
BALDER EN HERMOD      Wim Schoonmade 

 

Het verhaal van het ontwerp en ontstaan van de kranen voor de twee eerste grote 

semisubmersible kraanschepen begon (voor ons als Werf Gusto) op een gewone 

Maandagmorgen in voorjaar 1976. 

Ik was toen hoofd van de Projectgroep Kranen, die bestond uit Cees de Heer en 

ondergetekende . We kregen bezoek van Ries Uittenbogaard, een van de mensen 

van Wim van Dam, hoofd Technische Dienst van Heerema Marine Contractors. Ries 

legde een A4tje op tafel met een uiterst eenvoudige handschets  van een 3000 short 

tons kraan met de vraag of Gusto hierop gebaseerd een richtprijs konden afgeven.  

Dat ging in die goede oude tijd als volgt: Cees en ik maakten  met simpele hand 

berekeningen een gewichtsbegroting. Die was gebaseerd op de as-built gegevens 

van de laatste grote kraan door ons gebouwd, de 2000 tons kraan op het kraanschip 

Thor. Han de Bruin, de oude rot,die voorheen dit werk deed maar bevorderd of 

overgeplaatst was naar Sales, keek op een afstandje met ons tamelijk onervaren 

lieden mee. Vervolgens berekende Arie Heykoop, hoofd van de Projectafdeling een 

budgetkostprijs, waarop de laatste schakel in de keten,  directeur J.D.Bax de 

aanbiedingsprijs baseerde. 

De Heerema Technische Dienst kwam met de regelmaat van de klok met wijzigingen  

wat betreft afmetingen en outreach van de 3000 tons kraan . Ook werd duidelijk dat 

het om twee kranen op een semisubmersible kraanschip ging, waarbij de tweede 

kraan aanvankelijk een capaciteit had van 1000 ton. 1000 werd 2000 ton en 

bovengeschetste gewichts-  en prijsberekeningen werden keer op keer aangepast. 

Met deze exercities verliepen er  enkele maanden.   

J.D.Bax was redelijk goed bevriend met de oude heer Pieter Schelte Heerema en 

was doordoor globaal op de hoogte van de biedingen, die de Europese 

scheepswerven uitbrachten voor de bouw van het  kraanschip. Deze lagen in de 

grootteorde van Dfls 180 millioen. J.D., goed op de hoogte van het priisniveau van de 

Japanse werven in vergelijking met de Europese, kwam met een briljante dubbelzet:  

Hij nam contact op met Sumitomo Heavy Industries in Japan, met wie Gusto sinds 

1972 een sluimerend licentiecontract had voor offshore kranen en informeerde     

P.S. Heerema over het Japanse prijsniveau. Uiteraard deed hij dit op zijn bekende 

wijze: in de vorm van een weddenschap. Na de eerste Japanse reactie incasseerde 

hij dan ook een doos goede champagne. 

Sumitomo was zeer geïnteresseerd  en stortte zich op Japanse wijze op het project. 

Wij kregen bezoek van zowel een delegatie van Sumitomo Heavy Industries als van 

het Sumitomo Shoji Kaisha (het handelshuis). Alle grote Japanse concerns omvatten 

vele zelfstandige bedrijven, zoals scheepswerven en machinefabrieken en daarnaast 

onder het handelshuis een groot aantal zeer diverse bedrijven, zoals autofabrieken, 



bierbrouwerijen, textielfabrieken en altijd een bank. De delegatie van SHI bestond uit 

de CEO: Mr  Tsubota , de directeur van SHI Niihama: Mr H.Nakajima, Mr Rokita en 

een aantal ingenieurs onder leiding van Kazuomi Tomohiro. 

De laatste werd door ons technisch bijgepraat over het project van de toen nog twee 

kranen en vervolgens bleef hij de technische vertegenwoordiger van SHI Niihama, in 

de aanbiedingsfase zowel als later inde engineeringsfase. In het begin van de samen 

werking hebben we twee prijzen aangeboden, één op basis van bouw in Schiedam 

de andere op basis van bouw in Japan. De prijzen verschilden wel, maar niet 

indrukwekkend, maar de levertijden verschilden enorm. Voor de grote kraan 17 

maanden ex Schiedam tegen 13 maanden in Japan! Nadat duidelijk werd (wat wij al 

wisten van onze Japanse vrienden) dat de kostprijs in Japan ongeveer twee derde 

bedroeg van die in Europa en dat dus de bouw van de semisubmersible naar Japan 

zou gaan hebben we daarna alleen nog maar de Japanse prijzen aangeboden. 

