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De kranen van P.M. Duyvis
Door Gerard Jacobs
Revisie: A test

Algemeen:
Naast de vele andere producten benodigd voor de industrie in de Zaanstreek heeft de firma
P.M. Duyvis zich bijna vanaf het ontstaan beziggehouden met hijs- en hefinstallaties en
transportinrichtingen en is daarin tot aan het eind van de 20ste eeuw met alle ontwikkelingen
meegegaan en was daardoor een belangrijke speler in deze industrie. Sommige van de kranen werken nu nog steeds en de boten overhaal van en naar het IJsselmeer is nu een stukje
erfgoed.

Chronologie:
De firma werd op 2 november 1885 opgericht door de in 1857 geboren Pieter Matheus
(P.M.) Duyvis en Dirk Willem (D.W.) Stork als Machinefabriek Twente in Koog aan de Zaan.
De naam Twente zou de enige verwijzing blijven naar de connectie met Stork omdat de aard
van het bedrijf en de verdere bedrijfsvoering zeker tot in de jaren 60 van de vorige eeuw een
geheel Zaans karakter zouden behouden.
De naam Duyvis was al bekend in de Zaanstreek vanwege de oliefabriek, eigendom van de
grootvader van P.M., Jan Spekham Duyvis. De vader van P.M. Teewis Duyvis was ook al eigenaar van zes oliemolens en een pelmolen
en oprichter van de firma T. Duyvis Jr., Een stoomoliefabriek in Koog
aan de Zaan. Deze fabriek zou later overgenomen worden door de
oudste broer van P.M., Ericus Gerhardus beboren in 1852, simpel
omdat er bepaald was dat slechts de oudste zoon de oliefabriek
mocht voortzetten, moest P.M. wel een andere richting kiezen en
ging hij werktuigbouwkunde studeren op de TU in Delft waar hij reeds
op 22 jarige leeftijd afstudeerde. Na de studie trad hij in dienst bij de
P.M. Duyvis (A)
Nederlandse Spoorwegen, echter na twee jaar werd bij hem tbc geconstateerd waarvoor hij 2 winters in Davos zou moeten verblijven om te herstellen. Voor de
NS was hij toen echter blijvend afgekeurd waardoor hij elders werk moest vinden en dat
werd bij de IJzergieterij van Ledeboer in Borne (Twente). In 1882 verbond hij zich echter al
aan de machinefabriek van de Gebroeders Stork & Co in Hengelo. Daar maakte hij kennis
met D.W. Stork, een generatie genoot en samen ontwikkelden zij het idee voor een zelfstandige machinefabriek in de Zaanstreek. (Zie verder voor D.W. Stork de geschiedenis van
Stork)
In april van het jaar van oprichting werd er
grond aangekocht, de zogenaamde Koger
Hem, direct aan de Zaan. Eigenlijk een stuk
buitendijks land dat bouwrijp gemaakt werd
en waarop het eerste deel van de huidige
machinefabriek werd gebouwd. De naam
van deze fabriek werd “Machinefabriek
Twente”, waarschijnlijk als hommage aan de
medeoprichter.
In de beginjaren waren het voornamelijk
reparatiewerkzaamheden aan de fabrieksinstallaties uit de directe omgeving waaronder
veel stoomketels en machines. In die tijd
Machinefabriek Twente 1903 (C)
waren deze installaties heel belangrijk omdat
ze een fabriek van de nodige energie moesten voorzien. De introductie van de electrische
Blad 1 van 28

Erfgoed Kranen
P.M. Duyvis
aandrijving had nog niet plaatsgevonden en er moest heel wat worden overgewerkt om de
productie van die fabrieken aan de gang te kunnen houden.
In 1886 kwamen de eerst echte nieuwbouworders binnen voor delen van de inrichting van de
nieuw te bouwen Stoombroodfabriek „De Ruyter‟ van Verkade in Zaandam. Het nodige tekenwerk werd nog door P.M. zelf gedaan op het enkele tekenbord in het kantoor. Later deed
ook de procuratiehouder Pelt tekenwerk, maar in 1890 werd een bankwerker uit de fabriek,
de heer D. Tiemeijer, door P.M. tot tekenaar opgeleid. Deze zou later ook andere uit de fabriek tekenles geven wat de vakbekwaamheid natuurlijk zeer ten goede kwam.
De eerste uitbreiding werd al in 1898 gerealiseerd met een nieuw fabrieksgebouw, waardoor
de werkoppervlakte verdubbelde.
In 1904 kwam er een echte
tekenkamer in een nieuw
gebouw met gelijk een uitbreiding van het kantoor en
magazijn.
Een nieuwe verdubbeling
van de werkoppervlakte
werd gerealiseerd in 1909
door een volgende fabrieksuitbreiding.

Heiwerk bij de fabrieksuitbreiding 1909 (C)

Het leveringspakket was tegen die tijd al behoorlijk en omvatte zaagramen voor de houtzaagmolens, zogenaamde Orkaan toestellen, hiermede werden bijvoorbeeld leer, hout,
bordpapier, lijm maar ook garnalen gedroogd. Balenpersen, pelstoelen, kollergangen en
eenvoudige hijswerktuigen. Vanuit deze hijswerktuigen zou later de voor P.M. Duyvis zo belangrijke liftenafdeling voortkomen.
Een belangrijk stap in de ontwikkeling was de in dienst neming van een neef van P.M.,
de heer Willem Meyling die niet
alleen werktuigbouw in Delft
had gestudeerd maar ook electrotechniek in Luik. Alhoewel de
electriciteit in de Zaanstreek
zelf nog geen intrede had gedaan, zag P.M. het belang hier
van in en kon zo een ieder in
het bedrijf met deze materie
laten kennismaken en waar
nodig studie naar laten doen.
Het leveringsprogramma kon
daarmede dus worden verrijkt.
Interieur van de machinefabriek 1910 (C)
Vermeldenswaard is ook dat
Meyling familie was van de smid Meyling uit Borne waarmee C.T. Stork in 1859 de
fabriek stichtte die later de Gebr. Stork & Co zou gaan heten.
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In 1911 werd de firma omgezet in de NV Machinefabriek der
firma P.M. Duyvis & Co, waarvan naast P.M. Duyvis, W.
Meyling mededirecteur werd. Meyling was ook verantwoordelijk voor het opzetten van de naar later bleek zeer succesvolle
liftenafdeling.
Opvallend is dat medeoprichter D.W. Stork zich in het geheel
niet bemoeide met de zaken in de Zaanstreek, P.M. Duyvis
vertegenwoordigde echter wel de Gebr. Stork in de Zaanstreek en er werden veel stoomketels en stoommachines verkocht. Enkele werknemers werden in Hengelo bekwaam gemaakt ten behoeve van de installatie en onderhoud van deze
machines. Ook was er een verbintenis met D.W. Stork in verband met de electrificatie van de Zaanstreek, hiervan zou het
echter op dat moment niet komen maar pas na 1915.
Ir. W. Meyling

