
Huub Smeets 

Inleiding. 
In het familiemuseum van het ursulinenconvent te Eijsden bevindt zich onder 
meer een apotheekinterieur. Het is afkomstig van de oude apotheek van 
Hupperetz te Gulpen. 
Behalve de authentieke kasten en toonbank staan er ook de bekende 
hulpmiddelen van de apotheker zoals gewichten, balansen, potjes en dergelijke. 
Opvallend daarbij is de aanwezigheid van een medicijnflesje met het etiket: "Fa. 
K. Smeets, Gulpen". Dit roept de vraag op: Wat doet een flesje van de Fa. 
Smeets in de apotheek van Hupperetz? 
Leverde de apotheker Smeets, die ook in Gulpen gevestigd was, aan Hupperetz 
of is de apotheek van Smeets misschien overgegaan in die van Hupperetz? 
Deze vraag was aanleiding om de farmaceutische geschiedenis van Gulpen 
nader te onderzoeken. 
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Onderzoek. 
Een gepubliceerd onderzoek naar de gezondheidszorg in Gulpen in de 19e eeuw 
heb ik niet kunnen vinden. 
Daarom heb ik geprobeerd om een reconstructie te maken van de toenmalige 
situatie. 
Hierbij heb ik gebruik gemaakt van gegevens van de Limburgse inspectie van de 
volksgezondheid, de plaatselijke bevolkingsregisters, de biografische index van 
Nederlandse apothekers tot 1867, het Pharmaceutisch Weekblad, 
krantenartikelen, authentieke verslagen van vergaderingen van de gemeenteraad 
van Gulpen en andere bronnen. 
De resultaten daarvan zijn hieronder weergegeven. 

Jan Hendrik Ubaghs. 
In de Almanach du Département de la Meuse Inferieure pour l 'année 1813 staat 
in Gulpen nog geen apotheker vermeld 1• 

De waarschijnlijk eerste apotheker die in Gulpen is aangekomen was Jan 
Hendrik Ubaghs. 
Hij werd op 26 augustus 1796 geboren te Maastricht als zoon van een 
distillateur en kwam rond 1820 naar Gulpen2 nadat hij op 2 april 1819 z1Jn 
examen had behaald in Maastricht3

• 

Hij trouwde op 9 november 1820 in Gulpen met Anne Josephine Smeets, de 
oudste dochter van de Voerenaar Gaspar Smeets die samen met zijn 
schoonvader ( en bloedverwant) Cornelis Smeets de pachthoeve van het kasteel 
Neubourgh bewoonde. Het huwelijk bleef kinderloos. 
Jan Hendrik Ubaghs kocht in 1826 het pand op de hoek van de huidige 
Dorpstraat-Looierstraat; deze straten ht:!etten toen de Groote Weg respectievelijk 
Aan de Gulp4

• In dat pand is anno ·2016 de VVV Gulpen gehuisvest. De 
Gulpenaren noemen het "de Gouden Hoek". Hier voerde hij zijn apotheek 
respectievelijk drogisterij en verfwinkel. Op zeker moment, waarschijnlijk rond 
1850, heeft dit pand ook een functie gehad in de distributie van de post. Het 
pand bestond in 1835 uit drie en vanaf 1852 uit twee kadasteriële eenheden. 
Behalve apotheker, was Ubaghs ook actief in de plaatselijke politiek. 
Van september 184 7 tot 4 september 1851 stond hij in Gulpen geregistreerd als 
assessor (schepen) naast burgemeester Jan Peter Breuls. 5 (Wellicht was hij in 
deze 6 jaar durende functie gestart in 1845, maar de raadsnotulen van vóór 1847 
zijn helaas niet gearchiveerd). Hij ontbrak op geen enkele raadsvergadering. In 
mei 1848 werd hij tevens benoemd tot plaatsvervangend ambtenaar van de 
burgerlijke stand. 
In 1852 kreeg Ubaghs een aanstelling als directeur van het postkantoor in het 
nabijgelegen Vaals6 waar hij bleef tot aan zijn pensioen in maart 1869. Zijn 
apotheek in Gulpen werd daarna verder gevoerd door zijn neef en opvolger. 
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Kaspar Hubert Smeets. 
Een zwager van Jan Hendrik Ubaghs, Cornelis Smeets 7, werkte als 
brandewijnstoker en landbouwer in het Pruisische Laurensberg waar hij sinds 
ongeveer 1830 woonde. Zijn oudste zoon Kaspar Hubert werd op 17 
september! 831 in Laurens berg geboren. Toen deze zes jaar oud was werd hij 
naar het kinderloze echtpaar in Gulpen gestuurd om mee te helpen in de 
apotheek, wellicht met het vooruitzicht om zo ook het vak te leren. Hij studeerde 
het theoretisch deel van het vak aan de klinische school te Maastricht waar hij 
op 9 oktober 1850 zijn apothekersdiploma behaalde 8• 

