
 
 
2 februari 1647 

 
Textielhandelaar in Haarlem 
 
Op deze dag werd Pieter Janss(oon) Smuysers, geboren te Weert in 1573, in Haarlem in de 
grote kerk (de St. Bavo) begraven. Hij was de oudere broer van Jacob Janss(oon) 
Smuysers, die in 1575 geboren was in Weert en had zich evenals zijn broer in Haarlem 
gevestigd. Hij trouwde daar op 11 november 1597 met Dignum van Creyl uit Goch. Op 11 
januari 1605 hertrouwde hij met Maritgen Fredericxs. Hij woonde in de Grote Houtstraat. 
 
In 1614 zou zijn zoon Dirck Smuijser worden geboren. Hij werd een van de belangrijkste 
textielhandelaren van Haarlem. Hij trouwde met Margariet Sijmonsdr. van Heemskerck die 
op 6-7-1647 ten grave werd gedragen. Van haar kreeg hij twee dochters, te weten Maria 
Smuijsers, gedoopt 16-07-1641 en Magdalena Smuijsers, gedoopt op 15-02-1646. De 
laatste trouwde later met Johan van Heijthuijsen, zoon van Mathijs van Heijthuijsen uit Weert 
die een broer was van Willem van Heijthuijsen. Johan was dus een neefje van Willem van 
Heijthuijsen. Op hem komen we later terug. 
In tweede huwelijk was hij getrouwd met Catharina Warmont, dochter van Willem Jacobsz. 
Warmont, eigenaar van brouwerij ’t Groot Ancker in Haarlem. 
Dirck Smuysers stierf jong op 27-09-1652, 38 jaar oud. Postuum werd nog een dochterje 
geboren, Dorothé (godsgeschenk) geheten. Voor de kosten van bevalling en kraambed 
werden fl 200.- ten laste van de boedel in rekening gebracht. Drie maanden na zijn overlijden 
werd een inventaris opgemaakt van zijn nalatenschap. Daaruit blijkt dat hij een groot 
schilderijen- verzamelaar was. De collectie bevatte 75 stukken van in die tijd in Haarlem 
populaire schilders, zoals Pieter Claesz., Pieter de Molijn, Jan Miense Molenaer en Philip(s)  
Wouwerman. Deze schilderijen waren voor de inventarisatie getaxeerd door de schilders 
Pieter de Molijn en Pieter Saenredam. (ter vergelijking: Willem van Heijthuijsen bezat zo’n 85 
stuks). 
Na de dood van Willem Warmont, de vader van Catharina, werd de brouwerij ’t Groot Ancker 
bij gebrek aan mannelijke erfgenamen van de familie Warmont op 19 maart 1652 verkocht 
voor fl. 29.000.- aan Joost Thierens Franchoiszoon.  
Nog enkele gegevens uit bovengenoemde inventaris. Hij bezat verschillende huizen in en 
buiten Haarlem, waarvan de waarde helaas niet is opgegeven. Een opsomming: 
Een nieuw huis met erf in de Coniingstraet tegenover de Stooffstege. 
Nog een huis op een triple-A- locatie in de Zijlstraat naest het huijs van den ouden Prins 
(Willem) van Orangien (nu deel uitmakend van het stadhuis op de markt).  
Nog een huis met erf in de Zijlstraat genaempt “de Steur” waerinne den voors. Dirck 
Smuijser is overleden. 
Verder een pakhuis met tuin buijten de Cruijspoort aen deser stede Cingel op den gront ende 
lande van Joncheren van Beeckesteijn.  
Een stuk warmoeslandt (met warmoes worden groenten aangeduid) mette huijsinge daer op 
staende ende leggende tot Bloemendael. 
Huijsinghe ende opstal van een Bleeckerije bij de Cleverlaen opt landt van Joncheer van 
Alkemade, gebruict ende bewoont bij Gerrit Gudde.  
Bij het onroerend goed worden ook nog twee graven in de grote kerk genoemd.  
Aan obligaties had hij afgerond fl 6.640.- en aan vorderingen fl.41.393.- Verder waren er 
fl. 1.266.- aan contanten in huis.  
Ten laste van de boedel kwamen fl. 38.518.- aan schulden. Verder moest aan de weduwe 
Catharina Warmont fl. 6.000.- worden uitbetaald, n.l. het kapitaal dat zij bij het huwelijk met 
Dirck Smuijsers had ingebracht. De twee voorkinderen hadden recht op ieder fl. 12.000.-.  
Deze bedragen leveren een negatief saldo op, maar de waarde van het roerend en 
onroerend goed en van de voorraden zal wel haast zeker voor een evenwichtige balans 
gezorgd hebben.  



 
 
Blijkens enkele posten van de inventaris had hij handelscontacten met kooplieden in 
Bordeaux en Londen. Verder waren er nog goederen onderweg naar de Carijbische 
Eijlanden 
! 
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