Ook sociaal gezien was P.M. vooruitstrevend, reeds in 1891
startte hij met pensioenvoorzieningen voor zijn werknemers.
In 1929 werd Ir. P.M. Duyvis Jr. benoemd
tot mededirecteur en P.M. Sr. trok zich terug uit de directie om enkele maanden later
als commissaris weer aan de firma te worden verbonden.
De jaren 1930 - 1940 werden net als elders
ook bij de firma gekenmerkt door een sterke
achteruitgang en onzekerheid en werd er
met verlies gewerkt en aan investeringen in
het machinepark laat staan uitbreidingen
kon niet worden gedaan en moest er flink
worden bezuinigd en bespaard op de kosten.

Groot tandwiel in de werkplaats (A)

Op 5 november 1935 overlijdt P.M. Duyvis Sr.
De oorlogsjaren waren zoals overal zeer moeilijk en veel voorraden en machines werden
door de bezetter gevorderd, maar over het algemeen waren er weinig problemen, twee personeelsleden zouden niet terugkeren na de oorlog terwijl vooral de jongeren ondergedoken
waren om aan de “Arbeitseinsatz” te ontkomen.
In de jaren na de oorlog was er natuurlijk veel te doen maar de veranderingen kwamen
doordat vele fabrieken moesten sluiten hetzij door overnames en saneringen, hetzij door de
grote concurrentie vanuit de goedkope productielanden. De eens zo belangrijke Zaanstreek
als industriegebied werd wel alsmaar groter in omvang maar het aantal fabrieken en dus ook
de vaste klanten van de firma nam zienderogen af. Gelukkig werd dit op tijd onderkend en
verzette men de bakens en richtte de aandacht op andere zeken. De immer behoudende
instelling van de heren Duyvis zorgde voor overlevingskunst tot op de dag van vandaag.
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In 1953 trad Meyling uit de directie en ging terug naar Twente maar bleef wel als adviseur de
firma dienen, wat onder andere leidde tot enige grote orders voor de PTT ten behoeve van
de automatisering.
In 1954 werd de stoommachine die het had begeven, vervangen door een transformatorhuis.
P.M. Duyvis Jr. trok zich op 1 februari van het jaar 1967 terug uit de directie, er waren geen
kinderen uit zijn huwelijk dus een opvolger had hij niet. Wel bleef hij natuurlijk nog lang als
commissaris en later als adviseur de firma ondersteunen. Het familiebedrijf met z‟n specifieke trekken hield op want alhoewel de verdere opvolgende directieleden in het bedrijf waren
geschoold werd er toch gekeken naar een wat modernere bedrijfsvoering.
In 1966 werd Ir. F.A.S. Simons in de directie benoemt, zou echter maar enkele jaren hierbij
betrokken blijven. Ook de heer J.A. Nederbragt, die al in 1948 in dienst was getreden en in
1953 al tot onderdirecteur was benoemd, werd in dat jaar directeur en vormde in de jaren
met P.M. Jr. een goede tandem waarbij P.M. de behoudende factor was en Nederbragt de
voorvarende. Het productiepakket werd aangepast en men specialiseerde zich eigenlijk in
niet zo voor de hand liggende zaken waar de concurrentie geen voldoende antwoord voor
had.
Zo werd er in 1976 een speciale cacaoboterpers ontwikkeld met behulp van een ontwikkelingskrediet afkomstig van het ministerie
van Economische Zaken, maar wel gebaseerd op de jarenlange ervaring met persen zowel met reparatie als nieuwbouw.
Deze persen vonden zich een weg naar
verscheidene landen waarbij ook de nodige randapparatuur werd meegeleverd
zoals brekers, transportinstallaties, aggregaten voor pneumatisch transport en dergelijke.
Moderne cacaopers
De heer Nederbragt trok zich in 1981 om gezondheidsredenen terug uit de directie en werd
op 1 januari van 1982 opgevolgd door Ir. A.J. Topman die op dat moment amper één jaar in
dienst was. Onder zijn leiding zou het bedrijf wat toen al omgezet was in een BV, zich nog
verder aanpassen aan de veranderende omstandigheden en hoewel de algemene conjunctuur slecht was bracht de firma P.M. Duyvis het er toch redelijk van af.
Langzamerhand ontwikkelde zich ook de automatisering binnen het bedrijf en de micro electronica deed zijn intrede.
P.M. Duyvis Jr. overlijdt in 1983 op 82 jarige leeftijd.
De fabricage van kranen is omstreeks 1980 gestopt, alleen onderdelen werden nog vervaardigd en reparaties verricht aan de reeds geleverde kranen. Ook de liftenbouw is eind jaren
‟90 overgegaan naar Otis en nu is P.M. Duyvis nog hoofdzakelijk fabrikant van procesapparatuur in de cacao-industrie in samenwerking met de firma Wiener, van oudsher bekend in
deze wereld.

