
Deterding, Dr. h.c. Sir Henri Wilhelm August. - Oud-
directeur-generaal van het Koniuklijke-Shell (Royal-
Dutch) concern, thans lid van den raad van oomm. der
Koninklijke Petroleum-Maatscbappij. - Geb. 19 Apr. 1866
te Amsterdam,
uit het huw.
van Jakob Phi-
lip D., gezagv.
ter koopvaar-
dij , geboren
'1830, en Adol-
phine Geer-
truida Kaiser,
geboren 1837.-
Geh. op 2 Juni
1936 te Am-
sterdam met
Charlotte Min-
na Knaack, ge-
boren 28 Maart
1898. - Kinde-
ren: Adolphine
Alberta, geb.
1896; Henri,
geb. 1897; Ro-
nald Frits, geb.
1900, uit 1ste
huwel i jk ; Ly-
dia Zindida,
geb. 1926; Olga
Maria, geb.
1927, uit 2de huwelijk en Loui.se Kath.ari.na Frederica,
geb. 1937, uit 3de huwelijk. - Onder de groote Netler-
landsche figuren neemt sir Henri Deterding wel een zeer
vooraanstaande plaats in. Met als basis de opleiding aan
de H.B.S. met 5.-j.c. op de Westermarkt te Amsterdam
heeft hij zich geheel door eigen, kracht opgewerkt tot chef
van een de geheele wereld omvattend petroleum concern.
Aanvankelijk was hij, na in 1882 voor het eindex. H.B.S.
te zijn geslaagd, als jongste bediende—hij was nog maar
16 j. oud — bij de Twentsche Bank werkzaam. Hi j bleef
er tot 1888 en ontving in die zes jaar een grondige oplei-
ding in het bank vak. Tot 1888 was hij daarop in functie
bij de Nederlandscho Handel-M^aatschappij te Amster-
dam, die hem in laatstgenoemd jaar naar Batavia uit-
zond, daarna als accountant naar Medan waar hij kort
daarop wrnd. subagent werd. In 1891 werd hij in den rang
van sub-agent naar Penang overgeplaatst. — Te Peuang
was het, dat J. B. August Kesslcr, de toenmalige directeur
der Koninklijke Petroleum-Maatschappij, mot hem in
relatie trad, met het gevolg dat D. in 1 896 in leidende func-
tie naar de K.P.M, overging. Reeds oen jaar nadien volgde
zijn benoeming tot waarnemend directeur en toen in 1901
Kessler onverwachts overleed, bevorderde men I). tot
directeur en in 1902 tot directeur-generaal. - Sindsdien
heeft de maatschappij zich tot hot tegenwoordige, do
gehcole wereld omspannende concern ontwikkeld en
tevens tot een politieken machtsfactor van menigmaal
beslissende beteekenis. Een jaar na zijn benoeming tot
dir.-gen. associeerde de Kon. Petr.-Mij. zich met de
Britsche Shell en. de H. H. Rothschild frères te Parijs,
waarna als gezamenlijke verkooponderneming do Asiatic
Petroleum Company gesticht werd. In verband, met den



steeds feller wordenden concurrentiestrijd tegen het Ame-
rikaansche Standard Oil concern werden vervolgens door
de Koninklijke & Shell. Mij. twee dochterondernemingen
opgericht, t.w. de Bataafsche Petroleum-Maatschappij als
exploitatie-onderneming en de Anglo-Saxon Petroleum
Company als transport-, opslag- en distributie-onderne-
ming. - Na zich aanvankelijk tot Ned.-lndië te hebben
bepaald, breidde de Kon. Petr.-Mij. haar invloedssfeer
.steeds verder uit. In 1906 legde zij op een aanzienlijk deel
der Roemeensche petroleumterreinen beslag, in 1910 werd
ook de exploitatie van Russische olievelden ter hand ge-
nomen en in 1911 volgden de eerste boringen in Egypte.
Toen daarop in 1912 de maatschappij haar invloed ook
naar de Vereenigde Staten en Mexico had uitgestrekt, was
het concern tot een der grootste petroleumondernemingen
ter wereld geworden. Weliswaar noopte de wereldoorlog
haar, de verdere uitbreiding van haar invloed tijdelijk te
staken, doch daar stond tegenover een enorme toeneming
der productie, sterk gestegen verkoopprijzen en de groote
politieke macht, welke zij verwierf, doordat de geallieerde
mogendheden wat de levering van petroleum en petro-
loumproduoten betrof, vrijwel geheel van de Koninklijke-
Shell afhankelijk waren. - Onmiddellijk na beëindiging
der vijandelijkheden logde hot concern zich onder leiding
van D. toe op de exploitatie der Veiiezolaansche petroleum-
terreinen, met Willemstad op Curacao als voornaamste
verschepingshaven. Daar staat tegenover, dat de Rus-
sische petroleum velden als gevolg van de bolsjewistische
revolutie voor het concern voorloopig verloren zijn ge-
gaan. — In 1937 trad si r Henri Deterding als dir.-gen. af,
doch hij bleef als lid van den raad van comm. belang bij het
concern houden. - De Technische Hoogeschool te Delft
verhief hem in 1928 tot doctor honoris causa in de Tech-
nische Wetenschappen. In 1919 had koning George V van
ingeland hem tot Knight commander of the British
Kmpire verheven. — Het Mauritshuis te 's-Gravenhage en
het Rijksmuseum te Amsterdam ontvingen in 1936 be-
langrijke schenkingen van hem. In datzelfde jaar wekte
zijn „10 millioenplan", waarbij D. voor f 10.000.000.—
landbouw- en veeteeltproducten uit de markt nam en deze
aan de Duitsche Winterhulp schonk, groot opzien. —
Rittergut Dobbin b. Krakau a. See, Duitschl.


