
Salberg, Jan Hendrik Cornelis. - Directeur N.V.
Dok Maatschap-
pij, Amsterdam.
- Geb. 27 Maart
1878 te Goes. -
Vader: Max
Salberg, fabri-
kant ; Moeder:
Maatje Kake-
beeke.-15 April
1922 te Hilver-
sum geh. met
Sjoukje Jeanne
Maria Feijen. -
Kinderen: Lili,
geb. 17 Febr.
1923; Jan Hen-
drik Cornelis,

>.27Aug.'24.
S. bezocht de

H.B.S. te Mid-
delburg en de
Polytechnische

School te Delft.
In 1905 ging hij
naar Amerika,
waar hij op di-

Ned.



verse werven werkzaam was. Na drie jaar keerde hij naar
Nederland terug en trad in dienst bij de Ned. Scheepsbouw
Mij. als scheepsb.kundig ing. (tot 1920). Op S.' initiatief
werd met medewerking van Dr. E. Heidring, directeur
van de K.N.S.M. en wijlen Mr. A. J. van Hengel, direc-
teur der Amsterdamsche Bank, tot stichting van de
Nederlandsche Dok Maatschappij besloten. Tot de com-
binatie van reeders en bankiers, die den bouw van de
N.D.M, financierden, traden toe, behalve de Amster-
damsche Bank en de K.N.S.M.: de St. Mij. Nederland en
de Koninklijke Hollandsche Lloyd; later door invloed va-n
Wilmink, tevens de Nederlandsche Handel Mij., de
Twentsche Bank, de Nederlandsch Indische Handelsbank
en de Holl. Stoomboot Mij. - Op 17 Dec. 1920 vond de
officieele oprichting plaats. De N.D.M, kreeg beschikking
over drie gegraven dokken met moderne kranen, een
machinefabriek en scheepsbouwloodsen. Ondanks heftige
concurrentie wist zij haar plaats te behouden en ver-
grootte langzaam maar zeker den kring van haar opdracht-
gevers. - In 1928 bedroeg het aantal arbeiders circa 750;
in Aug. 1938 was het tot 1850 gestegen. Behalve de drie
dokken, zijn twee groote hellingen in gebruik. Het groot-
ste schip, dat gedokt kan worden: 30.000 ton; het grootste
schip, dat gebouwd kan worden: 15.000 ton; het grootste
afgeleverde schip tot 1938: 9.100 ton. - S. bereisde in den
loop der jaren bijna geheel Europa. — Utrechtscheweg 121,
Hilversum.


