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De voorzitter aan het woord 

David Belis (2008) 
 
Beste Sinalumnni, 
 
大家好！ 
 
Beste mede-alumni, volgens de Chinese astrologie 
begint binnenkort het jaar van het Paard, dat 
traditioneel in het teken staat van actie, bedrijvigheid en 
enthousiasme. En zoals blijkt uit het visitatierapport dat 
in deze Sinalumni nieuwsbrief (kort) wordt 
gepresenteerd, zullen wij sinologen dit jaar inderdaad 
niet stilzitten. Haast alle sinologen vinden na hun 
afstuderen bijna onmiddellijk werk, al dan niet in of 
met China. Je vindt in deze editie daarnaast ook een S-
interview met Lieve Peeters (2004), voormalig general 
manager van de Belgisch-
Chinese Kamer van 
Koophandel (BCCC) en 
momenteel business 
development manager bij 
China Conduct. Ook 
interessant is het verslag 
van onze jaarlijkse activiteit, 
waar we dit jaar Henri 
Lederhandler mochten 
verwelkomen, één van de 
weinige echte Belgische old 
China hands, die ons 
trakteerde op een heel 
onderhoudende uiteen-
zetting over zijn auto-
biografisch boek 'Un Parcours Improbable'. Verder nog 
in deze editie: een bespreking van een van de grootste 
klassiekers uit de moderne Chinese literatuur (Qian 
Zhongshu’s ‘Belegerde Vesting’), de vaste filmrubriek, 
evenals de meeste recente geboortes, huwelijken en 
andere sino-weetjes.  
 
We zijn tevens op zoek naar enthousiaste Sinalumni die 
mee willen helpen bij de organisatie van (netwerk) 
activiteiten, om zo onze vereniging stukje bij beetje 
verder uit te bouwen. We merken dat we steeds meer 
mensen bereiken met onze jaarlijkse lezingen, wat ons 
veel plezier doet. Ook zijn we heel trots op ons nieuw 
logo (zie bovenaan deze nieuwsbrief). We willen hier 
natuurlijk graag op verderbouwen! Laat het ons gerust 
weten indien je (geheel vrijblijvend) wilt deelnemen 
aan de volgende vergadering, voorzien in maart/april. 
 
Een gelukkig nieuwjaar, en tot in de lente! 
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S-Interview: Lieve Peeters (2004) 
 Sarah Van Eynde (2008) 

 
Lieve Peeters behaalde in 
2004 haar Master in de 
Sinologie. Ze heeft net 
haar job als general 
manager by de Belgisch-
Chinese Kamer van 
Koophandel verlaten, en 
staat nu voor een nieuwe 
professionele uitdaging.  

 
SVE: Wat heb je na je studies Sinologie in 
Leuven gedaan? 
 
Toen ik afstudeerde met een Master in de Sinologie 
(die toen nog “Licentiaat in de Sinologie” heette) had 
ik het gevoel dat ik nog iets extra nodig had om me 
voor te bereiden op de arbeidsmarkt. De Master in 
Business Communication, ook aangeboden door de 
KU Leuven, leek een gepaste aanvulling op mijn 
sinologische studies, waarin ik gekozen had voor de 
cultuur-historische minor. Na die aanvullende Master 
ben ik met een beurs van de Vlaamse Gemeenschap 
een jaar naar China getrokken. Dat jaar in Hangzhou 
was een geweldige ervaring en heeft het niveau van 
mijn Chinees echt verhoogd. Terug in België 
verstuurde ik ettelijke sollicitatiebrieven vanuit de 
overtuiging dat ik wilde werken in een bedrijf dat 
‘iets’ met China deed en perspectief bood op 
doorgroeimogelijkheden. Ik ben dan vrij vlug kunnen 
starten bij Tessenderlo Chemie, eerst in de logistiek, 
vervolgens in de sales.  
 
SVE: Waar ben je nu mee bezig? 
 
