerpen voor de nieuwe stadsdelen. In Berlijn bouwde hij 
kerken en diverse voorname huizen. Aan de Breite Strasse ligt daar nog een gedeelte 
van de door hem gebouwde keurvorstelijke stallen. Het is een van de weinige over-
blijfselen van alles wat Smits gebouwd en ontworpen heeft. Zelfs zijn grafmonument 
is tijdens de Tweede Wereldoorlog verwoest.

Doordat zijn twee te Berlijn geboren zonen voor hem overleden, greep de 
keurvorst bij Michiels overlijden (24 juli 1692 te Berlijn) de gelegenheid aan om be-
slag te leggen op zijn nagelaten bezittingen in Brandenburg. Het argument was dat 
Smits zijn positie misbruikt had om er financieel beter van te worden. Het gevolg 
was dat zijn erfgenamen in een jarenlange juridische strijd verwikkeld raakten, zowel 
onderling als tegen de keurvorst. Hierbij speelde een rol dat Smits ook in Breda en 
omgeving belangrijke bezittingen had verworven en geld had uitgeleend.
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Genealogie van Wouter Mattheus Smits. 
 
 
Generatie I 
 
 
I. Wouter Mattheus Smits, geb. circa 1530,  
 4 kinderen: 

1. Michiel Wouter, ovl. voor 1610, volgt IIa [blz. 1]. 
2. Icken Wouter Mattheus,  
  Verkoop lijfrente Mattheus Michiel Wouter Smits (IIIa [blz. 2]) in 1636,  
 SAB N 90 f 22, 22-8-1636; Mattheus Michiel Smits heeft een schuld van 24 

gld. op zijn huys De Olimolen gelegen bij de St. Joost Capelle. Het huys heeft 
hij geerfd van zijn tante Icken,  

  Koopt huis te Breda in 1596,  
 SAB R 497 f 187v, 3-12-1596; Willem Anthonis Erenbouts verkoopt Wijnant 

Cornelis van Gorp, biercruyer, en Ida Wouter Matheus zijn huysvrouwe huys 
genaamd De Rasenberghsche Olymolen met achterhuys opt 
Ghinnekenseijnde Noord huys de Runtonne van Peter Willem Snellen, zuid 
Jan Adriaen Dielis en west de marck. Prijs 1200 kgld,  

 tr. (1) te Breda schepenen op 13 nov 1594 met Wijnant Cornelis van Gorp, 
geb. te Tilburg, biercruyer, ovl. voor 1615. Uit dit huwelijk nog geen kinderen 
bekend, tr. (2) te Breda schepenen op 5 dec 1615 met Michiel Aert 
Adriaens, brouwer uit Roosendaal. Uit dit huwelijk nog geen kinderen 
bekend. 

3. Mattheus Wouter. 
4. Pauwel Wouter, geb. circa 1560, volgt IIb [blz. 1]. 

 
Generatie II 
 
 
IIa. Michiel Wouter Smits, zn. van Wouter Mattheus Smits (I) [blz. 1], ovl. voor 1610, relatie 

met Heluida (Aleijdis) Bartholomei. 
 Uit deze relatie 5 kinderen: 

1. Paulus Michiel Wouter, ged. te Breda brugstraat op 8 okt 1584. 
2. Heluida Michiel Wouter, ged. te Breda op 27 jul 1586 (getuige: Yda 

Gualteri). 
3. Maria Michiel Wouter, ged. te Breda brugstraat op 5 apr 1589. 
4. Mattheus Michiel Wouter, ged. te Breda op 18 mei 1592, ovl. te Breda op 

29 okt 1662, volgt IIIa [blz. 2]. 
5. Nicolaus Michiel Wouter, ged. te Breda op 30 jun 1596. 

 
IIb. Pauwel Wouter Smits, zn. van Wouter Mattheus Smits (I) [blz. 1], geb. circa 1560, 

relatie met Joanna Pauli. 
 Uit deze relatie 6 kinderen: 

1. Aert Pauwel Wouter, ovl. voor 1628, volgt IIIb [blz. 4]. 
2. Matheus Pauwel Wouter, ged. te Breda op 8 mei 1583, beenhacker,  
  Huis gebouwd te Breda in 1617,  
 SAB R 516 f 120v, 5-10-1617; Joris van Bernagie,burgemr, heeft uitgegeven 

Mattheus Pauwel Wouters, beenhacker, stukske erf groot 4 roeden en 160 
voet, volgens caert van Thomas de landmeter, daarop voirschreven Mattheus 
gebouwd oft getimmert heeft een huis, gelegen in de Vleeschhalstraete. 

  Maakt testament te Breda in 1635,  
 SAB R 538 f4, 7-1-1664; Vermelding van het maken van zijn testament op 23-

2-1635. 
 Ovl. voor 1639, tr. met Peerke Adriaen Peter Wagemakers, (Peerke Adriaen 

Peter tr. (2) te Breda op 26 mei 1641 met Jan Henrick Weijer.). Uit dit 
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huwelijk nog geen kinderen bekend. 
3. Heijlwich Pauwel Wouter, ged. te Breda op 12 aug 1585, coopvrouwe,  
  Heijlwich verkoopt kaarsen in grote hoeveelheden te Breda in 1633,  
 SAB R 528 f 132, 5-7-1633; Heijlke Pauwels, weduwe Adriaen Peter 

Wagemaeckers alias Corstens, heeft 1000 gld tegoed voor geleverde kaarsen 
voor het garnizoen van de koning (Spaans) 

 Ook in 1637 heeft zij nof 220 gld. tegoed van Clara de Quellar voor geleverde 
kaarsen. 

