
                       Nieuwsbrief                             
Februari 2015, jaargang 15, nr. 28 
 
Inhoud 
 
 
Woord vooraf 1 
 
S-Interview: Kristof Van den Troost (2005) 2 
 
Sinalumni aan het woord 4 
 Sinalumni heeft een nieuwe website!  4 
 Verslag Sinalumni Lezing: Koen Sevenants en 

Morning Tears 4 
  Boekbespreking De digitale revolutie in 

China 5 
Filmnotitie  5 
  

Proficiat 6 
Een baby voor  6 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinalumni 
Vereniging van oud-studenten Sinologie KUL 
 
P/a Sinologie K.U. Leuven 
Blijde Inkomststraat 21 
3000 Leuven 
http://www.sinalumni.com/ 
 
Voorzitter D. Belis 
Sinoserv: T. Krols 
Webmaster: S. Van Eynde 
Penningmeester: C. Defoort 
Kerngroep: D. Belis, C. Defoort, E. Hedebouw, T. 
Krols, N. Standaert,  K. Stessens, K. Van den Troost, 
S. Van Eynde, A. Verstegen, M. Wu 
 
Redactie nieuwsbrief: 
D. Belis, C. Defoort, K. Stessens, K. Van den Troost, 
S. Van Eynde  
 
Voor meer informatie kan u terecht op onze website, 
of via e-mail: info.sinalumni@gmail.com 

Woord vooraf 
David Belis (2008) 

 
大家好！ 
 
Beste sinalumni, voor je ligt de eerste editie van onze 
nieuwsbrief in dit creatieve en sympathieke jaar van het 
Schaap. Eerst en vooral kondigen we met plezier aan 
dat Sinalumni een nieuwe webstek heeft: 
http://www.sinalumni.com, waar je vanaf nu ook alle 
nieuwsbrieven, aankondigingen en andere info kunt 
terugvinden. Hou zeker onze mailinglist Sinoserv en 
onze LinkedIn pagina in het oog, want via beide 
kanalen worden er met de regelmaat van de klok 
vacatures de wereld in gestuurd. 
 
In deze nieuwsbrief vind je een S-interview met Kristof 
Van den Troost (2005), momenteel docent in de 
Chinese film aan de Chinese University of Hong Kong, 
en actief lid van de kern van Sinalumni. Ook interessant 
is het verslag van onze jaarlijkse lezing, waarop we 
Koen Sevenants van Morning Tears mochten 
verwelkomen. Morning Tears houdt zich bezig met de 
promotie van de rechten van kinderen van gevangenen 
en geëxecuteerden, en heeft in China een 
indrukwekkend parcours afgelegd in de laatste jaren 
(zie foto). 

 
Verder nog in deze editie: een boekbespreking van Ed 
Sanders De digitale revolutie in China en de vaste 
filmrubriek, waarin Peter Chans recentste hit, Dearest 
(2014), besproken wordt. 
 
We zijn tevens ook op zoek naar enthousiaste 
Sinalumni die mee willen helpen bij het schrijven van 
een kort artikel over de Olympische Spelen in Beijing 
in 2008, en/of een artikel rond het thema sport en spel 
in China. Het desbetreffende artikel zal gepubliceerd 
worden in de komende editie van Uit het Erasmushuis, 
van de Alumni Letteren Leuven (ALL). 
 
Last but not least, nodigen we alle leden uit om deel te 
nemen aan een informele drink in het voorjaar. Het idee 
is om een gezellig Leuvens avondje te organiseren, 
iedereen die kan is welkom. Meer info volgt via 
Sinoserv binnenkort. 
 
Nog een prettig 2015! 
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S-Interview:  
Kristof Van den Troost (2005) 

 Kristien Stessens (2002) 
 

In dit interview spreken we 
met onze redacteur Kristof 
Van den Troost over zijn 
carrière in de academische 
wereld in Azië. Na zijn 
studies schreef Kristof een 
doctoraat over de 
Hongkongse misdaadfilm. 
Momenteel werkt hij als 
lecturer aan de Chinese 
University in Hong Kong. 
Kristof vertelt hoe hij na 

zijn studies in Hong Kong terechtkwam, hoe het is te 
werken op een snelgroeiende universiteit in Azië en 
hoe hij zijn interesse voor Chinese film verder 
vormgeeft in zijn werk. 
 