Op dit moment ben ik mijn taken als general manager 
bij de Belgisch-Chinese Kamer van Koophandel  
(BCECC) aan het afronden. Ik start binnenkort bij 
ChinaConduct als business development manager. In 
mijn job bij de BCCC organiseerde ik talrijke 
evenementen om Belgische bedrijven te ondersteunen 
in het zaken doen in China, en assisteerde ik Chinese 
bedrijven die zich wilden vestigen in België. Vanuit 
de ondervinding bij de BCCC dat Belgische bedrijven 
heel wat hindernissen (blijven) ondervinden in het 
zaken doen met en in China, zet ik de stap naar China 
Conduct waar ik nog specifieker en doelgerichter 
hindernissen in die dialoog zal proberen op te lossen. 
Wat voor ons sinologen als evident wordt beschouwd, 
zoals bijvoorbeeld het belang van het direct 
registreren van een merk in China als je een product 
op de Chinese markt wilt verkopen (“copyright is the 
right to copy”), wordt nog altijd niet als klaarblijkelijk 

beschouwd door vele Belgische bedrijven en 
ondernemers.  
 
SVE: Wat is je meest bijblijvende herinnering 
aan je studententijd in Sinologie?  
 
Toen we voor het eerst een PowerPoint presentatie 
moesten maken! (lacht) Na een les over alle trucs die je 
kon toepassen om tekst te laten verschijnen op je slides 
was ik zo fier op mijn presentatie waarin ik al die trucs 
had toegepast. Prof. Standaert schudde echter zijn 
hoofd, terwijl hij liet verstaan dat één manier om tekst 
te laten verschijnen meer dan volstond. Ik was 
verontwaardigd en flapte eruit dat het toch jammer was 
dat we in die les al die verschillende tricks hadden 
geleerd. Het moment dat Prof. Standaert daarop hard 
begon te lachen, ga ik niet gauw vergeten.  
 
SVE: Wat vond je het meest waardevol aan je 
opleiding? 
 
De opleiding Sinologie heeft veel waardevolle aspecten, 
gaande van het bestuderen en leren van een nieuwe taal 
tot het leren schrijven van een goed opgebouwde paper 
en het onder de knie krijgen van 
presentatievaardigheden. Het meest waardevolle aan de 
opleiding is zonder twijfel dat je leert kijken naar de 
dingen terwijl je je eigen interpretatiekader loslaat. Je 
wordt je enorm bewust van de relativiteit van je eigen 
West-Europees, Belgisch, Vlaams, Leuvens 
interpretatiekader. Niet alleen bevordert dit volgens mij 
de vorming van wereldburgers, maar helpt het mensen 
ook met het creatief zoeken naar oplossingen voor 
problemen die zich stellen in zowel je persoonlijk als 
professioneel leven.  
 
 
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 
 
50 jaar Sino-Belgische relaties: Een 
persoonlijk relaas 

David Belis (2008) 
 
Op dinsdag 12 november vond de jaarlijkse Sinalumni-
lezing plaats. Henri Lederhandler presenteerde er op 
basis van zijn boek 'Un Parcours Improbable' een relaas 
van vijftig jaar Sino-Belgische relaties. Dhr. 
Lederhandler ontmoette persoonlijk een heel aantal 
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Chinese leiders, waaronder Li Keqiang, Zhou Enlai, 
Mao Zedong en Hu Jintao. Tijdens de lezing gaf hij 
enthousiast zijn persoonlijke kijk op de evoluties die 
de voorbije decennia plaatsvonden tussen China, 
België en de rest van de wereld. Dhr Lederhandler is 
voormalig voorzitter van de BCECC (Belgisch-
Chinese Kamer van Koophandel). Geboren in 1933 in 
een joods vluchtelingengezin van  Poolse origine, 
heeft hij zich opgewerkt van Marollenkind in Brussel 
tot internationaal gerenommeerd ondernemer. Zijn 
firma Sodexim werd een van de grootste Europese 
spelers voor export naar de Chinese markt.  
 
Wat ons als sinologen vooral is bijgebleven is zijn 
markante reeks ontmoetingen met verschillende 
generaties Chinese leiders. Als "self-made man", lid 
van de Belgische communistische partij en 
onbevangen ondernemer, was Henri Lederhandler een 
pionier in het leggen van economische banden tussen 
België en China in de jaren vijftig en zestig. Dat 
bracht hem regelmatig in contact met de top van 
zowel het Belgisch als het Chinees economisch en 
politiek bestel, aanvankelijk met de nodige 
moeilijkheden, maar in de loop van de decennia met 
meer en meer gemak.  
 
Henri Lederhandler was echter meer dan enkel een 
ondernemer. Hij was heel actief in het promoten van 
culturele betrekkingen en was nauw betrokken bij de 
oprichting en ondersteuning van verschillende Sino-
Belgische verenigingen in dat verband. Zijn 
persoonlijk en diepmenselijk engagement waren heel 
voelbaar voor alle aanwezigen. Het lijdt geen twijfel 
dat zijn opmerkelijke levensloop nog lange tijd sporen 
zal achterlaten. 
 