  Verkoopt huis te Breda in 1638,  
 SAB R 531 f 49, 13-8-1638; Heijlwich verkoopt het huis De Drij 

Handschoenen in de Lange Brugstraat aan Peeter Joossen, busmaker. 
  Verkoopt huis te Breda in 1638,  
 SAB R 531 f 76v, 1-6-1638; Heijlwich verkoopt aan Peter Jacob Zibs het huis 

Het Wit Lam met 2 wooningen daarachter waarvan het brouwhuis gemaakt 
zijn, gelegen op het Ghinnekenseijnde. 

  Verkoopt huis te Breda in 1662,  
 SAB R 537 f 216, 21-1-1662; Heijlwich verkoopt met assistentie van haar neef 

Pauwel Aert Smits, oud scretaris van Hees en Leende, een van haar twee 
naast elkaar gelegen huizen in de Halstraat voor 1250 gld. aan Adriaen van 
Deuren. Zij moet dit huis verkopen om een schuld af te lossen van 1250 gld. 

  Verkoopt huis te Breda in 1663,  
 SAB R 537 f 402, 6-12-1663; Het huis in de Halstraat waar Heijlwich 

uitgestorven is wordt gekocht door Jan Soomers, zoon uit een eerdere relatie 
van Herman. 

 Ovl. te Breda in 1663, tr.(1) met Adriaen Peter Waegemaeckers. Uit dit 
huwelijk nog geen kinderen bekend, tr.(2) met Hermanus Somers, 
beenhacker, poorter te Breda in 1638 Afkomstig van ;s-Hertogenbosch,  

  Leent 250 gld. te Breda in 1662,  
 SAB R 534 f 158 i.m. 21-2-1662; Heijlwich Pauwel Smits heeft een schuld van 

250 gld. afgelost die Herman Somers had bij Peter Cornelis Rauws, secretaris 
in Gravenmoer,en waarvoor hij zijn 2 huizen in de Halstraat had verbonden. 

 Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 
4. Margriet Pauwel Wouter, volgt IIIc [blz. 4]. 
5. Jan Pauwel Wouter, ged. te Breda op 1 mrt 1593, ovl. voor 1634, volgt 

IIId [blz. 5]. 
6. Melchior Pauwel Wouter, ged. te Breda op 15 dec 1596, ovl. voor 1628, 

volgt IIIe [blz. 5]. 
 
Generatie III 
 
 
IIIa. Mattheus Michiel Wouter Smits, zn. van Michiel Wouter Smits (IIa) [blz. 1] en Heluida 

(Aleijdis) Bartholomei, ged. te Breda Brugstraat op 18 mei 1592,  
  Koopt huizen te Breda in 1623,  
 SAB R 522 f 107, 21-12-1623; Mattheus Michiel Smits koopt 2 huizen,genaamd De 

Moutkarre en nog 2 huiskens naast huis De Moutkarre westwaarts. Gelegen in de 
Ackerstraete. De huizen zijn gekocht van Roeland Willem Cools, bakker, gehuwd met 
Jenneke Jan Claes. De prijs was 1925 gld. 

  Koopt hoffstadt te Terheijden in 1626,  
 SAB R 642 f 15, 9-9-1626; Matheus Michiel Smits en Cornelis Peter Cornelis Rauws 

kopen samen de afgebrande hoffstadt 1 bdr. bij de belegeringe van Breda afgebrand, 
gelegen int dorp,noord 's-heerestraete. Gekocht van de kinderen Daniël Martens,  

  Koopt land te Terheijden in 1626,  
 SAB R 642 f 18, 1-12-1626; Mattheus Michiel Smits, timmerman,koopt van de 

weeskinderen wijlen Laureijs Adriaen Laureijssen de gerechte helft van een stuk land 
groot 2 gemeten daeraf de andere helft de kinderen Adriaen Daniëls toebehoort, 
gelegen op groote Gruytersvaert. 

  Koopt land te Terheijden in 1626,  

Jaarboek De Oranjeboom 63 (2010)



  

  

 SAB R 642 f 20, 1-12-1626; Mattheus Michiel Wouters, timmerman, koopt van 
Quirijn,Joost en Henrick kinderen Adriaen Daniëls de andere helft van stuk land op 
Groote Gruytersvaert,  

  Leent 900 gld. in 1628,  
 SAB R 526 f 42v, 8-5-1628; Mattheus Michiel Smits, wonend Terheijden debet 

erfgenamen van Pauwel Smits 900 gld. van coop van de Rasenberghse olimolen opt 
Ginnekenseijnde. 

 Afbetaald 21-2-1630. 
  Huizen gebouwd te Terheijden in 1629,  
 SAB R 642 f 87v, 3-4-1629; Matheus Michiel Smits, timmerman ten eenre en Cornelis 

Peter Rauws ten andere aengaende de afgebrande hoffstadt 1 bdr. bij hen tesamen 
gekocht mitsgaders van de huysinge oft 2 woningen bij parthijen daarop tot gelijcke 
costen getimmert, gedeelt zijn. Matheus heeft de achterste woning. 

  Verkoopt grond te Ginneken in 1636,  
 R.A. 's-Hertogenbosch, Collectie Cuypers van Velthoven nr. 1339; Mattheus Michiel 

Smits verkoopt Wijnand van Bernagien een perceel grond te Ginneken groot een 
buynder,genaamd De verloren Cost (1636),  

  Verkoop lijfrente Icken Wouter Mattheus Smits (Zie I [blz. 1]) in 1636,  
 SAB N 90 f 22, 22-8-1636; Mattheus Michiel Smits heeft een schuld van 24 gld. op zijn 

huys De Olimolen gelegen bij de St. Joost Capelle. Het huys heeft hij geerfd van zijn 
tante Icken,  

  Aflossing lening in 1656,  
 SAB R 536 f 34, 21-4-1656; Adriaen van Alphen, rentmr. tot Bergen op Zoom verclaert 

voldaen te zijn door Marten Wouter van Rijckevorssel 800 gld. van goed geleent geld op 
Mattheus Michiel Smits en zijn verbonden huys De Olimolen. 

