
                                   DCI DREDGE VIII (voorheen MOT DREDGE VIII) 

                                   Begonnen als PB 02.339, geresulteerd in CO 880 

 

                                            KORTE (???)  VOORGESCHIEDENIS 

 

In 1975 bestond de staats-baggervloot in India, ressorterend onder het Ministry of Transport uit 

zeven eenheden, de cutters MOT Dredge I, II, IV en VII en de sleepzuigers MOT Dredge III, V en VI. 

Uitgangspunt van de Indiase politiek was in de jaren rond 1970, dat alles op Indiase werven gebouwd 

moest worden (“self supporting”) en als ze de knowhow niet hadden, mocht die in het buitenland 

ingekocht worden. Konden lokale producenten, om welke reden dan ook niet leveren, dan mocht er 

in urgente gevallen een beroep gedaan worden op hun buitenlandse partner, zij het dat dit in 

verband met  valuta-problemen wel eens de nodige voeten in de aarde had. 

In dit kader sloot IHC HOLLAND in 1969 een 10-jarig exclusief samenwerkingscontract met Mazagon 

Dock in Bombay, de voormalige P&O-werf, maar nu ressorterend onder het Ministerie van Defensie.  

Een andere werf in India, die een dergelijke samenwerking had, dus met name voor de bouw van 

baggermaterieel, was Garden Reach in Calcutta; samenwerking met  LMG. 

 

De cutters I en II waren midden jaren zestig gebouwd door Hooghly Dock in Calcutta naar een 

ontwerp van en in samenwerking met Ellicott. 

Cutter IV rond 1970 door Garden Reach naar ontwerp van LMG maar met baggerinstallatie geleverd 

door IHC, cutter VII in 1974 door Mazagon Dock i.s.m.  IHC. 

 

Eind jaren zestig bestelde het Ministerie van Transport een sleepzuiger en een cutter.  

Het Ministerie wilde beide lokale werven van opdrachten voorzien, waarbij de sleepzuiger door 

Mazagon gebouwd zou worden en de cutter door Garden Reach. Dit laatste ging wél door, het eerste 

niet, want Mazagon Dock zat vol. En dus werd een importvergunning afgegeven aan de partner, IHC 

dus. Dit werd de MOT DREDGE III, CO 783, gebouwd bij IHC Verschure, hopperinhoud 3100 m3, 

opgeleverd in 1971. Dit schip is voor het vervolg van belang i.v.m. de bodemdeuren. 

IHC had in die tijd de nu welbekende kegelkleppen ontwikkeld, die goed voldeden. De Indiërs waren 

hierin geïnteresseerd, maar zaten met het probleem, dat bij latere vervanging er in India geen gieterij 

was die de stalen zittingen kon gieten. Gieten van zulke grote ringen was niet mogelijk, zodat iedere 

keer als vervanging nodig was, de formaliteiten over import-vergunningen en vreemde valuta 

doorgewerkt moesten worden met als gevolg maanden tijdverlies.  

IHC heeft  daarop een “pyramide-klep” voorgesteld, die min of mee volgens het zelfde principe 

werkte, maar, zoals de naam aangeeft, rechthoekig was en dus eenvoudiger te maken. Dit alternatief 

werd door India geaccepteerd. 

 

Deze kleppen zijn, voor zo ver ik weet, alleen toegepast op de schepen die naar India gingen, de MOT 

III, de Mandovi, een iets verkleinde copie van de III, bestemd voor de Mormugao Port Trust en 

gebouwd door Mazagon Dock, de V, de VI (zusterschepen van de III) en de VIII. Daarna niet meer, 

maar dat had een heel andere oorzaak en het zou te ver voeren, daar in dit kader verder op in te 

gaan.  Al deze schepen hebben wat de bodem-afdichting betreft en dan natuurlijk speciaal met slib 

en fijn zand, wat ze met name in Kandla (Gujarat) hadden, zeer goed voldaan. 

 

De opdracht voor de cutter (MOT DREDGE IV) ging naar Garden Reach in Calcutta in samenwerking 

met LMG uit Lübeck, die hiervoor naast het ontwerp en de knowhow ook de bagger-installatie zou 

leveren. Uiteindelijk ging de opdracht voor de bagger-installatie ook naar IHC toe, volgens de 

overlevering door spanningen tussen het Ministerie van Transport en LMG.   



