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Met de "Beavers" op Taiwan 

WERK AAN DE WINKEL 

Voor een Belgische aannemer gaat I.H.C. Holland onder bouwnummer CO 585 een 
sleephopperzuiger bouwen met een hopperinhoud van 5000 m3• Het wordt een zee
waardig, dubbelschroefs schip met twee sleepzuigbuizen en twee zandpompen. Er 
zal gebaggerd kunnen worden tot op een diepte van 22 meter. Door I.H.C. Holland 
ontwikkelde deiningscompensatoren - waarmee ook dit schip wordt uitgerust -
zorgen ervoor, dat de sleepkoppen bij het werken in deining een verticale slag van 
3 meter kunnen maken zonder dat de hijsdraden slap gaan hangen. 

Lengte over alles 
Breedte 
Holte 
Hoppercapac,teit (max.) 
Diameter zuigbuizen 

ca 103 m 
18 m 
10 m 

5000 m' 
850 mm 

De twee schroeven zullen elk worden aangedreven door een omkeerbare 9-cilinder 
Smit-M.A.N. motor van 2800 pk. Niet-omkeerbare Smit-M.A.N. motoren van 1190 pk 
drijven de beide zandpompen aan. De sleepzuiger, die wordt gebouwd voor het 
werken in verschillende klimatologische omstandigheden, heeft accommodatie voor 
36 personen. Deze accommodatie bevindt zich in het voorschip, zodat bij continu 
werken degenen, die geen dienst hebben, niet te erg worden gehinderd door het 
geluid van de machines. 
De apparatuur voor bediening en controle van de baggerwerkzaamheden wordt in 
de stuurhut gecentraliseerd. De 24 paar bodemkleppen worden bediend door mid
del van 24 hydraulische cilinders. 
De sleephopperzuiger zal worden voorzien van "Sublime" schroefaskokerafdichtin
gen, welk produkt door Lagersmit met veel succes op de markt wordt gebracht. 
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Dit blad is het personeelsorgaan van 
de lndustrieële Handelscombinatie 
Holland, gevestigd in Rotterdam. Het 
verschijnt iedere maand op de 1 e 
woensdag na de vijftiende. Uitreiking 
aan personeelsleden van de in I.H.C. 
Holland verenigde bedrijven vindt 
gratis plaats. De Inhoud Is beschermd 
krachtens de Auteurswet. 

Firma-redacteuren: 

A. L. van der Meer (Werf Gusto),

W. C. Boer (De Klop),

J. Koutstaal (Smit Kinderdijk) en 

R. Lafèbre (Verschure).

REDACTIE ADRES: 

I.H.C. HOLLAND, Marconistraat 2, 

Postbus 6141, Rotterdam. 



Schiedam, 14 mei: 
"Is dat schip al helemaal klaar?" was een vraag 
die verschillende malen werd gesteld toen het 
m.s. Free Enterprise lil op zaterdag 14 mei te
water werd gelaten.
En inderdaad was het een ongewoon schouw
spel: een schip dat schijnbaar geheel afgeverfd
van de helling gleed. In tegenstelling tot de nor
male rode en bruine meniekleuren een helder
witte bovenbouw die sterk contrasteerde met de 
rode schoorsteen en de appelgroene romp.
Voor de vele Engelse gasten was het overigens
ook een ongewoon gezicht om een schip op
slechts één slede tewater te zien gaan. Alleen
in Nederland en Noord West Duitsland wordt
dit toegepast.

