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JAN MATHAEUS SMEETS
Stichter der drukkerij.

Onder de groot-industrieen van
Limburg, neemt zeker de ku.nst- ,en
steendrukkerij del' N. V. Emmanuel
Smeets een der ee'rste plaatsen in.
:'n omdat d:e opzet in dit maand
bla,d'st.e,edis geweest is om' ook nu
en dan dJe Limbll!"gsche industrieen
,te besljJlJ"eken, sch'fijven wij vanda3.g
oveT d,e groot-dntkkerij van Smeets.
.Wie d,ezen naa111 schrijft of spreekt,
d·enkt val1'zcelf aan Weed, en omge
keer&

Maar Smee;ts en Weed is' ll:et al
tijd eel1" geweest 'en de drukkerij'vall
heden rn,et haa'r 200 man personeel
is .niet altijd zoo gr.oot en bekend
geweest:

Het ontstaan dezN industtie vormt
een heele geschiedenis, waarop Onze
provincie, ja on's land trotsch bn zijn
en wanil1ee:r over eenige maanden
d.eze firma haar honderdjarig bestaan
vieri, mag zij gentst in haar gedenk
schtl"ift v.erteHen met hoeveel moeite,
maar ook met hoeveel energie zij
tot dne schitteTend'e hoogte is op
geklommen. Ook vobr het jongere gesla'cht 15 het eens
goed en uiterst leerzaam teo hooren met wat een gebrek·
kige middelen onze vaders en grootvaders hebben moe-

ten werkeri en zwoegen om door de
moeilijkste omstandigheden heen te
komen.

Het l'llSt ons daatom aaiO d!f' hand
van ee11' familieregiste-r 'der Smeet
sen, \",aarin. tevel1's' het wei en wee
hunner drukkerij vei'melq. staat. ee
nige bij.zonderhed,en mede te deelen.

, ,
De famiHe ,Smeets 'is ,eigen,jijk af-

,kOlllS:tig 'wt Echt-Bel kdaar, al\vaar de
halfmann-en Smee!ts.wo'onden Olp' de
m ooie boeriderij "Z",,'aantjeshof".

In ooze bes,chrijvi.l1lg civeT de ge
meent.e Echi ,I) ga \len wij ook 'een
opstel over·deze interessante hoo,eve e.n
\~dj willen hier :niet in herhalingvallen.

AHeen vel'mdden wij, dat omstreeks
1808 een zeker Jan Mathaeu$ H ubei-t
Smee-ts met zijn vader en verdere fa
miilieled:,en" een. / tijdJan,g. woonde op

'.. her(: .ade'Uijk hUls~ 'Veruuynen, even-
ee\1ls onder Ech~, g:e;'legen. 2 '.

, Deze Mathaeus Smeets 1111'wcle' la
ter: ,met ,0 d.e zl.l;stel~ van .·den Echter'

I Kapelaan Emm.C;lnueL Jacobs, "fkolT!-
stig uit. We,erL

Toen echter kapelaan Jacobs, bij wien zijn moeder
en een andere zus.ter inwoonden,na eenigen tijd be
noemd werd tot pastoor te Maasbnicht, ma.ar aldaar

www.showeert.nl
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o\,~r1eed., 'Ham, iMathaeu·s ...· Smeets YO,ornoelii1de schoon·~.

moe'd:~r en -wster bij zich "ill lmis. . '"'
Weldra verlmisde dele heele fa'-m'llie naar W'eert, om:dit

de .schoonmo,ed:er' Jambs aldaar e'en h~,is beza±. De
Smeetsen waren- gefodl1I1eerd en uLtgestrekt-e ·Ianderijen,
men spre.ekt van 300 bunders, d,ie .
zij :'op bvaantjesih~f. zeelf' hewerkten,
wa:pen g~root,el~,dlee'.1s hun' e,igendom.
Zoo·' ",'~as 'het ook aanvankelijk mo
gel.m{, ldiat ·de ·jo!ngens lla degelijke
shtd~en' 'kond:en'; renteirierenna 'hel
ve.r;).aten van d,en hof en dolt ook Ma
th.aeus Smeets, die zeer goed ant·
\ovikke,]<;t' W?S, te We~,r:t als rent~njer.
~ fd ' , ' ...,' .. '\, ,. '. ,':';, "·!,ee I· 'e" ., '.' ". ~' .

