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Nijgh, Eduarcl. - Directeur van de Phs. van Ommeren's
Scheepvaartbedrijf N.V. - Geb. te Malang, 24 Jan. 1900.
- Vader: Eduarcl' Nijgh, geb. 17 Juli 1858 te Rotterdam,
Bestuurder en oprichter van de Bandoengsche Hulp-,

Spaar- en Land-
bouwcrediet-

bank. In 1886
vertrok hij naar
Indië en daar is
hij tot heden
woonachtig ge-
bleven. Hij kan
er zich op be-
roemen, de eeni-
ge Nederlander
te zijn, die meer
dan 50 j aren on-
afgebroken in
Indië heeft door
gebracht. Na
employé te zijn
geweest op de

koffiepellerij
„Batoe" bij Ma-
lang, trad hij in
dienst bij de Mij.

Koffiepellerij
,,Sis.ir", waaraan
hij als Admini-
strateur en later
als Hoofd-Ad-

ministrateur en Adviseur verbonden was. In 1902 werd
hij door den Gouv.-Gen. toegevoegd aan den Directeur
B.B. als Adviseur in koffiecultuuraangelegenheden. In
1904 werd hij benoemd tot Hoofd-Administrateur van de
Gouvern. Koffie-etablissementen in de Preanger Regent-
schappen en in het daarop volgende jaar vestigde hij zich
te Bandoeng, waar hij als lid in den Gewestelijken Raad
werd opgenomen. Na de opheffing van de Gouv. koffie-
cultuur in 1917 werd hij belast met de organisatie van het
Gewest, pasarbedrijf, terwijl hem de functie van Inspec-
teur werd verleend. Ed. Nijgh Sr. is een zoon van H. Nijgh,
stichter van de „Nieuwe Rotterdamsche Courant. Ed.



Nijgh Sr. is Bidder in de Orde van Oranje Nassau; Moeder:
Elizabeth Philips, geb. te Amsterdam 28 Juli 1880. - Na
het behalen van het einddiploma H.B.S. 5-j. c. trad N. Jr.
in 1919 in dienst van het Phs. van Ommeren's Scheep-
vaartbedrijf. Aanvankelijk werkte hij op het kantoor te
Amsterdam, doch reeds spoedig werd hij uitgezonden naar
Londen en later naar Noord-Amerika, waar hij in 1921
tot Directeur van de Amerikaansche organisatie werd
benoemd. Daarna was hij eenige jaren werkzaam voor de
firma in Frankrijk en Duitschland en in 1925 werd hij be-
noemd tot mede-directeur van het kantoor te Hamburg
en tevens directeur van het kantoor te Berlijn. Hij bleef
in Hamburg tot 1934 en werd daarna tot lid van de Direc-
tie van het Hoofdkantoor te Rotterdam benoemd. -
Tevens is hij lid van het college van Gedelegeerden van de
Vereenigde Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij. -
Inmiddels heeft N. eveneens zijn militaire plichten ver-
vuld. In 1926 werd hij benoemd tot Res. 2e Luit., thans
is hij Res. Ie Luit. der Kustartillerie. — In dienst van de
N.V. Phs. van Ommeren's Scheepvaartbedrijf maakte N.
verschillende groote reizen. In 1924 bezocht hij N.O.-Indië
China, Japan en Noord-Amerika; in 1930 Zuid- en Oost-
Afrika; in 1934 opnieuw N.O.-Indië, China en Japan en
in 1937 een reis naar het nabije Oosten, waar hij belang-
rijke opdrachten te vervullen had. — Westerkade 336,
Rotterdam.