EEN ONGEWONE TEWATERLATING 

Alles werkt mee om de tewaterlating tot een feestelijke gebeurtenis te maken ..... . 
De vele wapperende vlaggen, de kraakheldere witte overalls van de leerschool
jongens, die een erehaag vormen, de vrolijke muziek van Gusto's Muziekvereniging 
en natuurlijk ...... de stralende zon. 
Nadat de laatste kimblokken zijn losgeramd valt er een stilte rond het schip en is 
alle aandacht gericht op het podium waar de charmante Mevr. J. Wickenden, echt
genote van de directeur van Townsend Bros Car Ferries Ltd., met heldere stem de 
doopwens uitspreekt: ...... "Ik doop U Free Enterprise lil, moge God allen die met 
haar zullen varen beschermen ...... ". Hierna werpt zij met vaardige hand de tradi-
tionele fles tegen het schip. 
De klink wordt losgegooid en ...... "is er al beweging in het schip?" De spanning 
bereikt zijn hoogtepunt; zelfs de mussen op het dak stoppen met tsjilpen ....... Dan 
hêêl langzaam komt er beweging in het schip, genoeg om de toeschouwers bevrijd 
te laten uitroepen "Ja, hij gaat". 
Steeds sneller, terwijl fluiten en sirenes het schip begroeten, glijdt het schip 
over de gladde goot naar het lokkende water. Als een stel driftige jachthonden jagen 
een aantal sleepboten achter het ver doorvarende schip aan, boeien het en brengen 
het dan uitgewoed en rustig naar de afbouwkade. 
De helling ligt daarna als een vreemde leegte op de werf. Het talrijke publiek begint 
het bedrijf te verlaten, terwijl de gasten van Werf en Rederij in de receptie samen
komen om te luisteren naar de woorden van directeur A. Smulders, van de doop
vrouwe en van de directeur van de Rederij, de heer B. J. Wickenden. 
In alle redevoeringen klinkt de bewondering door voor wat op de Werf in zo'n 
korte tijd zó uitstekend wordt verricht. 

Naar de bollen 

Voor de vele gasten van de Rederij begint daarna de kennismaking met ons land 
door een bezoek aan de Lijnbaan en de volgende dag een tocht naar het Botlek
gebied, de hier en daar nog bloeiende bollenvelden en de Keukenhof. 
"Wat is Rotterdam modern en deskundig herbouwd!" "Wat is alles schoon en 
goed geregeld". 
Dergelijke loftuitingen werden herhaalde malen geuit en ondanks onze traditionele 
bescheidenheid doen ze ons toch goed. 
Door deze goede gedachte van de Rederij heeft ons land er een groot aantal 
vrienden bijgekregen. Onder hen bevonden zich vele staffunctionarissen van de 
Townsend Rederij en vele persmensen van verschillende Engelse bladen zoals de 
Times, de Kent Messenger, de Motorship, enz. 
Ook de kapiteins van de Free Enterprise I en Il namen aan de tocht deel. 
Kapitein Dawson (links op de foto hiernaast) van de Free Enterprise / vertelde tij
dens de boottocht naar de Botlek een interessant verhaal, dat wij beslist moeten 
doorgeven. 
"In 1915 besloten de Geallieerden om een landing uit te voeren in de Bosporus om 
zodoende de toegang tot de Zwarte Zee, die door Turkije werd beheerst te verove
ren. Deze onderneming is een mislukking geworden. Een der schepen die daarbij 
werd gebruikt was de Clyde River. Dit schip werd op het strand gezet om de 
Australische soldaten aan land te laten gaan. 
Pas in 1918 werd het schip door een Italiaanse firma geborgen. 
"Zes weken geleden zat ik in mijn hut een boek te lezen over deze geschiedenis", 
zo vervolgde Kapitein Dawson zijn verhaal, "toen een passagier binnenstapte en er 
een gesprek over ontstond". "Kijk", zei deze bezoeker ...... "daar gaat nog zo'n 
oude stoomboot. Je begrijpt niet dat ze daar nog mee varen!" "Laat dat nu die oude 
C/yde River, onder andere naam en onder Spaanse vlag, blijken te zijn", zo besloot 
de kapitein zijn verhaal over deze mysterieuze ontmoeting. 
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De drie groene zusters 
Ongetwijfeld vormen de Free Enterprise - veerschepen een kleurrijke verschijning 
onder de vele schepen die de verbindingen over de Noordzee en het Kanaal onder
houden. De Free Enterprise I en Il hebben in slechts enkele jaren tijds grote be
kendheid verworven. 
Minder bekend is dat de Townsend Rederij reeds in 1928 werd gevestigd. De 
reden daarvan was wel merkwaardig. Aangezien Kapitein Townsend geen 
vergoeding kreeg voor de schade die aan zijn auto was toegebracht tijdens de 
tocht over het Kanaal besloot hij dan maar zelf een veerdienst te beginnen 
en kocht daartoe een oude vissersboot. 
Dank zij de goede resultaten is uit deze "vrije onderneming" (Free Enterprise) de 
huidige Townsend Car Ferries gegroeid. Andere scheepvaartverbindingen worden 
door dochterondernemingen uitgevoerd. 
Typerend is de moderne wijze van toeristisch zakendoen. Engelse wintersportva
cantiegangers kunnen bij het bespreken van de overtocht tegelijk de gehele ski
uitrusting huren, die op de boot wordt geleverd en bij terugkomst op de boot wordt 
teruggenomen. Ook een postorder-onderneming, levering aan boord vrij van rech
ten, is een onderdeel van de activiteiten. 