 

De opdrachten voor de V  (Verschure), VI (Verschure, uitbesteed aan Vuyk, omdat onze eigen 

hellingen vol zaten) en de cutter VII (Mazagon i.s.m. IHC) volgden in 1973 en ’74. De V werd met 

Kerstmis 1974 opgeleverd, de VI in juni 1975 (beide waren, volgens wens van de klant, CIF-

contracten, een eis, die India later om praktische redenen heeft laten vallen.      

 

De MOT Dredge VIII dankt zijn ontstaan aan de toenemende vraag naar ijzererts. India was altijd al 

producent van erts (Bellary-Hospet in Karnataka), wat geëxporteerd werd via Mangalore. Dat liep 

moeizaam omdat hun kostprijs hoger lag dan de wereldmarktprijs.  De situatie verbeterde toen rond 

1970 de Shah van Iran besloot, dat zijn land eigen steelmills moest hebben ergens in de buurt van 

Abadan.  India was een nabije erts-leverancier en Mangalore moest uitgebreid worden, een groter 

bassin met grotere diepte, welke klus geklaard werd door het toenmalige Dredging Consortium India, 

een samenwerkingsverband van de Nederlandse aannemers. Financiering geschiedde door His 

Imperial Majesty’s Imperial Bank of Iran, een zeer solide instelling! India had zelf geen geld voor dit 

project. Ik weet niet waarom de havenuitbreiding al vrij snel weer verder uitgediept moest worden. 

Wél heb ik begrepen dat er  toen tegengestelde belangen ontstonden tussen het Mining Ministry 

(dat heette anders, maar ik weet niet meer hoe) en het Ministry of Transport.  

Het belang van de Miners lag in de bekende punctualiteit van de Hollanders, haven-verbetering 

volgens planning en op tijd, waardoor een ongestoorde export naar Iran verzekerd zou zijn. Zij waren 

dus voorstander van een vervolgopdracht aan het Nederlandse consortium wat bovendien immers 

alle gegevens over de haven al in huis had. 

Het belang van Transport lag bij het gegeven dat men na voltooiing van het werk nog voor een reeks 

van jaren een eigen grote sleepzuiger in de vloot zou hebben. De bestaande zuigers werden elders 

volop ingezet en dit bood de kans voor een verantwoorde vlootuitbreiding. 

 

 Het “Central Planning Committee” (dit was een groep van “zware ”ministers  onder voorzitterschap 

van Indira Gandhi herself) wilde een zo exact mogelijke kostenvergelijking, wat o.a. leidde tot een 

tender door MOT voor de nieuwe zuiger, die volgens hen 6500 m3 moest worden.  

 

Voor IHC was dit een uitgelezen kans het nieuw ontwikkelde systeem met bodemschuiven aan te 

bieden. Terzelfder tijd liep er nl een aanvraag uit Venezuela voor een hopper van eveneens 6500  m3, 

die van dit systeem voorzien zou worden (De latere “Catatumbo”).     

MOT gaf echter de voorkeur aan hun vertrouwde pyramideklep. Jammer, maar de klant is koning. 

 

In september 1975 de tender ingediend en toen was het wachten op de interne besluitvorming. 

Blijkbaar werd het pleit beslecht in het voordeel van MOT, want enkele weken later werden wij (en 

anderen,  Japanners, Duitsers, Fransen en ook Verolme Heusden) uitgenodigd voor nadere 

besprekingen, waarna we begin december te horen kregen dat de opdracht naar IHC zou gaan.  Op 

17 december 1975 tekenden we het contract.  

 

Gelet op de werfbezetting op dat moment besloot de Raad van Bestuur dat dit schip gebouwd zou 

worden bij Gusto. (Alle verkoopcontracten werden gesloten door IHC Holland NV, waarbij de 

onderneming zich het recht voorbehield, te bepalen  welke dochteronderneming het project zou 

uitvoeren. In dit geval werd het Gusto). 

 

Dit was de eerste maal dat het ging om een alongside yard-contract. Zoals hierboven al gezegd waren 

alle voorgaande contracten C.I.F. maar dat kwam misschien voort uit een ambtelijk denken op het 



ministerie.  Ten tijde van de MOT VIII was men tot de conclusie gekomen dat het praktischer was, het 

nieuwe schip liggend langs de werf over te nemen. 

