J.H. van Mastenbroek, Graanelevatoren in de Maashaven. Bron: Album Rotterdam, October 1915. Verzameling Jur Kingma.
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Drijvende elevatoren voor graan en steenkool
JUR KINGMA EN JOOP LANGIUS

Jur Kingma en Joop Langius

Kunst en hijswerktuigen vormen geen veel voorkomende combinatie. Maar soms duiken er parels
op waar de kunstenaar werd geïnspireerd door hijs- of transportwerktuigen. Vanaf 1910 verschenen
er verschillende fraaie fotoalbums van steden. De plaatselijke industrie speelde een belangrijke rol
omdat fabrikanten en kooplieden werden geacht tot de kopers te behoren. In de eerste wereldoorlog
verscheen er zo’n fotoboek over Rotterdam. Behalve veel foto’s van indrukwekkende kantoren stonden
er reproducties van krijttekeningen van de kunstenaar J.H. van Mastenbroek. Deze tekeningen zijn
de aanleiding om wat meer uit te zoeken over de pneumatische graanzuigers en graanelevatoren
die hij afbeeldde. In een iets ouder fotoalbum over de Rotterdamse haven staan naast foto’s van de
graanelevatoren en graanzuigers ook drijvende bunkermachines. Bunkermachines werden ook wel
drijvende kolenelevatoren genoemd. In deze extra Nieuwsbrief van NedSEK daarom een kort verhaal
over de geschiedenis van de graanelevatoren, graanzuigers en bunkermachines in Rotterdam.
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J.H. van Mastenbroek,
Graanelevatoren in de
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Verzameling Jur Kingma.

De kunst en het hijsen

Nieuwe wijze van graanlossen in Maashaven. Foto ca. 1910. Bron: Album Rotterdam, October 1915. Verzameling Jur Kingma.
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J.H. van Mastenbroek graanelevatoren bij de graansilo. Bron: Album Rotterdam, October 1915. Verzameling Jur Kingma.

Van zakgoed naar bulk

Een van de veranderingen in de Rotterdamse haven die
de schilder van Mastenbroek documenteerde was de
overgang van zakgoed naar los gestorte lading. In de
periode van de zeilvaart werden granen, waar ook rijst bij
behoorde, in zakken vervoerd. In zeilschepen zou los vervoerd graan kunnen gaan schuiven en zo het schip doen
kapseizen. In 1842 werd in Buffalo in de Verenigde Staten
de eerste graanelevator aangedreven door stoomkracht
gebouwd. Dit maakte het verschepen van granen als los
gestort massagoed mogelijk. Dat gebeurde aanvankelijk
alleen op de Amerikaanse Grote Meren. Zo’n graanelevator leek op de schepperij uit een Hollandse pelmolen. Het

was een houten koker met een ronddraaiende eindeloze
leren riem waaraan schepbakjes of schepemmers zaten.
Boven in de houten zuiger toren werd het graan in een
verzamelkaar gekiept. In de Verenigde Staten was een
sterke prikkel voor mechanisering want in de groeiende
Amerikaanse industrie was er altijd een tekort aan arbeiders. De graanelevator op stoomkracht kon veel arbeiders
vervangen. Rond de Amerikaanse Grote Meren ontstond
een transportsysteem over waterwegen en spoorwegen
waarbij steeds vakere graan in bulk werd vervoerd. Later
zou het Amerikaanse graan uit het Middenwesten via het
Eriekanaal en de haven van New York naar Europa worden verscheept.

Maashaven Rotterdam ca 1910. Op de voorgrond een kolenelevator, achter het stoomschip een kleine drijvende kraan en daar weer achter drijvende pneumatische
graanzuigers. De kolenelevator en de drijvende kraan bunkeren het stoomschip. Bron: Album Rotterdam, October 1915. Verzameling Jur Kingma.
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Graanelevatoren en
graanzuigers

De graanelevator werd in Nederland
bekend onder verschillende namen:
emmerladder,
jacobsladder
en
bekerelevator. In 1893 schreef het
Algemeen Handelsblad dat een
Engelse ingenieur een graanzuiger
had gebouwd die 100 ton graan per
uur uit een schip kon lossen 1. Dat
was ingenieur F.E. Duckham die
voor een van de Londense havenbedrijven een drijvende graanzuiger
op stoomkracht had gebouwd. De
Holland Amerika lijn experimenteerde in 1896 met een emmerladder.
Nadat in Engeland in 1893 de eerste drijvende graanzuiger in gebruik
was genomen nam in 1896 de Duitse
firma Luther het patent over. Op aandringen van Duitse graanhandelaren
onderzocht men in Rotterdam de
mogelijkheid om drijvende graanzuigers in te zetten. In 1905 werden
in de Rotterdamse haven de eerste
graanzuigers in gebruik genomen.
De introductie verliep niet vlekkeloos omdat er nogal wat technische
problemen waren. Dit gaf de graanwegers de kans om tegenstand te
organiseren. Alle graanwegers in de
haven gingen in staking. Een langdurige periode van arbeidsonrust
brak aan. Er waren ook problemen
om de graanzuiger in de bestaande
praktijken van graanhandelaren in te
passen. Het duurde ongeveer vijf jaar
voor de pneumatische graanzuigers
het pleit hadden gewonnen 2. Met de
mechanische overslag van steenkool
ging het sneller.