KS: Wat heb je na je studies in Leuven 
gedaan?  
 
Mijn laatste jaar Sinologie bracht ik door op 
uitwisseling aan de Chinese University of Hong Kong 
(CUHK). Dit maakte de schok van het afstuderen op 
een zekere manier nog erger. Ik moest niet alleen 
terug gewoon worden aan België; ik was plots ook 
geen student meer! Gedurende een jaar deed ik allerlei 
tijdelijke jobs en dacht ik na over wat ik nu eigenlijk 
wel met mijn leven wilde doen. Mijn meest 
interessante activiteit in die periode was ongetwijfeld 
meewerking aan een rapport over het Chinese 
ruimtevaartprogramma voor de Europese 
Ruimtevaartorganisatie (ESA). Gezien mijn 
aanvankelijk toch wel zeer beperkte kennis van de 
ruimtevaart was dat een enorme uitdaging, maar ook 
een fantastische gelegenheid om iets helemaal nieuw 
te leren. Ik kreeg bovendien ook de kans om het 
zwaarbeveiligde hoofdkwartier van de ESA te 
bezoeken! 
 
In die periode bleef de heimwee naar Hong Kong aan 
me knagen, en ik begon ook snel de stimulerende 
omgeving van de universiteit te missen. Ik had er 
eerder nooit veel over nagedacht, maar besefte dat ik 
een grote honger naar nieuwe kennis bezat, en dat ik 
ook niet gauw een onderwerp beu werd. Het idee om 
in Hong Kong te gaan doctoreren kwam daar uit voort, 
en zonder er verder veel over na te denken stuurde ik 
een aanvraag in om als doctoraatsstudent aan CUHK 
onderzoek te gaan doen over de Chinese film.  
 

Dat ik verkoos om me te specialiseren in de Chinese 
film had vooral te maken met mijn eindverhandeling in 
Sinologie, die ik over de geschiedenis van de 
Hongkongse filmindustrie geschreven had. Dat mijn 
eindverhandeling hierover ging was trouwens 
onwaarschijnlijk willekeurig. Ik had voor ik er aan 
begon nog geen twintig Chinese films gezien, al had ik 
gedurende mijn derde jaar in Leuven wel een aantal 
Chinese filmavonden georganiseerd, gebruikmakend 
van de films die vrienden en klasgenoten toevallig ter 
beschikking hadden. Ik sta er nog altijd verbaasd van 
dat wat oorspronkelijk een niet echt doordacht idee was 
uiteindelijk zo’n enorme impact heeft gehad op mijn 
leven! CUHK aanvaardde mijn voorstel, en in 
september 2006 begon ik er aan een vier jaar durend 
doctoraatsprogramma—een “PhD in Chinese Studies”. 
Ondertussen, een kleine negen jaar later, werk ik als 
“lecturer” (ongeveer hetzelfde als een docent) aan het 
Centre for China Studies waar ik mijn doctoraat 
behaalde. 
 
KS: Waar ben je nu mee bezig? 
 