Daartoe kwam de Director Mechanical, de hoogste technisch ambtenaar, naar Schiedam. Deze heer 

was ook al mee geweest op de proeftocht en hij (met een maritieme achtergrond en ervaring) 

verstond z’n vak. Geen gemakkelijke klant, maar dat is alleen maar goed voor de kwaliteit van het 

eindproduct.  

Tijdens de bouw van de CO 880 was in India officieel de Dredging Corporation of India opgericht, een 

staatsbedrijf maar met eigen verantwoordelijkheid. Het contract was met “Government of India” en 

dus verliet het schip de werf als “MOT DREDGE VIII” om na aankomst in Bombay officieel door het 

Ministerie aan de nieuwe DCI overgedragen te worden, bij welke gelegenheid het de “DCI DREDGE 

VIII” werd, zoals ook bij alle andere zuigers het voorvoegsel MOT vervangen werd door DCI. 

 

Tenslotte: Bij latere gelegenheden (ik heb het schip nog een paar keer bezocht) hebben zowel deze 

ambtenaar als de leiding van de nieuwe Dredging Corporation of India laten weten zeer te spreken te 

zijn over de kwaliteit van de “Acht”, hun vlaggenschip.. 

Die tevredenheid heeft zich tot de dag van vandaag voortgezet, want tussen 1977 en vandaag 

volgden de DCI-Dredges  IX, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX en XXI, allemaal hoppers en allemaal 

door IHC geleverd. Een kleine troost ter nagedachtenis aan Werf Gusto! 

 

De tussenliggende nummers? 

 X:  een eigen design van Mazagon Dock, Bombay, zonder onze samenwerking in eigen beheer 

gebouwd. Was een Beaver-achtig geval maar is geen groot succes geworden en heeft niet lang 

geleefd.  

XIII: bestaat niet. 13 is ook in India het ongeluksgetal. 

XVIII: Een grote cutter, gebouwd door Mazagon en opgeleverd in 2009. Maar dat was lang na mijn 

tijd.  

 

En de “DCI DREDGE VIII”  (39 jaar oud!) doet het nog steeds goed. Werkt nu (februari 2017) in 

Cochin, onderhoudsbaggeren.  

Met groet, 

Henk Pols 

 
DCI Dredge VIII (MarineTraffic 

http://www.marinetraffic.com/en/photos/of/ships/shipid:655429/ship_name:DCI%20DREDGE%20VI

II#759987) 

http://www.marinetraffic.com/en/photos/of/ships/shipid:655429/ship_name:DCI%20DREDGE%20VIII#759987
http://www.marinetraffic.com/en/photos/of/ships/shipid:655429/ship_name:DCI%20DREDGE%20VIII#759987


CO 880, de MOT Dredge VIII 
Herinneringen1 Bart Boon 

18-7-2017 
 

Het was najaar 1976 en stil op de Werf Gusto. Althans qua bouwgeluiden. Alleen het boorschip 

CO 950 lag nog op de helling. Maar de opdrachtgever had de opdracht geannuleerd. De romp werd 

afgebouwd in de hoop in de toekomst alsnog verkocht te kunnen worden. 

 

Toen kwam plotseling het besluit de sleephopperzuiger CO 880 bij Werf Gusto in Schiedam te 

bouwen. De opdracht voor de bouw was in december 1976 aan IHC Kinderdijk gegeven door het 

Ministry of Transport uit India. IHC had al meerdere van dergelijke schepen aan hen geleverd. Maar 

met een ruiminhoud van 6500 m3 was dit het grootste schip uit die serie tot dan toe. 

 

    
(Ports and Dredging & Oil Report No. 95, 1977) 

 

Het waarom van deze wijziging in bouwwerf is niet volkomen duidelijk. Ongetwijfeld is het een 

beslissing van de Raad van Bestuur geweest. Zeker was de werfbezetting aan de Kinderdijk zo dat 

deze opdracht er eigenlijk niet bij paste (zie Henk Pols hierboven). Maar daarnaast ging, zeker in 

Schiedam, het vermoeden dat het besluit genomen was om de rust zo goed mogelijk te bewaren in 

Schiedam waar de geruchten over een komende werfsluiting steeds sterker werden. 

Gusto mocht het schip wel bouwen, maar het niet te zeer beschouwen als een eigen opdracht. Als 

bouwnummer werd CO 880 werd gebruikt, een Kinderdijk of baggerdivisienummer, in ieder geval 

niet passend in Gusto’s CO 900 serie. 