Over enkele maanden zal de /// haar twee andere zusters dagelijks ontmoeten in 
de vaart over het kanaal. 
We wensen de "drie groene zusteren" een goede vaart toe. Voor een eventuele 
gewenste gezinsuitbreiding is het adres van I.H.C. Holland genoegzaam bekend! 

co Type en naam Land Werf Stadium 

485 sleephopperzuiger Luisa Panama Veco Te water 
506 sleephopperzuiger Jasienski Rusland Smit Beproeving 
520 emmermolen Beverwijk 4 Nederland Veco Te water 
522 sleephopperzuiger P.C.S. van Hattem Nederland Smit Te water 
538 veerboot Free Enterprise Il/ Engeland Gusto Te water 
547 sleephopperzuiger Colombia Veco In aanbouw 
552 hefponton Rio Paraná Argentinië Veco Beproeving 
553 sleephopperzuiger Geopotes IX Nederland Gusto In aanbouw 
558 emmermolen Namur België Klop In aanbouw 
559 snijkopzuiger Mercurius Nederland Klop Te water 
560 snijkopzuiger Beatrix Nederland Klop Te water 
566 snijkopzuiger Italië Veco In aanbouw 
567 snijkopzuiger Frankrijk Veco In aanbouw 
570 emmermolen Marsdiep Nederland Smit Tekenkamer 
572 sleephopperzuiger Ourthe België Smit Tekenkamer 
573 sleephopperzuiger Nederland Gusto Tekenkamer 
575 drijvend boosterstation België Smit Tekenkamer 
576 emmermolen Libië Veco Tekenkamer 
577 rotsbreker Libië Gusto Tekenkamer 
578 snijkopzuiger Nederland Smit In aanbouw 
585 sleephopperzuiger België Smit + Klop Tekenkamer 
J.K.S. 911 sleepboot Witte Zee Nederland Smit Te water 

Bovendien zijn een groot aantal snijkopzuigers van het type 1.H.C. Beaver 
bouw en in bestelling. 

in aan-



MODERN 

ELEKTRONIKA 

IN OPMARS 

Nu ook de I.H.C. Holland Werkmaatschappijen 
voor de centrale verwerking van allerlei gege
vens gebruik gaan maken van een computer, 
willen wij u over het onderwerp "automatise
ring" iets vertellen. Over de machines die het 
werk doen maar ook over de mensen die er 
voor moeten zorgen dàt deze machines het 
werk kunnen doen. 

Steeds kleiner worden de componenten van de com
puter: de elektronenbuis werd gevolgd door de veel 

kleinere transistor, die op zijn beurt in korte tijd werd 

verdrongen door micro-elementen, waarvan er dui

zenden in een vingerhoed gaan! 

Wie aan computers denkt, deze geheimzinnige, zacht zoemende grijze kasten, ver
troeteld in air-conditioned kantoorruimten, denkt wellicht aan de ruimtevaart. Nu is 
het inderdaad zo, dat zonder computers ruimtevluchten nauwelijks mogelijk zouden 
zijn. Want geen menselijk brein is in staat zoveel gegevens te "onthouden" en er 
zo snel en foutloos op het juiste moment gebruik van te maken. 
Toch is het in het gewone, dagelijkse leven, dat de computer een steeds grotere 
plaats gaat innemen. Vooral voor verschillende regelmatig terugkerende routine
handelingen: boekingen bij de Postcheque- en Girodienst, registratie van uitlenin
gen in grote bibliotheken, plaatsreserveringen op veerboten en regelingen 
van verkeerslichten. Maar óók deegbereiding in koekjesfabrieken en het bedienen 
van liften. 
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Geen tovenaarsvinding 
Zijn computers veelal tot verbazingwekkende dingen in staat, het is zeker niet zo, 
dat deze vinding er een is van een tovenaarsleerling, die hem boven het hoofd 
dreigt te groeien. Een computer imponeert door zijn vermogen zeer veel gegevens 
te kunnen bewaren en razend snel op het juiste ogenblik ter beschikking te stellen. 
Hij is echter niet in staat zelf te oordelen, zelf iets te creëren en heeft geen voor
stellingsvermogen. Hij kan feilloos een traject naar de maan uitstippelen, maar niet 
van twee gezichten bepalen welk mannelijk en welk vrouwelijk is. Bovendien kan 
een computer alleen dán goed werk doen wanneer hij door de mens met bepaalde 
gegevens wordt "gevoed". Dit heet programmeren. Met dit programmeren staat 
of valt het nut van de "elektronische informatieverwerkende machines", die com
puters worden genoemd. 
Groot was de "bewondering" voor het computersysteem, dat tijdens de Olympische 
Spelen in Tokyo in staat was om van vijfentwintig wedstrijden, die tegelijkertijd 
plaats hadden, de resultaten binnen enkele seconden na afloop bekend te maken. 
Reeds na enige minuten waren bovendien de exacte tijden en de eindrangschikking 
bekend, benevens eventueel gevestigde nieuwe wereld- en/of olympische records. 
Máár, voor het zover kon zijn, was men niet minder dan twee jaar bezig geweest 
met voorbereidende werkzaamheden. Meer dan 150.000 instructies moesten worden 
geschreven en getest. Miljoenen gegevens, waaronder gedetailleerde informaties 
over alle deelnemers - zelfs over paarden en boten - en wedstrijdreglementen 
werden van te voren in "schijvengeheugens" vastgelegd, zodat de computers er 
direct over konden beschikken. Eerst wanneer een computer voldoende "gevoed" 
is, kan hij bepaalde processen "besturen", net als het menselijke brein, maar veel 
en veel sneller. 

