
Nijgh, Henricus Paul (zich n. en schr. Paul Nijgh). -
Pres.-comm. v. Phs. van Ommeren's Scheepvaartbedrijf
N.V. - Geb. 9 Maart 1876 te Rotterdam. - Grootvader:
Henricus Nijgh, stichter Nieuwe Rott. Crt. - Grootv.

v. moederszij-
de: Phs. v. Om-
meren, opr. der
firma Phs. v.
Ommeren, —
Vader: Henri-
cus Nijgh, kapt.
ter zee, geb. 21
Nov. 1845,
overl. 15 Apr.
1917.; Moeder:
Petronella Jo-
hanna van Om-
meren, geb. 3
O et. 1849, over-
leden 24 Apr.
1907. - Geh. m.
Cornelia van
Merkestijn,geb.
12 Sept. 1896.
~ Na van 1891-
1895 de Openb.
Handelsschool
te Amsterdam
te hebben door-
loopen, genoot
N. opleiding bij

versch. scheepvaartondernemingen in binnen- en buiten-
land. In 1900 kwam hij bij de toenm. fa. van Ommeren,
waar hij na 5 jaren procuratiehouder werd. N. werd in
1910 als deelgenoot in de firma opgenomen en daarmede
ook in de fa. v. Es & v. Ommeren te Amsterdam. Toen de
firma in 1923 werd omgezet in een N.V., werd hij daarvan,
evenals zijn medevennooten, commissaris. Sedert 1932,
toen Phs. v. Ommeren Jr. als pres.-comm. aftrad, wordt
deze post door hem waargenomen. - Voorts is hij comm.
v. d. Holland-Amerika Lijn; pres.-comm. v. d. Maatschap-
pij „Binnenvaart" N.V.; lid van de Board of Directors der
British and Continental Steam Ship Cy. Ltd. te Liverpool;
pres.-comm. der N.V. Rubber Latex Poeder Comp. te
's-Gravenhage; eigenaar-directeur v. d. N.V. Cultuur Mij.
,,Tendjo-Resmi" te Palaboehan Ratoe (op het terrein van
deze cultuur mij. bevinden zich de proefinstallaties van
de N.V. Rubber Latex Poeder Comp.). - Van 1914-1921
was hij voorz. v. d. Scheepvaartvereen. „Zuid" te Rot-
terdam, waarvan hij, evenals van de Scheepvaartvereen.
„Noord" te Amsterdam, mede-oprichter was; zulks ge-
schiedde nadat de hierna te noemen scheepvaartvereeni-
ging te Rotterdam op zijn voorstel tot een landelijke
organisatie was uitgebouwd. — Van 1918-1919 was hij
voorz. van den Loonraad in de Vervoerbedrijven; 1920 lid-
werkgever der Delegatie ter 2de Arbeidsconferentie te
Genua; 1917-1921 lid v. d. Hoogen Raad van Arbeid;
1920-1927 voorz. v. d. Coöp. Vereen. „Centraal Beheer"
te Amsterdam; terwijl hij reeds sinds 1908 lid van den
Raad van Toezicht was van versch. bij Centraal Beheer
aangesloten organisaties; hij is voorts o.m. pres.-comm.