  Erfdeling in 1663,  
 SAB N 238 f 7v, 13-6-1663; Aletta Smits x Adriaen Aris Strengh, Maria Smits x Philip de 

Ladder, Cornelia Smits, Paulus Smits. 
 I.m. Adriana van Huysen x Michiel Smits, geassisteerd met haar vader Bartholomeus 

van Huysen 
 (Dus nog 5 kinderen in leven in 1663.),  
  Verkoop 4/5 parten aan Cornelis van Rotterdam in 1681,  
 SAB R 543 f 85, 13-11-1681; Cornelis Vereijck,schepen, namens Michiel Smits, 

bouwmeester wonend Berlijn, sijn swager; Paulus Smits en Adriaen Aress 
Strengh,stadsmeestertimmerman x Alletha Mattheus Smits en als voogd van de 
onbejaarde kinderen wijlen Philip de Ladder x wijlen Maria Mattheus Smits voor 1/5 
part,kinderen en kindskinderen van wijlen Mattheus Michiel Smits kende en lijde dat zij 
al bij 't leven van Cornelia Mattheus Smits verkocht hebben Cornelis van Rotterdam, 
raadsman en burger capiteijn deser stad, de 4/5 parten van het huys genaemd de 
Rasenberghse Olimolen ende nu Den Grutmolen genaemd, gelegen opt 
Ginnekenseijnde,oost de straet,zuid huysinge genaemd De Trompet van de weduwe 
Claes Claes van Overvelt,west coopers huyskens en noord de gangck oft Bleeckstraete 
half tot dese huysinge behorend. Resterend het 1/5 part van Cornelia. 

 Ovl. te Breda op 29 okt 1662, begr. te Breda Grote Kerk, tr. te Breda schepenen op 
28 sep 1619 met Adriaentje Wouter Cornelis van Rijckevorsel, dr. van Wouter 
Cornelis Marten van Rijckevorssel (stadstimmerman) en Maria Jacobi Zibs, ged. te 
Breda brugstraat op 1 mei 1594, ovl. te Breda op 18 aug 1652, begr. te 
Breda in de Grote Kerk. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
1. Michiel Mattheus, geb. op 11 jul 1626, ovl. te Berlijn op 24 jul 1692, volgt 

IVa [blz. 6]. 
2. Cornelia Mattheus Michiel, ged. te Terheyden op 12 nov 1628, ovl. te Breda 

op 4 mrt 1679, volgt IVb [blz. 7]. 
3. Wouter Matheus Michiel, ged. te Terheyden op 5 jan 1631 n.g, ovl. te Berlijn 

voor 1670, tr. met Cornelia Peter Biemans, dr. van Peter Biemans en Helena 
Adriaen van Huysen,  

  Kleren naar haar moeder te Breda in 1670,  
 SAB N 225 f 310, 25-7-1670; Cornelia Peter Biemans weduwe Wouter Smits 
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vermaakt Hilleke Adriaen van Huysen x Jacob Vissenberg wonend Etten al 
haar kleren na haar dood. 

 Haar nicht Adriaentje Jans te Zevenbergen krijgt haar beste mantel. 
  woont te Berlijn in 1687. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 
4. Aletta Mattheus, ged. te Terheyden op 28 aug 1633, volgt IVc [blz. 7]. 
5. Paulus Mattheus, ged. te Terheyden op 16 sep 1635, volgt IVd [blz. 8]. 
6. Elisabeth Mattheus, geb. te Breda op 18 apr 1638, ged. te Grote Kerk. 
7. Maria Matheus Michiel, ovl. te Breda op 26 feb 1671, volgt IVe [blz. 8]. 

 
IIIb. Aert Pauwel Wouter Smits, zn. van Pauwel Wouter Smits (IIb) [blz. 1] en Joanna Pauli, 

beenhacker,  
  Koopt huis te Breda in 1617,  
 SAB R 516 f 4v, 7-1-1617; Aert koopt een huis in de Halstraat tegenover de oude 

vleeshal voor 1250 gld. 
 Borg hierbij is zijn broer Matheus,  
  Kinderen krijgen erfenis te Breda in 1638,  
 SAB N 93 F 14V, 1-6-1639; De kinderen Pauwel en zijn zus Anthonette delen in de 

erfenis van hun neef Jan Melchior Pauwel Smits. Hierbij krijgen zij de helft van een stuk 
land van 19 gemeten, gelegen in de Appelaer onder Zundert. 

  Kinderen zijn nog eigenaar van huis te Breda in 1644,  
 In het pondboek van 1644 worden de kinderen van Aert nog vermeld als eigenaar van 

het huis in de Halstraat 
 Ovl. voor 1628,  
 2 zonen: 

1. Pauwel Aert Pauwel, secretaris van Heeze,  
  Werkt op secretarie te Breda in 1634,  
 In 1634 wordt Pauwel vermeld als getuige op de secretarie in Breda. Hij is dan 

klerk. 
  Erfmangeling van huis te Breda in 1647,  
 SAB R 534 f 79v, 13-6-1647; Pauwel Aert Smits, secretaris van Heeze en 

Leende en zijn zus Anthonia, gehuwd met Jeremiaen Peijmans doen 
erfmangeling met Joost Willemse. Zij ruilen hun huis in de Halstraat tegenover 
de oude halle, hun aanbestorven van hun vader en moeder Aert Smits en 
Catharins Alewijns, tegen 2 parcelen land, samen 2 bdr, gelegen tot Heese. 
Hiervoor moeten zij 150 gld. bijbetalen. 

2. Anthonie Aert Pauwel. 
 
IIIc. Margriet Pauwel Wouter Smits, dr. van Pauwel Wouter Smits (IIb) [blz. 1] en Joanna 

Pauli, tr. met Peeter Adriaen Beens, zn. van Adriaen Franciscus Beens en Yda Adriaen 
Joris, ged. te Breda op 26 mei 1585, bakker,  

  Koopt huis te Ginneken in 1613,  
 SAB R 688 f 127, 10-12-1613; Cornelis Jan Reijns verkoopt Peter Adriaen Beens huis 

groot 11 of 12 roeden gelegen int dorp. Zuid voirschr. vercooper erve,oost Laureijs 
Henrick Meren en west 's-heerestraete. 