Stuurkunst 
De techniek van het besturen noemt men - naar het Grieks - cybernetica. De 
eerste, die dit begrip te berde bracht was André Marie Ampère, ja zeker, de "man
van-de-stroomsterkte". Deze beroemde wis- en natuurkundige, bioloog en filosoof 
begon kort voor zijn dood aan een werk, wat hij noemde: "Proeve van een filosofie 
der wetenschappen of analytische uiteenzetting van een natuurlijke indeling van 
alle menselijke kennis". 
Het is 1834: de industriële revolutie is begonnen. Machines vervangen mankracht, 
máár moeten door de mens worden "bestuurd". Er was in die dagen een excentrieke 
Engelsman, Charles Babbage, die een door stoom gedreven "Analytische Machine" 
in gedachten had. Dit apparaat vertoonde in vele details al kenmerken van de mo
derne computers. Ruim anderhalve eeuw daarvoor had een zekere Gottfried Leibnitz 
zonder succes geprobeerd een "mechanische rekenmachine" te ontwerpen. "Re
kenwerk is slavenarbeid", vond hij. Het zou nog tot 1944 duren voordat de eerste, 
door Howard Aiken ontwikkelde computer bij de Amerikaanse Marine in gebruik 
werd genomen. Deze "Mark I" werd twee jaar later terzijde geschoven door de 
"ENIAC", een geweldige machinerie met een gewicht van 30 ton en werkend met 
maar liefst 18.000 radiobuizen. 
In 1958 was in Frankfort de grootste rekenmachine van Europa te bewonderen. 
De installatie was zo groot als een flinke huiskamer en er waren gangen en loop
paden om bij de radiobuizen te komen! Het toestel werd vier uur per dag uitgescha
keld voor onderhoudswerkzaamheden. 
Het spreekt vanzelf, dat de capaciteit van dergelijke apparaten niet groot was. Het 
programmeren was bovendien een bijzonder ingewikkeld werk. 