http://www.pmduyvis.nl

Blad 4 van 28

Erfgoed Kranen
P.M. Duyvis

De hijswerktuigen:
De fabricage van hijs en hefwerktuigen maakte naast de liften in de begintijd een behoorlijk
deel uit van het leveringspakket, maar over het geheel genomen was de machinefabriek behoorlijk universeel.
Een speciaal geval is de Fairbairn kraan die
reeds in 1908 aan de waterkant stond, maar
dit kraantje met een capaciteit van 10t was
niet door P.M. Duyvis zelf vervaardigt. In
1930 kreeg het weer een plaatsje op de
nieuwe kade en het staat er nu nog, hoewel
vastgezet en is waarschijnlijk de oudste bestaande kraan in de Zaanstreek. Een dergelijke kraan staat ook in Middelburg en die is
door de IJzergieterij “De Prins van Oranje”
gebouwd. Maar ook in Kampen en Zutphen
wil men er weer één hebben. (Zie het artikel
over de Fairbairn kranen)
Op de foto van 8 december 1908 staat de
Fairbairn kraan van P.M. Duyvis op de kade
langs de Zaan. De geheel uit welijzer opgebouwde en geklonken kraan heeft (had) een
max. hijscapaciteit van 10t en een handgedreven hijs en zwenkwerk. Het hijswerk gaat
door middel van een ketting waarvan de
aandrijf-nestenschijf en de opvangbak zich in
de kraanzuil bevindt.
Foto: ZCK

De eerste hijsinstallatie:

Foto: (A)

Op de foto een hijsinstallatie
voor ijs en vis, in die tijd waren er
nog geen koelkasten dus alles
wat onderhevig was aan bederf
moest met natuurlijk ijs gekoeld
worden. De installatie bestaat uit
een kipbak welke langs een
kabel getrokken wordt vanaf de
vulplaats naar de stortplaats en
daar leeggekiept met een
trekkabel, de bak kwam door de
zwaartekracht weer terug.
De installatie werd geleverd aan
het koelhuis van de firma Dil in
Koog aan de Zaan.
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Op deze foto een hijs en transportinrichting voor boomstammen voor een zagerij, typisch
voor de Zaanstreek begin 1900,
geschikt voor max. 5000kg en
moest helemaal met de hand
worden aangedreven.

Bovenloopkranen:
Deze kranen worden zo genoemd omdat ze (meestal) zodanig boven de werkvloer worden
gemonteerd dat deze vrij gehouden wordt. Over het algemeen zijn verreweg de meeste kranen bovenloopkranen en P.M. Duyvis vervaardigde deze in velerlei soorten, maten en capaciteiten.
Enkel voorbeelden:
PMD catalogus G3

Handgedreven enkelligger bovenloopkraan met 1000kg
draagvermogen en
een overspanning
van 14,30m. Het hijstakel is ingebouwd
in de loopkat. De
kraanloopwielen zijn
voorzien van kogellagers. De verstijvingen om de stabiliteit van de ligger vanwege de relatief
grote overspanning te verbeteren, of ook wel remliggers genaamd, zijn hier duidelijk te zijn.
PMD catalogus G3

Enkelligger bovenloopkraan voor
een max. draagvermogen tot
1000kg. De kraan wordt geleverd
met kat maar zonder takel die
dan door de klant aan het oog
van de kat kan worden gehangen. Het kraanrijden geschiedt
door een handketting, de doorlopende as is duidelijk te zien en
het katrijden geschiedt door het
trekken aan de last. Meest simpele kraan dus geschikt voor
reparatie of service bedrijf in een machinekamer waar de kraan weinig gebruikt wordt.
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PMD catalogus G2

Handgedreven dubbelligger bovenloopkraan met een hijsvermogen van 2,5t, alle loopwielen
zijn met kogellagers uitgerust. Dit
type werd in alle afmetingen geleverd.
De extra vermelding van de kogellagering was in die tijd (omstreeks 1930) bijzonder omdat
goedkopere uitvoeringen uitgerust waren met glijlagers die natuurlijk een zwaardere gang
hadden maar ook meer onderhoud vanwege het nasmeren. Soms werden alleen de loopwielen uitgerust met kogellagers, soms ook de kabel of ketting schijven.
PMD catalogus G2

Handgedreven dubbelligger bovenloopkraan, max. draagvermogen 4t. Het hijsen, katten en
kraanrijden geschiedt door middel van handkettingwielen welke
alle aan één zijde van de kraan
zijn aangebracht. Deze constructie is zeer praktisch bij het stapelen van magazijngoederen. Zowel de kat als de kraanloopwielen zijn voor zien van 2 kogellagers.

PMD catalogus G1

Handgedreven dubbelligger bovenloopkraan met een max. hefvermogen van 15t en een hefvermogen van 5t met een hogere
hijssnelheid. De omschakeling
van de snelheid geschiedt met
koppelingen wat onbelast zal
moeten gebeuren anders valt de
last, maar zou ook met wrijvingskoppelingen kunnen in samenwerking met de hijsrem. Hoe
de bediening zelf plaats vindt is niet te zien.
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Foto: (A)

Montage van een zelfgemaakte
bovenloopkraan in de fabriek met
behulp van twee masten, alles ook
handwerk maar de kraan zelf is al
electrisch. Aan de wand de drijfwerken voor de diverse machines
in de fabriek.

PMD catalogus G1

Electrisch gedreven bovenloopkraan met een hijsvermogen van
7500kg en een overspanning van
10m. Aparte motoren voor het
hijsen, katten en kraanrijden en
de bediening geschiedt door de
drie afhangende kabels met
handvatten vanaf de grond.