  Koopt huis te Breda in 1626,  
 SAB R 524 f 46, 6-5-1626; Peeter koopt het huis De Engelsche Roos op de Grote Markt 

voor 1025 gld. van Steven de Wadere. 
 Op 19 -9-1650 verkoopt hij dit huis aan notaris Jan Drabbe. 
  Verkoopt huizen en land te Ginneken in 1632,  
 SAB R 692 f 53v, 20-10-1632; Peeter Adtiaen Beens, bakker en borger tot Breda 

verkoopt Merten Adriaen Jan Ghijben huis groot 4 roeden int dorp. Oost erve 
Gereformeerde Kerck,west 's-heerestraete, en voorts omgaand Adriaen Cornelis 
Nelemans. 

 Idem verkoopt Peeter aan Adriaen Cornelis Nelemans huis groot 1/2 bdr. int dorp. West 
en noord 's-heerestraete en oost Marten Adriaen Jan Ghijben. 

 Idem verkoopt Peeter aan Anthonis Niclaes Jan Swanen 1/2 bdr. land geheten De 
Oyevaersnest omtrent dorp. 

 Sab R 692 f 54, 2-11-1632; Peeter verkoopt Adriaen zijn voorzoon daer moeder af was 
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Digne Jacob Huijbrechts, huysinge genaamd De Entvogel groot 15 roeden bij de 
kerck.Oost en noord Laureijs Henrick Meren en zuuid 's-heerestraete.West de 
Gereformeerde Kerck erve. Prijs 800 gld,  

 (Peeter Adriaen tr.(1) met Digene Jacob Huijbrechts.). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Johanna Peeter Adriaen, ged. te Breda op 22 feb 1629. 
2. Paulus Peeter Adriaen, ged. te Breda op 24 okt 1632. 
3. Anna Peeter Adriaen, ged. te Breda op 3 sep 1634 (getuige: Ida Adriaen 

Beens). 
4. Ida Peter Adriaen, ged. RK te Breda op 9 okt 1638. 

 
 Peeter Adriaen Beens, zn. van Adriaen Franciscus Beens en Yda Adriaen Joris, tr. (1) 

met Digene Jacob Huijbrechts, ged. te Breda op 18 nov 1585. 
 Uit dit huwelijk één zoon: 

1. Adriaen Peeter Adriaen,  
  Koopt huis van zijn vader te Ginneken in 1632,  
 SAB R 691 f 54; Peeter Adriaen Beens verkoopt zijn voorzoon Adriaen daer 

moeder af was Digne Jacob Huijbrechts hui Den Entvogel op de markt te 
Ginneken,  

 tr. te Ginneken op 30 mei 1634 met Maria Anthoni Meren. Uit dit huwelijk 
nog geen kinderen bekend. 

 
IIId. Jan Pauwel Wouter Smits, zn. van Pauwel Wouter Smits (IIb) [blz. 1] en Joanna Pauli, 

ged. te Breda op 1 mrt 1593 (getuige: Wouter Mathei), beenhacker,  
  Koopt huis te Breda in 1627,  
 SAB R 525 f 75; Op 15 juli 1627 koopt Jan het huis De Roomen in de St. Jan of 

Veterstraat voor 900 gld. van de weeskinderen van Willem Dircx. 
 Even daarvoor op 6 mei 1627 had hij al het huis Het Ossenhooft op de Groote Merckt 

gekocht van Laureijs Cornelis Frans Beens 
 Ovl. voor 1634, tr. met Aleijdis Sebreght Coomans,  
  Afbetaling huis te Breda in 1634,  
 SAB R 525 f 144v en R 525 f 144v i.m.De weduwe van Jan Pauwel Wouters heeft 

samen met haar huidige man Peeter Deijnoot de aankoop van het huis Het Ossenhooft 
op de Groote Merckt afbetaald,  

 (Aleijdis Sebreght tr.(2) met Peeter de Noot.). 
 Uit dit huwelijk 4 zonen: 

1. Joannes Jan Pauwel, ged. RK te Breda op 15 aug 1625. 
2. Pauwel Jan Pauwel, ged. te Breda op 18 nov 1626, volgt IVf [blz. 9]. 
3. Sebertus Jan Pauwel, ged. te Breda op 17 jan 1629. 
4. Nicolaas Jan Pauwel, ged. te Breda op 25 sep 1630. 

 
IIIe. Melchior Pauwel Wouter Smits, zn. van Pauwel Wouter Smits (IIb) [blz. 1] en Joanna 

Pauli, ged. te Breda op 15 dec 1596,  
  Koopt huis te Breda in 1625,  
 Melchior koopt in 1625 het huis De Drij Handschoenen van de kinderen Sijmon Anthonis 

van Heusden voor 1203 gld, gelegen in de Lange Brugstraete. 
 Ovl. voor 1628, relatie met Agatha Jan Jan Sijmon van Bavel, dr. van Jan Jan Sijmon 

van Bavel, ovl. voor 1638. 
 Uit deze relatie één zoon: 

1. Jan Melchior Pauwel, ged. RK te Breda op 5 nov 1626 (getuige: Petrus van 
Bavel),  

  Voogd leent geld uit Mercelis Sijmon Michiel van de Avoirt te Breda in 
1624,  

 SAB R 529 f 54, 20-5-1624; Jan Dingman Dyrven voogd van Jan Melchior 
Pauwel Smits leent 1000 gld. aan Peeter Niclaes Adriaen Niclaes van 
Overvelt die hiervoor verbindt zijn huis en brouwerij genaamd Truweel op de 
Haagdijk neve de weduwe en erfgenamen van Mercelis Symon van der Avoirt 
huis genaamd Paeycoeck, achter comend aan de Donckvaart. 
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  Erflater te Breda in 1638,  
 SAB N 111 f 15, 31-5-1638 en N 93 f 14v, 1-6-1638; Erfdeling waarbij het huid 

De Drij Handschoenen gaat naar Herman Somers gehuwd met Heijlwich 
Pauwel Smits, zus van Melchior. Tot de erfenis behoorde ook een boerderij in 
Dorst en de helft van een huisje in de Ackerstraat. 