Maar het huis.gezin wel,d grooter
en ,de inkomsfen werdlen mJinder, zoo
Qat hij uitzag naar een geschikte b.e
trek!king. Eerst werkte hij'eenige j,a-

. ren op het kantoord'er registratie,
zander YOOruitzichte.n, toen plotseling

:de Be·lgische revolutie van 1830 uit
brak. Smeets met ziju fiere en groote
gestalte, een kenmepk zijrer f~mi1ie~

werd ,tot kapiteln beno'emd' 'der "gar
de c.ivique" en onvervaarden strijd
lust.i,g als hij was, beviel hem dit
baantje beter. Het bloed zij'l1er voor·
vaderen, die steeds kapiteins der fiere:
BerkeJaarder Oroenadiers geweest \ova
re'll, began in hem te kohn. Het best .
~y;peert het volgende voorv.al uit die d~gen het karakter
van deze'll man. Toen de' H-oUandsche' tro,epen Weert'
naderdeltl, vl'uchtte de heele "garde civique" met bur
gemeester en al de stad nit. Sm!e·ets, echt<er bled 'ell

sIoeg, hangend oy·er de onderdeur van: zijn huis. den
intocht ,gade. Welke grimass'en hij gemaakt heeH, of
wat ,hij zeide is onbek,end, maar eenofficier gelastte hew
onmiddeUijk "Oranje Boven'-' t,e' mepen. Op zij'l1 herhaal·
de weigering trek de officier zijn_-diegen en Leg-den vier

IN DE LITHOGRAFIE-AFDEELING.

,:' . /, ?old~ten '.bet· i~~~~'1' Oip<,~'em,·a"l1l. W~~~"~-~l~ :zijl}: ;~;rbl.lJw
. niet ·tu!$scb:enJ:~ei.(fe·~~~ge~prpng~nwas ~~ ;<Jen' c1ege~ met.,< afgeweeid h.~d~ d~'n '~qi.ihef·met de:n,c6'in;mamiaht der
Burgerw,ach1t sTecht -uitgezien hebben.'

Eerthoofdcifficier kwam aanrlJden et1' zorgcle ervoer,
{:!.at Sme.ets vel,der ges~paard, bleef..

He,t ,wa~r ilJ. die dag:en~ .ct,3.t ?:~eets
qp Ae~ge4a'chte .k\~lam :een b-oekbinde·
tij,::t!e 'b'egi'ri'nen naar het',\rocirbeeld

. van een Weeriter li;ennis bij wien hij
/,- .·v-eet .:aa11' huis .k'.vam. . . "

. _", UiJ Ke\,el~e.r .,haald:e hij een: vak·
"···in'a~; dieb"oeke1;" hand, t,e n,;ij I,Smeets
,.:"'ielf .. cle'~·' \yeer~7r,.·:,b~F?I~~;~~~ht :;C,9m .
.., manclee-tde']" Het ,. e'er3te:" ';jbmdwerk"

·was .c\,atl. ook helt maken van chaco's
voor_ zijn "garde civiquJe", iederen
dag 6 stuks van karton, overtrokken
melf: "toile ein~·e" -en ver,3ierd met een
loode.ll leemvtj1e. De prijs w.as vijf
francs 'Per s,tnk! '
. Terv,iij.I zijn knechf chaco's plakte

en boeken bOlnel, kr-~e.gSmee;ts zeIf
het ambt· "van 'postdire.eteiltr, welken
;post hij ec'hter in 1837 mo·est neer
leggen, omdat hij er geld op verloar.

Zijn eenig salaris n.I. was de op
b.l'enrgst del' weinige brieven, waar
van hij boy-endie'll ma·est betalen zjjn
ee-nigell ipostbode, die dagelijks te
voet ,ging van W,eert naar Roermond

op een salarls'''van' 70-cefWper dag!
He-t was, in dez-e dagen, dat een familielid van Smeets,

wonende 'be An twe'rpen , hem verzocht een kijkj-e te ko
men nemen naar de verwoeste stad en de citadel van
Chassee. Op dez,e reis, die geschiedde per huifkar vall'
den Weert,er grassier Eduard, ]anss'ens, gebelu'de hiet,
dat Smeets ke'l1nis maakte met 'een drukker uit Ant
we rpen, een zeker,en Vink, die .eern, ver'l11aardheicl bezat
,in het druklken van werkjes voor de kinderen, a.a. Ui
lenspieg,e,l, Klein Duimpje, enz.