Als lecturer in een “Master of Arts (MA) in Chinese 
Studies” programma, geef ik vooral les over de Chinese 
en Oost-Aziatische film, en ook over de geschiedenis 
van het moderne China. Ik ben tegelijkertijd ook de 
leider van ditzelfde MA programma, een positie die 
waarschijnlijk nogal moeilijk in te denken is in het 
Belgische systeem. In Hong Kong zijn dit soort 
programma’s namelijk financieel onafhankelijk; ze 
worden niet ondersteund door de staat, terwijl bachelor 
en doctoraatsprogramma’s wel zo’n steun genieten. Dit 
geeft MA programma’s een zeldzame vrijheid om te 
experimenteren. Aangezien mijn programma nog maar 
in zijn kinderschoenen stond toen ik er verant-
woordelijk voor werd, heb ik de kans gekregen om mijn 
eigen droomprogramma uit te bouwen! Ondertussen 
bieden we studenten een keuze van bijna twintig 
vakken aan, georganizeerd volgens twee specialisaties: 
“Chinese Arts and Culture” (vooral over literatuur, film 
en kunstgeschiedenis), en “Issues in Contemporary 
China” (gericht op de Chinese samenleving, politiek en 
internationale betrekkingen). Onze studenten kunnen 
bovendien ook vakken in andere faculteiten nemen, 
zolang deze iets met China te maken hebben. Het doel 
van het Centre for China Studies, en dus ook van mijn 
programma, is het soort opleiding aanbieden die je ook 
in Amerikaanse en Europese instellingen kunt genieten: 
alle vakken worden in het Engels gegeven, en de 
studenten komen van heel de wereld. Het extra 
voordeel van onze programma’s is dat je dit allemaal 
kan doen in Hong Kong, de “gateway to China”.  
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KS: Je interesse voor film, en in het bijzonder 
de filmindustrie in Hong Kong, loopt als een 
rode draad door je carrière. Kan je ons iets 
meer vertellen over de inhoud van je 
doctoraat en je latere projecten in verband 
met film? 
 
Het doel van mijn doctoraat was een geschiedenis te 
schrijven van de Hongkongse misdaadfilm. Veel van 
de bekendste Hong Kong films behoren namelijk tot 
dit genre; denk bijvoorbeeld aan de John Woo 
klassiekers van de jaren ’80, en het enorm succesvolle 
“Infernal Affairs” (2002), waarvan de Amerikaanse 
remake door Martin Scorsese geregisseerd werd. 
Verbazend genoeg had niemand echt naar de 
oorsprong van dit genre films onderzoek gedaan. In 
mijn eindverhandeling toon ik hoe vanaf de jaren ’50, 
misdaad weergegeven wordt in Hongkongse films. 
Doorheen die geschiedenis probeer ik ook aan te 
geven wat leidde tot de unieke stijl van Hongkongse 
misdaadfilms, zoals de impact van koloniale censuur, 
internationale film trends, en de ontwikkeling van een 
unieke Hongkongse identiteit. 
 
Sinds ik mijn doctoraat afgewerkt heb, heb ik me 
verder verdiept in een paar van de onderwerpen waar 
ik tijdens mijn eerdere onderzoek over de 
misdaadfilm niet genoeg tijd voor had. Zo ben ik 
beginnen graven in de archieven van de Britse 
koloniale autoriteiten in Hong Kong, om beter te 
begrijpen wat hun redenen en principes waren in het 
opleggen van censuur. Momenteel begin ik aan een 
nieuw project waarin ik de invloed van Alfred 
Hitchcock op de Hongkongse misdaadfilms van de 
jaren ’50 en ’60 documenteer. Ik heb tussendoor ook 
gewerkt aan onderzoek over de weergave van 
historische trauma’s in film, een onderwerp waar ik 
ook les over geef.   
 
KS: Wat vond je het meest waardevol aan je 
opleiding? 
 
Wat me oorspronkelijk tot Sinologie aantrok was de 
mogelijkheid om meer over de Chinese geschiedenis 
te leren, en ik heb dus warme herinneringen aan de 
lessen geschiedenis van Professor Standaert en 
Professor Vande Walle. Het verstrijken van de jaren 
heeft waarschijnlijk wel de pijn van die lessen 
verzacht: ik geloof dat beide vakken zeer vroeg ‘s 
morgens gegeven werden, en ik kan nu zelfs met 
enige nostalgie terugkijken naar de uren die ik 
besteedde aan het samenvatten van The Search for 
Modern China van Jonathan Spence! Ironisch genoeg 
apprecieer ik nu ook meer de moeite die Professor 
Standaert deed om ons correcte voetnoten te leren 

schrijven. Ik doe mijn studenten nu net dezelfde 
foltering aan, en dat geeft me toch een (licht sadistisch) 
genoegen... Het meest waardevolle aan de opleiding 
Sinologie in Leuven is waarschijnlijk de uitstekende 
taallessen—ik wist dat niet toen ik student was, maar 
sindsdien is het me duidelijk geworden dat Leuven op 
dat vlak bij de wereldtop hoort.  
 