 

Toen de opdracht naar Schiedam kwam was net het besluit gevallen voortaan met een 

projectorganisatie te werken. Dit naar aanleiding van de goede ervaringen met enkele eerdere 

projecten. De projectleider was integraal verantwoordelijk voor alle aspecten van de gehele 

opdracht. De vakafdelingen onder hun afdelingshoofden waren verantwoordelijk voor voldoende 

menskracht, de vakbekwaamheid van het personeel en de kwaliteit van het werk. Een 

matrixorganisatie. 

Met de CO 880 werd deze nieuwe organisatie voor het eerst bij een geheel project ingevoerd. 

Schrijver dezes, Bart Boon, werd projectleider gedurende de periode dat er vooral ontworpen en 

getekend moest worden. Toen hij later gereserveerd werd om projectleider te worden van de 

                                                           
1 “Herinneringen” houdt in dat zowel de perceptie in het verleden als datgene wat nu gedacht wordt dat de 
perceptie was, onjuist of onvolledig kan zijn. Schrijver staat dan ook niet in voor de volledige juistheid van alles 
wat er in dit artikel geschreven wordt. Duidelijke verschillen in de herinneringen van de auteur en van Henk 
Pols en Kees Willems bewijzen dit punt. 



mogelijke opdracht tot bouw van een booreiland (van Petrobaltic; dit eiland is toen echter opdracht 

geworden voor RSV) werd zijn taak overgenomen door Kees Willems. De daadwerkelijke 

bouwproductie werd grotendeels gecoördineerd door wijlen Otto Brinksma. 

Passend bij het niet algemeen bekend maken dat het schip in Schiedam i.p.v. aan de Kinderdijk 

gebouwd werd, was dat al het schrijven naar de klant op Kinderdijk’s briefpapier gedaan werd. Ik had 

een stapel van dat papier en tekende namens IHC Kinderdijk. De brieven gingen wel direct naar de 

klant, niet naar Kinderdijk. Dus Gusto trad niet op als een soort onderaannemer. Hoe het juridisch 

wel in elkaar zat en wie welke risico’s droeg, weet ik niet (meer). 

Natuurlijk hoorde bij deze aanpak een vast contactpersoon aan de Kinderdijk. Dat was Henk Pols, 

toentertijd de rechterhand van Robert Smulders. Robert was enige tijd daarvoor vertrokken bij Werf 

Gusto en bij IHC Kinderdijk gaan werken als Commercieel Directeur. 

Helaas herinner ik mij niet op welke wijze ik verantwoording voor voortgang, financiën en kwaliteit 

aflegde naar IHC Kinderdijk of de Gusto directie. Waarschijnlijk gebeurde dat wel regelmatig. En ook 

waarschijnlijk waren de resultaten niet spectaculair in positieve of negatieve zin; anders was het vast 

beter in mijn geheugen blijven hangen. 

 

 
Kielleging 23 augustus 1976 met weinig ceremonieel 

V.l.n.r. Lex van Gunsteren??, Bart Boon, …,  Palit,  (Lloyd’s Register?), .. 

(GustoMSC) 

 

De klant werd vertegenwoordigd door de heer Palit. Een aardige, vakkundige en relatief jonge man. 

Hij woonde met zijn vrouw in Schiedam-Oost, niet ver van de Werf Gusto. Iedere dag kwam hij met 

een oud bromfietsje naar de werf. Wij hadden een heel goed contact met elkaar. Hij was voor zo ver 

wij het ervoeren, strikt onkreukbaar. Dat bleek te meer toen de werfdirectie van mening was dat de 

vertegenwoordiger van een goede klant een beter transportmiddel dan een bromfiets verdiende. Pas 

na lang aandringen stemde hij uiteindelijk toe in het gebruik van een oud Volkswagentje van de werf 

in plaats van zijn bromfiets. 

Het bleek dat de bouwspecificatie en het basis ontwerp als door de Kinderdijk opgesteld bijzonder 

goed was. Er waren weinig aanleidingen tot veranderingen in de levering. Gelukkig maar, want de 

enkele keer dat die er wel waren bleken de financiële mogelijkheden van Palit voor meerprijzen 

uiterst gering te zijn. 

Ik herinner mij twee kleine wijzigingen in onze levering. De eerste was eigenlijk geen wijziging, maar 

een nadere verduidelijking. Palit kwam naar mij toe om te praten over de hurktoiletten die in het 

bestek voorzien waren. Hij had dat al eerder op een nieuwbouwschip (ook IHC?) meegemaakt. 



