
Hazewinkel, Ruurt. - Oprichter en directeur v. h.
„Nieuwsblad van het Noorden" te Groningen. - H., die
uit oen oud veenkoloniaal zeevaardersgeslacht stamt,
werd op 17 Nov. 1855 te Veendam geb. als zoon van den
schcepskapitein Jan Abraham H. en Roelfina Kuiper.
Op 2ö Juli 1899 trad hij te Wildervank in het huw. m.
Geerdina Doewes, geb. 23 April 1870, dochter van den
scheepskapiteiii K. E. Doewes. Drie kinderen zijn uit dit
huw. geb., t.w.: 17 Dec. 1900 Jan Abraham; 27 Nov. 1903
Nicolaas; 15 Aug. 1904 Roelfina, geh. m. Mr. W. B. J. Aber-
son, lid v. h. Hof v. Justitie op Curagao. - H. is een der
bekendste persoonlijkheden uit het Ned. Dagbladbedrijf,
speciaal dat der groote provinciale pers. Na te Veendam
lager en H.B.S.-onderwijs te hebben genoten, was hij jaren-
lang als volontair bij verschillende couranten en boek-
drukkers werkzaam. In 1883 vestigde hij een eigen boek-
en handelsdrukkerij te Groningen, in welke stad hij voort-
aan een voorname rol zou spelen. In 1888 werd namelijk
„Het Nieuwsblad van het Noorden" opgericht, dat op
2 Juni 1938 zijn 50-j. bestaan heeft herdacht. Aanvankelijk
verscheen het maar 2-maal per week, doch geleidelijk ont-
wikkelde het zich tot een dagblad. In 1891 kwam het al
3-keer per week uit; het aantal abonné's bedroeg toen
reeds 6000. In 1894 werd het 4-maal per week uitgegeven
en in 1895 — het aantal abonné's was inmiddels tot
12.000 gestegen — besloot H. er een dagblad van te maken.
De ontwikkeling verliep in een voortdurend sneller tempo.
Tegenwoordig beloopt het aantal abonnc's 58.000, waar-
door het „Nieuwsblad van het Noorden" een der grootste
provinciale dagbladen van Nederland is. Sinds 1903 is het
aan zijn huidig adres a. h. Gedempte Zuiderdiep gevestigd.
In 1929 werd het bedrijf uitgebreid met een 96-zijdige
rotatiepers. In 1935 ging de Provinciale Groninger Cou-
rant in het „Nieuwsbl. v. h. Noorden" op. - H. is ridder in
de Orde van Oranje-Nassau en comm. der Helper- Bad-
en Zweminrichting'. Voorheen was hij best.lid v. d. Ver.
De Ned. Dagbladpers. - Heerestraat 88, Groningen.