Hij trouwde op 20 mei 1856 in Oud Vroenhoven met Maria Vrijens, de jongste 
dochter van de voormalige belastinginner van Napoleon in Maastricht, Jean 
Vrijens. Een broer van haar, Richard Hubert Vrijens, was in die tijd werkzaam 
als plattelands heelmeester en vroedmeester in Gulpen. 
Kaspar Smeets nam in 1864 de apotheek officieel over van Ubaghs, onder 
voorwaarde dat Ubaghs na zij terugkeer uit Vaals in het aangrenzende pand aan 
de Gulp mocht gaan wonen. 9 

Ook Kaspar Smeets heeft geprobeerd iets in de plaatselijk politiek te betekenen 
zoals zijn voorganger Ubaghs; in 1864 heeft hij zich kandidaat gesteld voor de 
(betaalde) functie van zetter der directe belastingen naast negen andere 
kandidaten. Hij is niet gekozen. 
Het echtpaar Smeets-Vrijens kreeg acht kinderen, allemaal jongens. Drie van 
hen traden in het farmaceutisch voetspoor van vader. Daarover later meer, maar 
op dit moment is van belang dat de oudste zoon, Comeille Smeets, op 22 juli 
1875 in Meppel slaagde voor het examen leerling-apotheker10

• 

Kaspar Hubert Smeets werd niet ouder dan 46 jaar. Hij overleed op 18 februari 
1878. Zijn vrouw, de weduwe Smeets-Vrijens zette de apotheek voort met de 
hulp van de imniddels 82 jarige Jan Hendrik Ubaghs die immers vanaf zijn 
pensioen in 1869 in het aangrenzende pand woonde. Dat ging zo door tot diens 
overlijden op 24 mei 1884. 
Ook zal haar zoon Comeille in de apotheek hebben gewerkt, met 
onderbrekingen wegens verdere studie. 
Vervolgens verschenen als provisor vanaf 13 juni 1884 Gerhardus Pieter 
Stütterheim, geboren 8 mei 1820 in Leeuwarden, die op 14 november 1884 werd 
opgevolgd door Hendrik Beltjes, geboren 6 mei 1827 te Kuilenburg. Hendrik 
Beltjes overleed in Gulpen op 16 november 1887 maar niet in de apotheek van 
Smeets maar die van Hupperetz. 
Op 12 juni 1888 lukt het de oudste zoon Con1eille om in Utrecht het diploma 
apothekersbediende te behalen. Hij heeft voor zover bekend nooit het diploma 
apotheker behaald. Toch bleef de apotheek Smeets geneesmiddelen verkopen tot 
in 190711

, waarschijnlijk onder supervisie ( van de enige toen aanwezige 
apotheker Emile Hupperetz?). 
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De kwaliteit van de apotheek Smeets bleef daarbij op niveau: in een reisverslag 
gepubliceerd in het Rotterdamsch Nieuwsblad van 1885, wordt de apotheek 
geprezen 12

• 

Corneille Smeets stierf in 1908. Zijn moeder, de weduwe Smeets, was al enkele 
jaren daarvoor gestorven op 12 februari 1901. 
Het pand waarin de apotheek was gehuisvest, was inmiddels eigendom van een 
broer van Corneille, Jozef Smeets, tandarts te Maastricht. Deze verkocht het 
pand in 1918 aan Louis Hubert Damoiseaux, boekhouder wonende te Gulpen. 