 Ovl. voor 1638. 
 
Generatie IV 
 
 
IVa. Michiel Mattheus Smits, zn. van Mattheus Michiel Wouter Smits (IIIa) [blz. 2] en 

Adriaentje Wouter Cornelis van Rijckevorsel, geb. op 11 jul 1626, Berlijn,  
  Adriana van Heusen overleden,  
 SAB N 335 f 57 29-5-1679 : Cornelis Vereyck ten behoeve van de twee zonen Heer 

Michiel Smits daar moeder af was Adriana van Heusden. 
  Koopt te Hage op 20 nov 1674,  
 Michiel koopt van Mevrouwe Hadinck van Bueren van Reijers en haar man joncker 

Johan van Aert tot Geresteijn eene hoeve mette 
huysinge,schure,hovinge,boomgaert,gaersdriesch,say en openlant mette houtwaschen 
ende plantagien daer aen ende toebehorende, groot omtrent 13 buynder,daeronder 
begrepen 6 buynder leen; gelegen onder de Hage in Varent,oost gebuerstraete en 
meerdere personen, noord de straeteende dreve hieraen behorend. Item noch 2 
buynder hoylant gelegen in de polder van Wijmeren. Gevest Cornelis Vereijck borger en 
brouwer alhier ten behoeve van de heer Michiel Smits,bouwmeester van zijne 
vorstelijcke doorluchtigheit van Brandenborch ende sijne twee minderjarige kinderen,bij 
namen Adriaen en Matheeus daer moeder aff was joffr. Adriana van Huysen. 

 SAB R 728 f 125v-126; 20-11-1674 
 Deze hoeve is later Vinkenburg genoemd,  
  Koopt acker in Varent in 1676,  
 SAB Princenhage R 728 f 203v; Heer Michiel Smits en voor zijn 2 zonen daer moeder af 

is geweest Adriana van Huysen koopt van Maeyke Cornelis Peter Michielsen x Abraham 
Swaen en haar broer Jan Cornelis Peter Michielssen een acker saeylant met het 
straetien daaraan gelegen genaamd den boonhoff groot 50 roeden in Varent voor 205 
gld. 

 Dit bedrag wordt namens Michiel betaald door Cornelis Vereijck. 
  Koopt acker in Varent te Princenhage in 1677,  
 SAB R 729 f 11, 30-3-1677; Laureijs Cornelis Laureijssen verkoopt Michiel Matheus 

Smits, hofbouwer van Brandenburg, de gerechte westelijke helft van een stuk saeijlant, 
1/2 bdr. in Varent.Zuidw. coopersdreve, westw. metten vinckenput aen 's-
heerestraete.noord 's-heerenbaan. 

  Eed voor collecteur Adrianus Adriaan Strengh (Zie IVc [blz. 7]) in 1689,  
 Commissieboeken Breda 28-11-1689; Adriaen legt de eed af voor 2e collecteur voor de 

accijns. Salaris is 300gld. De cautie bedraagt 4000 gld. Borg is Michiel Smits 
 Ovl. te Berlijn op 24 jul 1692, kerk.huw. te Teteringen op 24 mrt 1658 NG met zijn 

achternicht Adriaentje Bartholomeus van Huysen, dr. van Bartholomeus Adriaen van 
Huysen (brouwer in de dubbele sleutel,) en Adriaentje Goos van Bernagien, geb. te 
Rotterdam op 9 mrt 1631, ovl. voor 29 sep 1666. 

 Commissieboek Breda; Op 11-3-1666 is als stadstimmerman aangesteld Arien Ariense 
Strengh als vervanger van Michiel Smits zolang deze absent is. 
(Arien is de zwager van Michiel). 
SAB N 328 f 69 10-7-1685 ; Cornelis Jordaens schoenmaker is schuldig de heeren 
Adriaan en Mattheus Smits zonen van dhr. Michiel Smits Heer van Lichtenbergh en juffr. 
Adriana van Huysen 800 gld. voor geleend geld. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
1. Adrianus Michiel Mattheus, geb. te Berlijn op 22 mrt 1661, ovl. te Berlijn op 

20 jul 1692, tr. te Hamburg met Maria Swanin. Uit dit huwelijk nog geen 
kinderen bekend. 

2. Mattheus Michiel Mattheus, geb. voor 1666, ovl. na 1685. 
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IVb. Cornelia Mattheus Michiel Smits, dr. van Mattheus Michiel Wouter Smits 

(IIIa) [blz. 2] en Adriaentje Wouter Cornelis van Rijckevorsel, ged. te Terheyden op 
12 nov 1628, Breda-Haven, ovl. te Breda op 4 mrt 1679, kerk.huw. (1) te Breda op 
13 mei 1656 grote kerk attest teteringen met Peeter Dirck Adriaen van Dun deken van 
het kuipersgilde, zn. van Dirck Adriaen Dierc van Dun en Antonia Cornelis Gijsbers, ged. 
te Terheyden op 22 aug 1632 n.g, kuiper, op de Haven Breda, ovl. te Breda op 
31 aug 1662. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
1. Cornelis stadhouder, geb. te Breda op 9 mrt 1659, ovl. te Roosendaal op 

22 nov 1713 begraven in de kerk in de kelder, kerk.huw. te Nispen op 
21 sep 1681 met Christina Schuler, dr. van Johannes Schuler (professor, 
predikant) en Clara Christiaen Swaens, ovl. te Roosendaal op 24 dec 1728, 
(Christina tr. (1) te Roosendaal in 1676 met haar neef Gerardus Swaens, zn. 
van Anthonie Swaens en Elisabeth van Herwaarden.). 