Doorsnede pneumatische graanzuiger. Verzameling: Joop Langius.

De infrastructuur voor transport en overslag van steenkool

vende kolenoverslag in gebruik. Met zijn stoomlieren en
derrick kranen was dit de eerste mechanische overslag
waarmee één ton per minuut kon worden overgeslagen.
In 1865 kwam Atlas II er bij. Ze waren in gebruik tot het
begin van de twintigste eeuw 3.
Vooral de bevelhebbers van de grote oorlogsvloten
zochten naar verbeteringen van de wijze van bunke-

Steenkool werd al eerder verscheept als bulkvracht. De
bakermat daarvan was het Verenigd Koninkrijk. Tussen
de kolenhavens vlakbij de mijnen in Noordoost Engeland
en Londen was een levendig transport van ‘sea-coal’.
De kolenschepen werden geladen
aan staithes, verhoogde kades waar
spoorwegwagons via onderlossing
of kiepen via een glijgoot de steenkool in de ruimen van een schip
konden laden. De staithes werden
opgevolgd door kolentips, waar op
de kolenwagons werden opgehesen
en op mechanische wijze werden
gekiept. In Londen werd de schepen
aanvankelijk met behulp van manden en spierkracht van havenarbeiders gelost. In 1852 werd het eerste
stoomschip gebouwd, speciaal voor
het transport van steenkool, ss John
Bowes. Geleidelijk werden kranen
ingeschakeld voor het hijsen van
bakken met steenkool uit het ruim.
De eerste drijvende installatie voor
het overslaan van steenkool uit
schepen was de coal derrick Atlas
I van de Londense kolenhandeSchilderij van kolenoverslag ponton Atlas I op de Theems. Schilder: Cornelius Wagner (1870 - 1956) Hier
laar William Cory. Deze was in 1862
konden kolenschepen uit Noordoost Engeland hun kolen overslaan op Thames barges zonder dat ze op de
gebouwd als bergingsschip maar
vloed hoefden te wachten. National Maritime Museum Greenwich object D:BHC312
kwam al snel als ponton voor drijNEDSEK NIEUWSBRIEF
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De oudste drijvende installatie voor de overslag van steenkool Atlas I op de Theems. Bron: Greenwich Historical society.

ren – het vullen van de kolenbunkers – van oorlogsschepen. De enorme stoomketels van slagschepen vroegen
om gigantische hoeveelheden steenkool, vooral als ze op
topsnelheid voeren. Marines van de verschillende landen bouwden over de hele wereld steunpunten waar
ze kolen konden innemen. De Britse marine was hierin
het meest succesvol, met bunkerfaciliteiten in Gibraltar,
Malta, Cyprus, Port Said, Aden, Ceylon, Simonstown en
Singapore. Deze politiek heeft bijgedragen aan de Britse
suprematie op de oceanen 4. Het bunkeren van een oorlogsschip met spierkracht was een traag proces. Zakken
van 100 kg werden aan boord gehesen of op kruiwagens via een loopplank aan boord gebracht. Zo was
de maximum bunkercapaciteit 30 ton per uur. Er werd
hevig gezocht om oorlogsschepen op zee van steenkool te voorzien. Sinds 1898 experimenteerde men met
een soort trolleykranen op kolenschepen, het systeem
van de Temperley transporter 5. Er werden talloze andere systemen bedacht met transportschroeven, elevatoren, transportbanden en wat al niet. De technische
uitvoering lukte niet. Voor de eerste wereldoorlog lukte
het om het bunkeren van grote oorlogsschepen met
behulp van spierkracht op te voeren tot 100 ton per uur.
Ook de steeds groter en sneller wordende passagiers
schepen hadden grote voorraden steenkool nodig. De
in 1906 gebouwde Mauretania - toen het grootste schip
ter wereld – had voor de reis van Southampton naar New
York 6200 ton steenkool nodig. Dit was extreem, maar
laat zien hoe belangrijk de innovatie van het bunkeren van
schepen was.