Nvdr: Op 24 december 2013 is Henri Lederhandler 
onverwachts overleden. We betuigen ons oprecht 
deelnemen aan zijn familie en vrienden. 
 
 
Visitatie 

Nicolas Standaert  
 
Tussen 28 en 31 oktober vond de achtjaarlijkse 
visitatie van Taal- en Regiostudies plaats. 
Voorafgaand was een uitvoerig “Zelfevaluatie-
rapport” opgesteld. Van die gelegenheid werd gebruik 
gemaakt om de inzetbaarheid van sinologen op de 
arbeidsmarkt eens precies na te gaan. Met de hulp van 
Sinalumni, LinkedIn en Facebook werd van de sinds 
1982 afgestudeerde sinologen een lijst opgesteld. In 
totaal werden er 310 namen geïdentificeerd met 
overeenstemmende jobomschrijving. In de periode 
2008 tot eind 2012 behaalden 75 studenten een 

masterdiploma Sinologie. Daarvan hebben 65 een job, 
doen 7 een voortgezette studie, had 1 afgestudeerde 
twee jaar een job maar werd in mei 2013 werkloos, en 
had 1 afgestudeerde twee jaar een job maar deed in het 
afgelopen jaar een voortgezette studie. De algemene 
conclusie is dat afgestudeerde sinologen relatief snel 
(binnen de zes maanden) werk vinden. 
 
Tijdens de visitatie werden niet alleen studenten en 
docenten ondervraagd, maar ook alumni: hiervoor 
traden Lieve Peeters (2004), David Belis (2008), Elke 
Deprost (2009) en Tessa Krols (2009) op. Tijdens de 
mondelinge rapportering op het einde van de visitatie, 
uitte de commissie vooral lof over de kwaliteit van het 
talenonderwijs en over de goede balans tussen modern 
en klassiek China, met de nodige aandacht voor recente 
ontwikkelingen in de snel veranderende Chinese 
samenleving. 
 
 
Personeelswissel 

Nicolas Standaert 
 
Na drieënhalf jaar sterk gewaardeerde dienst verlaat 
Lise Merken (2009) de studierichting Sinologie voor 
een aantrekkelijke baan bij de Belgisch-Chinese Kamer 
van Koophandel (BCECC) in Brussel, waar ze Lieve 
Peeters opvolgt. Lise wordt opgevolgd door Katrien 
Berger, die een BA Sinologie (2009) en een MA 
Westerse Literatuur (Latijn en Grieks) in handen zal 
hebben. Ook Maaike Mottart (2009) zal nu fulltime in 
dienst zijn bij Sinologie. 
 
 
Belegerde vesting of 围城  of … ?                                                                            

Els Hedebouw (2000) 
 
“Wanneer kunnen we nu Chinese literatuur in het 
Chinees lezen??” 
 
Deze vraag kreeg ik een paar jaar geleden van één van 
mijn studenten en deed me nadenken over hoe we onze 
studenten Sinologie al wat vroeger kunnen laten 
kennismaken met de prachtige Chinese literatuur in de 
taallessen Chinees. 
 
Sinds een paar jaar zijn we daarom gestart met het 
gebruik van ‘Graded Readers’ in de Chinese les. In het 
eerste jaar lezen we vanaf het tweede semester kleine 
romans van Chinese Breeze uitgegeven voor Peking 
University Press. Dit zijn verhalen geschreven door 
Chinezen speciaal voor buitenlanders die Chinees als 
vreemde taal leren. In het eerste jaar lezen we tot 
niveau 3 (in totaal 750 woorden). Het leuke is dat, 
ondanks hun nog beperkte woordenshat, de studenten 
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op het einde van het eerste jaar al twee boeken in het 
Chinees hebben uitgelezen! Het lezen gebeurt 
voornamelijk thuis; in de les bespreken we kort de 
inhoud en maken we voorspellingen over het 
vervolg… 
 
Deze boekjes zijn natuurlijk geen ‘hoogstaande 
literatuur’ maar zijn wel een goede voorbereiding op 
het lezen van de ‘Graded Readers: Abridged Chinese 
Classic Series’ in het tweede jaar. Vorig jaar hebben 
de tweedejaarsstudenten de vereenvoudigde roman 
Jia 家 van Ba Jin in het Chinees gelezen, en dit jaar 
lezen we de bekende roman Weicheng 围城 van Qian 
Zhongshu. Deze klassieker, die in totaal 230,000 
karakters telt, werd ingekort tot 40,000 karakters. 
Studenten met een kennis van een 2,500-tal woorden 
kunnen dit boekje ‘perfect’ lezen. 
 