 Hij komt 27-11-1676 met attestatie van Berlijn. Zie hervormde kerk breda 140 
pag. 155. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

2. Maria, geb. te Breda op 5 aug 1661, ovl. te Breda op 15 sep 1662. 
 
 Cornelia Mattheus Michiel Smits, tr. (2) te Teteringen op 17 jul 1663 met Cornelis van 

Rotterdam, zn. van Adriaen Jan van Rotterdam (bakker) en Maeyke Adriaen Goethals, 
ged. te Breda op 12 dec 1640, coopbrouwer, (Cornelis tr.(2) met Elisabeth Peys.), 
(Cornelis tr. (3) te Breda op 15 jan 1690 met Maria Puttings.). 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
1. Maria, geb. te Breda op 1 dec 1664. 
2. Helena, geb. te Breda op 19 nov 1666. 
3. Adriana, geb. te Breda op 8 mei 1669, tr. te Etten op 25 mrt 1693 met 

Jeremias Maes, predikant te Etten in 1693. Uit dit huwelijk nog geen kinderen 
bekend. 

4. Mattheus, geb. te Breda op 25 mrt 1672. 
 
IVc. Aletta Mattheus Smits, dr. van Mattheus Michiel Wouter Smits (IIIa) [blz. 2] en 

Adriaentje Wouter Cornelis van Rijckevorsel, ged. te Terheyden op 28 aug 1633 n.g,  
  Getuige in 1670,  
 Getuige bij doop in Rotterdam van Ary zoon van Jan Claes Boon en Anneke Arijen 

Strengh op 23-2-1670,  
 tr. met Adriaan Arent Strengh, zn. van Arent Strengh, stadsmeestertimmerman,  
  Eed voor stadstimmerman in 1666,  
 Commissieboeken Breda 15-3-1666; Adriaen Strengh legt de eed voor stadstimmerman 

af, zolang Michiel Smits,bouwmeester in Brandenburg afwezig is. 
  Bezit diverse huizen te Breda in 1683,  
 SAB R 544 f 44v, 26-4-1683; Arien Aris Streng, stadstimmerman heeft schuld van 800 

gld. aan Adriaen en Mattheus Smits broers daar moeder af was Adriana van Huysen. Hij 
verbindt hirvoor zijn huis in de Kerkstraat, huis in de St. Janstraat en een huis met 
pakhuis gelegen over de nieuwe havenbrug aan de zuidzijde van de Zoutsteeg. 

 Ovl. te Breda op 14 jul 1688. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Adrianus Adriaan, geb. te Breda op 28 okt 1663,  
  Eed voor collecteur Michiel Mattheus Smits (IVa [blz. 6]) in 1689,  
 Commissieboeken Breda 28-11-1689; Adriaen legt de eed af voor 2e 

collecteur voor de accijns. Salaris is 300gld. De cautie bedraagt 4000 gld. 
Borg is Michiel Smits 

 Ovl. te Breda op 12 dec 1701, tr. te Breda op 19 dec 1694 met Dingena 
Peijs, (Dingena tr. (2) te Princenhage op 1 mrt 1705 met Andries van der 
Laar.). Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

2. Gooltie Adriaen, ged. te Breda op 9 aug 1665. 
3. Godelive Adriaan, ged. te Breda op 10 dec 1666, tr. met Willem van Wely. 

Uit dit huwelijk één zoon. 
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IVd. Paulus Mattheus Smits, zn. van Mattheus Michiel Wouter Smits (IIIa) [blz. 2] en 

Adriaentje Wouter Cornelis van Rijckevorsel, ged. te Terheyden op 16 sep 1635 ng, 
bakker,  

  Afhandeling inboedel Marten van Rijckevorssel in 1663,  
 SAB N 180 f 127, 21-2-1663; Paulus Mattheus Smits,26 jaar en wonend Rotterdam, stelt 

dhr. Johan van Bernagie in zijn plaats aan om de inboedel af te handelen van Marten 
Wouter van Rijckevorssel,  

  Heeft bakkerij aan het begin van de Haagdijk te Breda in 1666,  
 SAB R 538 f 203v, 5-2-1666; Adriaen Jan van Rotterdam,bakker,verkoopt Paulus Smits 

het huys Het Oorkussen op de Haagdijk, gelegen tegen het donckveken naast de 
brandewijnstokerij van Peter van Arendonck aan de oostzijde en de steeg aan de 
westzijde. 

  Verkoopt huis te Breda in 1683,  
 SAB R 544 f 44,26-4-1683; Paulus Smits,bakker, verkoopt Rombout Raeps, chirurgijn, 

huyske tegenover de gevel van het huis van Peter Cornelis van Arendonk in de 
Roosmarijnstraat. Oost de muur van de koper op de Haagdijk,west de Roosmarijnstraat 
en noord de gevel van Peter van Arendonk,  

 kerk.huw. te Teteringen op 28 feb 1666 n.g met Anna Willem Rekkers, dr. van Willem 
Huybrecht Reckers (velbloter). 

 SAB N 167 f 162 25-8-1663. Paulus woont in 1663 te Rotterdam en heeft 600 kgld. 
geleend aan Jan Adriaen van Heyst wonend Dongen. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
1. Adriana Paulus Matheus, ged. te Breda op 23 jan 1667, volgt Va [blz. 9]. 
2. Mattheus Paulus, geb. te Breda op 9 sep 1668, ovl. te Breda op 

22 dec 1730, volgt Vb [blz. 10]. 
3. Wilhelmus Paulus Matheus, ged. te Breda op 21 jan 1671, volgt Vc [blz. 10]. 
4. Michiel Paulus, geb. te Breda op 3 jul 1673, (getuige: Michiel Smits, Absent). 
5. Michiel Paulus, geb. te Breda op 18 jul 1674, ovl. te Rotterdam op 

26 sep 1721, volgt Vd [blz. 10]. 
6. Helena Paulus Matheus, ged. te Breda op 10 jan 1677 (getuige: Coenraad 

Reckers. 
 N.g). 