Kolenhaven Rotterdam

De overslag van steenkool speelde in Rotterdam aanvankelijk maar een beperkte rol. Duitse kolenmijnen, verenigd in de Westfälischer Kohlen-Ausfuhr-Verein drongen
bij het gemeentebestuur aan op faciliteiten voor de overslag van steenkool om zo te kunnen concurreren met de
Engelse kolenexporteurs 6. Onderzoek in Engeland toonde
de belangrijke rol van de kolentips aan bij het laden van
zeeschepen met steenkool aangevoerd in spoorwagons.
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De Maatschappij tot exploitatie van de Staatsspoorwegen
had een eenvoudige kolentip aan de Spoorweghaven. In
1887 bouwde het Rotterdamse havenbedrijf een hydraulisch bewogen kolentip aan de Binnenhaven. In 1895 volgde een tweede. En een derde, elektrische kolentip werd in
1898 gebouw op de kop van de kade tussen de 1e en 2e
Katendrechtse haven 7. In 1908 bestond er een robuuste
technische infrastructuur voor de export van steenkool via
de haven van Rotterdam. Naast de kolentips waren er drie
verrijdbare kranen. Belangrijker waren de drijvende installaties: zes elevatoren – met een paternoster systeem – die
60 ton per uur konden overladen, de transporteur Pluto die
120 kolen per uur kon overslaan, de Prosper die 200 ton
en de Elevator-Transporteur die 420 ton kon overslaan.
Verder waren er drie drijvende kranen die 50 ton per uur
en een die 70 ton per uur kon overslaan. Zij werden vooral
gebruikt voor het bunkeren van schepen 8.

De Duitse kolenexport

De steenkoolelevatoren waren in gebruik genomen door
kolenhandelaar P.W. Louwman die vanaf 1892 de overslag van steenkool voor het Duitse cokessyndicaat verzorgde. Steenkool werd aangevoerd per spoor. Door de
snelle ontwikkeling van het Rijnvervoer werd al spoedig
het vervoer per Rijnschip veel goedkoper. In 1898 nam
Louwman de eerste omgebouwde zandelevator in gebruik
om kolen te lossen 9. Hierbij werd aanvankelijk nog spierkracht gebruikt om de emmers te vullen. Het systeem
werd steeds meer onafhankelijk van spierkracht. In 1893
werd het Rheinisch-Westfälische Kohlensyndikat opgericht om de export van steekool te bevorderen. De markt
werd verdeeld in 37 districten. Voor Nederland kreeg de
1896 opgerichte Steenkolen Handelsvereniging (SHV) het
monopolie. Deze onderneming was opgericht door kolenhandelaren die eerder individuele Duitse mijnen vertegenwoordigden. Vaak waren ze van oorsprong spoorwegbeambten die de kolenhandel aanvankelijk als nevenfunctie
beoefenden 10. In 1904 kreeg de SHV ook het monopolie van de handel in steenkool die over de Rijn naar
Rotterdam werd vervoerd. Het steenkoolvervoer over de
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Kolentransporteur / bunkermachine Harpen gebouwd door de werf Gusto voor de SHV . Afbeelding: Virtueel museum werf Gusto.

Rijn vroeg om andere transportwerktuigen. Want behalve
dat het lossen van steenkool met behulp van spierkracht
vaak onmenselijk zwaar was, leidde het vaak tot breuk
van steenkool. Bovendien zou de toename van het vervoer onmogelijk verwerkt kunnen worden met spierkracht.
Dit verhaal werd in het verleden al op goede gronden in
twijfel getrokken 11.

Havenbaronnen en bunkermachines

De Rotterdamse havenbaronnen George (D.G.) van
Beuningen en Willem van der Vorm zouden een
belangrijke rol spelen bij de innovatie van het bunkeren
van schepen. George van Beuningen (1877-1955) werd
geboren met een gouden lepel in de mond. Hij was een
van de zoons van H.A. van Beuningen, oprichter van de
SHV. Na een opleiding aan een Duitse handelsschool en in
de praktijk werd hij in 1902 naar Rotterdam gestuurd om
daar een vestiging van de SHV op te zetten. Hij nam in
snel tempo een aantal Rotterdamse kolenhandelaren over
(Jack R. Dutilh, D.G. Bingham, H.A.A. Van Nievelt en P.W.
Louwman) zodat hij zich een sterke positie verwierf 12. In
zijn ongepubliceerde memoires beschreef George van
Beuningen hoe hij actief betrokken zou zijn geweest bij het
ontwerpen van bunkermachines. In 1904 besloot het
bedrijf tot de aanschaf van een drijvende bunkermachine.
Er was een wondermachine in Londen. Na zijn bezoek aan
Londen bleek deze niet te werken. Later hoorde hij dat er
zo’n wondermachine in de U.S.A. in werking was. Hij
kreeg toestemming van het hoofdkantoor van SHV in
Utrecht om af te reizen naar Amerika. Om zich er persoonlijk van te overtuigen dat deze wondermachine, zo als die
werd genoemd, geschikt zou zijn voor Rotterdam. De reis
en de bezichtiging waren waardevol omdat bij terugkomst
in Rotterdam, Van Beuningen het mandaat kreeg om een
bunkermachine te ontwikkelen en een drijvende stoomkraan voor de overslag van kolen aan te kopen. In 1905
ontstond er samenwerking met de ingenieurs van de werf
Smulders. Toen werd de drijvende bunkermachine onder
de naam Pluto gebouwd en in dienst gesteld. Ze werd vernoemd naar de kolenmijn Pluto in Westfalen. Later
NEDSEK NIEUWSBRIEF