Jan Antoon Teusch. 
Er was nog een andere apotheek in Gulpen, die van Jan Antoon Teusch; in het 
bevolkingsregister staat hij ingeschreven aan "de Plats", huis nr. 103; dat was 
het hoekhuis pal tegenover de apotheek van Ubaghs-Smeets, dat hij in 1843 had 
gekocht van de erven George Rodolphe Zemper13

• In dit pand is anno 2015 het 
Restaurant l 'Atelier gevestigd, genoemd naar de kleermakersateliers van Wijnen 
respectievelijk Gielen, die er van 1913 in gevestigd waren. De apotheker Teusch 
wordt voor het eerst vermeld in 184614; het aantal inwoners van het dorp was 
toen ongeveer 2000 mensen. Voor 2 apotheken was dat geen grote klantenkring! 
Een broer van Jan Antoon, Antoon Godfried, had zijn apotheek in Heerlen. 
Beide waren zonen van de Sittardse chirurg Jan Baptist Leonard Teusch, 
afkomstig uit Pruisen. 
Er is weinig over Jan Antoon bekend. Hij was rond 1806 in Waldfeucht 
geboren, was niet getrouwd en woonde samen met zijn beide zussen Anna en 
Lotte. Dat hij tamelijk vennogend was, blijkt uit de grote hoeveelheid notariële 
aktes waarin bij hem leningen werden afgesloten. 
Daarnaast was hij ondernemend. Dat vctlt af te leiden uit het volgende. 
Er heerste in die tijd schaarste op de wolmarkt en als reactie hierop ontstonden 
er op veel plaatsen in Europa initiatieven om de wolvezels uit gebruikte textiel 
te hergebruiken. Een vroege vorm van recycling waarbij "kunstwol" werd 
geproduceerd. 
Jan Antoon zag hier een mogelijkheid en kocht in 1857, samen met de 
Gulpenaar Jan Mathijs Noppen, in het nabijgelegen Mechelen de "Bovenste 
Molen" waar oude vodden werden bewerkt om er de wolvezels uit te kunnen 
halen en voor hergebruik te bewerken. De financiële middelen voor deze 
onderneming kwamen geheel van Teusch. Dit is geen groot commercieel succes 
geworden, zoals valt af te leiden uit de memorie van successie van Teusch 
waaruit blijkt dat Noppen zijn schuld aan de erven Teusch niet kon terugbetalen. 
Immers Jan Antoon overleed op 21 maart 1862. Hij was pas 56 jaar oud. Dit 
betekende echter niet het einde van de apotheek. 
Met hulp van een reeks waarnemende apothekers werd de zaak door de 
gezusters Lotte en vooral Anna voortgezet. Enkele waarnemers zijn bekend: 
De eerste provisor was waarschijnlijk de pas afgestudeerde Jan Joseph Hubert 
Thijs (Maastricht, 23 januari 1838); Hij kwam twee maanden na het overlijden 
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van Teusch in de apotheek waarnemen. Dat duurde niet lang want op 28 
augustus 1863 overleed hij in het huis van Teusch waar hij kort daarvoor zijn 
testament opmaakte 15

• Hij was pas 25 jaar oud. 
De waarneming werd daarna waarschijnlijk voortgezet door Christiaan Pascal 
Hubertus La Rose (Haarlem, 28 maart 1842, Eijsden 9 maart 1910); La Rose 
legde zijn apothekersexamen af te Maastricht op 28 oktober 186216

; hij vertrok 
op onbekende datmn naar Eijsden17 en vermoedelijk werd de waarneming 
voortgezet door Frans Rudolf Hubert Sonnen (Venlo, 23 november 1834), die 
volgens het bevolkingsregister op 1 februari.1864 in Gulpen aankwam. Sonnen 
overleed op 5 september 1865 te Venlo waar hij zijn eigen apotheek had. 

