
SINALUMNI NIEUWSBRIEF  1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wat heb je na je studies in Leuven 
gedaan?  
Ik ben nooit lang weg geweest uit de 
academische wereld. Wel heb ik enkele 
jaren gewerkt op de Economische 
Dienst van de Vertegenwoordiging 
van Taiwan in België en bij de 
Europese Unie. Dat was een zeer 
leerrijke job, niet alleen omwille van de 
materie waarmee ik in aanraking kwam 
maar ook omwille van de Chinese 
omgeving waarin ik werkte. Ik moest er 
veel vertalen en schrijven. Niets 
academisch maar wel vaak over 
complexe, technische of gevoelige 
onderwerpen. Het was niet altijd 
gemakkelijk maar ik zou elke sinoloog 
zo’n ervaring aanraden. Van de 
vaardigheden die ik toen geleerd heb, 
pluk ik nog altijd de vruchten. Daarna 
heb ik als assistent bij Sinologie 
gewerkt en in 2013 heb ik mijn 
doctoraat behaald. Ik vind het wel een 
troef dat ik niet mijn hele carrière aan 
de universiteit gewerkt heb maar ook 
de diplomatie en het bedrijfsleven van 
dichtbij ervaren heb. 

2. Wat waren je taken toen je werkte 
voor Sinologie? 
Tijdens mijn studies werd het me 
duidelijk dat ik vooral in het 
hedendaagse China geïnteresseerd 
was. Toch volgde ik de cultuur-
historische richting omdat ik na mijn 
eerste jaar de indruk had dat ik niet in 
de wieg gelegd was voor economie. 
Pas veel later heb ik ontdekt dat er 
aspecten van de economie, zoals 
internationale handel, me wel konden 
boeien. Toen ik bij Sinologie aan de 
slag ging kreeg ik de kans om mee te 
werken aan vakken over het Moderne 
China. Echt selectief kan je niet zijn in 
een klein departement maar toch kreeg 
ik de kans mijn niche te vinden in 

Chinese politiek en die heb ik tot 
vandaag kunnen behouden. 

3. Waar ben je nu mee bezig? 
Momenteel werk ik als docent Chinese 
Studies aan de Universiteit van 
Botswana in Zuidelijk Afrika. In 2013 
zijn we met ons hele gezin naar 
Zimbabwe, het thuisland van mijn man, 
verhuisd. Onze tweeling was toen nog 
geen twee jaar. Uiteindelijk zijn onze 
dochters en ik in Botswana beland. Ik 
doceer hier over de Chinese cultuur, 
economie, geschiedenis, politiek en 
maatschappij en sta ook aan het hoofd 
van het departement. Omdat het een 
zeer klein departement is, moeten we 
hier nog meer all-rounders zijn dan in 
Leuven. Maar het is boeiend. We 
bieden een van de weinige 
academische opleidingen in Chinese 
Studies aan in Afrika. Er zijn wel 
Confuciusinstituten maar de 
academische studie van zowel de taal 
als andere aspecten van China staat 
hier nog erg in de kinderschoenen. Het 
is een heel prettige uitdaging om aan 
dit prille verhaal te mogen 
meeschrijven. Ik leerde mijn Afrikaanse 
man in China kennen; mijn doctoraat 
ging ook over de relaties tussen China 
en Afrika. Ik heb zeker het gevoel hier 
op de juiste plaats te zijn. 

4. Wat vond je het meest waardevol aan 
je opleiding? Zou je opnieuw 
Sinologie gaan studeren als je kon 
terugkeren in de tijd? Wat ontbrak 
er? 
Ik heb geen spijt van het studieparcours 
dat ik afgelegd heb. De kans om een 
andere taal en cultuur zo grondig te 
ontdekken vond en vind ik nog steeds 
fascinerend. De relativeringszin, 
survival skills en dosis humor die ik als 
jonge sinoloog vergaarde hebben het 
ongetwijfeld ook wat makkelijker 