Europeanen keken bij een dergelijke omschrijving onmiddellijk naar Frankrijk. Palit vroeg of wij 

Oosterse hurktoiletten wilden installeren. Het verschil zat voornamelijk in de hoogte van de 

voetstapjes. Fransen stonden eerst op van het toilet en spoelden dan door, daarbij ook de lage 

voetstapjes afspoelend. In Azië bleef men zitten terwijl men doorspoelde. Daarbij bleven dank zij de 

hogere voetstapjes de voeten droog. Wij hebben Oosterse hurktoiletten geleverd. Dit zonder invloed 

op de bouwprijs. 

Palit’s tweede verzoek betrof ook de toiletten. Hij bracht het als een duidelijke verandering in de 

besteksomschrijving. Omdat de klant zulke geringe financiële mogelijkheden had, vroeg hij of wij dit 

wilden implementeren zonder een meerprijs in rekening te brengen. “Waar jullie wc-papier 

gebruiken, doen wij dat met een straaltje water uit de kraan. Daar zijn geen voorzieningen voor 

getroffen. Maar op deze manier voelt onze bemanning zich op het schip niet thuis. Zouden jullie je 

hand over je hart willen strijken en bij ieder toilet een kraantje aanbrengen met een slangetje van 

ongeveer een meter? En als het kan, zonder meerprijs.” Dat hebben we toen maar gedaan. 

Het derde verzoek van Palit was door onszelf veroorzaakt. Bijna in alles konden wij het Kinderdijk 

bestek volgen. Maar Schiedam had een andere standaard verfleverancier dan de Smitten. Met een 

ander merk verf. Er was van de klant geen bezwaar tegen een navenante wijziging van het bestek. Op 

een ochtend kwam Palit bij mij. Hij was ’s nachts gaan kijken bij het schilderen van de romp. En zag, 

tot zijn verbazing, dat het Kinderdijkse merk gebruikt werd. Hij begreep de uitleg dat onze leverancier 

geen goed alternatief had voor die speciale soort verf. Maar vond wel dat wij dan op z’n minst 

hadden kunnen zorgen dat dit niet opviel. Waarop er nieuwe wikkels gedrukt werden met ons 

“huismerk” die rond de “Kinderdijkse verfbussen” geplakt werden. Een oplossing die iedereen mooi 

vond. Toen ik kort daarna met de Kerst een grote hoorn des overvloeds met allerlei blikken en 

flessen van “onze” schilder kreeg, heb ik mij toch afgevraagd of ik iets had gedaan dat niet door de 

beugel kon. 

 
22 december 1976 smeerolieunit (?) 

(GustoMSC) 

 

In de tijd dat de MOT Dredge VIII gebouwd werd, was “unitbouw” een graag gevolgd nieuw concept 
in de scheepsbouw. Het idee daarbij was om worden complete werktuigkundige groepen, als 
bijv. pompen met aandrijving en het tussenliggende pijpenwerk, op één gezamenlijke fundatie te 
zetten om vervolgens als één werktuigkundige unit in het schip gemonteerd te worden2. Een 
voorbeeld is boven afgebeeld, naar ik me meen te herinneren, een smeerolieunit. Eventueel konden 
zulke units ook door onderleveranciers worden geleverd. Mogelijk was dat met deze unit ook het 
geval. 

                                                           
2 Naar WL Bastian, MM Oppenheim: Moderne inzichten bij de opzet van scheepswerven, Schip & Werf 43(2), 
23 januari 1976  



Dit bouwsysteem hield ook risico’s in. Eens werd een unit door een toeleverancier geleverd.  De unit 
was op tijd, maar zij waren wat traag met het zenden van de definitieve tekening van het geheel. Het 
ontbreken van die gegevens leidde er toe dat het ook niet op het algemeen plan in wording werd 
gezet. Dat leidde er toe dat de unit ook niet werd opgenomen in de bouwplanning. Lange tijd stond 
hij op de werf, maar niet aan boord. Tot iemand zich afvroeg waartoe die lege ruimte in het schip 
eigenlijk diende. Het deels slopen van reeds aangebrachte constructies om de unit alsnog te 
plaatsen, bevorderde het financiële resultaat en de tijdige oplevering niet. 
 
