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Ik ontmoet Ian Somers (2007) in De Appel. Hij behoorde tot de laatste lading Licentiaten in de Sinologie. Hij 
had dus na twee jaren Kandidatuur de tweejarige Licentie met succes afgehandeld. Daartussen lag er 
traditioneel een jaar China-ervaring, die hij in Wuhan opdeed. Terwijl het Sinologieprogramma ondertussen 
bleef evolueren, van een Bachelor-Master van 3+1 naar een 3+2 programma in 2017, heeft Ian allerlei 
watertjes doorzwommen die zijn Sinologiediploma verrijkt hebben met praktijkervaring: als verkoper van 
kunstgras, als basketbal trainer, als werknemer in een Canadees sourcing bedrijf, als organisator van de 
Wereldtentoonstellingen in Shanghai (2010) en Yaosu in Zuid-Korea (2012), en tenslotte als verkoper in de 
duivenhandel. Voorwaar een vreemde mix van professionele avonturen, die nauwelijks enige samenhang 
vertoont tenzij de connectie met China. Nu Sinologie aan de KU Leuven, mede naar aanleiding van de nieuwe 
tweejarige Master, terugblikt op het verleden, zijn de herinneringen en ervaringen van iemand als Ian des te 
nuttiger als inspiratie om het programma in een nieuw kleedje te steken. 
 
CD: Wat heb je na je studies in Leuven gedaan?  

 
Na een jaar (2004-2005) in Wuhan, de punk rock metropolis langs de Yangtze rivier, te hebben vertoefd, was 
mijn verlangen om naar het Rijk van het Midden terug te keren bijzonder groot. De dag waarop onze diploma’s 
werden uitgereikt, zat ik dan ook niet in de aula (mijn teerbeminde moeder heeft me dit nog steeds niet 
vergeven), maar op het vliegtuig richting Shanghai. Net als missionarissen tijdens de jaren ‘20 liet ik 
aanvankelijk de verleiding van de opiumkitten, gokhallen en decadente nachtclubs aan mij voorbijgaan en 
verdiepte mij aan Fudan University in de studie van Internationale Betrekkingen. Het zou echter niet lang duren 
alvorens ik werd meegezogen in de eindeloze spiraal van opwinding, constante verandering en onbeperkte 
mogelijkheden die de stad in haar greep houdt.  
 
Via Sinoserv stootte ik op een aankondiging van Domo Sports Grass, een pionier op het gebied van kunstgras 
voor sport, en kreeg ik de kans om een korte stage te lopen op het vertegenwoordigingskantoor in Shanghai. 
Gehuld in een goedkoop maatpak waarvoor ik een volledige maand beursgeld had neergeteld, spoorde ik op mijn 
eerste werkdag naar Nanjing Road West en keek met een voldaan gevoel naar mijn spiegelbeeld in de ruit van 
het metrotoestel. De verraderlijke elleboogstoot in de onderrug, het urinerende keizerskind en de ayi met de 
“hiPhone” die mijn trommelvliezen aan flarden schreeuwde, nam ik er graag bij. Tijdens de weekends verdiende 
ik enkele roze Mao Zedongs bij door les te geven aan jeugdspelers van de Shanghai Sharks, de basketbalclub 
waar Yao Ming hemel en aarde bewoog alvorens de grote oversteek naar de Verenigde Staten te maken.  
 
Toen Sichuan tijdens de maand mei door een aardbeving werd getroffen, drong het besef tot mij door dat mijn 
Hemels Mandaat als student dra ten einde zou komen. Indien ik mijn verblijf in de Volksrepubliek hoopte te 
verlengen, diende ik op zoek te gaan naar mijn eigen “ijzeren rijstkom”. Geholpen door mijn guanxi met een 
Zweedse vriend uit mijn tijd in Wuhan, kwam ik langs een achterpoortje bij een Canadees sourcing bedrijf 
terecht. Eén jaar lang bezocht ik grauwe fabriekssteden van Shijiazhuang (metalen tuinhekken—de 
karakterkoppen van de noeste Chinese migrantenarbeiders gingen steeds verscholen onder een dikke laag 
donkergroene verf) tot Huizhou (weegschalen kunstig vervaardigd door factory girls die urenlang onvermoeid 
dezelfde beweging uitvoeren terwijl ze de dagen tot het Chinese Nieuwjaar aftellen). De povere 
werkomstandigheden indachtig, hebben het ongebreideld optimisme en doorzettingsvermogen van deze 
“zwevende bevolking” een bijzondere indruk op mij nagelaten.  
 