Loopkatten:
Waarom deze installaties nu eigenlijk “kat” heten is niet duidelijk, misschien omdat ze net zo
bewegen als een kat die over een boomtak naar z‟n prooi kruipt. Ze zijn er in vele uitvoeringen vanaf 25kg tot vele tonnen, maar “lopen” wel altijd lang een traject op of onder één of
meerdere profielen. Vaak is het hijswerk erin verwerkt zoals bij het nu nog steeds veelvuldig
gebruikte looptakel maar in de meest eenvoudige vorm zijn het slechts één of twee wielen
die in een profiel lopen met een oog voor het hijsmiddel en die verder met de hand heen en
weer geschoven moeten worden. De meest simpele zullen ongetwijfeld ook door de firma
geleverd zijn, hier echter de wat meer gecompliceerde.
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PMD catalogus J2

Loopkat met hijsarm speciaal
geschikt voor pakhuizen en dergelijke, het hijswerk is electrisch
evenals de rem, de rijbeweging
moet met de hand geschieden,
maar kan ook electrisch uitgevoerd worden. Met deze constructie kan de last dus veilig
over de rand gehesen worden
terwijl de bedienende persoon
veilig staat. De tandwielen zijn hier gefreesd ten behoeve van een optimale werking (de beschermkap is op de foto weggelaten). De electrische voeding kan door middel van blanke
sleepleidingen of met een soepele kabel gebeuren.
Het lastorgaan is hier met ketting uitgevoerd, maar kan ook door middel van een staalkabel.
Uitvoeringen:
Maximum last in kg
500
750
1000
Hijssnelheid in m/min
45
45
45
Motorvemogen in PK
7,5
10
12
PMD catalogus J3

Electrische loopkat met handgedreven rijbeweging, hier is het hijsmiddel dus geïntegreerd in
de kat. De motor met hijsinrichting zijn drupwaterdicht uitgevoerd zodat de kat uitstekend geschikt is voor buitenwerk. Bochten in de rail met
een straal van 2 á 3m kunnen worden doorlopen. De hijs/vier beweging wordt bediend door
de twee trekkers met een handgreep en de rijbeweging door middel van de rondgaande ketting die via de nestenschijf die rechtstreeks een
tandwiel aandrijft dat zich tussen de loopwielen
bevindt en die ingrijpt op de vertanding die aan
de loopwielen zelf zit.

Uitvoeringen:
Hefvermogen in kg
Hijssnelheid in m/min
Motorvermogen in PK

500
7
1

1000
5
1,7

3000
4
4

5000
4
6,3
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Draaikranen:
Zoals de naam zegt, kranen die om een (verticale) as draaien of anders genoemd zwenken.
De eenvoudigste kranen draaien om een verticale spil waarbij de spil vast kan staan en de
kraan draait eromheen of dat de spil aan de kraan zelf zit en de lagering zich dan in het onderstel bevindt. Grotere kranen worden uitgerust met een zogenaamde “zwenkrand” die bestaat uit een centrale spil, de “King-pin”, met daaromheen 3 of meerdere wielen of wielstellen
die rijden op een cirkelvormige rail welke op het onderstel is bevestigd. Binnen of buiten de
rail of geïntegreerd bevindt zich dan een pennenbaan of tandkrans om het zwenken mogelijk
te maken. Voor de stabiliteit, zodat de kraan niet voor of achterover kiept, moet ervoor gezorgd worden dat het zwaartepunt zich altijd binnen de kantellijn van de wielen bevindt, dit
wordt verzorgd door het eigen gewicht van de kraan met, indien nodig, de toevoeging van
een contragewicht, meestal onder of achter de kraan gemonteerd. Op de spil kunnen geen
verticale krachten uitgeoefend worden omdat daarvoor geen lagering ingebouwd is, alleen
voor de centreering. De spil is ook vrijwel altijd hol om energie door te voeren van of naar het
onderstel, dit kan van alles zijn zoals, waterdruk, oliedruk, stoom, een drijfas of een electrische leiding. Na de tweede wereldoorlog worden er steeds meer draaikranslagers toegepast
waarbij alle functies, dus centreering, lagering en zwenkaandrijving in elkaar waren geïntegreerd. Vrijwel alle kranen worden tegenwoordig hiermee uitgerust. Boven de 10 á 14m worden echter wel weer wielstellen gebruikt omdat de productiemiddelen dan niet meer toereikend zijn, die grote lagers zijn dan wel gedeeld in segmenten.
PMD catalogus F2

Zeer veel gebruikt type kraan die
tegen een wand gemonteerd kon
worden, hier buiten aan de kade
maar ook veel binnen voor assistentie bij assemblage werk of
bewerkingsmachines zodat de
bovenloopkraan voor ander werk
beschikbaar bleef.
Onderin zit een gecombineerd
axiaal/radiaallager en bovenin
alleen een radiaallager. De lier
met de motor bevindt zich in de
kast die meedraait met de kraan
en het zwenken geschiedt met
de hand door middel van een
slinger en kegelvormige tandwielen die zichtbaar aan de muur
zitten en die een verticale as
aandrijven welke aan de draaias
van de kraan bevestigd is.
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Foto: (C)
Wanddraaikraan bij P.M. Duyvis
zelf, aangebouwd tegen de
nieuwbouw van 1904, dus nog
vóór de Fairbairn kraan. Deze is
dus helemaal handbediend en
kon hijsen/vieren en zwenken.

PMD catalogus E4

Hijsvermogen van deze kraan is 750kg en
de vlucht is 3m. Hier wordt nog “vlucht” vermeld als indicatie voor het bereik, later wordt
dit de radius genoemd, dit is ook logischer
omdat de haak bij draaikranen een cirkel
beschrijft en vlucht meer een uitdrukking is
voor een afstand tot iets zoals verderop bij
de losbruggen waar alleen sprake is van een
rechte (horizontale) lijn van de voorkant van
de kraan of de rail tot aan de haak in de
verste stand
Bij deze kraan is spil dus vastgezet in de
ondergrond, bovenin bevinden zich het axiaal-lager en een radiaallager en onderin het
tweede radiaallager, meestal twee rollen die
om een cilindrisch gedeelte van de spil
draaien. Hier is alleen de lier electrisch aangedreven waarbij de bediening rechtsreeks
aan de kraan zit met daarbij ook het hendel
om de rem te kunnen lichten. De liertrommel
wordt aangedreven door een
gingskast. Alle machinedelen zijn waterdicht
uitgevoerd zodat de kraan geschikt is voor
buitenmontage aan de kade. De giek is hier
niet verstelbaar en de kraan moest met de hand gedraaid worden. Aan- en afvoer van de
goederen moest dus wel verplaatsbaar zijn zoals dat mogelijk is met een boot of een handkar.
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PMD catalogus F1

Velocipède of fietskraan. Een
bijzondere draaikraan die beneden op een rail rijdt die op de
vloer gemonteerd zit en bovenin
in een goot die in het dak gemonteerd is. Deze kranen nemen
weinig ruimte in maar zijn wel op
meerdere plaatsen inzetbaar,
afhankelijk hoever de rails ligt.
Deze kraan heeft een hijschvermogen van 1200kg en een vlucht
van 5m. De geleiding bovenin
hoeft enkel zijdelings krachten op
te nemen, de onderrail verticale
en horizontale krachten haaks op
de rail waarvoor de loopwielen met dubbele spoorkransen uitgerust moeten zijn. Ook hier is
de lier electrisch aangedreven via een wormwielvertragingskast en moet het zwenken en
rijden met de hand gebeuren. Duidelijk waarneembaar zijn het remlichthendel en het bedieningshendel van de frictiekoppeling van de lier, de slinger van de zwenkaandrijving en de
vastzetinrichting van de loopwielen.