De onderhandelingen van Heerema met een aantal Japanse werven verliepen voor 

Heerema zeer voorspoedig .De werven waren alle zeer gretig om dit contract binnen 

te halen. Dit resulteerde in steeds lagere prijzen. Van de Sumitomo scheepswerf 

wisten wij dat de Japanse kostprijs ongeveer 115 á 120 Dfls millioen bedroeg. De 

geboden prijs in de onderhandelingen was zo laag dat alleen Mitsui en Modec 

overbleven en uiteindelijk Mitsui voor 80 millioen tekende. 

Parallel hieraan verliepen de onderhandelingen met Gusto Sumitomo. Wij werden 

ettelijke malen gevraagd om aan te bieden op weer iets grotere capaciteit van de nog 

wel 2000 en 3000 tons kranen. Dit alles in een concurrentiestrijd met de twee grote 

Amerikaanse kraanbouwers American Hoist en Clyde Iron Works. In begin 1977 

werd ons medegedeeld dat de kraanspecificaties nu definitief waren en werden we 

verzocht ons laatste bod uit te brengen. Weer kwamen de twee Sumitomo 

directeuren over en overhandigde de delegatie, bestaand uit de heren Tsubota, 

Nakamura, J.D. Bax en mijzelf onze finale aanbieding (ca 50 millioen) aan 

P.S.Heerema, bijgestaan door directeuren R.de Jong en J. Kroeze en W.van Dam. 

De drie Heerema mannen bevestigden dat deze versie precies was wat ze wilden. 

Daarop nam de oude heer weer het woord, bedankte iedereen voor deze fraaie 

aanbieding en vroeg in een adem wat de prijs zou worden voor twee sets kranen! De 

Japanse heren vielen bijna uit hun stoel. Het geluid van twee Japanners die met 

samengeknepen tanden diep ademhaalden zal ik nooit meer vergeten. 

De achterliggende oorzaak van dit verzoek was simpelweg dat de Mitsui contractprijs 

ongeveer de helft was van de Europese prijs. 

Onze delegatie ging weer naar huis en ging weer rekenen: eenmaal kosten voor 

engineering, SHI Niihama begrootte het leereffectvoordeel.  

Drie weken later zat de zelfde delegatie tegenover de zelfde heren en weer nam de 

oude heer het woord, zei dat dit exact wat hij bedoelde en vroeg in een adem wat de 



prijs zou worden als hij contant betaalde! Dit leverde weer de eerder genoemde 

Japanse reactie op. Uiteindelijk is het project toch normaal gefinancierd. 

Na nog een paar spannende weken is het contract op 6 april 1977 getekend. Gusto 

startte de engineering tot en met de fase, die voor ons werktekeningen heette, maar 

voor de Sumitomo de start was van hun deel van de engineering. Ca 25 Japanse 

engineers kwamen naar de Straatmakerswerf om de werkvoorbereiding te starten. 

De Sumitomo aanpak was wezenlijk verschillend van de onze: voor elke 100 uur 

door ons besteed aan werktekeningen werkten zij nog eens 40 uur aan 

werkvoorbereidings/fabriacage tekeningen. 

In juli werd duidelijk dat van de twee projectmanagers er een nodig was in Niihama 

voor dagelijks contact met Sumitomo, waarop Bernard Celant voor een klein jaar 

naar Japan verhuisde en ik in Schiedam bleef als contactman voor Heerema en de 

verschillend Nederlandse onderleveranciers. 

De twee schepen werden door Mitsui op de dag nauwkeurig in juni en oktober 1978 

opgeleverd. Door  enige missers onzerzijds had Sumitomo het wat moeilijker maar ze 

hebben zich altijd als heren gedragen. Echter er was wel een vergadering in Niihama 

nodig met veel Japanners en van onze kant J.D.Bax, Arie Heykooop, Bernard en 

mijzelf om het eens te worden over een schadevergoeding. Tegen 4 uur ´s ochtends 

waren we  het eens en wensten elkaar als vrienden een goede nachtrust.  

Terugkijkend hebben Sumitomo en Gusto een gedenkwaardige prestatie geleverd 

met het leveren van de vier kranen voor Heerema maar tegelijker tijd ook de 2000 

ton Narwal kraan voor Netherlands Offshore Company. Tenslotte moet hier nog 

worden vermeld dat het resultaat financieel gezien ook zeer tevredenstellend was. 

 

  

 

  

 