Ook .de drukkerij werd bezoeht en hier onts-tond bij
Smeets de aedachte am zeIf ,een dmkkerij te beginnen.

b

Dadelijk kocht hij een handpers, wat letters enz. en
zonder de minsk oopleiding', Hoeh vakkennis werd met
cI itpri miti ef ma teriaal een "drukkerij" begonnen.

Aile W'eerter notabelen, bur,en en zeUs een kapelaan
kwamen kijke'n, toen de eerste dmk'Pr.oef moest gele~

vere! worden. Met veel moeite en na verschiHende vel'
geefsche proeven kwam eindelijk een leesbare proef voor
den dag,

We-ert had nu zijon drukpers, maar de drukpers had
bijna ,gee'll werkl

Men schr,eef de jaren 1830-36. De gemeente, de no
tarissell schreve'l1 liever hunne affiches; bidprentjes, meest
oop perkament ged.rukt, ware,n te duur en werden zel

. (l en besteld.
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iets leerde van houtsnede, maakte hij fhuis de kaarten
als houtgravures. Oat ging iets beter. Het kunstje wer'd
tenslotte afgekeken te Turnhout ,en het papier werd be
hokken uit de papierfabriek van Weert bij Maastricht.

In het jaar 1853 st'~erf Mathaells Smeets, de ener
gieke man met dud 'en doorzetver
mO,gen, welke ei,gensch3ipp-en hij ech
tc,r aan zijn zoon Emmanue] over
gaf. Eerst 47 jaren oud, liet hij bo
vendien neg-en kinderen achter.

De steendrllkkerij was nog altijd
va,n n~et veel beteekenis, totdat zich
eenig-e dag'en na den dood van vader
Smeets een steelldl'Ukker kwam pre
senteeren. Er was geen werk, maar
de ma.n bleef aanho.u.den, al verdi,e:n
-de hij maar het reisg-eld om verder
ie reizen. Emmanuel Smeets ging TILl

op reis of hij erg-ens een leve ring- van
drukwerk kon plaatsen en het ge
Jukte hem bij de fabriek val~ B.luys
sen te Asten, een eente groote le
vering te nokerell van 60.000 etiket
ten.

Met kloPIJlend hart kwarn de jonge
man thuis, niet wetend hoe hij deze
opd racht lOU uitvoerell, \van t de
drukkerij was er niet op ingericht.

Maar met den aa.ngenornen steen
drukker \\Jerd gepro beerd iets drage
lijks af te leve,rcn, hetgeen gelukte.

werd afgezanden en.... betaaId zanderDe levering
,reclames.

\/r)Qr en na werden nu eenige knechten en jong'ens aan
genomen, de ,ruimte werd te bekromlpen en men moest
naar boven verhuizen tot oj) den zalder.

Ondertusschen was Emmanue,l Smeets in het hLiwelijk
getreden en een jaar daarna, in 1867, began hij een cou
rant te drukken in kle,in fonnaat, genaamd: "Het Kanton
Weert". Zes knechten hadden hieraan aIleen voortdurencl

't Was allO'en de boekbinderij, die no-g al wet"l< be
70rgde.

Onverwacht kwam er ,echter redding. Te Weert werd
n.1. ee,n groote Missie gehO'uden door de Paters Re'
dfmptoristen md den bekenden pater Bernard aan het
hoofd. Oebeden, lit.anieen en gezan
gen wer,den bij duizenden heste.ld en
ge,drukt. H et \verd een stormbestel
ling voor de kleine rers en dag en
nacJlt rno-est doorgewerkt worden.

De energieke Smee1s vond een 1000

den ;plaat en met een pennemes tee
kende hij het porbret van pater Ber
nard. DH pJ1aaltje, gelijkend of niet,
werd ;grif verkocht, zoodat men-er
niet g,elloeg van dr,llkken l<O'n.

