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Dit verhaal is zo goed mogelijk overgeschreven uit de oud-Hollandse schrijfwijze van de jaren ’30.
Het verhaal gaat over het in de vaart brengen van een toenmalig splinternieuw schip, het enkelschroef
motorttankschip “Ensis” van de Koninklijke Shell Groep. Dit schip werd in 1937 gebouwd op de werf van de
Rotterdamsche Droogdok Maatschappij en ze had er alle proefvaarten op zitten. En met succes!
We hadden eerst diverse instanties gebeld voor toestemming om dat kloeke tankschip door middel van foto’s
aan onze lezers te laten zien. Gelukkig kregen wij die toestemming.
Het was op die zaterdagmiddag van onze rentrée op de uitgestrekte werf der Rotterdamsche Droogdok Mij. stil
en rustig. Links lag het enorme gevaarte van de in aanbouw zijnde “Nieuw Amsterdam” er vrijwel verlaten bij
in het dartele zonlicht. Hier en daar zag men op het schip nog een enkele arbeider, als een donker poppetje op
het zwarte ijzeren gevaarte, hoog tegen de lichte lucht. Aan de andere zijde van de werf zagen wij nog
verschillende schepen in reparatie liggen. Spoedig hadden wij de “Ensis” bereikt, na eerst nog enorme loodsen
en werkplaatsen te zijn gepasseerd. Toen we de loopbrug hadden bestegen stonden we aan het dek van deze
nieuwe boot. De man van de wacht ontving ons en wij vroegen deze Indiër naar de kapitein, die ons even later
vriendelijk tegemoet kwam. We kregen toestemming om er naar hartelust te kieken. En er was heel wat te zien
en vast te leggen op de gevoelige plaat.
We doen hier enkele fotografische grepen in de verkregen voorraad en hopen dat ze in de smaak zullen vallen
en het schip goed zullen weergeven. Op het benedendek waren enkele Indiërs druk bezig met het verplaatsen en
verrollen van zware vaten. Overigens troffen we ook hier op het schip, evenals op de werf, rust en kalmte. Dit
bevorderde onze goede en scherpe kijk op het fraaie schip,
Hiervan eerst enkele gegevens.
De “Ensis” heeft de volgende afmetingen: lengte over alles 446 ft 3,5 inch, lengte tussen de stevens 425 ft,
breedte op het grootspant 54 ft 0,3 inch, holte in de zijden van de bovenkant dekbalken 31 ft. De
waterverplaatsing van het geladen schip is 12.950 tons. Het ontwerp en de inrichting van het schip waren
gebaseerd op de grote ervaring van de Maatschappij en haar Lijnen, het resultaat van langdurige proefnemingen
en onderzoeken, zodanig dat in de exploitatie het grootst mogelijke rendement verkregen werd wat betreft
maximum vaarsnelheid bij het grootste laadgewicht met een minimum verbruik aan brandstof en
machinevermogen.
De constructie van het schip is volgens het gecombineerde langs- en dwarsspanten systeem met 2 langschotten,
terwijl het dwarsschottensysteem het schip in 24 compartimenten verdeelde, waardoor het in staat is
verschillende soorten lading tegelijkertijd te vervoeren. Het voorruim is speciaal ingericht voor het transport
van stukgoederen en verpakte producten.
Speciale zorg is gewijd aan de verblijven van de gezagvoerder, de eerste machinist, de officieren en
machinisten en de bemanning, zodanig dat zo veel mogelijk comfort verkregen werd.
De voortstuwingskracht van dit 9100 tons schip werd geleverd door een, door Stork volgens het
Werkspoorsysteem gebouwde, 4-tact enkel-werkende 6 cilinder super-charged Dieselmotor van 2800 pk . Met
dit gekozen type machine werd, behalve de grootste zuinigheid, ook de meeste bedrijfszekerheid verkregen. Dat
laatste is uiteraard van groot belang.
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We konden ons overtuigen van de uitstekende inrichting van dit tankschip, dat zowel aan de hoge eisen van
praktijk als aan die van comfort voldoet. Er is een perfecte technische outillage (motoren, stuurinrichting, e.d.)
en een grote en praktische laadruimte.
Er zijn inderdaad gezellige verblijven voor de bemanning. We bewonderden o.m. een gezellige rookzaal voor
de officieren, met een moderne schoorsteen, knusse hoekjes met brede stoelen en een prachtig radiotoestel, enz.
Voorts had men er kleurige reproducties opgehangen van Nederlandse schilders, die werden beschenen door
een heldere interieurverlichting. Eigenlijk was het hele schip voorzien van een smakelijk interieur.
Er was een duidelijke prestatie geleverd door een dergelijk mooi schip af te leveren. De opdracht van de
“Shell” heeft bovendien de werkgelegenheid in ons land vermeerderd.
Moge de “Ensis” goed en met succes varen!

De splinternieuwe “Ensis”, uitzicht op de mast en de schoorsteen.
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Een fraai fragment van de “Ensis”.

De grote schoorsteen.
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Een der sloepen in de takels op het sloependek van de nieuwe “Ensis”.

Zo lag de “Ensis” afgemeerd.
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Een matroos van de “Ensis”.
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Een hoekje van de rookzaal voor de officieren,
met boven de schoorsteen een reproductie van een “Binnenhuisje” van Alb. Neuhuys.

In zes talen “Streng verboden te rooken”, een noodzakelijk verbod.

6

