
Nestelroij, Hendrik Jan. - President-Directeur der N.V.
Papierindustrie Nestelroij-Trompenburg en Directeur der
N.V. Limburgsche Papierfabriek „Nestelroij" te Am-
sterdam en Roermond, Commissaris der N.V. Import- &
Export Mij.
„Nestelroij" te
Amsterdam en
Bandoeng, Con-
sul ad-honorem
van Honduras.
Geboren 29 Juli • ,jrP
1875 te Ede, als
zoon van R.
Nestelroij, geb. ,_ t
14 Maart 1839, f -^tffiSf ÖBN
overl. 24 Mei !«
1922, en M. v.
der Veen, geb.
30 Juni 1835,
overl. 28 Jan.
1922. - Gen.
7 Nov. 1901 te
Groningen met
G. A. Deelstra,
geb. 19 Nov.
1873, overl. l
Pebr. 1938. -
Kinderen: J. P.
R. Nestelroij,
geb. 11 Febr.
1909, geh. met
G. C. du Marchie Sarvaas; C. M. A. Nestelroij, geboren
28 November 1913, gehuwd met J. Phaff. - N. bezocht
na de lagere school een instituut te Ede, waarna hij in de
zaak van zijn vader werd geplaatst. Op 4 September 1893
begon hij een eigen papierhandel, welke zich geleidelijk
uitbreidde. In 1898 bracht hij zijn zaak over naar Am-
sterdam, waar de eerste papieren-zakkenmachine in be-
drijf werd gesteld, spoedig gevolgd door een tweede, een
derde en zoo vervolgens, zoodat in 1903 moest worden
gezocht naar een pand met meer ruimte, hetwelk gevonden
werd in een groot gebouw, gelegen aan de Planciusstraat
nr. 3—17. Hier ontwikkelde het zich toen nog jonge bedrijf
geleidelijk tot een onderneming van behoorlijken omvang.
Regelmatig werden nieuwe machines geïnstalleerd. Het
fabricage-program werd voortdurend vergroot. Behalve
papieren zakken werden langs machinalen weg nog gefa-
briceerd: labels, rollen papier, gegolfd carton, doozen van



gegolfd carton, enveloppen, papierwol, enz. Langzamer-
hand kwam aan de uitbreidingsmogelijkheden van het
in gebruik zijnde pand een einde, zoodat wederom naar
ruimte moest worden omgezien. Op 2 Mei 1927 werd het
complex „Trompenburg" gekocht en dank zij de hier be-
schikbare groote localen kon de onderneming Nestel-
roij-Trompenburg uitgroeien tot een grootbedrijf, werk
gevend aan meer dan 300 employé's. In 1937 werd het
plan opgevat zelf papier te gaan maken en tot de oprich-
ting overgegaan van de N.V. Limburgsche Papierfabriek
Nestelroij. - N. is Commissaris in de Firma „Les
Ateliers de Constructions Mécaniques C. et A. Horweg",
Straatsburg. Hij is mede-oprichter van de Vereeniging „De
Princevlag", lid van het Hoofdbestuur dezer Vereeniging
en Voorzitter harer afdeeling Amsterdam. N. is be-
noemd tot Ridder in de Kroonorde van Italië. Zoowel
voor zijn zaken als voor zijn genoegen heeft hij tal van
reizen gemaakt en behalve bijna geheel Europa ook Ame-
rika en Nederlandsch Oost Indië bezocht. Hij is een lief-
hebber van historische literatuur en dichtkunst. Hij is
verzamelaar van schilderkunst, in het bijzonder van de
Haagsche en de Romantische School.