gemaakt voor mij om me later in mijn 
leven aan te passen aan de Afrikaanse 
cultuur. Ik vind Sinologie een heel 
goede basisopleiding. Als 18-jarige wist 
ik niet goed waar mijn interesses lagen. 
Door verschillende aspecten van China 
te bestuderen leerde ik dat ik vooral 
geïnteresseerd was in politiek en in het 
bijzonder internationale relaties. En nu 
China zo’n invloedrijk land geworden is, 
is het ook een heel nuttige en 
veelzijdige opleiding. Toen we 
beslisten om met ons gezin naar Afrika 
te verhuizen, kreeg ik vaak de vraag 
wat ik met mijn opleiding in Afrika zou 
kunnen doen. Maar China is in Afrika nu 
minstens even belangrijk geworden als 
in Europa. 

5. Wat ontbrak er aan de opleiding? 
Toen ik sinologie studeerde lag de 
klemtoon, zeker in de niet-taalvakken, 
meer op kennis dan op vaardigheden. 
Ik denk dat dat toen meestal het geval 
was voor academische opleidingen. Nu 
is er een verschuiving van kennen naar 
kunnen en dat vind ik wel positief. Ook 
hier is die verschuiving er trouwens. De 
Afrikaanse interesse in China is vooral 
geïnspireerd door de huidige Chinese 
aanwezigheid hier en de kansen die 
China kan bieden op het vlak van 
ontwikkeling. De interesse in China is 
dus eerder pragmatisch dan puur 
academisch. Daar proberen we zo goed 
mogelijk op in te spelen met onze 
opleiding. Nadenken over wat Chinese 
Studies zou kunnen betekenen in en 
voor Afrika vind ik een van de meest 
boeiende en waardevolle aspecten van 
mijn job. 

6. Wat is je meest bijblijvende 
herinnering aan Sinologie? 
Ongetwijfeld het contact met 
studiegenoten. We hadden een fijne 
klas. Een nieuwe taal en cultuur leren 
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lukt beter en is ook veel prettiger als je 
de ervaring kan delen met 
gelijkgestemde anderen. Dat merk ik 
ook hier ook bij onze studenten. We 
hebben zo’n 15-20 studenten per 
leerjaar en we merken telkens weer 
hoe een hechte band zij krijgen met 
elkaar. 

7. Welke taak zie je voor een Sinoloog in 
de huidige geglobaliseerde wereld 
weggelegd? 
Globalisatie kan, zeker in het Westen, 
de indruk wekken dat talen en culturen 
er niet meer toe doen en dat het 
westerse perspectief het 
eenheidsperspectief geworden is. Ik zie 
het als een belangrijke taak voor 
westerse sinologen (en andere taal-en 
regiospecialisten) om alternatieve 
perspectieven te blijven aanbieden 
vóór het eigen grote gelijk. Voor mij 
zou globalisatie moeten betekenen dat 
westerse economen met interesse 
lezen wat een Afrikaanse collega te 
zeggen heeft over het Chinese 
ontwikkelingsmodel. Daar zijn we nog 
lang niet, maar ik ben blij dat ik hier 
een steentje kan bijdragen aan de 
globalisatie van het academische debat 
door Afrikaanse Chinaspecialisten op 
te leiden. In mijn onderwijs en 
onderzoek hier wordt het me vaak 
pijnlijk duidelijk hoeveel van de 
literatuur over China vanuit westers 
perspectief geschreven is. 

8. We overwegen een eventuele 
naamsverandering van “Sinologie” 
naar “Chinese Studies.” Wat denk je 
hiervan? 
Omdat ik altijd meer geïnteresseerd 
ben geweest in het Moderne China zie 
ik mezelf eerder als iemand die met 
Chinese Studies bezig is dan met 
Sinologie. In Europa heeft de studie van 
China echter een lange geschiedenis en 
traditie. Ik begrijp de gehechtheid aan 
de meer traditionele term “Sinologie”. 
Het lijkt me een moeilijk vraagstuk 
voor de Sinologen in Leuven. Maar hier 
bij ons is de keuze voor “Chinese 
Studies” eerder voor de hand liggend. 
Hier is de studie van China een nieuw 
onderzoeksdomein en eentje dat 
gegroeid is uit de dagdagelijkse 

realiteit van de Chinese aanwezigheid 
in Afrika. 