gevolgd door de Harpen en Prosper. Het waren zelf varende hopperschepen met een laadvermogen van 600 tot
700 ton. De kolen kwamen uit het ruim, de hopper, op een
transportband die daarna schuin vanaf de boeg in een
ijzeren toren omhoog liep zodat de kolen het dek van het
te bunkeren schip konden bereiken 13. In dat jaar werd ook
de stoomkraan gebouwd die nog geen naam kreeg maar
nr 1 werd genoemd. Aldus het 'hagiografische' relaas 14.
Van Beuningen heeft ongetwijfeld een rol gespeeld bij de
plannen om drijvende bunkermachines te bouwen. Maar
zijn technische kennis speelde hierin zeker geen rol. Daar
komt nog bij dat hij in 1910 een conflict kreeg met de werf
Smulders. Enige jaren daarna kwam Van Beuningen in het
bezit van de scheepswerf Piet Smit jr, die de vloot van de
SHV ging onderhouden 15. Zijn grote concurrent Willem
van de Vorm van de Scheepvaart en Steenkolen maatschappij bracht in 1910 een vergelijkbare kolentransporteur in de vaart. Deze was gebouwd bij de werf Conrad in
Haarlem. Willem van der Vorm (1873 – 1957) was een boerenzoon uit IJsselmonde die zijn loopbaan begon als loopjongen op een bedrijf in de haven. Via avondstudie
bekwaamde hij zich in boekhouding en langzaam klom hij
op de maatschappelijke ladder. Hij werd inspecteur bij De
American Petroleum Company (APC) die in 1891 was
opgericht. Van der Vorm vond de prijs van de Duitse bunkerkolen voor de tankschepen van de APC te hoog en
richtte de Scheepvaart en Steenkolen Maatschappij op
(SSM) die steenkool uit Noordoost Engeland importeerde.
In 1905 werd hij de belangrijkste aandeelhouder van de
SSM, die al snel een belangrijke tegenspeler werd van het
Rheinisch-Westfälische Kohlensyndikat. Hij werd aandeelhouder in Engelse en Nederlandse mijnen. En net als
George van Beuningen werd hij eigenaar van een groot
aantal ondernemingen. Hij geldt als redder van de
Indische Bank, de Rotterdamse Bank (Robaver) en de
Holland Amerika Lijn 16. In 1926 verkocht van der Vorm de
aandelen van de SSM aan de beleggingsmaatschappij
Unitas van zijn concurrenten van de SHV. Het was een
deal die geheim moest blijven voor het RheinischWestfälische Kohlensyndikat.
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In 1911 zonk de bunker
machine. Mogelijk
leidde een conflict over
de reparatie tot een
verwijding tussen George
van Beuningen en de
werf Gusto.
Foto:
Virtueel museum werf Gusto.

Werf Gusto en de bunkermachines

Het was Ir J.D. Dresselhuijs van de Slikkerveerse werf
A.F. Smulders, en later van de Schiedamse Werf Gusto
v/h A.F. Smulders, die de eerste bunkermachine ontwierp
17
. Deze varende machine zou zijn ontworpen naar aanleiding van een Frans voorbeeld: een zelf-trimmer; een schip
dat zich zelf kon lossen via een transportband. Vaartuigen
met emmerkettingen waren al bekend uit de baggerwe-

reld. Met name de Haarlemse werf Conrad had al ruime
ervaring op dit gebied. Net als de Werf Gusto bouwde
deze werf vanaf 1894 emmerbaggermolens. Verder hebben ze ook verschillende transporteurs met emmerkettingen gebouwd voor het lossen van bakken die onder
andere werden ingezet bij de aanleg van spoorwegen. Bij
de eerste drijvende kolentransporteur was de innovatie de
combinatie van een transportband die onder het laadruim