v. d. N.V. Vereenigingsgebouw „Concordia" te Bilt-
hoven; lid v. h. dagel. bestuur v. d. ver. „Het Buitenland"



te Amsterdam; lid v. d. Raad v. Bijstand v. h. Rotter -
damsch Hofstad Tooneel en mede-oprichter v. d. Volks-
universiteit te Rotterdam. - De Loonraad, die in 1918
door N. werd gesticht, was een geheel nieuwe vorm van
samenwerking tusschen werkgevers en werknemers. In de
moeilijke, zorgvolle tijden na November 1918 heeft dat
instituut in belangrijke mate bijgedragen tot handhaving
•van orde en regel in de bedrijven. De Loonraad heeft
slechts kort bestaan, tot het einde van 1921. De oorzaak
van dat korte bestaan is, dat het instituut geen behoor-
lijke kans kreeg zich uit te bouwen tot een blijvende instel-
ling, ten bate van werkgevers- en werknemersgemeenschap
beide, daar afwijkende individualistische stroomingen de
noodige samenwerking verstoorden. In den korten tijd.van
zijn bestaan heeft de Loonraad onder voorzitterschap van
N. een enormen arbeid gepresteerd, waarvan invloed ten
goede uitging, zelfs ver buiten de grenzen van het haven-
en scheepvaartverkeer. Met groote bekwaamheid en ener-
gie heeft N. dien arbeid geleid. De ordeningsgedachte —
waaronder hier vooral te verstaan ordening van onder op
door de organen der gemeenschap zelve — die aan den
Loonraad ten grondslag lag, is thans, 20 jaar later, weder-
om onderwerp van publieke belangstelling. De Loonraad
werd gevormd door: A. de dagel. besturen, benevens nog
een lid uit en door het hoofdbestuur van ieder der beide
scheepvaartvereenigingen aan te wijzen; B. ten hoogste
vier vertegenwoordigers van iedere betrokken organisatie
van werknemers, door hunne hoofdbesturen uit of buiten
hun midden aan te wijzen. Het doel was: Ie De gemeen-
schappelijke bestudeering van alle vraagstukken, de loon-
en arbeidsvoorwaarden, en de sociale voorziening in de
haven- en zeevaartbedrijven betreffende; 2de het uitbren-
gen van advies en het doen van bepaalde voorstellen daar-
omtrent aan de wederzijdsche organisaties; 3de het voor-
zien in alle, naar zijn oordeel noodige, middelen, die de
stipte uitvoering van genomen beslissingen kunnen bevor-
deren, nadat de wederzijdsche organisaties hunne goedkeu-
ring aan bepaalde, onder 2de bedoelde voorstellen, zullen
hebben gehecht; 4de het voorzien in de benoeming en de
handhaving van plaatselijke commissies, die, ingeval van
geschil over de uitvoering van overeenkomsten, over de
interpretatie van die overeenkomsten zelve, alsmede over
aangelegenheden, waarin niet is voorzien, zullen recht-
spreken in hoogste ressort. - Ter gelegenheid van de
eerste zitting van den Loonraad in de Haven- en Zeevaart-
bedrijven te Amsterdam en Rotterdam, op 19Dec. 1918,
hield N. een groote, belangrijke rede, welke zeer de aan-
dacht trok. - De organisatie der werkgevers in deRotter-
damsche haven dateert van 1907. Vóór dien tij d bestond
geen blijvend verband tusschen hen waar het gold de ver-
dediging hunner belangen tegenover de opkomende werk-
nemersorganisaties. In 1907 werd mede op N.'s initiatief
de scheepvaartvereeniging te Rotterdam opgericht. De
directe aanleiding tot die oprichting was een vrijwel alge-
meene staking van de havenarbeiders en alle overige
werknemers in de Rotterdamsche haven, zulks als ge-
volg van de invoering van de machinale lossing van granen.
- Bij de oprichting werden onmiddellijk onderhandelingen
aangeknoopt om te komen tot de afsluiting van een coll.
arbeidsovereenkomst, regelende de loon- en arbeidsvoor-
waarden der havenarbeiders. In 1911 sloten de reeder s
zich bij de Scheepvaartvereen. „Zuid" aan. Deze organi-
satie kreeg den vorm van een vakgroep van de Scheep-
vaartvereen. Bij de oprichting konden zich uitsluitend de
cargadoors aansluiten, doch door de wijziging in den orga-
nisatorischen opzet konden zich ook andere werkgevers-
groepen aansluiten. De eerste toetredende groep, na die wij -
ziging, was die der reeders. De reeds aangesloten vereen,
van stuwadoors liquideerde later en werd eveneens een vak-
groep. Na aansluiting van de reeders werd ook een coll.