De drukkerij v.an Smeds had nLl

naamgemaakt en het succesvoUe
plaatje van pater Bernard, br.acht hem
weer op een ni,euw idee.

Hij dacht aan c-en steendrukkerij,
waarvan hij weI eens van verre iets
vernomen had. W,eer relsde Smeets
naar he:t veTre Antwerp-en en vond
er een ldein' srteendrukkerijtje, waar
hij te.nslotte, na veel heen en weer
g,epraat, een steen kon koopen. Oat
was een schat. Een Weerter timmer
man kreeg opdracht een pers te ma
l{cn, zooal'S Smee.ts die te Antwer
pen ,gezien ~n goed opgenomenh,ad
en de steen werd cIool" hem zelf, die nooit teekenen IeeT
de, met stakn pennen beteekend.

De fig-uur stelde voor ,een ma11' 'met cen g'.Ias omg'evell
door de namen der leden eener W,eerte-r tracteerve-ree
niging, genaamd "de CartabeI".

Bi,i de drukproef echter werd de steen zwart aIs roet,
omdat hij niet geetst was. Opnieuw wend begonnen en
oak 11'1I werd de eenige steen na eenige proefdru.kken

onbruikbaar. I I i

Maar Sme,e'tS had de kunst beet en, met vceI moeite
zocht hij naar ,nieU\ve steenen en in het jaar 1840 reeds
drukte hij bidprentjes,devotiepren1jes in kleur en speel
kaarten.

In dit jaar kwam oak zijn oudste zoo'lltje Emmanu.el
als letterzetten in de dl~llkjkerij helpen. Dez,e ,vas toen
eel's1: ,14 jaren oud ,en had -de lessen gevolgd op het
Weerter CoUegc. Maar reeds op den J.e.eftijd val1l elf jaren
had de kleinle Emmamlcl aan de le:ttedafel gestaan en
tusschen de lessen door, in, vacantie en vrijen tijd moes!
hij ,reeds duchtig meewerken. In- clit jaar v·,;erd eveneens
'het oude hu,is' afgebrokCin en de drukkerij ~ercl nu in
twe'e kamel'S ondergebracht.

Speciaal leg-de men zich in deze jaren toe 0)) het maken
van spee.lkaarten, welke fabricatie met veel moeilijkheden
gepaard gillg. '

Toen de jong-e Emmanuel te Antwer,pen in twee dagen
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KIJKJE IN DE DRUKKERIJ.

.reeds een del' jonge krachten' del' nieuwe generatie.
Den 12 April 1907 liep daar voor het eerst de stoom

machine om de nieuwe drukkerij in volle werking te
zetten.

Aile mogelijke drukwerken konden er nu uitgevoerd
worden bij elke hoeveelheid, vooral
toen in 1907 de cartonnagefibriek
begonnen werd Vaal' margarine-, si
ga retten -, electrisch e lam pen-, zeep
verp,akkingen enz.

Het jaar tevoren, in 1906, werd 'de
firma benoemd tot Hofleverancier.

Vooral heeft- de firma Smeets groo
ten naam gemaakt door hare steen
drukkunst of lithografie.

Dit procede is eeil vlakdrukmetho
de; aJduls in teg,e.nsteJling tot die b'ei
de andere gebieden van drukkunst:
,diepdruk en hoogdruk.

Bij hoogdruk (lOoals cliche en
houtsnede) vertoont 't negatief een
zeker relief: de opstekend·c deelen
vatten aileen inkt.

Die<p.druk ontst.aat, wanneer men
door etsen of graveeren Koper of
steen door fijne lijntjes uitholt, deze
van inkt voorziet en verder de ge
heele opperv1akte op een ot andere
manier van inkt ontdoet of voor in-kt
on vatba 11' maakt.

TerwijI hoogdruk zeer oud is en
ook c1iepdruk niet van vandaag .of gist.eren dateert (men
denkc aan de etsen van Rembrandt en' Rubens), is de
steenctrukkunst eerst omstreeks 1800 door Ala}':;; Sene·
felder, 'n burger van Praag, uitgevonden.