KS: Ontbrak er iets? 
 
Toen ik Sinologie studeerde (2000-2005) leerden we 
maar heel weinig over het moderne China, en dat vond 
ik erg spijtig. Ik heb gehoord dat dat ondertussen al 
sterk veranderd is. Ik heb er ook nog altijd spijt van dat 
ik het vak over de Chinese kunstgeschiedenis niet kon 
nemen—in het systeem van toen zat ik in de 
economische richting, terwijl dat vak enkel aan de 
studenten van de cultuurhistorische richting gegeven 
werd.  
 
KS: Zou je opnieuw Sinologie gaan studeren 
als je kon terugkeren in de tijd? 
 
Zeker en vast. Zowel de opleiding als de vrienden die ik 
er maakte hebben een enorme en zeer positieve invloed 
gehad op mijn leven. Als ik er nu opnieuw mee kon 
beginnen zou ik er dubbel zoveel van genieten! 
 
KS: Wat is je meest beklijvende herinnering 
aan je studententijd in Sinologie? 
 
Wanneer ik terugdenk aan mijn studententijd in 
Sinologie is het eerste wat in me opkomt een beeld van 
de zevende verdieping waar ik me zenuwachtig aan het 
voorbereiden ben op een individuele sessie met Zhao 
laoshi om de uitspraak van “ji-qi-xi” te oefenen! Ik kijk 
ook met veel plezier terug op de lessen van Dirk 
Derhaeg in het eerste jaar. 
  
KS: Welke andere passies/hobby's heb je 
naast jouw werk? 
 
Mijn werk en mijn voornaamste passie zijn met elkaar 
verwoven: ik spendeer een groot deel van mijn vrije tijd 
aan het kijken naar films.  
 
KS: Hoeveel verdien je? Of (minder Chinees) 
hoeveel denk je dat een beginnende werkende 
sinoloog als loon kan verwachten? 
 
Ik verdien ongeveer 3,000 euro per maand, maar 
aangezien de kost van het leven duurder is in Hong 
Kong zegt dat eigenlijk niet zoveel. Ik heb geen idee 
hoeveel een kersverse sinoloog vandaag kan 
verwachten als loon. Zelf heb ik nooit heel veel om het 
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loon gegeven—het leek me belangrijker dat ik iets 
deed dat ik interessant vond. Toen ik doctoreerde 
moest ik rondkomen met minder dan 1,000 euro per 
maand, maar dat vond ik niet erg.  
 
KS: Hoe liggen de kansen voor Sinologen om 
aan de slag te gaan in de academische 
wereld in Azië?  
 
Als je gedoctoreerd hebt liggen die kansen redelijk 
goed, denk ik. In vergelijking met de universiteiten in 
Europa en Amerika zijn de universiteiten in Azië in 
volle expansie. In Hong Kong is er bovendien in de 
laatste jaren een sterke groei in de studie van China 
geweest, met veel nieuwe programma’s en 
investeringen waarvan onder andere het centrum waar 
ik werk genoten heeft.  
 
KS: Is er een groot verschil tussen de 
academische wereld in Hong Kong en in 
Leuven?  
 
Als student en als docent heb je een zeer verschillend 
perspectief op de universiteit en de academische 
wereld, dus het is moeilijk om Leuven en Hong Kong 
te vergelijken. In het algemeen volgt Hong Kong het 
Angelsaksische academische model. Er is veel minder 
nadruk op dingen van buiten leren voor examens, en 
meer op praktijk: studenten moeten veel essays 
schrijven, en klasdiscussie staat centraal in het 
lesgeven. Op vlak van de Sinologie is Hong Kong ook 
meer verbonden met de rest van de wereld: je kan elke 
week wel ergens een interessante lezing bijwonen van 
een bekende “China scholar” die in de stad langskomt.  
 
 
Sinalumni aan het woord 
 
In deze rubriek laten we jullie, Sinalumni, aan het 
woord. Zit er een interessante anekdote, verhaal of 
mededeling in jouw pen? Laat die er dan uitvloeien en 
stuur het resultaat naar onze redactie: 
kvdt11@hotmail.com 
 
Sinalumni heeft een nieuwe website!  