arb. contract aangegaan met de zeeliedenorganisaties. In
den loop der jaren is de Scheepvaartvereen. ,,Zuid"uitge-
groeid tot een groote centrale van werkgevers, omvat-
tende vrijwel alle groepen die aan het verkeer in de haven



deelnemen, t.w. algemeen cargadoorsbedrijf; cargadoors
geregelde lijnen; expeditie en aanverwante bedrijven;
graanbedrijf; machinale bedrijven; alg.stuwadoorsbedrijf;
stuwadoorsbedrij ven, groote lijnen; idem korte lijnen;
veembedrijven en Rijn-beurten. — De vakgroep reeders
verliet in 1922 deze algemeene organisatie om een eigen
zelfstandigen bond op te richten. Uit den aard der zaak
zijn de genoemde werkgeversvereenigingen in de haven
strijdorganisaties. Dit neemt niet weg, dat aan de sociale
belangen der arbeiders meermalen aandacht wordt ge-
wijd. In de eerste plaats mag in dit opzicht genoemd wor-
den de stichting in 1917 van de Haven-Arbeids-Reserve,
als inst. van Centr. aanneming en loonbetaling voor losse
havenarbeiders. Vóór de oprichting van dit instituut
moesten de losse havenarbeiders van den eenen stuwadoor
naar den andere trekken, om werk te vinden. Met heen
en weer loopen en wachten, dikwijls in zeer ongunstige
weersomstandigheden, ging veel tijd verloren. Na afloop
van een werkweek moesten zij vervolgens bij die werk-
gevers, bij wie zij arbeid hadden verricht, des Zaterdags hun
loon in ontvangst nemen. Aangezien dit voor denzelfden
arbeider vaak meer dan één werkgever was, moesten zij
dan ook weer heen en weer trekken tusschen de kantoren
der versch. werkgevers. Ook dit alles behoort sinds 1917
tot de geschiedenis. In dat jaar liet de Scheepvaartvereen.
„Zuid" op verschillende punten in de haven gebouwen
oprichten, waar alle werkgevers hun aanvragen om losse
arbeiders inzenden en waar deze menschen zich meerma-
len per dag moeten aanmelden ter verkrijging van werk.
Bovendien belast dit instituut zich met de centr. loon-
administratie voor de werkgevers, zoodat voor iederen ar-
beider des 's Zaterdagsmiddags een loonzakje gereed ligt
bevattende het loon, dat hij in de afgeloopen week heeft
verdiend. Ongetwijfeld een instituut van zeer groote be-
teekenis, voor de arbeiders zoowel als voor de werkgevers,
hetwelk ook de aandacht heeft getrokken in het buiten-
land. Meermalen is de inrichting en werking van het insti-
tuut door vertegenwoordigers van buitenl. havens bestu-
deerd. De scheepvaartvereeniging „Noord" te Amsterdam
is op dezelfde leest geschoeid. - Voor zaken en genoegen
bezocht N. verschillende landen van Europa, N.O.-Indië
zoomede Oost- en Centraal Afrika. - Hij heeft steeds groote
belangstelling gehad voor sociale problemen, hetgeen o.a.
leidde tot de oprichting van genoemden loonraad. De
bestudeering van de vele sociale en sociaal-economische
vraagstukken is dan ook wel, naast de algemeene leiding
van Phs. v. Ommeren's Scheepvaartbedrijf, zijn voornaam-
ste liefhebberij. In 1921 vestigde hij zich te Bilthoven,
waar hij in een rustige omgeving zich beter aan dezen
arbeid kan wijden. — Wars van alle onwaarachtigheid,
schijnvertoon en conventie, hoopt hij, dat de jongere ge-
neratie in de toekomst eenige vruchten moge plukken van
de resultaten der meditaties, waarop zijn overtuiging be-
rust: „Hoe dieper sociaal gevoel, des te vruchtdragender
de individueele prestaties, des te grooter Volk". — Huize
„Reewijck", Bilthoven.


