
Hasselt, Jozef
Elias van. - In-
dustrieel. — Geb.
7 April 1874 te
Groningen als
zoon van Jozef
van Hasselt en
Flora. Ries. -
Geh. met Elisa-
beth Johanna
Ebbevlee, geb.

te Amsterdam.
Werkzaam in de
zaak van zijn
vader, begon v.
H. in 1889 zijn
opleiding ineen
tricotagefabriek
te Sint Nicolas
in België om in
1890 te Gron. te-
rug te keer en. De
zaak zijns va-
ders werd in het
jaar 1898 geheel



verbouwd en belangrijk uitgebreid. In 1908 ging v. H. er
toe over op een daarvoor geschikt terrein te Helpman onder
de Gemeente Groningen een geheel naar de eischen des tij ds
ingerichte nieuwe fabriek te bouwen — alles gelijkvloers —
welke fabriek gestadig moest worden vergroot. — Naast
deze tricotagefabriek richtte v. H. in 1916 een geheel
nieuwe confectiefabriek op, terwijl in 1928 een tweede
confectiefabriek, nl. te Assen, werd gebouwd. De trico-
tagefabriek werd in 1929 overgedragen aan de N.V. Me-
kel & Co., van welke vennootschap hij nog President-
Commissaris is. — De confectiefabrieken te Groningen en
Assen werden in 1936 overgedragen aan I. Hertzberger. -
v. H. heeft ons land gedurende 35 jaren bereisd en had een
buitengewoon goede, bevriende clientèle. Voor den inkoop
bezocht hij een groot deel van Europa. — Naast zijne druk-
ke werkzaamheden gaf v. H. zijn vrijen tijd nog gaarne
voor de gemeenschap. — Onder meer is hij mede-oprichter
van het Stadspark te Groningen, mede-oprichter en be-
stuurslid van de vereen. „Oranje Nassau", alsmede van
de Montessorischool te Groningen, verder is hij Pres.-
Commissaris der N.V. Helper Zwembad en Warmte Cen-
trale te Helpman, Penningmeester der Vereeniging „de
Harmonie", Commiss. der N.V. Middenstandsbank te
Groningen en Pres.-Comm. van versch. bouwmaatschap-
pijen. — Hij werd benoemd tot Ridder in de Oranje-Nas-
sau Orde en is te Groningen een populaire figuur, die
zeker veel heeft bijgedragen tot verbetering en verfraaiing
van de stad, in het bijzonder voor het stadsgedeelte Help-
man. - Verl. Hcerenweg 32, Groningen.


