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Activiteit: filmdocumentaire  “Drukkerij Smeets”  

Ontstaan, groei, bloei en uiteindelijke ondergang”  

van Jo Brunenberg 

Wanneer: 2 november 2022  

Waar: Munttheater in Weert   

 

 

 

 

 

Weert, 19 oktober 2022 

 

 

Aan de leden van het LGOG, kring Weert 

 

Geachte dames en heren, 

 

In 2019 kwam een door velen niet verwacht einde aan een 190-jarige drukkerstraditie in Weert. 

Drukkerij Koninklijke Smeets Offset moest de deuren sluiten vanwege een faillissement van de 

Roto Smeets Group. Lopende orders en machinerie verhuisden naar elders en de Weerter 

werkgelegenheid voor de nog resterende 125 drukkerijmedewerkers eindigde. Nu, drie jaar later 

kijkt Stichting De Aldenborgh met twee voorstellingen in Munttheater Weert terug op deze historie. 

 

Documentairefilm 

Vlak voor het overlijden van de laatste familiedirecteur, Jos Smeets, in maart 2020 legde voormalig 

medewerker, fotograaf en filmer Jo Brunenberg een aantal interviews met hem vast. Hierbij keek 

de toen 87-jarige ‘Mijnheer Jos’ terug op de groei en bloei van wat zich vorige eeuw ontwikkelde 

tot een van de meest innovatieve drukkerijen van Europa, met op het hoogtepunt meer dan 1200 

medewerkers in Weert. In zijn herinneringen raakte hij ook nog aan de neergang die uiteindelijk 

fataal werd voor de vestiging in Weert. 
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Kijk op de neergang 

Iemand die deze neergang van heel nabij heeft zien aankomen, is de in Weert geboren John Caris. 

Van 1964 tot 1986 was hij voor Smeets werkzaam in Weert. Na verdere carrière elders keerde hij 

in 2002 terug. Eerst als algemeen directeur van de commerciële organisatie Roto Smeets, 

vervolgens als lid van de Raad van Bestuur, en van 2006 tot 2010 als CEO van de beursgenoteerde 

onderneming Roto Smeets Group. Toen de noodzakelijke consolidatie van deze industrie om 

uiteenlopende redenen niet slaagde, besloot John Caris begin 2011 terug te treden. Het begin van 

het einde van Smeets werd toen ingezet. Over het hoe en waarom geeft de voormalig CEO een 

kijkje in de keuken. Dit doet hij in samenspraak met Frits Nies, Weerter publicist en oud-redacteur 

van het verenigingsperiodiek De Maasgouw.  

 

 
 

Programma 

Woensdag 2 november 2022, 14.00 uur, Munttheater Weert. 

Woensdag 2 november 2022, 19.30 uur, Munttheater Weert. 

 

Vóór de pauze: documentairefilm Drukkerij Smeets van Jo Brunenberg. 
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Na de pauze: John Caris in gesprek met Frits Nies. 

 

Tickets à € 8,00 (incl. pauzedrankje) online te koop via www.munttheater.nl of aan de kassa van 

het theater.  

 

Wees er snel bij, want de kaartverkoop verloopt voorspoedig. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Peter Korten                                                             Paul Lammeretz 

Voorzitter                                                                 Secretaris 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Komende activiteiten 
 
02 november 2022 Filmdocumentaire van Jo Brunenberg: ““Drukkerij Smeets”  

Ontstaan, groei, bloei en uiteindelijke ondergang” 
10 december 2022 Weerter première filmdocumentaire “Aber der Kirche passiert nichts” 

van Peter Crins en Peter Hermans 