PMD catalogus F1

Electrische draaikraan aan loopkat met een max. hefvermogen
van 50kg, het hijsen geschiedt
electrisch, het draaien en rijden
moet met de hand. Dit kraantje
is ook zeer geschikt voor assistentie bij bewerkingsmachines
voor zware werkstukken zodat
de bovenloopkraan hiervoor niet
gebruikt hoeft te worden.
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PMD catalogus G4

Een handwagendraaikraan met een
hefvermogen van 1000kg, deze
kraantypes werden gemaakt voor
een maximaal hefvermogen tot
6000kg en 5m vlucht. Bovenop de
spil is het blok te zien met het axiaal/radiaallager en onderin bij de
voet van de giek het tweede radiaallager waar een koperen bus of rollager in gebouwd kon worden. Het
hijsen geschiedt hier door middel
van een ketting maar kon ook met
een staalkabel uitgevoerd worden.
Om het kiepen van de kraan te
voorkomen heeft de onderwagen
zijdelingse steunen. De bak achterin
vormt het contragewicht, hierin konden ponsdoppen, grind of beton
zitten afhankelijk van wat de klant
ter beschikking had.

Rupskranen:
In die tijd werden de kranen nog vernoemd naar het onderstel waarop ze gemonteerd waren
en niet naar hun eigen verschijningsvorm, de types van kranen waren dan ook nog in ontwikkeling. Hier wordt dus nog de benaming aangehouden die P.M. Duyvis eraan gaf.
Bij de rupskranen is het onderstel dus uitgevoerd met rupsen.
PMD catalogus B1

Rupskraan uit de jaren 1930,
leverbaar met een electro-, Diesel- of benzine motor, dit type
werd geleverd met diverse hefvermogens en vluchten, hier
getoond is er één met een hefvermogen van 2200kg en die
werkt met een twee-draads grijper. Het rupsonderstel maakte
het mogelijk om de kraan ook op
zachte grond te verplaatsen en
door het inschakelen van de rupsen om en om of tegelijkertijd
voor en achteruit kon er zeer
goed mee worden gemanoeuvreerd.
Andere normale typen zijn:
Hefvermogen:
2500kg
Vlucht:
6m

2500kg
10m

5000kg
6m

5000kg
10m
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Vanwege de relatief smalle basis is meestal een contragewicht noodzakelijk voor de nodige
stabiliteit.
PMD catalogus extra (HK)

Rupskraan voor haakbedrijf en 4t hefvermogen aangedreven door een benzinemotor.

Fig.24.18.09 de Vries 3e druk
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Tekening van het rupsonderstel met aandrijving van de bovenstaande kraan. De grote tussenwielen zorgden wel voor weinig rijweerstand maar niet voor een goede drukverdeling, de
uitvoering met meerdere kleinere tussenwielen was daar weer beter voor geschikt. Het bedieningsmechanisme van de koppelingen voor de draairichting van de rupsen, via de centrale spil, is goed waarneembaar.
Wagenkranen:
Bij de deze kranen is de onderwagen meestal uitgevoerd met stalen wielen met een spoorrand geschikt om op rails te rijden. Dit kon smalspoor, normaalspoor of een andere wijdte
zijn afhankelijk van wat er al op de werf of kade aanwezig was.
Afhankelijk van de spoorbreedte is bij de meeste kranen een contragewicht noodzakelijk.
PMD catalogus C4

Verrijdbare draaikraan op smalspoor met een hefvermogen van
2t x 2,8m en 1t x 5m en electrisch aangedreven door een
motor voor het hijsen, één motor
voor het zwenken en het rijden
wat door koppelingen omgezet
kan worden. De voedingskabel
wordt automatisch op en afgewikkeld door de trommel voorop
de onderwagen.

PMD catalogus B3

Draaikraan gemonteerd op
een onderstel op rails, het
hijschvermogen is 2,5t/4t
x19m en afzonderlijke motoren voor zowel de hijsbeweging als voor het
zwenken en rijden. Hier is
de kraan uitgevoerd met
een twee-draads grijper,
andere hefvermogens en
vluchten waren ook leverbaar.
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Fig. 1.04.03 de Vries

Tekening van een vaststaande draaikraan waarbij het hijsen en zwenken electrisch aangedreven wordt maar de vluchtverstelling geschiedt met de hand via de slinger die vooraan bij
de bedieningshandels te zien is. Het verstellen van de giek kan alleen zonder last.
Een vaststaande kraan heeft maar een beperkt bereik, een ringvormig oppervlak gevormd
door de radius van de minimum vlucht en die van de maximum vlucht. Als de kraan verrijdbaar is ontstaat het bereik zoals aangegeven in fig. 1.04.04. Bovenstaande kraan is dus alleen geschikt als de goederen op een wagen of in een boot aangevoerd worden en op een
vaste plaats op de cirkel neergezet kunnen worden, bijvoorbeeld een andere wagen of boot.
Bij kranen met een grijper is dit dan een bunker of trechter.
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Portaalkranen:
Hier dus in feite draaikranen op een vast of rijdend portaal en meestal zodanig dat er weg of
spoorverkeer onder door kon. Portaalkranen zoals we die tegenwoordig kennen waren er in
die tijd (ca. 1930) nog niet.
Foto: (A)

In 1914 was er de levering van 7 portaalkranen voor de gemeente Amsterdam, Op de achtergrond een drijvende
bok, al lijkt het of dat hij er op dat moment niks uitvoert. De kranen zijn electrisch aangedreven en kunnen hijsen/zakken en zwenken, de giek is
hier niet verstelbaar. De electromotor,
tandwielkasten en de assen voor de
aandrijving van de wielen zijn goed
waar te nemen.