 
IVe. Maria Matheus Michiel Smits, dr. van Mattheus Michiel Wouter Smits (IIIa) [blz. 2] en 

Adriaentje Wouter Cornelis van Rijckevorsel, ovl. te Breda op 26 feb 1671, tr. met Philip 
de Ladder, meester schalidecker,  

  Koopt huis te Breda in 1654,  
 SAB R 535 f 249, 23-3-1654; Philip de Ladder, schalidecker koopt voor 950 gld. huis 

genaamd Gulde Spoor aan de veemarkt neve het huis 't Wapen van Engellandt oost en 
de Olijfboom west,  

  Verkoopt huis te Breda in 1666,  
 SAB R 538 f 241v, 3-7-1666; Philips De Ladder, schalidecker, weduwnaar van zijn 

eerste vrouw Susanna Davits verkoopt Willem Robbrechts bakker huis De Drie 
Croontkens in de Gasthuisstraat aan de oude veemarkt. 

 Ovl. voor 1681, (Philip tr.(1) met Susanna Davits.). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Maria Philip, ged. te Breda op 3 sep 1655. 
2. Adriana Philip, ged. te Breda op 19 apr 1665, woont te Alphen in 1693, tr. 

met Johannes van Bloemendael. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 
3. Philippus Philip, ged. te Breda op 7 sep 1667, ovl. na 1693. 
4. Mattheus Philip, ged. te Breda op 21 apr 1670 n.g. 

 
 Philip de Ladder, tr. (1) met Susanna Davits, ovl. tussen 1652 en 1655. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Anneke, ged. te Breda op 30 mei 1639. 
2. Martijntje, ged. te Breda op 30 sep 1641. 
3. Martijntje, ged. te Breda op 30 nov 1643. 
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4. Philip, ged. te Breda op 21 mrt 1646. 
5. David, ged. te Breda op 6 sep 1648. 
6. Marij, ged. te Breda op 20 sep 1649. 
7. David, ged. te Breda op 28 apr 1652. 

 
IVf. Pauwel Jan Pauwel Smits, zn. van Jan Pauwel Wouter Smits 

(IIId) [blz. 5] (beenhacker) en Aleijdis Sebreght Coomans, ged. te Breda op 18 nov 1626,  
  Borg te Breda in 1659,  
 SAB R 536 f 295v, 6-5-1659; Pauwel is samen met Jan Somers borg voor Adriaen Peter 

Beens x Maeijke Anthonis Meeren die in Ginneken een huis gekocht hebben. Pauwel 
verbindt hiervoor zijn huis De Ossecop op de Groote Merckt,  

  Schuld te Breda in 1665,  
 SAB R 538 f 77, 9-11-1660 en R 538 f 166, 7-7-1665; Pauwel heeft nog een schuld aan 

Dionijs Wouter Mutsaers van 1000 gld. Dionijs is dit bedraf weer schuldig aan Isack 
Noirot, rentmeester van Steenbergen en oud president van Breda. Het huis Den 
Ossencop op de Groote Merckt en het huis genaamd Roomen in de St. Janstraat zijn 
onderpand. 

  Weigert veste te aanvaarden te Breda in 1666,  
 SAB R 538 f 198v, 9-1-1666; Paulus blijkt de enige erfgenaam te zijn wanneer Aeltje 

Sebrechts, weduwe van Jan Pauwel Smits en laatst Peeter Deijnoot verklaart dat haar 
zoon Pauwel weigert de veste te aanvaarden van het huis Het Ossenhooft op de Groote 
Merckt en de heft van het huis in de St. Janstraat neve Aeltjes huis genaamd Het 
Emerken. Het probleem zit waarschijnlijkhierin dat Pauwel Jan Smits,beenhacker, en 
Servaes Niclaes van Nispen, brouwer in de Pauw in de Tolbrugstraat, op 9 maart 1660 
verklaard hebben borg te zijn voor 6000 gld. erf en meubile goederen voor Dionijs 
Wouter Mutsaers. Dionijs zal dan proberen pachter te worden van verscheiden 's-
Lantsmiddelen op de 1 april te houden cours in de Meijerij van 's-Hertogenbosch. zie 
SAB R 537 f 234v, 8-3-1662 en SAB R 537 f 25, 9-3-1660,  

 tr. te Breda op 21 apr 1652 met Jenneke Adriaen van der Schoot, dr. van Mr. Adriaen 
van der Schoot (schoolmeester, notaris) en Clara Eijckbergh, geb. te Ginneken, is niet 
Joanna Adriaen van der Schoot die gehuwd was met Gerard Walter Liefmans. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
1. Joannes Paulus Jan, ged. RK te Breda op 1 jun 1652 (getuige: Aleijdis 

Sebrechts (oma)). 
2. Clara Paulus Jan, ged. te Breda op 17 mrt 1654 (getuige: Margaretha 

Pauwel Smits). 
3. Cornelis Paulus Jan, ged. te Breda op 8 jan 1656. 
4. Francisca Paulus Jan, ged. te Breda op 22 okt 1657. 
5. Sigibertus Paulus Jan, ged. te Breda op 3 dec 1663. 
6. Leonora Paulus Jan, ged. te Breda op 23 dec 1661 (getuigen: Joannes 

Somers en Leonora Pieter de Noot). 
 
Generatie V 
 
 
Va. Adriana Paulus Matheus Smits, dr. van Paulus Mattheus Smits 

(IVd) [blz. 8] (bakker) en Anna Willem Rekkers, ged. te Breda op 23 jan 1667 (getuige: 
Willem Reckers. 

