
Bernhard Nzn., Harmen. - Sclieepsbouwmeester. — Geb.
6 April 1879 te Amsterdam. - Vader: Nicolaas Adrianus
Bernhard; Moeder: Christina Maria Henke. - Geh. 20 Nov.
1902 met Maria Elisabeth Wit. - Kinderen: Nicolaas
Adrianus, geb.
11 Dec. 1904,
geh. met Trijn-
tje Stam; Har-
men, geb. 14
Maart 1909; Ma-
ria Elisabeth,
geb. 2 Jan. 1918
en Jacob, geb.
26 Sept. 1920. -
B. doorliep de
H.B.S. 3-j.c. en
ontving zijn
practische op-
leiding op de
werf van zijn
vader, waarna
hij gedurende
ruim twee jaar
bij de fa. Rob.

Thompson,
scheepsbouw-

werf te Sunder-
land werkzaam
was. Toen zijn
vader in 1899
de werf te Nieu-
wendam in exploitatie bracht, werd B. als bedrijfsleider
aangesteld. In 1902 werd de zaak in een N.V. omgezet,
waarvan B. directeur werd. Sedert 1916 zijn de werven
echter zijn persoonlijk bezit en worden zij in eigen beheer
en voor eigen risico voortgezet. De werf werd in 1850 door
B.'s grootvader te Amsterdam opgericht en er werd sedert
de exploitatie in 1899 in hoofdzaak aannemersmaterieel
gebouwd o.a. baggermolens, zuigers enz., grootendeels
voor export. Door den oorlog stagneerde het aannemers-
bedrijf en dientengevolge werd tot het bouwen van zee-
schepen overgegaan. In 1930 kwam er een teveel aan sche-
pen voor de buitenvaart en door den crisis moest het be-
drijf worden ingekrompen om bij scherpe concurrentie
mede te kunnen dingen naar datgene, wat op de binnenl.
markt werd gevraagd. Einde 1936 trad een groote ver-
betering in den scheepsbouw in, waarvan ook B. den weer-
slag ondervond. Hij heeft vele belangrijke opdrachten uit-
gevoerd o.a. voor de Visschershaven te IJmuiden en voor
de Kon. Paketvaart Mij. - Voor scheepsbouwaangelegen-
heden bezocht hij België, Duitschland, Amerika, Zweden



en Engeland. - Voor zijn bij den watersnood van 1916 be-
wezen diensten ontving hij een onderscheiding van H.M.
de Koningin. — Voordat Nieuwendam door Amsterdam
geannexeerd was, had B. zitting in den Raad van die
gemeente. - Nieuwendammerdijk 292, Amsterdam-N.


