
Smeets, Clement Albert. - Eigenaar van de Firma
Smeets, Herfst & Co., Aardewerkexporteurs te Maas-
tricht. - Geb. 15 Juni 1881 te Maastricht. - Zoon van
Nicolaas Edouard Smeets, kapitein der infanterie, en Anna
Maria Huber-
tina Marres. -
21 Febr. 1911
trad hij voor
de eerste maal
in het huwe-
lijk met Er-
nestine Sophie
Marie Josephi-
ne Smeets te
Luik. In 1922
huwde hij ten
tweeden male
te Maastricht
met Marie Hu-
bertine Con-
stance Bruis. -
Uit het eerste
huwelijk wer-
den 4 jongens
en één meisje
geboren, uit het
tweede huwe-
lijk één jongen.
- S. doorliep de
H.B.S. te Maas-
tricht en be-
zocht daarna de Bijzondere Handelsschool te Amsterdam.
- Hij begon zijne loopbaan als correspondent en procu-
ratiehouder aan de Aardewerkfabriek Société Céramique
te Maastricht, waar hij van Jan. 1902 tot Mei 1907 werk-
zaam was. Op l October 1906 werd de Firma Smeets,
Herfst & Co. opgericht, waarvan S. sinds Juli 1911
eigenaar en directeur is. Begonnen werd met den export
op Lagos, in Zuid-Mgerië, later werd deze uitgebreid
over de geheele Westkust van Afrika, van Rio de Oro



tot en met Kameroen. In den loop der jaren creëerde
men nog afzetgebieden in Griekenland, Malta, Gibraltar,
Marokko, Tunis, Algiers, Kanarische en Kaap-Verdische
eilanden, Engeland, Scandinavië, de Zuid- en Centraal-
Amerikaansche republieken, den Egyptischen Soedan,
Lybië, Palestina, Aden, Perzische Golf, Britsch-Indië,
De Straits, China, de Philippijnen, Oost- en Zuid-Afrika,
Mauritius en Nieuw-Zeeland. - Voorts is S. directeur van
de Smeets Export Supply Cy. te Maastricht, opgericht in
Febr. l 930 met het doel algemeenen export te drijven, met
uitzondering van de artikelen der Keramische- en glas-
industrie. Sedert Juli 1915 is hij lid van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken te Maastricht waarvan sedert
verscheidene jaren voorz. van de afdeeling grootbedrijf.
Voorts is S. van 4 April 1920 af commandant der Vrijwil-
lige Burgerwacht te Maastricht, oud-President van de So-
ciëteit Momus, lid van den Raad van Toezicht kantoor
Maastricht van de Incassobank, dito van de Schouwburg-
directie, Commissaris van het Momus Oude-Mannenhuis
en oud-hd van het afdeelingsbestuur der Maatschappij
voor Nijverheid en Handel afd. Maastricht. - Gedurende
de geheele mobilisatie diende S. als officier bij Vrijwil-
lige Landstorm Korps „Limburgsche Jagers". Hij is
onderscheiden met het ridder- en officiersschap in de
Orde van Oranje-Nassau, het mobilisatiekruis, Kruis van
Verdienste van den Ned. Bond v. Vrij w. Burgerwachten,
Broederschap 4e klasse der Vrijw. Burgerwacht te Amster-
dam, en het ridderschap in de Orde van Leopold II van
België. - S. bezocht de meeste landen van Europa en
Noord-Afrika. - Hij is een liefhebber van sport in het al-
gemeen, maar heeft vooral als scherpschutter vele mooie
prestaties verricht. Zoo vestigde hij in 1910 een wereld-
record door met rijksgeweer Model '95 (reglementair) op
de baan van 150 M. — militaire ringschijf telling l tot 12
— met 15 schoten — zonder den schietstand te mogen
verlaten — en staande vrije hand — 179 van de 180 pun-
ten te behalen. Dit record werd tot op heden nog niet ge-
broken. - Tenslotte is hij een bekend postzegelverzame-
laar. — Gr. Looierstraat 23. Maastricht.