Het negatief, in casu een SOOrf steen, welke in Beieren
,gevonden wordt en een bepaalde samensteJling van k,l1k,
k1.ei en zand! moet bezictten, is en blijft volkomen glad en
vlak. Het feit dat een bepaalde teeken1l1g- siecilts inK-I aan
neemt, terwijl deze 0]) de rest van den steen geen vat.

werk. Dit weekblad bestaat nag steeds, en wordt vee!
gelezen \Iooral in het land van Wee'd, tot Brabant toe.

TrollwenS de werkzaamheden \.verden langzaamaan z66
uitgebreid, dat men in 1875 overging tot het aankoopen
van een boekdruksnelpeTs.

Uit het huwelijk van 'Emmanuel
. Smeets met Henriette van Thiel wer
den twee zonen g'eboren, n.1. Emma·
nuel en joseph, die ·nll na volbrachte
studies hun vader ,tel' zijde standen
in de reeds bloeiende drukkerij.

Deze fili<llke en jOJ1ge krachten
begonnen met de enetgie del' Smeet
sen de drukkerij meer en meer uit
te breiden. Er stonden in het jaar
1885 ree s vier steendrukhandpersen,
een boekdruksnelpers en een b8ek
drllkhandpers.

De twee jonge firmanten Emma
miel en joseph verdedden hun werl<
a1dlU:S, d.at de eet'Ste \Iooral de boeken
bijhield en het "Kanton \X1eerc" ver
zorgde, welke bezigheden hij tot nu
toe [met veel erllidlitii'e en tact volbrengt,
terwijl de jongere joseph, een even
kna'p teekeJ}aar als vakman, de druk
werken zelf verzorgde.

Bovendien bereisde Emmanuel de
steeds drllkker worden de clientele.

De oudc Heel' Smeets verzorgde toen
vooral de boekdrukkerij en exp·editie.

Weldra vverkte men met 12 knechten (1896). Een nieu·
we drukkerij werd gebollwd (1894), nieuwe machinerien
werden aangekocht, w·elke door een motor gedreven
werden. Op tentoonstellingen werd voortdmend geex
poseerd en telkcns keerde de firma Emmanuel Smeets
met de hoogstc bekroningen '.1001' drukwerk huiswaarts.
In 1902 on vino- de zeer bekende kaart van Limburg, die

'"destijds schie-r op alle scholen gebruikt werd, een be-
honing te Amsterdam.

Een zware s"lag troi de bloeiende onderneming in den
dood van den man, die de ziel en de groote Kracht der
drukkerij geweest was, Emmanuel Smeets, die op Paasch·
dag (4 A'pril) 1904 stierf. Ais kind reeds leefde hij voor
zijn werk en zware zorgen heeft hij, vooral in het begin
moeten doorstaan. \

Bij zijn dood kon hij echter met tevredenheid en geluk
OJ) zijn krachtig-groeiend levenswerk terug zien, \vaar
aan toen reeds 40 arbeiders werkten.

Wederom werd de oude drukkerij te klein en met
zorg werd door de twee gebroeders Smeets uitgezien
naar een nieuw en groat terrein om de drukkerij over
te brengen. In 1906 werd de aanbesteding gehouden.
De pal1'den in de Beekstraat werden verkcich [ en oj)
1 Augustus van datzeIf"de jaar werd in de Station
straat de ·eer.ste steen ge.J.egd door Henri Emma
nuel Smeets, toen slechts eenige maanden oud, nu
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heeH, berust op het scheikundig heginseI van d.e afstoo
ting va n vet en wa te r: de steen wo rdt nam eIijk met ets
bewerkt en daardoor onvatb;aar voor drukinkt.