In 1912 leverde werf Gusto nog de grote bunkermachine Westfalen aan de SHV. Foto: Virtueel museum werf Gusto.
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Brown hoists in Cleveland.
Ohio De eerste effectieve
kranen voor het lossen van
massagoed.
Foto:
Collectie Library of Congress.

die doorliep naar een hijstoren in het voorschip. Boven in
de toren werden kolen in een draaibare stortgoot gestort
die boven de luiken van de kolenbunkers van een te bunkeren schip kon worden gebracht. De bunker
machine
voor de SHV werd in het geheim gebouwd zodat de
havenarbeiders geen kans kregen oppositie te organiseren. Met de Pluto, de eerste bunkermachine van de SHV,
konden zeven mensen in een uur 250 ton steenkool bunkeren. Met handkracht zouden hiervoor 250 man nodig
zijn geweest. Met een tweede bunkermachine was de
SHV onafhankelijk geworden van de macht van de havenarbeiders. En nog belangrijker was dat in 1905 het bunkeren van een stoomschepen met behulp van de spierkracht van havenarbeiders fl. 1.10 per ton kostte, maar
met behulp van de tranporteurs fl. 0,60 18. Dat was een

groot verschil. Daarbij kwam dat het vervoer van steenkool per Rijnschip een vijfde kostte van het vervoer per
spoor. Rotterdam was als Rijnhaven dus bevoordeeld.
Omdat de vraag naar steenkool groter was dan het Duitse
aanbod werd ook veel Engelse steenkool gebruikt als bun-

Doorsnede Ertskraan Jos de Poorter. Afbeelding: Verzameling Jur Kingma.

In 1895 bouwde Figee in Haarlem deze ‘kolenlichter’ voor een gasfabriek in
Stockholm. Het is een aanpassing van de Brown hoist.
Bron: De Ingenieur 11, 1896.
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In 1904 plaatste het havenbedrijf Jos de Poorter in de Poortershaven tussen
Hoek van Holland en Maassluis Brown Hoist voor de overslag van erts.
Afbeelding: Verzameling Jur Kingma.
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Kolensjouwers waren actief in heel Europa en mijnen, steenkoolopslagplaatsen en havens
Tekening van de Belgische schilder Joseph Lacasse die in Parijs werkte.
Bron: Catawiki.

De werf Conrad in Haarlem leverde in 1886 deze elevator aan de firma
Goedkoop in Amsterdam. Het is een voorloper van de elevatoren voor
graan en steenkool. Foto: Verzameling Jur Kingma.

Tot de komst van aardgas in 1959 waren er kolenboeren die de
zakken huisbrand de trap van woningen opsjouwden.
Foto: Geheugen van Nederland.

Voor de aanleg van de spoorweg Geldermalsen Gorinchem-Dordrecht in de jaren 18831885 leverde de werf Conrad in Haarlem deze elevators om zand uit bakken te halen. Het
zijn eigenlijk baggermolens op het droge. Foto: Verzameling Jur Kingma.

Elevatorachtige
machines hadden eind
negentiende eeuw al
meerdere toepassingen.
In 1891 leverde de
Werf Conrad deze
excavateur, in het Duits
Eimerkettenbagger
(emmerkettinggraver)
genoemd, voor de
aanleg van de haven van
Düsseldorf.
Foto:
Verzameling Jur Kingma.
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In 1887 maakte de Werf Conrad deze drijvende excavateur om bakken rioolslib van de gemeente Parijs te lossen. Foto: Verzameling Jur Kingma.

kerkolen. De werf Gusto bouwde drie varende transporteurs
voor de SHV: de Pluto, Prosper en Harpen. Zij werden
geladen aan kolentips of door kranen. In 1908 werd de
drijvende bunkerinstallatie Holland gebouwd met een telescopische emmerladder om kolen uit Rijnschepen te laden,
gevolgd in 1912 door de Westfalen. In 1908 bouwde Gusto
de eerste laadbrug voor de SHV 19.

De rol van de Amerikaanse inspiratie

Volgens de memoires van George van Beuningen was
de drijvende bunkermachine Pluto geïnspireerd op een
bunkermachine in Ashtabula Ohio aan het Eriemeer. Daar
werd ijzererts, dat aankwam in grote massagoedschepen, overgeslagen op spoorwegen die het naar de hoogovens van Pittsburgh in Pennsylvania brachten. Op de
terugweg namen zij steenkolen mee die moesten worden
NEDSEK NIEUWSBRIEF