 N.g), kerk.huw. (1) te Breda op 15 mrt 1688 luthers met Jan Kerckman, geb. te 
Oost Vriesland. 

 Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 
 
 Adriana Paulus Matheus Smits, tr. (2) te Breda op 3 mei 1693 met Casper van Soest, 

ovl. te Breda op 9 nov 1737. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 

1. Anna Casper, geb. te Breda op 29 aug 1698. 
2. Anna Casper, geb. te Breda op 24 jan 1702, (getuigen: Willem Smits en 

Paulus Smits). 
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Vb. Mattheus Paulus Smits tienraad te Breda in 1719, zn. van Paulus Mattheus Smits 

(IVd) [blz. 8] (bakker) en Anna Willem Rekkers, geb. te Breda op 9 sep 1668, (getuige: 
Conrad Reckers), koopman, ovl. te Breda op 22 dec 1730, kerk.huw. te Ginneken op 
22 nov 1699 hervormde gemmeente met Catharina van Eijll, dr. van Theodorus van 
Eijll (predikant) en Catharina Cornelis Jan van de Kieboom, geb. te Ginneken op 
11 mei 1670, bij Huwelijk op de Veemarktstraat, ovl. te Breda op 16 mrt 1741. 

 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
1. Paulus Mattheus Paulus, geb. te Breda op 13 aug 1700, (getuige: Josina 

van Eijll). 
2. Catharina Mattheus Paulus, geb. te Breda op 31 aug 1701, (getuigen: 

Sebastiaen Roelants en Margaretha van Eijll). 
3. Theodorus Mattheus Paulus, geb. te Breda op 20 okt 1702. 
4. Anna Mattheus Paulus, geb. te Breda op 30 jan 1705. 
5. Catharina Mattheus Paulus, geb. te Breda op 21 mrt 1706. 
6. Josina Mattheus Paulus, geb. te Breda op 9 sep 1707. 
7. Paulus Mattheus Paulus, geb. te Breda op 7 sep 1708, (getuige: Sebastiaen 

Roelants). 
8. Johannes Mattheus Paulus, geb. te Breda op 2 sep 1709, (getuige: 

Margaretha van Eijll (wed.Chambers)). 
9. Anna Mattheus Paulus, geb. te Breda op 22 okt 1710. 
10. Sebastiaan Mattheus Paulus, geb. te Breda op 28 okt 1711. 
11. Mattheus Mattheus Paulus, geb. te Breda op 2 dec 1712. 

 
Vc. Wilhelmus Paulus Matheus Smits diaken, zn. van Paulus Mattheus Smits 

(IVd) [blz. 8] (bakker) en Anna Willem Rekkers, ged. te Breda op 21 jan 1671 n.g, 
kerk.huw. te Princenhage op 29 nov 1705 gereformeerd met Anthonetta Prasers, dr. 
van Antonie Prasers en Dingena Reijnen, geb. te Breda op 21 jan 1682, (getuige: 
Gerardus Jan Verbey), ovl. te Breda op 8 nov 1724. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
1. Anna Wilhelmus Paulus, ged. te Breda op 22 aug 1706. 
2. Anthonius Wilhelmus Paulus, ged. LU te Breda op 3 okt 1708 (getuigen: 

Paulus Smits en Helena Reckers. 
 Luthers). 

 
Vd. Michiel Paulus Smits, zn. van Paulus Mattheus Smits (IVd) [blz. 8] (bakker) en Anna 

Willem Rekkers, geb. te Breda op 18 jul 1674, ged. te Lutherse Gemeente, koopman in 
wijnen, Rotterdam in 1719, ovl. te Rotterdam op 26 sep 1721, begr. te Hillegersberg in 
de kerk op 29 sep 1721, tr. te Rotterdam op 19 sep 1700 met Elisabeth Meeuwels, 
geb. te Rotterdam, ovl. te Rotterdam op 31 jul 1747. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
1. Anna, ged. te Rotterdam op 3 nov 1700 (getuige: paulus smits). 
2. Dirk, geb. te Rotterdam op 28 jun 1702, volgt VIa [blz. 10]. 
3. Hendrik, geb. te Rotterdam op 18 okt 1707, volgt VIb [blz. 11]. 
4. Anna Ingenatia, ged. te Rotterdam op 25 dec 1709 (getuige: ingenatia sorg). 
5. Geertruy, ged. te Rotterdam op 5 jun 1712. 
6. Elisabeth, ged. te Rotterdam op 12 mei 1717. 

 
Generatie VI 
 
 
VIa. Dirk Smits, zn. van Michiel Paulus Smits (Vd) [blz. 10] (koopman in wijnen) en Elisabeth 

Meeuwels, geb. te Rotterdam op 28 jun 1702, tr. te Rotterdam op 6 sep 1733 met 
Cornelia Cloribus, geb. te Haarlem. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
1. Elisabeth, ged. te Rotterdam op 26 sep 1734. 
2. Kornelis, ged. te Rotterdam op 22 apr 1736. 
3. Margaretha, ged. te Rotterdam op 20 mrt 1740. 
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4. Geertruy, ged. te Rotterdam op 16 mei 1745. 
5. Paulus, ged. te Rotterdam op 23 mei 1743. 
6. Michiel, ged. te Rotterdam op 27 dec 1737 (getuige: paulus smits). 

 
VIb. Hendrik Smits, zn. van Michiel Paulus Smits (Vd) [blz. 10] (koopman in wijnen) en 

Elisabeth Meeuwels, geb. te Rotterdam op 18 okt 1707, tr. te Rotterdam op 20 apr 1738 
met Maria Cloribus, geb. te Haarlem. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
1. Michiel, ged. te Rotterdam op 6 sep 1739. 
2. Margaretha, ged. te Rotterdam op 14 mei 1741. 
3. Cornelis, ged. te Rotterdam op 20 feb 1746. 
4. Elisabeth, ged. te Rotterdam op 7 apr 1748. 
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