In 2010 streek de Wereldtentoonstelling in Shanghai neer en werd ik aangesteld als logistiek verantwoordelijke 
van het Belgisch-Europees paviljoen. De Belgische deelname aan de Wereldtentoonstelling werd een enorm 
succes. Het paviljoen heeft zowat vijf miljoen Chinese bezoekers de kans gegeven zich in België te wanen. De 
meesten onder hen zullen China wellicht nooit verlaten, maar de resem stempels van de verschillende 
paviljoenen in hun Expo paspoort zullen over vele jaren nog steeds getuigen dat ook zij heel even van de 
buitenwereld hebben kunnen proeven. Na de afloop van de Wereldtentoonstelling in Shanghai, trok ik midden 
2011 naar Zuid-Korea om in de functie van adjunct-directeur wederom deel uit te maken van het team dat de 
Belgische deelname aan de Wereldtentoonstelling in Yaosu in 2012 diende voor te bereiden.  
 
CD: Waar ben je nu mee bezig? 
 
Ik ben eind 2012 samen met mijn Japanse echtgenote naar België teruggekeerd en werk sinds mei 2013 als 
China Manager bij Pigeon Paradise (PIPA). PIPA is een veilinghuis dat zich specialiseert in exclusieve Europese 
reisduiven en ook wel eens de Christie’s van de duivenwereld wordt genoemd. PIPA werkt nauw samen met 



Europese duivenliefhebbers wier reisduiven op onze website worden geveild en waarop klanten uit de hele 
wereld kunnen bieden. Binnen dit kader leg ik mij toe op China, onze grootste markt. Vanuit het hoofdkwartier 
in België coördineer ik niet alleen de sales en marketing, het financiële luik en de logistiek, maar trek ook twee 
tot drie keer per jaar naar China om duivenbeurzen bij te wonen en duivenliefhebbers te bezoeken. 
 
Tijdens de Culturele Revolutie werden de duivensport en het gokken op wedvluchten gebrandmerkt als een 
verderfelijk tijdverdrijf beoefend door aanhangers van de kapitalistische weg en bijgevolg verboden. Het 
gevleugeld enthousiasme van de Chinese duivenliefhebbers werd tijdelijk gekortwiekt, maar nadat het verbod 
midden jaren 70 werd opgeheven, zou de duivensport zich net als het land razendsnel ontwikkelen. In hun 
zoektocht naar bewezen kwekers en prestatieduiven kwamen duivenliefhebbers uit China en Taiwan steeds vaker 
in België terecht, de bakermat van de duivensport. Ondertussen is de reisduif een soort statussymbool van 
China’s nouveau riche geworden. Zo werd Bolt, de duurste duif ooit, via PIPA aan een Chinese vastgoedtycoon 
verkocht voor een recordbedrag van 310.000 euro. Wedvluchten worden her en der in de vier windstreken van 
China georganiseerd en vaak bedraagt het prijzengeld enkele miljoenen renminbi. De “Grote Roerganger” zou 
zijn gebalsemde lichaam omwentelen bij het aanschouwen van zulk een overdadig vertoon van rijkdom onder 
Chinese duivenliefhebbers. VICE heeft trouwens een boeiende documentaire gedraaid over het fenomeen van de 
duivensport in China en indien je interesse hebt, kan je het filmpje onder de zoekterm “China’s Millionaire 
Pigeon Racers” op Youtube terugvinden. 
 
CD: Wat vond je het meest waardevol aan je opleiding? 
 
De vele prikkels waaraan je voortdurend werd blootgesteld en de eindeloze nieuwsgierigheid die bij je werd 
losgeweekt. Het meest waardevolle instrument waarmee de opleiding mij heeft gewapend is ongetwijfeld de 
Chinese taal. De taal is de sleutel die je toelaat met mensen in dialoog te treden en het land from the bottom up te 
ontdekken. Gesprekken met migrantenarbeiders, KTV meisjes, vuilnisverzamelaars, shaokao venters en 
welgestelde duivenliefhebbers bieden steeds weer een onthullende kijk op het leven van gewone mensen in het 
hedendaagse China. Dit perspectief lijkt me niet alleen onontbeerlijk indien we het land beter willen begrijpen, 
maar heb ik zelf ook steeds ervaren als een enorme verrijking van mijn eigen leven.  
 
CD: Ontbrak er iets? 
 
Sinologie biedt een gedegen totaalpakket. Het is natuurlijk een herculische opdracht om China te belichten, maar 
dankzij de opleiding ontwikkel je de nodige vaardigheden om je verder te verdiepen in de onderwerpen die jouw 
interesse wegdragen, en misschien slechts oppervlakkig of helemaal niet tijdens de opleiding aan bod zijn 
gekomen. Zo wilde ik onlangs wat bijlezen over de uitdagingen die gepaard gaan met de stedelijke ontwikkeling 
in China en kocht daarom tijdens een recent bezoek aan Hong Kong het boek How the City Moved to Mr. Sun 
van M. Hulshof en D. Roggeveen. En het is wellicht zelfs nog boeiender om hierover met gewone Chinezen van 
gedachten te wisselen en na te gaan welke impact een dergelijk fenomeen op hun dagelijkse leven heeft. Neem 
dus zowel tijdens als na je opleiding zelf voldoende initiatief om je interesses verder te ontwikkelen. We hebben 
misschien niet geleerd op welke wijze je een container in de haven van Shanghai dient uit te klaren (logistiek), 
hoe je met Chinese hoogwaardigheidsbekleders dient te ganbei’en (interculturele communicatie) of hoe je via 
sociale media een campagne lanceert om producten in China te promoten (marketing), maar dit zijn kennis en 
vaardigheden die je on-the-spot dient te leren.  
 