Jan Hubert Hupperetz. 
Na deze betrekkelijk kortdurende waarnemingen kwam op 4 mei 1866 uit 
Wittem Jan (Pieter) Hubert Hupperetz (Wittem, 17 april 1844) in Gulpen aan, 
die op 26 juni 1865 in Maastricht zijn examen had afgelegd. 18 Hij scheef zich in 
op het adres van de gezusters Teusch die de apotheek van hun overleden broer 
voortzetten en waar hij waarschijnlijk een tijd als provisor heeft gewerkt. 
Aan de apotheek Teusch lijkt een einde te komen als op 29 maart 1867 Lotte 
Teusch komt te overlijden. 
Wat er daarna precies gebeurde is niet duidelijk. Hupperetz vestigde zich 1867 
als zelfstandig apotheker. Mogelijk opereerde hij nog enkele jaren vanuit het 
pand van Teusch voordat hij op 22 juni 1871 een pand aan de Rijksweg kocht 
van Jan Josef Jonas19

; in 1877 werd dit pand aan de Rijksweg verbouwd en 
daarin werd deze nieuwe apotheek gevestigd. Het interieur in het museum komt 
uit deze apotheek. 
Na een kortstondige ziekte kwam Jan Hubert Hupperetz in 25 maart 1885 te 
overlijden20

• Zijn vrouw Helena Nivel bleef achter met vijf minderjarige 
kinderen21

. 

De apotheek werd voortgezet met de hulp van waan1emers. Het is niet duidelijk 
wie er hebben waargenomen. Zeker is dat Hendrik Beltjes, die vanaf 14 
november 1884 als provisor werkte in de apotheek van Smeets, vanaf zeker 
moment tot aan zijn dood op 16 november 1887 als provisor in de apotheek van 
Hupperetz werkte22

. 

Frans Peerboom. 
Toen in 1862 Jan Antoon Teusch stierf was waarschijnlijk niet direct duidelijk 
dat diens apotheek zou worden voortgezet en zag de Gulpenaar Frans Joseph 
Peerboom een kans. Hij was op 30 april 1861 in Maastricht afgestudeerd en 
vestigde zich 1863 in zijn geboortestad op een onbekende locatie. Hij zag het 
echter in 1867 al voor gezien en vertrok naar Verviers. 23 

Hij heeft zich in 1869 gevestigd in Echt, waar hij trouwde met de dochter van 
apotheker Mathias Thissen aan de Jodenstraat. 
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De kinderen van Jan Hupperetz. 
Van de zeven kinderen van Jan Hupperetz kozen er drie voor het vak van 
apotheker. 
Op 1 juni 1892 slaagde de oudste zoon, M.L.E. (Emile) Hupperetz, geboren te 
Gulpen in 31 oktober 1871, in Amsterdam voor zijn apothekersexamen en even 
later vestigde hij zich in Gulpen24; hij trouwde in 1911 in Nijmegen met 
Mathilde Colette Marie Vrolijk, geboren in Amsterdam op 28 julil885. Hij was 
van 1909 tot 1936 burgemeester van Gulpen. 
Zijn broer P.H.E.(Eugene) Hupperetz, geboren te Gulpen in 29 juni 1873, 
ve1irok naar Amsterdam en slaagde er in 1897 voor het apothekersexamen; hij 
trouwde in dat jaar met Ida v.d. Loos, geboren in Amsterdam op 29 april 1867 
en vestigde zich in 1898 in Weert25

• 

Ook zijn boer J.F.J. (Jules) Hupperetz, geboren 24 februari 1876, werd 
apotheker; hij slaagde 8 juli 1903 in Amsterdam26 en vestigde zich in dat jaar in 
Heerlen en in 1912 in Den Haag. 

De kinderen van Kaspar Smeets. 
Van de acht kinderen van Kaspar Smeets hebben er drie gekozen voor het vak 
van apotheker. 
Genoemd is al de oudste zoon Con1eille Smeets. Na het behalen van zijn 
diploma leerling-apotheker in 1875 studeerde hij van 1876-1877 in Amsterdam 
waar hij zich liet inschrijven als apothekersleerling; mogelijk is in verband met 
de ziekte en het overlijden van zijn vader deze studie afgebroken omdat zijn 
hulp in de apotheek nodig was; het heeft tot 1888 geduurd voordat hij zijn 
diploma apothekersbediende behaalde. 
In de tussentijd heeft hij op 18 november 1885 wel zijn diploma tandmeester 
gehaald, na een eerste poging hiertoe in ·1882 gedaan te hebben27

. 