Snelle ontwikkeling 
In 1958 kwam een tweede generatie computers op, o.a. dankzij een nieuwe vinding: 
de transistor. De programmering voor deze computers ging veel eenvoudiger en 
de installaties werkten veel sneller. 
Een lang leven was deze tweede generatie niet gegeven. Om precies te zijn tot 
1964. Toen moesten de transistors het veld ruimen voor "micro-circuits", die niet 
groter zijn dan speldekoppen. Ragfijne plakjes silicium zijn met microtechnische 
hulpmiddelen zo bewerkt (aanbrengen van onzuiverheden en "krasjes") dat ze de 
functie kunnen vervullen van een grote (1) transistor. Door aantallen van deze 
plakjes samen te brengen op schijfjes porcelein ter grootte van een manchetknoop, 
waarop reeds weerstanden en verbindingen zijn "gedrukt", krijgt men complete 
elektronische circuits, die allerlei ingewikkelde handelingen kunnen verrichten. Men 
kan ze beschouwen als de hersencellen van een computer. Zo'n computer werkt 
zeer snel, want de stroom, die zich - zoals men weet - voortplant met een snel
heid van 300.000 km per seconde, heeft nog maar zulke kleine afstandjes af te 
leggen, dat men de verwerkingstijd van de computer in "nanoseconden" uitdrukt, 
d.w.z. in miljardsten van seconden. 
In de laboratoria zit men intussen niet stil. Nieuwe ontwikkelingen zullen het moge
lijk maken nóg weer grotere geheugens te bouwen in nóg kleinere ruimten, en 
schakelingen die nóg weer sneller werken. Het zal dan bijv. mogelijk zijn, om met
een deel va-n de computer er gauw even een karweitje tussen door te doen, terwijl
het andere deel rustig doorwerkt aan de hoofdtaak waarmee de computer bezig is.
En dat gebeurt dan allemaal met apparaten, die er bijzonder ingewikkeld uit zien,
maar die van huis uit dom genoemd mogen worden. Ze kunnen alleen maar ja of 
nee zeggen, terwijl ze in hun geheugen het antwoord op een vraag aftasten. 
Tweemaal twee is vier, zeggen wij. De computer vermenigvuldigt op deze manier: 
twee maal twee is één? - Nee! 
twee maal twee is twee? - Nee! 
twee maal twee is drie? - Nee!
twee maal twee is vier? - Ja! (vervolg in het volgende nummer) 
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CHINE>E 

I-OLHSREPt/81.UX 

Wie verre reizen doet kan veel verhalen. Onze 
baggerspecialist, de heer Van Keulen, die een 
jaar op Taiwan de belangen van 1.H.C. Holland 
behartigde en de grote kennis en ervaring van 
I.H.C. Holland vertegenwoordigde, kan veel ver
halen. Laten wij echter vooropstellen, dat zo'n
lang verblijf in het buitenland ook zijn schaduw
zijde heeft. Vraag het maar aan mevrouw Van
Keulen, die zich een echte zeemansvrouw voel
de, toen ze haar man van september 1964 tot
september 1965 moest missen.
Wat deed de heer Van Keulen op Taiwan, het
eiland dat ook wel Formosa wordt genoemd?
(Formosa komt van "llha Formosa" - Prachtig
Eiland, de naam die Portugese zeelieden in de
16e eeuw aan dit eiland gaven).

MET DE "BEA ERS" OP TAIWAN 

Drie Beavers 

Tijdens de beproevingen, in november 1964, van de 1000 m3 sleephopperzuiger 
Tung-Hai kwam een overeenkomst tot stand, waarbij een plaatselijke werf een 
I.H.C. Beaver Master zou bouwen. Onder leiding van de heer Van Keulen werd de
montage uitgevoerd. Dit werk liep gesmeerd, zodat in december met proefdraaien
werd begonnen. Inmiddels was het gelukt om nog twee Beaver Masters in dit land
te verkopen; complete zuigers ditmaal. De eerste Master arriveerde op Sint Nico
laasdag in de haven van Keelung. Het overbrengen van de gedemonteerde zuiger
op vrachtwagens naar het werkterrein bij de hoodstad Taipeh, een afstand van
ongeveer 30 kilometer, leek heel vlot te gaan. Tot een smalle, licht geconstrueerde
brug vlak voor Taipeh het verder rijden van het daarvoor toch te zware konvooi
onmogelijk maakte. Er zat niets anders op, terug naar Keelung! Hier werden de
onderdelen overgeladen op schuiten. Via allerlei riviertjes werd toen de plaats van
bestemming bereikt.
De heer Van Keulen heeft in Keelung een paar maanden gewoond.
Hij logeerde in een groot hotel, dat bij gebrek aan veel andere gasten door de
eigenaar ook als "huis van plezier" werd geëxploiteerd. "Tenslotte kenden de
"meisjes" mij en werd ik, die vreemde baggermeneer uit dat verre Holland, elke
morgen aan het ontbijt vriendelijk door hen goedemorgen gewenst."

Prettige samenwerking 

Dat onze Beavers gemakkelijk in elkaar kunnen worden gezet, zoals wij altijd pro
pageren, bleek ook nu weer. Op een helling met rails werd de montage vlot uitge
voerd. In vier dagen was de eerste Master bedrijfsklaar. De samenwerking met de 
Chinezen was bijzonder goed. Dit is een punt waarover de heer Van Keulen met 
enthousiasme spreekt. Het contact met technici, opzichters en arbeiders was altijd 
even plezierig. Ook naderhand, bij het baggerwerk, toonden de Chinezen zich zeer 
bekwaam en deskundig bij de bediening en het onderhoud van de Beavers. En dat, 
terwijl de meesten voor het eerst met een snijkopzuiger kennismaakten! Nu moeten 
wij er wel meteen bij vertellen, dat de drie Beavers zijn gekocht en worden geëx
ploiteerd door een "vereniging" van gepensioneerde officieren en onderofficieren 
van de Marine. Allemaal dus mannen, die iets van water en machines weten. 
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Geen overstromingen meer. 