Een andere methode van vlakdruk is 't offsetprocede,
dat in den laatskn tijd mee.r en meer veld wint. In
plaats va n s teenen geb ruikt men daa r
bij zinken p,laten, die op overeen
komstige \,vijze bewerkt worden, maar
,die de te~keni11g niet onmiddellijk op
't papier, doch op een gummirol af
drukken, die weer op haar beurt 't
pa pi e r be,d ruld. Een groote soepel
'heid van klenr kan men daardoor
bereiken, terwijl een aneler belang
rijk voordeel is, e1at men de zjnk
platen op een cylinder kan bevesti
gen, die een p,ermanente ronddraai
ende beweging kan hebb,en, terwijl
zu,lks bij steen,e1 ruk ui He raard on 111 0

gelijk is; de steen I:gt daa rbij in een
wagen 'en 'beweegt zich zoo telkens
onder den papiercylinder door. Het
verschi! in snelheid blijkt duidelijk
nit de navolgende cijfers: de steen
'd·mksnelpers del' firma Smeets met
het grootste' prestatie-vermogen (te
vens de nieuwste) heeft een uur-ca
p~l'Ci:teit van ± 600 stuks (d.\,v.z. vel
len: het kan lijn dat een vel meer
dere aparte drubverken bevat, die
(Ian late r uitgesned en wo rden; doch
dit blijft buiten heschollwilig). Van, de vier offsetma
chines, welke aile in den tijd van drie jaren aangesc:haft
\~lenten, produceert de sndste 3800 stllks per llUr.

Wanneer men nu bedenkt, dat niet zelden werken in
tien kleuren gedrukt \,vorden, welke ieder afzonderlijk
op steen of zink gebracht enac-htereenvolgens afgedrukt
moeten . worden, dan begrijpt men, dat hierbij kllnste
naars-lithografe.l1 met Ievenslange ervaring en een juist
gevoe] voor de samensteHing der kleuren en vormen
noodig' zijn.

DE: door deze Onh\iOrpen, uitgewerkte en op steen
gehrachte teekeningen \,vorden in een "overdrukkerij"
op grootere steenen vermenigvuldigd, gerangschikt en
p·ersklaar gemaakt. leder' overdrukk~r beschikt daartoe
over' een kleine handoverdrukpers.

De eigei11ijke drukkerij tenslotte bevat 12 groote snel
~persen e.n 62. hulpmachines ..

Oaarnaast bestaat een calionn3,ge-afdeeling, wa,a,r doos
jes, reclameplaten e. d. worden geplakf en gevouwen,'
hetgeen in vefe gevallen geheel machinaa! geschiedt.

De bo,ekdirulkk,erij vormt 'n andere) doch minder om
vangrijke tak van het bedrijf en bevat tevens een

zctterij met linotype en een boek
binderij.

Het geheele bedrijf beslaat met
kantoor en magazijn.en een opper
vlakte van ruim 4000 Me.

* -* *

Wij hebben reeds verhaa!d, hoe
van uit Antwerpen de eerste steen
de Weerter drukkerij binnenkwam,
nu bijna een eeuw gel eden, en hoe
primitie'f, zonder routine ot leiding'
daarmee gesukkeld werd. Men neme
echier nu het eerste het beste steen':
drukwerk van dezelf.de f.irma tel' hand
en iedere ol1bevooroordeelde kriticus
zal moeten toegeven, dat er in heel
onS land schier geen beter werk o·p
dit gebied gelevercl worclt.

Is 't wonder, clat bij de firma
Smeets uit aile naburige lanclen be
stellingen binnenkomen, Z'oodat het
personeel bestaande uit tweehonclerd
man (en ctat wil voor een drukkerij
toch weI wat zeggell) handen vol
.ve rk heeft.

Wij wells chen deze krachtige en prachtige Limburg
sche indllstrie op den vooravond van haar e'euwfeest, 'dat
dit jaar zaI gevierd worden, een "Semper crescendo" toe
onder de deskunclige Ieicling van de energieke Smeetsell:
de broeelers Emmallue,l en- Joseph, waarbij zich in de
laatste jaren, naast de jongere g~neratie, aangesloten
heeH Herman Smeets,. met de ruime eruditie van knap
teekenaa r en architect.

W.anneer in de laatste jaren de Limburgsche drukke
rijen een wereldnaam gaan maken, dan is dat zeker ook
voor een groot gedeelte te danken aan het even we/ver
zorgcle als artistieke drukwerk der N. V. Emmanuel
Smeets te W·eert.

Wij wens chen, dat 't zoo mag blijven!
. AD. WELTERS.

1) Zie: Publications etc. \925.
~) Zie: "Drie Adellijke Huizen Ie Echt" Publications etc. 1919.
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