Hij heeft dit vak uitgeoefend vanuit een daartoe ingerichte operatiekamer in de 
apotheek. 
Corneille bleef ongehuwd en overleed in Gulpen op 9 oktober 1908. 
Een andere zoon die het apothekersvak verkoos was Johannes Wilhelmus 
(Guillaume) Smeets, geboren in Gulpen op 24 maart 1864. Hij slaagde in 15 juni 
1882 te Middelburg voor het examen apothekersbediende en studeerde aan de 
Rijksuniversiteit van Utrecht waar hij in 1888 en 1889 ingeschreven stond. Op 1 
juli 1890 haalde hij in Groningen het apothekersdiploma, waarna hij in Utrecht 
als apotheker van het academische ziekenhuis werd benoemd28 

Hij vestigde zich in Utrecht op 25 november 1890; op 8 april 1892 vestigde hij 
zich als apotheker in Bodegraven en op 20 augustus 1892 in de apotheek te den 
Helder29

• 

Hij nam daar waar in de apotheek de Aloë aan de Weststraat 59 van Floris Snel, 
wiens dochter Catharina Geertuida Frederica, geboren in den Helder op 11 
september 1854, hij op 19 juli 1893 trouwde en wiens apotheek hij overnam. Hij 
kreeg met haar één dochter. 
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Ook zoon Johannes Hubert Kaspar, geboren in Gulpen op 15 september 1867, 
studeerde farmacie in Utrecht en wel van 1885 tot 1891. Van hem is bekend hoe 
deze kostbare studie werd betaald. Dat deed de beurzenstichting van pastoor 
Jean Vrijens30

, een overleden familielid van zijn moeder. Hij slaagde voor zijn 
praktisch apothekersexamen in Amsterdam in 1892. Een jaar later slaagde hij in 
Utrecht in 1893 voor het theoretisch tandheelkunde-examen31

. In 1895 werd hij 
stadsapotheker te Kampen32 en in 1896 vestigde hij zich in Utrecht33 in de 
apotheek van H.R. de Roll aan de Nagtegaalstraat 67 te Utrecht. 
Hij trouwde in 1897 met de op 5 oktober 1872 in Kampen geboren Henriette 
Walkate, met wie hij twee dochters kreeg. 
Kaspar was een frequent in het Phannaceutisch Weekblad geciteerde apotheker. 
Hij produceerde op grote schaal verschillende geneesmiddelen. Hij kocht 
daartoe in Utrecht een hectare grond die hij beplantte met geneeskrachtige 
kruiden34 die hij koud extraheerde en te koop aanbood. Een enkele maal 
verkocht hij zelfs onder de merknaam "Smeets"35

• Dat leverde wrijvingen op 
met de OPG (Onderlinge Phannaceutische Groothandel) waarvan hij van 1899 
tot 1910 directeur was. Hij overleed op 28 januari 1913 op 45 jarige leeftijd in 
Hengelo, waar hij zich kort daarvoor gevestigd had36

. 

Het flesje in het museum. 
Het doel van het bovenbeschreven onderzoek was de identificatie van het flesje 
in de kast van het apotheekinterieur in het familiemuseum in Eijsden met het 
etiket: "Fa. K. Smeets, Gulpen". 
De aanwezigheid van het flesje zou erop kunnen wijzen dat het interieur 
voorheen aan Kaspar Smeets heeft toebehoord. Dat is, zo blijkt uit dit 
onderzoek, vrijwel uitgesloten. Immers de apotheek van Kaspar Hubert Smeets 
aan de Dorpsstraat was nog volop operationeel toen Jan Hupperetz zijn apotheek 
aan de Rijksweg rond 1877 inrichtte. 
Beide apotheken hebben ruim 30 jaar naast elkaar in Gulpen gedraaid. 
Blijft de vraag: waar komt het flesje vandaan? 
Hierover levert het onderzoek geen zekerheid op. 
Het is niet bekend of Kaspar Hubert Smeets met iemand een vennootschap 
onder firma heeft opgericht onder zijn eigen naam. 
Maar uit te sluiten is het niet. 
Een ander mogelijkheid is dat twee van zijn in Gulpen wonende zoons in een 
tijd lang medicijnen produceerden. Het betreft de broers Comeille en Jozef 
Smeets, beide tandmeesters in Gulpen, maar Comeille verkocht als 
apothekersbediende ook geneesmiddelen. Zij stichtten rond 1894 een gebouw 
Langs de Gulp37 om daar "vernissen etc." te produceren. Dat "etc" kan heel wel 
duiden op (grondstoffen voor) geneesmiddelen. Mogelijk richtten zij een 
vennootschap onder firma op en gebruikten daarbij de naam van hun vader als 
handelsnaam. Het archief van de kamer van koophandel heeft gegevens vanaf 
1922 en heeft daarom hierover geen uitsluitsel kunnen geven. 
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Tenslotte valt er nog iets over de inhoud over het flesje te 1nelden. 
Het bevatte Cyanetum Zincicum, ook wel zincum hydrocyanicum, of 
blauwstofzink genoemd. 
Een middel dat thuis hoorde in het gifkastje. Het werd gebruikt als basisstof 
voor geneesmiddelen tegen verschillende vormen van epilepsie, hoofdpijn, 
angina pectoris en voor zalf bij scrofulose en oogziektes38