9. Wat wil je nog realiseren in de 
toekomst? 
Meer lezen, meer onderzoek, meer 
schrijven. Ik heb vaak het gevoel dat de 
meer diepgaande aspecten van het 
academisch werk nu erg concurreren 
met mijn gezinstijd omdat de werkdag 
opgaat aan lesgeven, vergaderingen 
bijwonen en allerhande andere 
administratieve taken. 

10. Welke andere passies/hobby's heb je 
naast jouw werk? 
Veel tijd voor hobby's heb ik jammer 
genoeg niet. Ik woon alleen met onze 
intussen zevenjarige tweeling in 
Botswana. Mijn man woont nog steeds 
in Zimbabwe. Als buitenlander heb ik 
maar een heel klein netwerk waarop ik 
beroep kan doen om te helpen bij 
onverwachte situaties in mijn gezin. 
Maar ik doe sinds enige tijd yoga en dat 
vind ik een ontdekking. Het klinkt als 
een cliché maar ik heb echt wel 
ondervonden dat een goeie balans 
tussen lichaam en geest belangrijk is. 
Verder probeer ik veel te lezen. Nu 
onze kinderen wat groter worden lukt 
dat terug beter. Ik ben ook fan van 
audioboeken. Om het boeiend te 
houden wissel ik telkens een boek over 
China af met iets helemaal anders. 

11. Hoe is het om als Europeaan in de 
Afrikaanse academische wereld te 
werken? 
Ik vind het fantastisch dat ik de kans 
heb gekregen om niet één maar twee 
andere culturen van zo nabij te leren 
kennen. Het heeft mij zeker veranderd 
als mens. Dat merk ik toch wel 
wanneer we in België op bezoek 
komen. En ja, tien uur is ondertussen 
voor mij al tien na tien of kwart na tien 
geworden maar toch nog geen elf uur. 
Praktisch gezien is het hier soms 
moeilijker werken dan in Europa door 
gebrek aan middelen. Toch mogen we 
zeker niet klagen. Onze bibliotheek 
heeft een van de beste collecties in 
Afrika, de leslokalen zijn goed 
uitgerust. We hebben een eigen 
kantoor met een eigen computer en 
airco. (Jawel, vroegere collega’s van het 

zevende, zo gaat dat er hier aantoe!) In 
mijn werk voel ik me soms wat 
gedesoriënteerd. Het gevoel van 
nergens volledig bij te horen hoort bij 
het leven als expat maar in mijn geval 
komt daar als bijkomende complicatie 
bij dat ik nog een derde land en cultuur 
– China – bestudeer. Soms vraag ik me 
af vanuit welk perspectief ik spreek als 
docent of onderzoeker, het Afrikaanse, 
het Chinese of het Europese? Maar dat 
maakt het allemaal eerder boeiend dan 
lastig. 

12. Wat zijn cruciale verschillen met 
Europa? Wat kunnen wij hieruit 
leren? 
In Afrika wordt China veel meer als een 
kans gezien dan in Europa. Dat komt 
natuurlijk ook omdat Afrika veel 
minder te verliezen of te verdedigen 
heeft dan de gevestigde macht 
“Europa”. Maar ik vind het perspectief 
van hier heel verfrissend. Over het 
algemeen heb ik als Sinoloog en door 
mijn leven in Afrika geleerd dat de 
wereld er helemaal anders uit ziet 
vanuit het perspectief van een 
ontwikkelingsland. Ik denk dat we ons 
daar in het Westen veel te weinig, en 
misschien in het huidige klimaat zelfs 
steeds minder, van bewust zijn. 
 

13. Kom je ooit terug naar Europa? 
Never say never. Vast staat wel dat het 
voor onze dochters een al even grote 
stap zou zijn als de verhuis naar Afrika 
vijf jaar geleden was voor mij. Een paar 
jaar geleden al zeiden ze tegen me, 

“Mama, you are Europe, but 
we are Africa.” 

 

 

 

 

 

 

 