Sarah Van Eynde (2008) 
 
Wil je graag op de hoogte blijven van onze jaarlijkse 
activiteiten? Wil je graag meer weten over de 
voordelen van het lidmaatschap? Wil je graag nog 
eens een S-interview lezen of een nieuwsbrief 
raadplegen? Wil je graag meer weten over onze kern? 
Wil je graag meer weten over Sinoserv? Surf dan naar 
www.sinalumni.com! 

Verslag Sinalumni lezing: Koen 
Sevenants en Morning Tears 

Lu Rong 
 
Op de alumni-avond Sinologie van de KU Leuven werd 
dit jaar de directeur van Morning Tears, dr. Koen 
Sevenants, uitgenodigd als spreker. Het onderwerp van 
de lezing maar ook de spreker zelf waren 
indrukwekkend. Morning Tears is een internationale 
organisatie ontstaan in China maar ondertussen ook 
wereldwijd actief, en trekt zich het lot aan van de 
kinderen van gedetineerde en geëxecuteerde ouders. 
Het verhaal begint bij drie Chinese rechters die zich om 
deze kinderen bekommerden. Toen hun middelen 
uitgeput waren, nam Koen Sevenants het roer over. 
 
De organisatie legt er zich nu vooral op toe door middel 
van pilootprojecten aan “capacity building” te doen. 
Dat wil zeggen dat ze overheden en instanties proberen 
te beïnvloeden door te tonen hoe de opvang van deze 
“onzichtbare” kinderen kan worden gedaan. Morning 
Tears kan zelf niet voor miljoenen zulke kinderen 
zorgen maar wil de overheden sensibiliseren voor de 
noden van deze groep en hen in modelcentra, in 
bijvoorbeeld Xi’an, de aanpak van Morning Tears 
demonstreren. Deze kinderen zijn vaak getraumatiseerd 
en in rouw. Morning Tears probeert te helpen bij het 
verder leven met die trauma’s en het afscheid nemen 
van ouders, bijvoorbeeld door bezoeken te brengen aan 
de gevangenis. 
 
Morning Tears werkt samen met onderzoekscentra en 
psychiaters verbonden aan de KU Leuven. De inbreng 
van academische kennis wordt door Sevenants verder 
afgetoetst aan de ervaringen van zijn “belangrijkste 
adviseurs”: de oudere kinderen die onder de hoede van 
Morning Tears opgroeiden. Soms engageren zij zich 
ook zelf in de opvangcentra. 
  
We zijn tijdens de lezing overtuigd geraakt van de grote 
waarde en noodzaak van dit initiatief. Gestart door een 
Vlaming in China sluit het aan bij de invalshoek van 
NiHao Leuven. NiHao Leuven zal, ten voordele van 
Morning Tears, een “wereldse zondag” organiseren in 
het Wereldcafé op 4 oktober 2015. Sinds deze lezing 
zijn wij hiervoor des te meer gemotiveerd. 
 
Lu Rong is directrice van NiHao Leuven, een 
vereniging die de banden tussen de Chinese en 
plaatselijke bevolking wenst aan te halen. 
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Boekbespreking De digitale revolutie 
in China 

Kristien Stessens (2002) 
 
Sander, Ed. De digitale revolutie in China. 
 
Wanneer «China» en «innovatie» in één zin 
voorkomen dan is dat meestal smalend, uitgaande van 
de veronderstelling dat het Westen innoveert en China 
kopieert. Ed Sander stelt echter dat China de komende 
jaren wel eens tot een centrum van innovatie zou 
kunnen uitgroeien. Hoe dat komt lees je in het gratis 
te downloaden boekje op zijn website De digitale 
revolutie in China (http://www.chinatalk.nl/media/e-
book/). Dit boekje is in feite een bundeling van 
columns over ontwikkelingen op het vlak van social 
media, technologische innovatie en online marketing 
in China, die Sander in 2012 en 2013 schreef toen hij 
als marketing consultant vrijwilligerswerk deed in 
China. 
 