gebunkerd. In historische verhalen over deze stad is niets
te vinden over de wonderbare bunkermachines. Schepen
werden met kolen geladen met behulp van kolentips (coal
dumpers). Die stonden al in Rotterdam. Daarvoor hoefde D.G. van Beuningen niet naar de Amerikaanse Grote
Meren. In 1902 was daar wel het ss Herrepin in de vaart
gekomen. Het was de eerste self-unloader, een scheepstype dat later een belangrijke rol zou spelen bij het bulk
transport op de Grote Meren. De Herrepin was een verbouwde houten schoener, die werd gebruikt voor het
transport van steen 20. Daarbij werd gebruik gemaakt van
een transportband. In de havens aan de Grote Meren
waren wel vele andere nieuwe technische zaken te bekijken. Het lossen van erts was daar in de loop van de tijd
steeds verder gemechaniseerd. De Brown brugkraan is in
1881 uitgevonden door Alexander Brown om het lossen
'DE KUNST EN HET HIJSEN'
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De industrieschilder Herman Heyenbrock maakte deze pastel van de bunkermachine Holland van de SHV. Het stoomschip wordt mechanisch gebunkerd maar het
wordt nog gelost met behulp van spierkracht en glijgoten. Afbeelding: Maritiem Museum Rotterdam.

van erts in de havens van de Grote Amerikaanse meren
te bespoedigen. Het is een schuin geplaatste brugkraan
waarover een trolley loopt. Daaraan zit een bak die in het
scheepsruim wordt neergelaten. Als een soort trekbak
van een dragline wordt de bak volgetrokken met erts.
Rond 1900 werd zo 75% van alle erts aan de havens van
de Grote Meren op mechanische wijze gelost 21. Tijdens
de reis van D.G. van Beuningen naar de USA waren de
Brown coal hoists al voor een deel vervangen door Hulett
unloaders. De eerste kwam in 1899 in gebruik. De Brown
Hoist kon 1,5 ton in een keer transporteren. De Hulett
kon 15 ton in een keer aan 22. Dit zijn reusachtig kranen.
Wij zouden ze tegenwoordig knik-arm kangoeroekranen
noemen. De bedieningsman van de grijper stond boven
op de grijper. Deze machines lijken niet op de bunker
machines in Rotterdam. Het principe van mechanische
overslag zal ongetwijfeld heel inspirerend zijn geweest.
Het is waarschijnlijker dat de Hulett grijperkranen een
inspiratie zijn geweest voor de eerste drijvende stoomkraan van de SHV die werd gebruikt om de nieuwe kolentransporteurs te laden. Na zijn studiereis naar Amerika
liet Van Beuningen de eerste drijvende kraan bouwen bij
Figee 23. In 1895 bouwde Figee al een kolenlichter, een
losinstallatie voor een gasfabriek in Stockholm. Deze lijkt
sterk op de Brown Hoist 24. Overigens waren in 1905 bij
het zeehaven en kolenstation Sabang op Sumatra al grote
elektrische kranen van Duits fabricaat in gebruik bij het
bunkeren van zeeschepen. In 1907 liet de firma Jos de
Poorter een aantal door een stoommachine aangedreven brugkranen plaatsen bij de Poortershaven, tussen
Maassluis en Hoek van Holland. Zij lijken nog het meeste
op de uiteindelijke versie van de Brown Hoist. Het havenbedrijf Thomson plaatste in 1912 vier brugkranen van
het Duitse DEMAG. Dit type kranen zou in de volgende
decennia de kades in Rotterdam domineren. Met deze
brugkranen kon men van schip tot schip overslaan maar
10   N E D S E K
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ook eerst op de kade opslaan of in spoorwagons. De
introductie van deze kranen leidde tot een enorme toename van de overslagcapaciteit.

De sociale aspecten van de mechanisatie
van de havenarbeid

Op 15 maart 1905 in de nacht werd onder
toeziend oog van Frits Fentener van Vlissingen, George
van Beuningen en hun echtgenoten de bunkermachine Pluto beproeft bij de RDM door het stoomschip
Hollandia te bunkeren met tweehonderd ton bunkerkolen. En dit recht tegenover de werf van Smulders. De
kolensjouwers lagen nog op een oor onwetend van de
veranderingen die zich in hun sector voltrokken. De
kolensjouwers, die met de Pluto moesten gaan werken,
gingen in vergadering en hebben het werk neergelegd.
Van Beuningen had echter al een schriftelijke verklaring
in zijn zak wat de voorwaarden voor de vaste medewerkers van de SHV zou inhouden 25. Dat er geen ontslagen
zouden volgen en dat er zelfs meer werknemers zouden
worden aangetrokken. Van Beuningen gaf aan de werknemers de garantie dat zij een vast loon zouden ontvangen als zij zich onthielden van stakingen. Dit beleid heeft
de SHV geen windeieren gelegd en het bedrijf een voorsprong gegeven in de vele landen waar zij bunkerstations
had 26. In een volgend stadium werd de bunkermachine
of kolentransporteur uitgerust met een emmerketting om
de kolen uit een lichter rechtstreeks over te slaan in de
bunkerruimten van een stoomschip. Dit was de drijvende
bunkermachine Holland die in 1910 werd gebouwd 27. Die
kon gemiddeld 420 ton kolen per uur overslaan, met een
maximum van 670 ton per uur.