Een wat speciale unit was de uitlaatgassenunit of machinekamerschachtunit. Hierbij werd niet alles 

van een werktuigkundig (deel-)systeem op een gezamenlijke fundatie gezet, maar allerlei uitrusting 

binnen een bepaalde ruimte. In dit geval betrof het de machinekamerschacht inclusief de 

schoorsteen. Het is een ruimte die vol zit met leidingen, looproosters, ladders, enz. Traditioneel 

worden al deze componenten vastgemaakt aan de begrenzende schotten van de schotten van de 

schacht.  

 

 
14 januari 1977 Uitlaatgassenunit in aanbouw in de Powerhal 

(GustoMSC) 
 

Het idee van de uitlaatgassenunit was gebaseerd op wat ik in 1971 in Japan gezien had, waarschijnlijk 

op de IHI-werf in Tokyo. Daar werd in grote aantallen het Freedom-schip gebouwd. Dit was bedoeld 

als opvolger van de, ook na de Tweede Wereldoorlog, zo succesvolle Liberty-schepen. Om 

bouwsnelheid te winnen werd de machinekamer in z’n geheel in een loods opgebouwd binnen een 

grote frame constructie. De hele machinekamer werd daar ook volledig getest en in bedrijf gesteld. 

Vervolgens werd de gehele machinekamer in een keer (of misschien in een paar grote delen) naar 

het schip en op zijn plaats gebracht. Na ongeveer vier dagen kon de machinekamer dan in gebruik 

genomen worden. 

De traditionele aanpak, zoals die oorspronkelijk ook voor de CO 880, was voorzien hield enkele 

aspecten in: 

• De machinekamerschacht is een onderdeel van het dekhuis en wordt daarmee laat op het 

schip geïnstalleerd, waardoor ook de inbouw van de schacht pas laat kan starten. Omdat het 

dekhuis bij de CO 880 achterop stond en de bouw van de romp op de helling vanuit halve 

lengte begon (zie foto kiellegging), wordt dit nog versterkt. 

• De machinekamerschacht is een nauwe, erg volle ruimte waardoor de inbouw een moeilijk 

en tijdrovend karwei is. 



• Tijdens de inrichting van de schacht wordt er veel gelast, waardoor veel hinder ontstaat voor 

de werkzaamheden op hetzelfde moment in de machinekamer daaronder. 

• De isolatie van de machinekamerschacht kan pas worden aangebracht als de installatie van 

alle onderdelen gereed is. Daarbij moet vaak paswerk worden geleverd rond de 

verbindingen aan de wanden. 

• Schilderen van de schachtwanden aan de kant van de accommodatie kan pas gedaan 

worden als alle laswerk, zowel van de componenten als van de isolatiepennen, binnen de 

schacht gereed is. 

• Geen wonder dat de machinekamerschacht op het kritieke pad voor de bouw ligt. 

 

Met de uitlaatgassenunit werd gehoopt veel van deze aspecten een gunstige wending te kunnen 

geven. Het gebruik van één unit lopend van de onderzijde van de schacht tot de bovenzijde van de 

schoorsteen was onuitvoerbaar. De bouwhoogte in de loods (de Powerhal), de hijshoogte van de 

kranen en misschien ook de hijscapaciteit waren daartoe onvoldoende. De gehele unit bestond 

daarom uit drie op elkaar gezette delen. Twee delen waren gebouwd in een ruimtelijke 

vakwerkconstructie (zie afbeeldingen). Het derde deel bestond uit de schoorsteen die paste op de 

bovenkant van het tweede deel. Alle delen, ook de schoorsteen, werden in de hal volledig 

ingebouwd, voor zover mogelijk en relevant, beproefd en geschilderd. De aansluiting tussen de 

verschillende delen was eveneens in de hal in orde gemaakt. De vier hoeken van de vakwerken 

bestonden uit U-profielen die over de volle hoogte open gehouden werden. In de schacht waren vier 

verticale bulb-profielen aangebracht die met een ruime passing de vakwerken geleiden bij het 

inbrengen. Als de unit delen op hun plaats stonden en onderling aan elkaar gekoppeld waren, 

werden met passtukken plaat en profiel de vakwerken aan de scheepsconstructie vastgemaakt. 
 

 
29 maart 1977 Uitlaatgassenunit wordt in machineschacht geleid 

(GustoMSC) 

 

De schoorsteen, de derde uitlaatgassenunit, werd in eerste instantie uitsluitend aan het daaronder 

gelegen unitdeel vastgemaakt (want verder stak hij boven de normale scheepsconstructie uit). 