Sander geeft toe dat het sneltempo van de 
veranderingen maakt dat een aantal columns uit 2012 
een jaar later al gedateerd waren, maar pleit er voor de 
ontwikkelingen op de voet te volgen (en niet alleen 
als je in China geïnteresseerd bent). Op basis van 
eigen observatie constateert hij dat de uiterst 
competitieve markt en veeleisende consumenten in 
China, die geen loyaliteit tegenover bepaalde merken 
hebben opgebouwd, de spelers op vlak van sociale 
media en communicatie dwingen om op sneltempo te 
innoveren. Voortdurend worden er nieuwe functies 
toegevoegd die het gebruiksgemak verhogen. 
Hierdoor komen er produkten op de markt die hun 
westerse equivalenten overtreffen op technisch vlak 
en die ook buiten hun thuismarkt in China snel aan 
populariteit winnen. Als voorbeeld geeft hij de 
mobiele app WeChat (Weixin), dat zijn gelijke niet 
kent op vlak van de integratie van verschillende 
toepassingen (zoals photo sharing, voice messaging, 
mobiele betaalfunctie, social gaming) en dat nu ook al 
aan het uitbreiden is naar andere landen.  
 
Aangezien het een verzameling columns is, leest De 
digitale revolutie in China vlot. Buiten de 
ontwikkelingen in de internetsector komen ook tal van 
wetenswaardigheden over het internet en tips voor 
online marketeers in China aan bod. Een aanrader niet 
alleen voor al wie in China online zijn weg zoekt, 
maar ook voor degenen die de recente ontwikkelingen 
in de sector willen volgen.  
 
PS: Ter gelegenheid van deze bespreking nam ik 
contact op met Ed Sander en vroeg of hij een 
boodschap wil meegeven aan sinologen. Ed schreef 

het volgende: “Sinologie is natuurlijk een heel breed 
vak, maar ik merk in de praktijk dat sinologen die al 
meer dan 10 jaar zijn afgestudeerd niet altijd volledig 
op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op het 
gebied van zaken als e-commerce en sociale media. 
Vooral e-commerce heeft een niet te onderschatten 
impact op het land omdat het de 
consumptiemaatschappij enorm stimuleert, vooral in de 
minder ontwikkelde regio’s. Sociale media geven de 
Chinezen daarnaast een uitlaatklep voor hun gevoelens 
en frustraties, wat dan weer leidt tot defensieve 
maatregelen van de Chinese overheid, die de content 
zwaar censureert. Kortom, voor sinologen is het zeker 
van belang om de ontwikkelingen op internet-
gerelateerde gebieden te volgen vanwege de sterke 
invloed op economie en samenleving.” 
 
De Digitale Revolutie in China is gratis te downloaden 
als e-book: http://www.chinatalk.nl/media/e-book/. Ook 
het vervolg op dit boek, Vernieuwing en verval in het 
moderne China, is beschikbaar op deze website. Sander 
beveelt de volgende Twitteraars aan: @Techinasia, 
@theChinaGap, @littleredbook, @Alizila, @CDT, 
@JingDaily, @technodechina, @ChinaInternet, 
@OffbeatChina. Verder vindt hij ook de Sinica Podcast 
http://popupchinese.com/lessons/sinica/ en de Sinocism 
nieuwsbrief (http://sinocism.com/) zeer nuttig. 
 
Filmnotitie 

Kristof Van den Troost (2005) 
 
Dearest (亲爱的 Qinaide, 2014). Regisseur: Peter Chan 
陈可辛. Met Huang Bo, Hao Lei en Zhao Wei.  
 
China: een groot en complex land waar ongeveer een 
vijfde van de wereldbevolking woont. Een land ook, 
waar in de laatste eeuw lange oorlogen en revoluties 
uitgevochten werden en waar een utopisch 
communistisch project plaatsmaakte voor een 
kapitaalgedreven economisch mirakel. Je zou denken 
dat daar genoeg materiaal voor handen moet zijn om 
uitstekende films te maken, maar toch zijn dit soort 
voltreffers eerder zeldzaam. Peter Chans Dearest (2014) 
is een uitzondering die de regel bevestigt, maar ook 
hoop biedt voor de toekomst. De film is gebaseerd op 
een waargebeurd verhaal over de ontvoering van een 
kleuter enkele jaren terug.  
 
