
     ‘In plaats van beschuit met muisjes delen wij 
gebakken rijst met kippenpoten uit’

We kennen de naam van jouw geboor-
teland vooral vanwege het stempel on-
der op producten: Made in Taiwan.

Tegenwoordig is het denk ik vooral Made 
in China. Maar over spullen gesproken: ik 
vind een Nederlandse site zoals Markt-
plaats.nl heel speciaal, omdat je daar op 
een snelle manier allerlei tweedehands 
spullen van goede kwaliteit kunt kopen. 
DAT IS TYPISCH NEDERLANDSE ZUINIG-
HEID. In Taiwan gooit men dergelijke 
spullen gewoon weg en koopt men alles 
nieuw. Maar mijn man en ik kopen bijna 
alles via Marktplaats. Laatst nog een twee-
dehands commode en buggy, in zeer goe-
de staat.

Dus er komt een kindje?

Ja, in augustus krijgen wij een zoon. Vol-
gens de verloskundige kan ik - als alles 
goed verloopt - thuis bevallen en dat vind 
ik heel spannend. Toen ik mijn moeder 
hierover vertelde, reageerde ze geschrok-
ken en bezorgd. HIER ZIJN THUISBEVALLIN-
GEN HEEL GEWOON, MAAR IN TAIWAN IS 
HET NIET MOGELIJK. 
Geschreven geboortekaartjes kent men 
daar ook niet, maar omdat onze zoon half 
Nederlands is, vind ik het leuk om ze toch 
naar mijn Taiwanese vrienden te sturen. 
In plaats van beschuit met muisjes heb-
ben wij de traditie om gebakken rijst met 
kippenpoten uit te delen als de baby een 
maand oud is.

Taiwanese mensen schijnen erg bijgelovig 
te zijn. Kun je daar voorbeelden van geven?

In Nederland is het toilet meestal dicht 
bij de voordeur, waar gasten binnenko-
men. Maar wij geloven in chi, wat ‘lucht’ 
betekent. Zolang de lucht goed is, zal al-
les goed verlopen. Maar een toilet ruikt na-
tuurlijk onfris. DAAROM ZIJN DE TOILETTEN 
IN TAIWAN ALTIJD AAN DE ACHTERKANT 
VAN HET HUIS. 
Ook is het getal vier niet populair, omdat 
de uitspraak daarvan in onze taal klinkt 
als het woord ‘dood’. In het verleden had-
den ziekenhuizen en hotels daarom vaak 
geen vierde verdieping. De kleur rood is 
een goed symbool, maar we vermijden de 
kleur wit, want die staat voor de dood.

De dood, daar praten jullie niet graag over?

WIJ ZIJN NIET ZO DIRECT EN PRATEN LIEVER 
OVER IETS LEUKS. Als iemand bijvoorbeeld 
overlijdt, delen we het verdriet alleen met 
familie en met heel goede vrienden. Na af-
loop van een begrafenis moeten we eerst 
ergens anders naartoe, zoals naar een ca-
feetje, een restaurant of winkeltje, voor-
dat we terug kunnen gaan naar ons huis. 
Zo kunnen we de slechte chi achter ons 
laten en nemen we die niet mee naar ons 
huis.

Als je ziek bent, laat je je dan behande-
len volgens de Chinese geneeskunde?

Als ik bijvoorbeeld verkouden ben, ga ik 
eerst naar de huisarts en anders naar de 
Chinese dokter. Een groot verschil is dat je 
IN TAIWAN BIJ ELKE ARTS ALTIJD MEDICIJ-
NEN KRIJGT VOORGESCHREVEN, maar hier 
zegt de huisarts meestal: ‘O, het komt wel 
goed, slik eerst maar een weekje een paar 
paracetamols.’

En een Taiwanees zegt dan niet snel nee…

Relaties met mensen zijn heel belangrijk, 
dus je probeert altijd vriendelijk te zijn. 
Als we iets niet willen, antwoorden wij 
daarom liever met ‘misschien’ dan met 
‘nee’. Ook met het oog op de toekomst. 
EEN NEGATIEF ANTWOORD KAN EEN RE-
LATIE SCHADEN en dat willen we voorko-
men.

Zijn er dingen die je een beetje apart 
vindt aan Nederland?

Koffie verkeerd. Toen ik dat voor het eerst 
op het menu zag staan, was ik erg ver-
baasd. Wat is er nou mis met koffie ver-
keerd? Het is juist lekker! 
En ik moest erg lachen toen ik merkte 
dat mensen hier op de fiets naar de kroeg 
gaan. In Taiwan nemen we gewoon een 
taxi. Ik weet nog goed dat ik hier voor 
het eerst een klein kindje zag fietsen. Dat 
vond ik zo bijzonder. Daar heb ik meteen 
een foto van gemaakt en die heb ik naar 
Taiwan gestuurd. EN MANNEN EN VROU-
WEN DIE HAND IN HAND FIETSEN VIND IK 
ZO ROMANTISCH… Dat doe ik nu ook vaak 
met mijn man! 

Wij Nederlanders vinden onszelf heel gewoon, maar hoe kijken nieuwkomers naar 
ons? Deze wereldvrouwen vertellen over de verschillen tussen Nederland en hun 

land van herkomst. Deze keer: Iris Bos Hung (35) uit Taiwan.  
“Thuis bevallen, dat lijkt me heel spannend!”
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