 



 
Proefopstelling van de bovenste unit (schoorsteen) en de middelste 

(Gemeentearchief Schiedam NL_SdmGA_0386_0334_0006 / GustoMSC) 

 

De onderzijde van de schoorsteen eindigde op kleine afstand boven het dek. De overgebleven sleuf 

werd afgedicht met een soort plint die overlappend was met de beplating en dus altijd passend. In 

principe was die plint niet bedoeld om belastingen over te brengen. Het werd dan ook niet 

noodzakelijk geacht dat de plint in lijn zou staan met verstijvers onder het dek. Altijd passend dus. 

Een overijverige kwaliteitsbewuste baas kon later tijdig gestopt worden toen hij in plaats van de plint 

passende tussengevoegde plaatstukjes wilde maken. Behalve dat dit veel van het voordeel van de 

gekozen constructie teniet zou doen, is het ook nog de vraag of relatief kleine inzetstukken werkelijk 

een kwaliteitsverbetering betekend zouden hebben. 

De uitlaatgassenunit had nadelen en (potentiële?) voordelen. Het kostte moeite om het idee aan de 

tekenkamer duidelijk te maken. Mijn uitspraak “teken het eerst maar zonder de unit, dan schets ik de 

unit er later wel in” was veel te optimistisch. Heel veel onderdelen zaten zo dicht op de schachtwand 

dat er geen ruimte voor het vakwerk was. Om dat er toch in te krijgen was de reactie op tekenkamer 

dat ze dan nog minder ruimte hadden om alle spullen er in te krijgen dan ze toch al hadden. Wat 

natuurlijk juist was, maar met wat moeite lukte het toch. 

De onderleverancier voor de schachtisolatie gaf ons een redelijke minderprijs ondanks het feit dat hij 

al een opdracht had gekregen met een vaste prijs. Waarschijnlijk was zijn werkelijke besparing door 

het veel eenvoudiger aanbrengen van de isolatie duidelijk groter dan de minderprijs die hij de werf 

gunde. 

Bij de eindmontage werd in ieder geval op prijs gesteld dat er veel minder in de schacht gelast werd 

toen zij de machinekamer inrichtten. 

 



 
Achterschip MOT Dredge VIII vlak voor de tewaterlating 

(Gemeentearchief Schiedam/GustoMSC) 

 

Door de werfomstandigheden bij de oplevering van de MOT Dredge VIII (bijna gesloten) is er nooit 

een echte evaluatie van het systeem geweest. De projectleiders Otto Brinksma en ikzelf geloofden 

stellig dat er een duidelijke winst behaald was (maar ja, wij waren bevooroordeeld). Anderen 

dachten dat het alleen maar geld gekost had: Al dat extra staal, dat is alleen maar duur. 

 

 
Tewaterlating 2 april 1977 

(Fotobureau C. Kramers) 

1 Ms Rasgotra (?)  2 Mr Rasgotra (?)  3 Robert Smulders, commercieel directeur IHC Kinderdijk  4 K. Palit 

vertegenwoordiger eigenaar op de werf  5 Dick Boterenbrood  6 Jim Donaldson  7 Judy Blekxtoon  8 Wil Pols 

(Henk Pols verborgen achter iemand anders)  9 Bernard Celant  10 Leo van Oosterom  11 Diederick Bax (zoon van 

J.D. Bax)  12 Arien Blok, metgezel van Bart Boon  13  Bart Boon 

 



De tewaterlating van het schip was technisch gesproken, niets speciaals. Het was ook niet de laatste 

tewaterlating van de werf, want daarna volgde de CO 950 nog. Wel speciaal was de doop van het 

schip. Hierover volgt een stukje uit het IHC Gusto Nieuws. 