. Deze stof werd nog 
in enkele gevallen39 gebruikt in de tijd van Kaspar Hubert Smeets en misschien 
ook in de tijd dat zijn zonen geneesmiddelen maakten. De identiteit van de 
inhoud kan dus ook geen uitsluitsel bieden over de precieze herkomst van het 
flesje. 

Amsterdam, 2016 
Hub Smeets 
smeetshub@hetnet.nl 

1 Pag. 148 :Liste générale des docteurs en médicine et chirurgie, chirurgiens, officiers de santé, sages-femmes, 
pharmaciens et herboristes, établis dans Ie département de la Meuse-inferieure. 
2 Rijckheijt, Archief gemeente Gulpen Bevolkingslijst 1820, laatste pagina: J.H. Ubaghs, Maastricht, 22 jaar. 
3 Biografische index van Nederlandse apothekers tot 1867, Bierman A.I. e.a. pag. 181. 
4 RHCL Hypotheekregistratie Maastricht 07.JOl invnr. 554 nr. 34. 
5 Rijckheijt, Archiefgemeente Gulpen T401 inv. nr.: 9; notulen van de Raad: sept. 1847-sept. 1863. 
6 Nederlandsche Staatcourant 26.10.1852: Bij Koninklijk besluit van den 23-sten October 1852 no. 61 is 
benoemd tot directeur van het postkantoor te Vaals, de heer J.H. Übaghs, thans brievengaarder op het 
hulpkantoor te Gulpen. 
7 Cornelis Smeets, geboren 15.06.1801 te 's Gravenvoeren, op 04.05.1830 in Laurensberg gehuwd met Maria 
Elisabetha Kaefer, geboren 15.05.1808 te Aken. 
8 Bierman A.I. e.a.; Biografische index van Nederlandse Apothekers tot 1867; Rotterdam 1992., pag. 174. 
Geboortedatum en - plaats staan foutief vermeld. , 
9 RHCL hypotheekregister Maastricht; 07.120 invnr: 377 akte nr: 95; transcriptie van notariële minuut 
notarisWijnans 09.008 inv. nr. 8372: 10.09.1864 
10 bron: Pharmaceutisch weekblad 25.07.1875 pag. 52; ook: Nederlandsche Staatscourant 06.10.1875 
11 Dit is af te leiden uit de studie van vermeldingen in de memories van successie van overleden inwoners van 
Gulpen in die periode. 
12 Rotterdamsch nieuwsblad 24.08.1885 Het Geuldal, deel 4, laatste alinea: "de apotheek van de wed. Smeets 
kan concurreeren met de beste uit de groote steden". 
13 Kadaster Gulpen, Legger art. 530: Jan Anton Teusch koopt in 1843 pand Al44 van de erven George Rodolphe 
Zemper uit Düsseldorf. 
14 Jaarboek voor het Hertogdom Limburg, door het genootschap van vrienden van wetenschappen, letteren en 
kunsten te Maastricht,jaargang 1846; uitgave april 1846; pag. 154 Apothekers Gulpen: J.H. Ubagts en G.A. 
Tuisch. 
15 RHCL: 09.008 nr.9116: Notaris Hoho te Wittem 25.08.1863 testament Jan JosefThijs, apotheker. 
16 Biennan A.I. e.a.; Biografische index van Nederlandse Apothekers tot 1867; Rotterdam 1992., pag. 167 en 
pag.179 (met wsch. erratum); zie ook: RHCL, Prov.Arch., inv. nr. 7399. Staten van in Limburg werkzame 
geneesheren, apothekers en vroedvrouwen. 
17 Boersma Henk J.L.M.: Jean Joseph Balthasar Dubois : (Thimister 1832-Eijsden 1893), apotheker, 
burgemeester en vader van Eugène Dubois; Maasgouw vol 130 (2011) afl 2. pag 39-48. 