Qian Zhongshu (1910-1998) 
geldt als één van de grootste 
twintigste-eeuwse schrijvers 
in China. Volgens Mark 
Leenhouts (vertaler van de 
Nederlandstalige uitgave, 
zie beneden) was hij een 
“ware ‘omgevallen boeken-
kast’, die zijn verbluffende 
belezenheid – in zowel het 
klassiek Chinees, Grieks en 
Latijn als het Frans, Duits, 
Engels, Spaans en 

Italiaans – wist te koppelen aan een luchtig en soms 
venijnig gevoel voor humor.”  
 
Weicheng, gepubliceerd in 1947, is het bekendste 
werk van Qian. Onder Mao kon deze satire niet 
verschijnen, en het boek werd pas in 1980 
heruitgegeven. Daarna werd het werk in alle grote 
talen vertaald en kwam er in 1990 ook een populaire 
tv-serie. Elke belezen Chinees weet wie het 
hoofdpersonage, de praatjesmaker Fang Hongjian en 
zijn ‘autoritaire’ snibbige vrouw Sun Roujia zijn.  
Ook ‘Clayton Universiteit’, een fictieve universiteit 
waarvan Fang Hongjian tijdens zijn buitenlandse 
studies een vals diploma kocht om geen 
gezichtsverlies te lijden bij zijn thuiskomst, is in 
China een gevleugeld begrip geworden. En dan is er 
nog de titel van de roman. Weicheng is nu ook bekend 
als het Chinese equivalent van de Franse zegswijze 
over het huwelijk aangehaald in het boek:  ‘Le 
mariage est une forteresse assiégée, ceux qui sont 
dehors veulent y entrer, ceux qui sont dedans veulent 
en sortir.’  Dit is één van de belangrijkste thema’s van 
de roman: het conflict tussen de beknellende banden 
van het traditionele, gearrangeerde Chinese huwelijk 

en de drang naar autonomie 
en vrijheid van de moderne, 
hoog-opgeleide Chinese 
jongeren.  
Voor Sinalumni die zelfs 
een ‘vereenvoudigde’ 
versie van de Chinese 
roman niet meer zien zitten, 
niet getreurd! Sinds juli 
2013 is deze schitterende 
roman naar het Nederlands 
vertaald door Mark 
Leenhouts. Nu alleen maar 
hopen dat mijn studenten 
niet te snel de weg naar deze nieuwe Nederlandse 
vertaling van Weicheng vinden…  

 
Qian Zhongshu, Belegerde Vesting, 
vertaald door M. Leenhouts, Amsterdam: 
Uitgeverij Athenaeum, 2013. (480pg) 
 
中国名著简读系列：钱钟书， 围城 (简
写本+MP3)，北京华语教学出版社 
2008. (Abridged Chinese Classic Series: 
The Besieged City, Qian Zhongshu, 
Beijing: Sinolingua, 2008.) 
 
Chinese cartoonversie van Weicheng: 围
城的漫画版： 
http://read.qidian.com/BookReader/1617
99.aspx 
 

 
Filmnotitie 

Kristof Van den Troost (2005) 
 
Ilo Ilo (爸妈不在家 Ba ma bu zai jia, 2013). Regisseur: 
Anthony Chen 陈哲艺 . Met Koh Jia Ler, Angeli 
Bayani, Yeo Yann Yan, and Chen Tianwen.  
 
Kunnen films van Singapore besproken worden onder 
de noemer “Chinese cinema”? Vanuit de overtuiging 
dat goede kunst de beperkingen van tijd en ruimte weet 
te overstijgen schuif ik hier deze vraag met een gerust 
gemoed opzij, en concentreer ik me op een belangrijker 
missie: u overtuigen om, hoeveel moeite het ook kost, 
op zoek te gaan naar de DVD van Ilo Ilo (2013), van de 
jonge Singaporese regisseur Anthony Chen.  
 