De verdere gevolgen

De
beschikbaarheid
van
de
grote
drijvende
overslagmachines in Rotterdam leidde er toe dat men zich
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Kolenoverslag in de Waalhaven. Links de drijvende bunkermachine Holland en rechts een elevator die kolen uit het ruim van een Rijnschip in het ruim van een zeeschip stort. Foto: Verzameling Jur Kingma.

in de Westfaalse mijnen meer ging toeleggen op export.
Het transport van steenkool verschoof grotendeels van het
spoor naar de Rijn.
De gemeente Rotterdam had in 1903 de eerste grijper-

kraan op de wal laten installeren voor de overslag van
basalt. Vanaf 1905 had de SHV ook drijvende grijperkranen voor de overslag van steenkool van een Rijnschip in
een zeeschip. De grijpers werden geleidelijk beter en in

In 1914 kreeg ook de Scheepvaart- en Steenkolen Maatschappij zijn eerste drijvende bunkermachine. De S.S.M. 1 was gebouwd bij de Werf Conrad.
Foto: Verzameling Jur Kingma.
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De Waalhaven rond 1920 als een technisch ecosysteem van kolenoverslag met bunkermachines, kolentransporteur, drijvende kranen en aangepaste Rijnschepen.
Foto: .Album Rotterdam, October 1915. Verzameling Jur Kingma.

1911 gingen twee havenbedrijven er toe over ook erts op
deze manier over te slaan. Bij deze drijvende overslagmachines ging het dus steeds om directe overslag van het
ene schip in het andere. De SHV schafte ook brugkranen
aan.
De vier brugkranen van de SHV op de Waalhaven op pier
5 waren gemaakt naar een basis ontwerp uit Amerika.
Want deze bruggen konden namelijk schranken zodat
zij dichter bij elkaar op twee scheepsruimen naast elkaar
konden werken of buitenboord op een lichter. In 1927
besteedden de kranten veel aandacht aan het zilveren
jubileum van George van Beuningen als directeur van de
SHV-Rotterdam. In zijn kantoor stond een model van de
nieuwste drijvende kraan, de lemniscaatkraan ontworpen
door ir. Valstar.

Het technische ecosysteem van de
kolenhandel

In de tweede helft van de 19e en eerste helft van de 20ste
eeuw nam de behoefte aan steenkool spectaculair toe.
De oorzaak was de toename van stoomlocomotieven,
stoomschepen, fabrieksstoommachines, gasfabrieken
en hoogovens. Daarnaast verdrong steenkool turf en
brandhout bij het verwarmen van huizen en gebouwen.
Er werden steeds meer kolenvelden ontgonnen en er
ontstond een technische infrastructuur voor steenkooltransport. In eerste instantie waren de spoorwegen de
belangrijkste vervoerder. Op steeds meer plekken verschoof het steenkoolvervoer naar het water. Dit vroeg om
zijn eigen toepassingen. Spierarbeid werd vervangen door
transportwerktuigen. Een proces dat steeds sneller zou
gaan. In verschillende havens werden allerlei technische
oplossingen getest. Nederlandse bedrijven als machinefabriek Figee, scheepswerf A.F. Smul
ders, scheepswerf
J & K Smit en Werf Conrad speelden een belangrijke rol
in het ontwikkelen van nieuwe, drijvende, transportwerktuigen. In de graanoverslag zouden de elevators worden vervangen door pneumatische graanzuigers. In de
kolenoverslag werden de elevators vervangen door drij12   N E D S E K
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vende grijperkranen, brugkranen en transporteurs. Toen
steenkool werd vervangen door stookolie raakte de rol
van de transporteurs uitgespeeld. Uit de biologie kennen wij het begrip ecosysteem; een gebied waar er een
wederzijdse afhankelijk
heid en ontwikkeling is tussen
de planten en dieren Later werd het begrip gebruikt voor
andere domeinen zoals bedrijfsecosystemen of culturele ecosystemen. De wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid spreekt zelfs al van een technisch ecosysteem voor Artificiële Intelligentie. Door de handel, het
transport en de overslag van steenkool als een technisch
ecosysteem te beschouwen kunnen wij ontwikkelingen
beter begrijpen. Ecosystemen bevinden zich meestal in
een toestand van evenwicht. Gebeurtenissen van buiten
kunnen in eerste instantie tot verstoring van het evenwicht
leiden. Later volgt een nieuw evenwicht. Oorspronkelijk
was de haven van Rotterdam een ecosysteem van windkracht (zeilschepen) en spierkracht (havenarbeiders).
Bulktransport van graan, erts en steenkool leidde tot en
verstoring van het evenwicht. Het verklaart de langdurige
arbeidsconflicten in de haven. Door import van elevatoren
uit het buitenland te combineren met de plaatselijke techniek van baggerschepen ontstond uiteindelijk een heel
nieuw evenwicht. De reis van George van Beuningen naar
de USA toonde hem een nieuw technisch ecosysteem.