 

De doopplechtigheid3 
Deze wordt verricht door mevrouw M. Rasgotra, echtgenote van de ambassadeur van 

India in Nederland. Bij deze ceremonie wordt geen champagnefles stukgeslagen tegen de 

romp van het 

schip. De plechtigheid vindt plaats volgens Indiase gebruiken. In 1947 of 1948 hebben wij 

dit voor het laatst op deze werf meegemaakt. Tegelijk met onze mensen onder het vlak, 

die de keggen losslaan - het zgn. rammen -, begint mevr. Rasgotra met de ceremonie. Op 

een tafel terzijde van het doopplatform steekt zij een tweetal olielampjes en 

wierookstokjes aan. Een eeuwenoud gebruik in India. Dit land dreef al eeuwen geleden 

handel met het tegenwoordige Indonesië. Gedurende enkele maanden van het jaar, 

wanneer de wind steeds uit het noorden waaide vertrokken langs de hele kust van India 

schepen naar de archipel eilanden. Schepen en bemanning werden uitgeleide gedaan door 

vrouwen, kinderen en familieleden om ze behouden 

vaart te wensen. Met een soort witte verf werd een "good luck" teken op de boeg 

geschilderd en ontstak men olielampen en wierook om de natuur (goden) gunstig te 

stemmen en behouden terugkeer af te smeken. Dit "behouden vaart" symbool zal velen 

van ons herinneren aan de oorlogsjaren. Wanneer men dit swastika echter goed bekijkt is 

het precies andersom als het 

hakenkruis, terwijl het plat in het vlak ligt en niet onder een hoek staat. Het is dus een van 

de symbolen in de symbolentaal van India en niet het beruchte kruis. Dit laatste nog eens 

voor alle duidelijkheid. 

 

 
Beschilderen “Good luck” teken; Palit assisteert 

(Gemeentearchief Schiedam NL_SdmGA_0386_0481_0006 GustoMSC) 

 

 

                                                           
3 Deze beschrijving is overgenomen uit IHC Gusto Nieuws nummer 5 van 18 maart 1977. Het IHC Gusto Nieuws 
was de wekelijkse informatie voor de medewerkers van IHC Gusto B.V. (Gemeentearchief Schiedam). 



Als bijzonderheid over één van de olielampjes kan nog het volgende verteld worden. 

Het bovenstuk van dit bronzen antieke lampje was danig verbogen. Louis Andeweg heeft 

het een dezer dagen mee naar huis genomen en bijzonder vakkundig recht geklopt en 

opgepoetst. Alleen heeft hij tot op heden vergeten het onderstel en ook het andere lampje 

op te poetsen. Misschien komt dat er bij de volgende tewaterlating van. Na dit eerste deel 

van de plechtigheid wordt de feitelijke doop verricht. Na het uitspreken van de 

doopformule zal mevr. Rasgotra een verse kokosnoot tegen de boeg van het schip laten 

stukslaan. Het blijkt op dit moment bijzonder moeilijk een verse kokosnoot in huis te 

krijgen die nog niet is uitgedroogd, maar ook dat zal wel voor elkaar komen. 

 

 

 
Doop MOT Dredge VIII 

(Gemeentearchief Schiedam/GustoMSC) 

 

 
Na de tewaterlating 

(Gemeentearchief Schiedam/GustoMSC) 

 

Bij de proeftocht bewees het schip te presteren zoals bedoeld in het contract. Alleen kwam er erg 

veel geluid uit de machinekamerschacht naar buiten (bijvoorbeeld naast de schoorsteen). Al snel 

werd geconstateerd dat iets steviger verbinden van de looproosters aan hun ondersteuning 

(aandraaien van moeren, enkele additionele clips) de situatie enorm verbeterde. Een voorbeeld hoe 

kleine oorzaken erg grote gevolgen kunnen hebben, terwijl de oplossing relatief simpel is. 

 



 
MOT Dredge VIII (Ports and Dredging & Oil Report No. 95, 1977) 

 

 
Op weg naar de proeftocht 

(Gemeentearchief Schiedam NL_SdmGA_0386_0323_0202 GustoMSC) 

 

De bouw van de MOT Dredge VIII vond plaats in een vreemde periode van het werfbestaan. Enkele 

malen werd gesuggereerd dat de bouw van het schip vertraagd moest worden omdat dan de 

werkgelegenheid langer gegarandeerd was. In het IHC Gusto Nieuws (nummer 33 19 november 

1976) werd opgeroepen geen gehoor aan dergelijke suggesties te geven. Dit zou alleen maar negatief 

werken op eventuele verdere kansen voor het bedrijf. Of het deze oproepen waren of gewoon dat 

uiteindelijk iedere vakman liever gewoon zijn werk doet dan demonstreren voor een al min-of-meer 

verloren zaak, is een kwestie van koffiedik kijken. Het feit dat een werf in deze omstandigheden een 

schip redelijk op tijd en binnen budget (meen ik mij te herinneren) kon bouwen, is op zich een 

prestatie. 