Op het eerste zicht lijkt de premisse van Ilo Ilo weinig 
belovend. Met een tweede kind op komst besluiten de 
ouders van de tienjarige Jiale (Koh Jia Ler) om tijdelijk 
een Filipijnse meid in te huren om in het huishouden te 
helpen. De rebelse Jiale doet aanvankelijk zijn best om 
de meid, Terry (Angeli Bayani), weg te pesten, maar 
ontwikkelt gaandeweg een diepe band met haar, tot 
ergernis van de jaloerse moeder (Yeo Yann Yann). 
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Ondertussen staan de ouders ook onder toenemende 
druk vanwege de Aziatische financiële crisis—de film 
vindt plaats in de late jaren negentig.  
 
Met deze elementen had Anthony Chen makkelijk een 
pakkend melodrama kunnen maken, een tearjerker 
met evenveel stereotiepe karakters als dramatische 
muziek. Dat heeft hij echter niet gedaan. De film heeft 
bijvoorbeeld amper een soundtrack: na een vertoning 
van de film tijdens het Aziatisch Film Festival in 
Hong Kong, vertelde de regisseur het publiek dat de 
filmcomponist die hij wilde huren hem na een paar 
dagen liet weten dat deze film effectiever zou zijn 
zonder bijkomende muziek (ondanks het feit dat hij zo 
een job zou mislopen!).   
 
Dit heeft ongetwijfeld te maken met de prachtige 
prestatie van de acteurs. Yeo Yann Yann is 
schitterend als de bazige moeder; haar ietwat zielige 
en introverte echtgenoot wordt overtuigend neergezet 
door Chen Tianwen; en Angeli Bayani is geheel 
geloofwaardig als de nederige maar wilskrachtige 
Terry die haar eigen kind heeft moeten achterlaten in 
de Filipijnen om voor de verwende Jiale te zorgen. 
Het meest indrukwekkend is echter Jiale zelf: Koh Jia 
Ler is perfect als het kleine ettertje in het begin van de 
film, en maakt vervolgens overtuigend de overgang 
naar een meer sympathiek karakter onder de invloed 
van Terry. Anthony Chen beweert dat hij duizenden 
kinderen gescreend heeft om Koh Jia Ler te vinden, 
en men moet hem wel geloven: het talent van deze 
kindacteur is uitermate zeldzaam.  
 
Bovendien is Jiale niet de enige wiens personage 
verder uitgediept wordt in de loop van de film: we 
krijgen eveneens de goede en slechte kanten te zien 
van zijn ouders en Terry. Het is ongetwijfeld de 
subtiliteit waarmee Chen de diverse gezichten van de 
personages onthult die hem de prijs voor beste 
langspeeldebuut op Cannes bezorgden. Chen’s camera 
vangt namelijk emoties in de kleinste, meeste 
alledaagse gedragingen van zijn acteurs—en dit is 
nodig, want zeer weinig emoties worden direct 
uitgesproken in deze “typische” Singaporese familie. 
 
Het lijkt vreemd dat zo’n subtiele semi-
autobiografische film over een zeer middelmatige en 
niet bepaald sympathieke Singaporese familie sterke 
gevoelens weet los te weken in het publiek, maar na 
de vertoning in Hong Kong waren er heel wat rode 
ogen te zien. In het echte leven heeft de film anders 
wel tot een soort happy end geleid: de internationale 
aandacht voor Ilo Ilo bracht de Filipijnse media ertoe 
een zoektocht te beginnen naar de vrouw waarop 
Terry gebaseerd is en die de familie meer dan vijftien 

jaar geleden vaarwel zei. Tegen alle verwachtingen in 
werd “Terry” gevonden, en kon de nu volwassen 
“Jiale” haar eindelijk weerzien. Het kan dus, dat het 
echte leven melodramatischer is dan de films die het 
inspireert!  
 
 
Proficiat 
 
In deze rubriek brengen we nieuws over uw 
medesinologen. Heugelijk nieuws: stuur maar door naar 
onze redactie: kvdt11@hotmail.com 
 
Een bruiloft voor... 
 
Rogier Creemers (2004) en Eveline Ramaekers traden 
op 16 augustus 2013 in het huwelijk in Oxford.  
 
Een baby voor... 
 
Op 22 juni 2013 werd Matteo geboren. De trotse ouders 
zijn Heidi Aelberts (2008) en Savino Stefano. 
 
Lander, een zoontje voor Bert Ameel (2007) en Sofie 
Van Breuseghem (2007), zag het levenslicht op 9 
oktober 2013. Tibo heeft nu een broertje om mee te 
spelen.  
 
 