18 Biennan A.I. e.a.; Biografische index van Nederlandse Apothekers tot 1867; Rotterdam 1992., pag. 135 
19 RHCL: 09.008 Notaris F.F. Coenders 8329: akte 134: 22.06.1871 (kadaster: Cl625-Cl626) (Legger art. 
2127). 
20 Pharm. weekblad 21-e jaargang, p. 103 
21 Eugene, Jules, Marie, Emile en Jean Hupperetz. De jongste van hen, Johan Louis Mathieu, stierf 29.04.J 891. 
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22 Waarnemend Fa. Hupperetz; bron: lijst van apothekers per 01.11.1887 als bijlage in het PW: van 5 nov 1887 
no. 27; hij sterft op 16.11.1887, 60 jaar oud, in Gulpen langs de Rijksweg: bron: overlijdensakte Gulpen 
23 NTVG pag 80 (betreft het jaar 1866): Praktijk neergelegd te Gulpen in 1867: F. Peerboom, apotheker (naar 
België vertrokken);tevens: Biennan A.I. e.a.; Biografische index van Nederlandse Apothekers tot 1867; 
Rotterdam 1992., pag. 158. 
24 PW 14 jan 1893 no. 37 bijvoegsel. 
25 PW 30 juli 1898 no. 13. 
26 RHCL; 04.01 inv. nr. 7399 Provinciaal archief: Staten van in Limburg werkzame geneeskundigen, 
apothekers, tandmeesters etc Limburg. (Inspectie volksgezondheid Limburg). 
27 Aantekening van prof. van Lieburg in examenlijst; persoonlijke mededeling van mw. A.I. Bierman. 
28 Nieuws v.d. Dag 02.08.1890, kleine courant: tot apotheker in het academisch ziekenhuis te Utrecht is benoemd 
de heer Guillaume Smeets, te Gulpen. 
29 Aantekeningen gemaakt door de geneeskundige inspectie op het diploma van Johan Guillaume Smeets. 
30 RHCL 04.0 I inv. nr. 9150 Beurzen stichting Joannes Vrijens, in zijn leven pastoor te Mesch; dienstjaar 1880-
1891. 
31 Utrechts nieuwsblad 19-12-1893 pag. 2 
32 D.A. Wittop Koning, Comp. v. geschiedenis v.d. pharmacie in Ned., pag. 252 
33 PW: 1896 26 december nr. 35: 1896 vertrokken van Kampen en gevestigd te Utrecht: JHK Smeets. 
34 PW: 1920 p. 117: Lezing: prof. de Graaf: 22.11.1919 alg. vergadering Ned. Ver. voor Geneeskruidtuinen. 
"Verleden, heden en toekomst der vaderlandsche geneeskruidencultuur" 
35 In 1901 adverteerde hij in het PW met Anarthritinum "Smeets", hetgeen een pittige polemiek opleverde. 
36 PW 1912 pag .1239. 
37 Rijckheyt, gemeente Gulpen T 401 nr. 679 Register van aangiften van stichtingen of veranderingen van 
gebouwde eigendommen 1893-1926 
38 Het repertorium voor de geneeskundige praktijk van J.J. Kerbert, uitg. Gebhart, Amsterdam 1863, zegt over 
Cyanetum Zincicum het volgende: Een wit, zwak naar blauwzuur ruikend, in water, wijngeest en aeter 
onoplosbaar poeder. Ph. N. Dosis: 1/s ¼ ½ gr. in pilul., 1-4 m. daags, tegen epilepsie, chorea en chorea-achtige 
toestanden, cardialgie, cephalalgie enz. Uitwendig bij scrofulosis, catharale ophtalmie; 5-20 gr. op dr. 1-3 vet. 
39 PW 1873 No. 5: de cyaanpreparaten . 

. Markt. 
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