CD: Zou je opnieuw Sinologie gaan studeren als je kon terugkeren in de tijd? 
 
Ik behoor tot de ba ling hou generatie en indien ik nu terugblik op de voorbije jaren van mijn jeugdig leven, dan 
kan ik niet anders dan een welgemeende dangran uitkramen. Eigenlijk kan ik me zelfs niet langer inbeelden dat 
China geen bijzondere plaats in mijn leven zou bekleden. De mogelijkheden die de opleiding Sinologie mij heeft 
geboden hebben mij zowel op persoonlijk as professioneel vlak gemaakt tot de persoon die ik vandaag ben. 
 
CD: Wat is je meest bijblijvende herinnering aan je studententijd in Sinologie? 
 
De busrit tussen Pudong en Hongqiao op 18 augustus 2004 alvorens verder door te reizen naar Wuhan. Eindelijk 
was ik in China. Ik trachtte de karakters op de achterzijde van het papieren overgeefzakje te ontcijferen, luisterde 
als betoverd naar de zeemzoeterige stem die de volgende halte aankondigde en begroette iedere opstappende 
reiziger enthousiast met een welgemeende nihao. Ondertussen ontrafelde de machtige skyline van Shanghai zich 
op de achtergrond en kon ik niet wachten om de loopgraven in te duiken. Ik voelde me net een mahjong steentje 
dat in de buik van zo’n automatische tafel—het groene laken besmeurd met vlekken Qingdao en Lanzhou 
lamian—grondig door elkaar wordt geschud.  



CD: Welke andere passies/hobby's heb je naast jouw werk? 
 
Sinds ik bij Pigeon Paradise werk, tracht ik steeds vaker enige tijd vrij te maken om mijn kennis over duiven en 
de duivensport bij te schaven. Tijdens de zomermaanden worden ieder weekend wedvluchten ingericht en dan 
vind ik het bijzonder ontspannend om bij een liefhebber thuis duiven op te wachten.   
 
CD: Hoeveel verdien je? Of (minder Chinees) hoeveel denk je dat een beginnende werkende 
sinoloog als loon kan verwachten? 
 
Na mijn studies te hebben afgerond vond ik het belangrijker eerst kansen te grijpen om de nodige werkervaring 
en levenswijsheid in China te vergaren. Loon was voor mij niet meteen een drijfveer. Tijdens mijn verblijf in 
Shanghai heb ik steeds bedragen ontvangen die wellicht net kunnen wedijveren met een Belgisch minimumloon, 
maar de ervaring was mij steeds veel meer waard. Zelfs nadat het Canadese bedrijf had besloten het 
vertegenwoordigingskantoor in Shanghai te sluiten en ik een hele tijd zonder werk zat, wilde ik nog steeds niet 
terugkeren. Vermits ik de huur niet langer kon betalen, sliep ik een maand of drie op de sofa bij een Chinese 
vriend. Chiku 吃苦, maar ik gaf niet op en kreeg uiteindelijk de kans om bij het Belgisch-Europees paviljoen op 
de Wereldtentoonstelling aan de slag te gaan. Je moet ook je eigen kansen afdwingen. Indien ik toen had 
besloten op te geven, had ik het Belgisch-Europees paviljoen wellicht alleen maar op de beeldbuis van het Eén 
journaal gezien, had ik nooit de kans gekregen een jaar in Zuid-Korea te wonen en werken, en zou ik nu 
misschien in België een job uitoefenen die helemaal niets met China te maken heeft. Ik heb steeds geprobeerd 
bewust keuzes te maken waarvan ik wist dat ze op persoonlijk en professioneel vlak een meerwaarde zouden 
betekenen.  
 
Ik heb de indruk dat Ian, samen met zijn Japanse echtgenote, nu even rust gevonden heeft in België en zich als 
specialist duivenverkoper verder zal bekwamen. Ooit wil hij graag—samen met de kroost, die al op komst is—
terug naar het Verre Oosten. Als het succes van de Belgische duiven aanhoudt en als China alsmaar rijker wordt, 
dan moeten we misschien een minor “duivensport” in onze Master Sinologie inbouwen, met Ian als enthousiaste 
gastprofessor. 
 
Het volledige interview met Ian, waarin hij onder andere vertelt over zijn herinneringen aan zijn studententijd in 
Sinologie, zijn hobby’s en wat een beginnende sinoloog als loon kan verwachten kan u lezen op  
http://sinalumni.studentenweb.org.  
	  
	  


