
Smit, Jan Justinus. - Eigenaar der drukkerij H. L.
Smit & Zn. en van de „Nieuwe Hengelosche Courant". -
Geb. 20 April 1879 te Hengelo. - Vader: Hendrik Lofvers
Smit, geb. 5 Mrt. 1851, overl. 17 Mei 1931, oprichter der



zaak; Moeder:
Geertrui Johan-
na Margaretha
Heijnsius. - Ge-
huwd op 17 Mrt.
1906 met Maria
Jacoba ten
Bruggen Cate,
die hem een
dochter schonk:
Mr. Geertrui
Cornelia Marie.
- S. bezocht
de school voor
M.U.L.O. te
Hengelo. - Na
grondige vak-
studie elders
kwam hij inl 902
i. d. zaak v. zijn
vader, waarin
hij in 1906 werd
opgenomen.- In
1902 werd de
door den eige-
naar uitgegeven
courant, welke een uitgesproken liberaal karakter had,
een neutraal blad, van welk oogenblik af een sterke groei
zich demonstreerde. De oplage van de „Nieuwe Hengelo-
sche Courant", die thans bijna 10.000 abonné's telt, is in
die jaren ongeveer vertienvoudigd. - Het aantal machines
onderging een viervoudige vermeerdering, het vaste per-
soneel werd verzesvoudigd. — Eind 1938 heeft S. een
maatschappij opgericht, die het recht heeft verworven,
reproducties in circa 50-voudige vergrooting te vervaar-
digen naar foto's, teekeningen, schilderijen etc., volgons
een geheel nieuw Engelsch principe. - Als bijzonderheid
kan dienen, dat, ofschoon het door S. uitgegeven bl. 3 maal
p. w. verschijnt, hij, waar de inhoud van het bl. geheel het
karakter van een dagblad heeft, door het bestuur van de
Nederlandsche Dagblad Pers uitgenoodigd werd, als lid
tot deze organisatie toe te treden. - Hij was bovendien tot
voor kort bestuurslid van de Vereen. Ned. Periodieke Pers
en is bestuurslid van versch. gewestelijke en plaatselijke
corporaties. — S.is verder mede-oprichter en mede-eigenaar
van eenige andere bedrijven, aan het boekdrukkersvak
verwant. — Daar hij enthousiast luchtreiziger is, hij vloog
in 1934 meer dan 10.000 K.M., heeft zijn blad van 1920 af
geregeld propaganda gemaakt voor aansluiting van Twente
aan het int. luchtverkeer. - Dit ideaal werd, vooral dank
zij de krachtige actie van Edo Bergsma, in 1930 ver-
wezenlijkt. - De „N.H.C." heeft verder sterk geijverd
voor de totstandkoming van het Twente-Rijnkanaal, een
verkeersweg, die ook voor Hengelo van veel belang is, ook
vooral door de vestiging van diverse nieuwe industrieën,
o.m. de Kon. Ned. Zoutindustrie. Ook aan dit kanaal is
de naam Edo Bergsma onverbrekelijk verbonden. - S.'
drukkerij heeft een reputatie, die zich tot in Engeland en
België heeft uitgebreid. - Eigenares van een 3-tal eigen
zeer bijzondere illustratie-procédé's, telt deze inrichting
thans verschillende groote Nederl. en Ned.-Indische indu-
strieele, handels-, scheepvaart- en cultuurmaatschappijen
tot haar afnemers. - Momenteel wordt gewerkt aan de
voorbereiding van een belangrijke uitbreiding. — In het
begin van 1939 hoopt S. nl. een nieuw gebouw van 3 ver-
diepingen voor zijn bedrijf in gebruik te kunnen nemen.
- Nijver laan 9, Hengelo.