PMD catalogus B2

Portaalkranen voor het transport
van hout. Deze kranen hebben
een hijschvermogen van 2,5t bij
een vlucht van 25m, door de
grote vlucht kan de kraan het
gehele terrein bestreiken. Door
de hoge montage van de giek
heeft de machinist een goed
uitzicht op het werk. De giek is
hier niet verstelbaar en voor de
stabiliteit is er achterop een
contragewicht .De hijsch-, draaien rijbeweging hebben ieder een
afzonderlijke motor en de kraan
is ingericht om met een tweedraads grijper te kunnen werken.
Uitvoeringen:
Hefvermogen in kg
2000
2500
3000
4000
5000

Vlucht in m
10
10
10
10
10

12,5
12,5
12,5
12,5
12,5

15
15
15
15
15

20
20
20

25
25
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PMD catalogus B4

Electrisch aangedreven portaalkranen, max. hijschvermogen
4000kg, terwijl de vlucht verstelbaar is van 15 naar 18,5m. Hijsen, zwenken en rijden geschieden electrisch, de vluchtverstelling moet met de hand gebeuren
via een slinger met kettingwiel
en ketting welke twee schroefspindels aandrijft in de top van
het A-frame. Duidelijk is hier ook
dat de middelste kraan ingeschoren is met twee parten voor
de maximale hijscapaciteit van
4t en de andere twee zijn met
een enkele draad voor max. 2t
aan het werk, maar de voorziening voor het vaste part in de
giek is wel aanwezig. Het uitsteeksel aan de kop van de giek
is de arm die de hijseindschakelaar voor de lier die de motor
uitschakelt opdat de haak niet in
de giek getrokken kan worden.
Het vieren van de last is dan nog
wel mogelijk.

PMD catalogus C1

Deze kraan was zeer geschikt
voor het lossen van stukgoederen uit zeeschepen ( van de
grootte van die tijd), lichters en
dergelijke. Het hijschen en
zwenken geschieden electrisch,
terwijl de rijbeweging met de
hand bediend moet worden, de
vlucht is hier niet verstelbaar. Het
hijschvermogen van deze kraan
is 2000kg bij een vlucht van
12,5m. Een opmerkelijk verschil
met de portaalkranen hierboven
is dat de giek hier voor het
kraanhuis bevestigd is, hierdoor
is de kraanconstructie wel lichter
en het kraanhuis wordt niet belast, maar het uitzicht van de machinist wordt er wel meer door belemmerd.
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Uitvoeringen:
Hefvermogen in kg
2000
2500
3000
4000
5000

Vlucht in m
10
10
10
10
10

12,5
12,5
12,5
12,5
12,5

15
15
15
15
15

20
20
20

25
25

Foto: Stadsarchief Amsterdam

Electrisch gedreven portaalkranen bij de Superfosfaatfabriek te
Amsterdam in 1917. De kranen
hebben een hijschvermogen van
2000kg bij een vlucht van 12,5m
en is van dezelfde uitvoering als
hierboven, het rijwerk is hier
electrisch waarbij de aandrijving
zich op de koppelbalk tussen de
wielstellen bevindt. De kranen
werken hier met een soort kiepbak die door de man bij de trechter bediend wordt. De trechters
zijn hier ook verrijdbaar om binnen het vaste bereik van de kranen te blijven. Onder de trechters
rijden kiepkarren op een smaller spoor die het stortgoed verder transporteren.
Foto: Stadsarchief Amsterdam

Dezelfde type kranen bij de
loods van de Superfosfaatfabriek. Hijsen en zwenken geschieden electrisch, terwijl het
rijden of uit de hand of electrisch
uitgevoerd kan worden afhankelijk van de gewenste uitvoering.
Ook hier kan de vlucht niet versteld worden maar dat is hier
ook eigenlijk niet noodzakelijk
omdat de kraan verrijdbaar is.
Opmerkelijk is dat het portaal
aan de waterzijde op een rail
rijdt die op de kade gemonteerd
is, terwijl de rail aan landzijde
verhoogt gemonteerd is ter
hoogte van de vloer van de loods, een soort semi-halfportaal. Rechtsonder is de kraanbaan
te zien van de andere kranen en de twee smalsporen van de kiepkarren.
Verdere uitvoeringen zoals in de tabel hierboven.
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Top- of Wipkranen:
De Top- of Wipkranen zijn van een latere datum toen de schepen groter werden, meer laadgerei aan boord hadden welke het zwenken van de walkraan bemoeilijkt en de snelheid van
laden en lossen nog belangrijker werd. De firma pikte deze ontwikkeling goed op en ging met
de tijd mee. De kranen verschillen ten opzichte van de eerder hierboven genoemde portaalkranen niet alleen door de grotere hijscapaciteit en bijbehorende afmetingen, maar zij konden ook onder last de giek verstellen. Hierbij bleef de last zo‟n beetje op één hoogte en
doordat de giek uitgebalanceerd was kostte dat dus relatief weinig energie. Door de snelle
giekverstelling kon ook het rijden eenvoudiger en met minder vermogen toe. Het praktisch
horizontaal bewegen van de last tijdens het op- of aftoppen (giekverstellen) werd bewerkstelligd door het inscheren van de hijsdraden tussen schijven in het (hier bewegende) frame op
de kraan en schijven in de giek. De eigenlijke giekbeweging wordt hier (zie de foto hieronder)
aangedreven door het kruk-drijfstang mechanisme aan de voorzijde van de kraan, maar kan
ook door tandwielsegmenten en rondsels geschieden of een tandheugel, schroefspil of hydraulische cilinder. Het kruk-drijfstang mechanisme heeft wel het voordeel dat er aan het
eind van de beweging een automatische vertraging optreedt en een stop. Dat de haak op
ongeveer dezelfde hoogte blijft wordt ook wel “Level-luffing” genoemd en de systemen
waarmee dat gebeurt zijn legio omdat elke fabrikant of constructeur wel zijn eigen oplossing
had.
Foto JvD Amsterdam