Op 20 december 1964 schreef de heer Van Keulen: "begin morgen te baggeren, 
een kanaal van 2 kilometer lengte, 50 meter breed en 6 meter diep, waarvan reeds 
2 meter is afgegraven door middel van draglines." Een simpele regel, maar die 
veel inhield. In Keelung en omgeving regent het 250 dagen per jaar. De heer Van 
Keulen heeft dat wél gemerkt! 
Het gebied rond de hoofdstad Taipeh had veel te lijden van overstromin
gen, vooral in de perioden van de natte moesson. Om hieraan voor altijd een 
eind te maken hebben onze Beavers een kanaal gebaggerd, dat een bocht van de 
rivier afsnijdt. Met de opgebaggerde grond werden twee takken van de rivier afge
damd. Nadat draglines de bovenlaag hadden verwijderd kon met cutteren worden 
begonnen. Eerst werd het kanaal over de volle lengte op drie meter diepte gebracht, 
zodat alvast water kon afvloeien. In de andere richting werkend werd het kanaal 
vervolgens op de gewenste diepte van zes meter gebracht. De drie Beavers hadden 
voor het hele karwei zes maanden nodig. Het werk was op tijd klaar, vóór de komst 
van de volgende taifoens (stormen met orkaankracht). Het zwoegen werd wél be
loond: sinds het kanaal er is, zijn daar geen overstromingen meer voorgekomen. 

Feesten 

Op Taiwan leven ruim 11 millioen mensen - de Amerikaanse militairen niet mee
gerekend. Het Kerstfeest wordt er ook gevierd. De Heer Van Keulen kreeg op 
zijn hotelkamer een kerstboompje. Met elektrische kaarsjes, die aan en uit gingen 
als knipperlichten. Of hij de boom mooi vond. vroegen de Chinese relaties. Meer 
uit beleefdheid dan uit oprechtheid zei de heer Van Keulen ja. Het resultaat? Men 
bracht hem nóg zo'n boompje. Aan-uit-aan-uit-aan-uit ...... gingen de kaarsjes. "Het 
was om dol van te worden!" 
De gulheid van Chinese vrienden en bekenden bleek duidelijk, toen onze bagger
specialist, ver van huis, zijn verjaardag vierde. Een stroom van geschenken werd 
z'n deel. Daaronder waren mooie prenten, fraaie kunstvoorwerpen en ...... dertien 
paar pantoffels! 
Nu wij het toch over feesten hebben, de bewoners weten wat feesten is. Het 
Chinese Nieuwjaar bijvoorbeeld, dat in "onze" februarimaand valt. Wat er dán 
aan vuurwerk de lucht in gaat! Lange slingers rotjes worden aan gevels en in bomen 
gehangen. Onderaan aansteken en het blijft knallen. Vuurwerk wordt ook gebruikt 
bij bruiloften, maar dan zijn uitbundige versieringen met bloemen toch de hoofdzaak. 
Zeer onder de indruk is de heer Van Keulen over de pracht en praal, waarmee 
men op dit eiland de uitvaart van de overledenen verzorgt. Kosten noch moeite 
worden gespraard. Achter de baar rijdt een vrachtauto met de familieleden, die 
ten teken van rouw in grauwe zakken zijn gehuld. De welstand van de dode wordt 
afgemeten naar de lengte van de stoet, het aantal orkesten dat meeloopt en het 
aantal weenvrouwen. Eens zag de heer Van Keulen een begrafenisstoet van vier 
kilometer lengte, waarin niet minder dan 27 orkesten meeliepen. 
Een in 1630 gebouwde "Hollandse toren" in Taipeh en graven van Hollanders op 
oude kerkhoven herinneren aan de dagen toen de kooplieden en zeelui van de 
Oost Indische Compagnie hier al graag geziene gasten waren. Zo waren er -
buiten het werk - veel interessante aspecten, die het verblijf in dit Oosterse 
land tot een boeiend beleven maakten. 


