
Nijgh, Henricus. - Directeur der N.V. Nieuwe Rotter -
damsche Courant. - Geb. 14 Mei 1873 te Rotterdam als
zoon van Johannes Carolus Nijgh en kleinzoon van
H. Nijgh, die op l Jan. 1843 de Nieuwe Rott. Crt. heeft
opgericht. - N.
huwde op l Mei
1897 met Hilda
Moore, die hem
een dochter
schonk, gen.
Fanny Elsie,
geh. met Mr. H.
de Bloeme, se-
dert 1933 adj.-
dir. van de
N.R.C. - N. be-
zocht het gynin.
te Rotterdam
en studeerde
daarna aan de
Wöhlerschule te
Frankfort a/M.
Hij was eenigen
tijd practisch
werkzaam in
uitgeversfirma's
te Frankfort
a/M. en Berlijn
en vervolgens
bij Reuters Te-
legraaf Agent-
schap te Londen. Ook werkte hij in het advertentiebedrijf
te Parijs. - Na zijn terugkeer uit het buitenland heeft hij
vijftien, jaar deel uitgemaakt van de directie van Nijgh &
van Ditmars Uitg. Mij. te Rotterdam en sedert 26 Oct.
1908 is hij directeur v. d. Nieuwe Rott. Crt. N.V. - Dit
blad verscheen voor het eerst op l Jan. 1843 als drie maal
per week verschijnend nieuws- en advertentieblad, met
als doel de „voorbereiding van echt constitutioneele be-
grippen" en „gematigdheid zonder flauwheid". Aan deze
liberale beginselen is het blad trouw gebleven tot op dezen
dag. - Als bijzonderheid zij vernield, dat de oprichter van
dit blad de eerste Nederlander was, die de postduif dienst-
baar maakte aan zijn berichtendienst. De eerste 25 jaar
worstelde de N.R.C, tegen den druk van het zegelrecht.
Toen dit in 1868 werd afgeschaft, verscheen het blad in
grooter formaat. De vader van den huidigen directeur ver-



laagde het abonnementsgeld en zette de advertentie-
prijzen omhoog, waardoor het blad tot grooteren bloei
kwam. - In 1877 verscheen de N.R. Crt. twee maal per
dag. Zij is één der eerste bladen geweest, die zich de mo-
derne zetmachines aanschaften. De berichtendienst be-
schikt thans over een viervoud, draadlooze install. voor
telegrafie en telefonie. - N. is benoemd tot officier in de
orde van Oranje-Nassau en in de Ster van Roemenië. -
Hij maakte in 1933 een studiereis naar Amerika en is ver-
zamelaar van kunst. - Westersingel 65, Rotterdam.