Topkranen bij de Amsterdamse Superfosfaat fabrieken in juni 1952, deze kranen
staan op een verrijdbaar portaal, zijn geheel
electrisch aangedreven en kunnen dienen
voor haak of grijperbedrijf doordat het lierwerk met een dubbele trommel is uitgerust.
De kranen zijn voor een max. hefvermogen
van 5t op een vlucht van 32m en hebben
een hijssnelheid van 90m/min. Verderop
aan dezelfde kade staan nog de twee portaalkranen van het vorige voorbeeld, de
schaalvergroting is wel zeer duidelijk. Hede
ten dage (2010) functioneren de kranen
nog steeds.
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Torenkraan:
Torenkraan ZSM 25_126_07616

Een torenkraan bij de Zaanse
Scheepsbouw Maatschappij,
1958. Naast deze kraan had de
scheepswerf nog een torenkraan, gebouwd door Nellen
(Rotterdam), deze staat nu nog
in Zaandam op de reparatie werf
van Brouwer. Topkranen waren
er in vele maten en zeer afhankelijk van de mogelijkheden op
de werf. Ook de zwenklagering
kan verschillende uitvoeringen
hebben, hier zit het gecombineerde axiaal- radiaal lager boven en de aandrijving met tweede radiaal lager beneden.
Maar er zijn er net zoveel met de
lagering andersom en ook uitvoeringen met een zwenkrand
kan men tegenkomen van bijvoorbeeld Hensen (Rotterdam).
Na de tweede wereldoorlog
kwam het kogeldraaikranslager
in zwang.

Laad en losbruggen:
Dit type kraan wordt vaak gebruikt voor het laden en lossen van massa goed als een
top/draaikraan een te grote investering lijkt en de haak een maar beperkte weg hoeft af te
leggen. Ze worden gekenmerkt door een ligger met een loopkat, erop of eronder of erin die
aan één of aan beide zijde uitsteekt buiten het draagframe dat veelal verrijdbaar op rails is
gemonteerd. De last kan tussen de poten gelost of gehesen worden maar ook achter de
kraan als de ligger ook naar die richting is verlengd en kan de kraan een heel terrein bestrijken.
Vanaf dit vrij simpele type zijn deze kranen verder ontwikkeld tot aan de huidige containerbrugkranen.
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PMD catalogus D1

Los en laadkraan voor massa
artikelen bij de papierfabriek van
Van Gelder Velzen aan het
Noordzeekanaal. Het hefvermogen is 2000kg bij een uithouderlengte van 11,50m. De spoorwijdte is 7,30m. Het hijsen/vieren, katrijden en kraanrijden geschieden alle electrisch
en worden vanuit de cabine bediend die aan de loopkat is bevestigd. De uithouder kan opgehaald worden door middel van
een electrisch aangedreven lier
om vrije doorvaart van het
scheepvaartverkeer te garanderen. Als de klap helemaal gestreken is worden de kabels verder ontlast door de klaphangstang welke een dubbel scharnier heeft om geheel 180º ingevouwen te kunnen worden als
de klap weer omhoog moet. Voor de veiligheid is in latere kranen een klapvang aangebracht,
een pal bovenin het frame die de klap vast haakt en die vóór het strijken eerst gelicht dient te
worden. Tijdens langdurige stilstand wordt de kraan met behulp van vijzels aan de rails geklemd om ongewild bewegen tijdens storm te voorkomen.
De kraan kan ook voorzien worden van een grijper voor stortgoed. Bij deze kraan wordt de
last tussen de poten gelost of gehesen.
PMD catalogus D2

Dezelfde kraan met nog twee
andere, tezamen lossen zij één
zeeschip en het voordeel boven
de draaikranen is duidelijk, de
kranen kunnen dicht naast elkaar in hetzelfde ruim werken
zonder elkaar te hinderen.
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Transportinrichtingen:
P.M. Duyvis heeft vele transportinrichtingen geleverd niet alleen voor de typisch Zaanse
houtindustrie maar ook voor het vervoer van stortmateriaal, veelal kolen voor de energiebedrijven of gasfabrieken. Het principe is een hoogliggende rondlopende, eigenlijk oneindige
hangbaan waaraan trolleys hangen die onbemand of bemand kunnen zijn. In die trolley was
dan een kiepbak opgenomen die bij het schip of spoorwagon gevuld werd en boven de stortplaats geledigd, om de juiste stortplaats te bereiken beschikte de hangbaan over verscheidene wissels. De trolleys werden ook wel met één of meerdere hijspunten uitgerust om pallets of langere objecten te kunnen transporteren of een grijper zodat het stortgoed rechtstreeks opgenomen kon worden en gestort vooral als de rijweg niet al te lang was.
PMD catalogus P2

Electro-hangbaan
van 300m met kiepkartrolley voor het
vervoer van steenkolen, as en dergelijke
materialen.

PMD catalogus P2

Mantrolley met volgwagen van bovenstaande hangbaan, beide kiepkarren zijn voorzien van onderlossing.

PMD catalogus H2

Mantrolley voor haakbedrijf met een
hijsvermogen van 1500kg. Door de
draaibaar opgehangen wielstellen is
zij geschikt voor bochten in de
baan. De bediening is zeer eenvoudig; bij de bestuurdersplaats zijn
twee controllers aangebracht, één
voor het hijswerk en één voor het
rijden, terwijl 2 hendels voor het
bedienen der remmen in de ondellijke nabijheid van de bestuurder
zijn geplaatst. De hijsrem wordt
tevens electrisch bediend zodanig,
dat bij het stroomloos worden van
de motor, de hijsbeweging afgeremd wordt. Het zakken van de last
kan men met de hand bedienen.
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PMD catalogus H1

Mantrolley voor grijperbedrijf met
een hijsvermogen van 2500kg
ook geschikt voor het nemen
van bochten. Het hijsen en rijden
kan hier ook tegelijkertijd. (de
beschermkap van de lier tandwielen is hier weggelaten) Om
het slingeren van de grijper tegen te gaan is de loopkat voorzien van een vangraam.