Conclusie:
werktuigen vervangen spierarbeid

Tussen 1895 en 1914 onderging de Rotterdamse haven
een grote transformatie waarbij spierarbeid van havenarbeiders werd vervangen door mechanische hijswerktuigen. Het technische ecosysteem van windkracht en
spierkracht werd vervangen door het nieuwe technische
ecosysteem van steenkool, stoomkracht en hijswerktuigen. Later zou dit weer worden vervangen door een ecosysteem gebaseerd op aardolie, verbrandingsmotoren en
pijpleidingen. Dit zou weer gedeeltelijk worden vervangen
door het technische ecosysteem gebaseerd op aardgas.
Momenteel zitten wij in de overgang naar een technisch
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De Glorie van Rotterdam. Dit schilderij van Herman Heyenbrock heette gezicht op de Zaan met Gortfabriek Zwaardemaker. Het bevindt zich in het Gemeentemuseum
Helmond. Links is een kolentransporteur gezien, die nooit op de Zaan heeft gevaren. Ook de grote stoomschepen zouden nooit op de Zaan hebben kunnen varen.
Links op het schilderij staat een drijvende kolentransporteur van het type dat werkzaam was in de haven van Rotterdam. Rechts staat een loods die lijkt op het veem
aan de St.Jobshaven in Rotterdam. Let vooral op de hijskranen op het dak van het veem! Op de voorgrond is een soort beurtvaart- en sleepbotencentrum dat past bij
De Ruyterkade in Amsterdam, de Boompjes of de Leuvehaven in Rotterdam. Inmiddels is de toeschrijving veranderd. Zie: https://www.zaans-industrieel-erfgoed.nl/
pages_3/heijenbrock.html. Laten we het schilderij de triomf van de mechanisering noemen. Afbeelding: Collectie gemeentemuseum Helmond.

ecosysteem gebaseerd op windkracht en zonne-energie.
In al deze technische ecosystemen spelen hijswerktuigen
een belangrijke rol. Erfgoed uit de tijd van het technische
ecosysteem gebaseerd op steenkool, zoals elevatoren of
bunkermachines, zijn niet bewaard. De kunstenaars van
Mastenbroek en Heyenbrock tonen ons de grote technische transformatie van de havenarbeid in de eerste
twee decennia van de twintigste eeuw. De grote sociale
gevolgen zijn niet te zien in deze beeldvorming. De enorme groei van het havenverkeer maakte het mogelijk de
sociale gevolgen te beperken. Nederland speelde daarin
een belangrijke rol. De schilderijen van Mastenbroek en
Heyenbrock vormen met de verhalen van havenarbeiders
het erfgoed van die periode.

De industrieschilders
Jan Hendrik van Mastenbroek

Mastenbroek (1875-1945) maakte een schitterende serie
schilderijen van de afsluiting van de Zuiderzee. Hoewel
zijn vader kunstschilder was, is hij vooral autodidact 28.
Het geldt als een late navolger van de Haagse School.
Bij verzamelaars is hij populair 29. Hij werkte vanaf 1910
veel in de haven van Rotterdam. Hij documenteerde de
snelle verandering van de haven. Zijn krijtschetsen in het
album uit 1915 waren waarschijnlijk voorstudies voor
schilderijen. Een aantal van zijn schilderijen is te vinden in
Nederlandse musea.

Hermen Heyenbrock

Heyenbrock (1871-1948) specialiseerde zich na de teken
academie in Rotterdam in het afbeelden van mensen aan
het werk en industrie. Het geld van zijn echtgenote stelde
hem in staat buitenlandse reizen te maken om de industrie te schilderen in Zweden, Schotland, Duitsland en
België. Hij heeft talloze Nederlandse bedrijven van binnen
gezien en vastgelegd. Hij was de oprichter van het
Amsterdamse museum van de arbeid; de vroege voorloper van NEMO. Zijn werken zijn in een aantal Nederlandse
musea te vinden.
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