De ontvoering van kinderen (vooral jongens) is, door 
de één-kind-politiek en een traditionele voorkeur voor 
mannelijke nakomelingen, een ernstig sociaal probleem 
in China. De zoon van de gescheiden Tian Wenjun 
(Huang Bo) en Lu Xiaojuan (Hao Lei) verdwijnt en 
Tian begint aan een wanhopige zoektocht. Vaak wordt 
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hij het slachtoffer van bedriegers, maar hij vind ook 
steun bij een groep voor ouders in dezelfde situatie. 
Wanneer het zoontje enkele jaren later eindelijk 
gevonden wordt, herinnert hij zich zijn ouders niet 
meer en is de gedwongen scheiding van Li Hongqin 
(Zhao Wei), zijn adoptiemoeder op het platteland, nog 
pijnlijker dan de ontvoering enkele jaren eerder. Li, 
die niet wist hoe haar ondertussen overleden 
echtgenoot aan het jongetje was gekomen, trekt na 
een korte gevangenisstraf naar Shenzhen en probeert 
ondanks haar beperkte middelen haar “zoon” en een 
eveneens aan haar ontnomen dochter terug te krijgen.  
 
Met zo’n verhaal hoeft het niet te verbazen dat 
Dearest een echte tearjerker is, maar Chan maakt zijn 
karakters voldoende complex en slaagt er op die 
manier behendig in om overdadige melodramatiek te 
vermijden. Er zijn geen echte slechteriken in deze 
film, alleen slachtoffers, aangezien de kidnapper al 
overleden is wanneer het zoontje teruggevonden 
wordt. De film toont ook een zeer breed spectrum van 
de hedendaagse Chinese samenleving: naast de (arme) 
stadsbewoner Tian en zijn professioneel succesvolle 
ex-vrouw, krijgen we ook de eenvoudige boerin Li en 
haar migrantenvrienden in de stad te zien. Dit is een 
zeldzame combinatie in Chinese films van vandaag: 
de commerciële blockbusters beperken zich meestal 
tot de professionele bovenklasse en laten de verhalen 
over de slachtoffers van het economische mirakel 
over aan de (vaak niet officieel erkende) 
“onafhankelijke” films. Chans film was zowel aan de 
kassa als in de pers een succes en dat geeft hoop dat 
we in de nabije toekomst nog meer zulke films 
kunnen verwachten. 
 
Dit betekent natuurlijk niet dat de film geen zwakke 
punten heeft. Al is Zhao Wei zeker geen slechte 
actrice, ze kan niet overtuigen als de eenvoudige 
plattelandsvrouw: haar kapsel, kledij en make-up 
doen vooral denken aan oude Hollywood films waarin 
zwarte karakters gespeeld werden door blanken met 
schoensmeer op hun gezicht... Huang Bo en Hao Lei 
zijn echter veel meer geschikt voor hun rol en Huang 
bewijst dat hij naast komedies ook in ernstige films 
zijn mannetje kan staan. De echte troef van de film 
blijft niettemin de overtuigende weergave van de 
complexiteit en variëteit van het hedendaagse China. 
Op dat vlak is de scène die deze kijker het meest 
bijblijft degene waarin de zoon na zijn terugkomst 
eerst hartstochtelijk rochelt en dan het product van 
zijn luchtwegen op de blinkende livingvloer van zijn 
stomverbaasde moeder spuwt. China vandaag, 
samengevat in een fluim! 
 

Proficiat 
 
In deze rubriek brengen we nieuws over uw 
medesinologen. Heugelijk nieuws: stuur maar door naar 
onze redactie: kvdt11@hotmail.com 
 
Een baby voor... 
 
Taeko Ikehata en Ian Somers (2007, geïnterviewd in de 
vorige editie van deze nieuwsbrief) melden de geboorte 
van hun dochter Emma op 30 oktober 2014. 
 