PMD catalogus H3

Mantrolley voor haakbedrijf met
een hijsvermogen van 2000kg,
maar kan ook met een éénketting grijper werken. Deze uitvoering is door de starre wielophanging niet geschikt om door bochten te rijden. Hier is de bestuurder maar ook alle electrische
apparaten en de hijsbeweging in
één grenenhouten huis ondergebracht. De deur is afsluitbar,
terwijl het voorraam van een
speciale constructie is om de
bestuurder het volle gezicht op
zijn werk geven.
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Pakhuis hijsinrichtingen:
PMD catalogus P1

Met deze inrichting van 800kg worden de
goederen gehesen en daarna binnen het
pakhuis gereden. Het toestel wordt door
middel van één hefboom bediend.

PMD catalogus K1

Typisch Zaans tafereel, een hijsinrichting
van een graanpakhuis waarbij de balen vanaf ‟t schip, over de openbare weg, in een
pakhuis worden gebracht.
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\ PMD catalogus I4
Frictie hijstoestel van 800kg voor
bovenstaande inrichting ingericht
voor het hijsen en daarna binnenrijden van de last, zodat het
niet nodig is, de last met de
hand naar binnen te trekken. De
gehele bediening geschiedt door
middel van één hendel. Het toestel kan aan de zolder opgehangen worden.

Lieren:
Een paar voorbeelden
PMD catalogus I2

Electrische wormwiellier met
twee hijssnelheden en een hijsvermogen van 500kg. De lier is
uitgerust met een worm en
wormwiel, ondergebracht in een
gesloten ijzeren oliekast. Het
wormwiel is voorzien van een
bronzen krans. Door de gesloten
aandrijving heeft men de last
volkomen in de hand en kan de
last over de kleinste afstanden
nauwkeurig laten hijsen of zakken.
PMD catalogus I3

Handgedreven dubbele lier met
tandwielaandrijving welke eenvoudiger en goedkoper is als de
uitvoering met een wormwielaandrijving, zij worden gefabriceerd voor ieder hijsvermogen
en hijshoogte.
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PMD catalogus I3

Electrisch gedreven hellinglieren
met een hijsvermogen van
2000kg.

PMD catalogus J4

Verrijdbare lier met frictie aandrijving en een
hijsvermogen van 300kg. De lier is tevens
draaibaar op het onderstel zodat men kan
hijsen of trekken uit verschillende richtingen
bijvoorbeeld op rangeerinrichtingen of bij
sluizen. Door het uitschakelen van de frictie
aandrijving is het mogelijk om de trommel
vrij te laten draaien zodat de machine ook
geschikt is voor licht heiwerk. De motor is
geheel gesloten, terwijl de bewegende delen
afdoende beschermd zijn tegen weersinvloeden.

Kaapstanders:
PMD catalogus P3

Een stoompont brengt spoorwegwagons voor de wal en de
rangeerinrichting brengt de wagons vanaf de pont op het terrein
en daarna naar de gewenste
plaatsen voor lossing. Door
hoogteverschil in waterstand,
moesten bijzondere maatregelen
worden genomen om het transporteren van de wagens veilig te
doen geschieden. De kabel
wordt van uit een centraal punt
gevierd of opgewonden en wel
zodanig, dat de juiste ligging van
de kabel op de trommel gewaarborgd is.
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De bolders langs de lijn maken het mogelijk de wagens naar alle punten van het uigestrekte
terrein te brengen. De trekkracht van de lier blijft zelfs bij de kleinste snelheid constant, de
regeling van de snelheid geschiedt door één hendel.

Andere producten:
Zoals vermeld heeft P.M. Duyvis naast de hijswerktuigen en liften ook veel andere installaties en apparaten geleverd, een paar voorbeelden;
 Het aandrijfwerk voor de Hembrug uit 1905 en met een belangrijke revisie in 1933, de
brug is gesloopt in 1984 en vervangen door de Hem(trein)tunnel.
 Complete beweegbare bruggen of de bewegingswerken ervoor.
 Overhaal voor schepen, welke nog te zien is in Broekerhaven (NH)
 Continue transportinrichtingen met transportbanden uit rubber of staal voor vlak of
hellend bedrijf.
 Elevators voor stortgoed.
 Schroef en schraaptransporteurs voor stortgoed.
 Zeefinrichtingen.
 Spiraalsul voor stortgoed.
 Transportbanen voor hout.
 Zaagramen voor hout.
 Postsorteerinrichtingen.
 Hydraulische persen voor zaden, cacao en andere bonen met de bijbehorende aggregaten en relaiskasten, hieruit volgt later de verbinding met Wiener.
 Menginrichtingen voor oliën.
 Extruders.
 Convertor spuitlanswagen voor de Hoogovens.
 Automatische rollentransportinrichtingen met aangebouwde snijinrichting voor kamerbrede vloerbedekking en andere machines voor het verwerken van vloerbedekking.
 Kabeltrommels voor diverse hefbruggen.

Verantwoording:
Bronnen:
Honderd jaar Machinebouw aan de Zaan
De Nederlandse Machinefabrieken 1825-1914 door W.H.P.M. van Hooff
Foto‟s:
Honderd jaar Machinebouw aan de Zaan (A)
Gemeente Archief Zaanstad (zie nummer)
Beeldbank Zaanstad (C)
Catalogus Hijsch- en Transportwerktuigen P.M. Duyvis & Co
Speciale dank aan:
Melvin Veen
Zeger Cornelus Kuijken
Helmig Klerebezem
Ondergetekende is commissielid van de Projectgroep kranen onder de CEIJS van vereniging
Bouwen met Staal die zich inzet voor het behoud van de kranen die zo belangrijk zijn geweest voor de industrialisatie van Nederland en een inventarisatie uitvoert wat er in Nederland aan Kranenbouw heeft plaatsgevonden, zie verder: http://kranenprojekt.nl
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