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De voorzitter aan het woord 
Els Hedebouw (2000) 

 大家好! 
 
Hier zijn we weer met een kersverse nieuwsbrief 
boordevol weetjes en nieuwtjes over en door onze 
Sinalumni! Zo kunnen jullie onder andere een interview 
lezen met Ari Van Assche (1999), momenteel 
hoofddocent aan l’Université de Montréal en 
coördinator van de China activiteiten van LICOS, het 
excellentiecentrum van de K.U.Leuven.  
 
Op woensdag 10 november 2010 organiseren we 
traditiegetrouw onze jaarlijkse activiteit, gevolgd door 
een receptie. Waarschijnlijk gaan we een avond 
organiseren rond China en Afrika, maar meer kan ik 
jullie daar voorlopig nog niet over vertellen. Wat ik wel 
al kan meedelen is dat we volgende jaar, dus in 2011, 
welgeteld 10 jaar bestaan; dat zullen we dus zeker 
moeten vieren. Hebben jullie leuke ideeën of suggesties 
voor een speciale activiteit, laat het ons zeker weten!! 
 
Er is nog altijd geen nieuwe voorzitter gevonden, maar 
wel hebben we twee nieuwe leden die actief willen 
meewerken en wie weet in de toekomst voorzitter 
willen worden! Kristien Stessens (2002) en Martine 
Bechoux (1990), alvast heel erg bedankt om de actieve 
kern te vervoegen!! 
 
Nog even dit. Het vernieuwen van het lidmaatschap 
zorgt bij een aantal leden voor onduidelijkheid omdat er 
telkens twee oproepen zijn: een eerste oproep in onze 
nieuwsbrief van oktober en dan nog één via een 
algemene brief van Alumni Letteren. Daarom hebben 
we besloten geen oproep meer te doen via de 
nieuwsbrief (in oktober) maar enkel via de algemene 
weg van overkoepelende kring Alumni Letteren te 
werken. Zij sturen ook altijd een overschrijvings-
formulier mee met een gestructureerde mededeling. Dit 
is ook handiger voor de verwerking van de betalingen.  
 
Een fijne en deugddoende (zomer)vakantie toegewenst! 
 
 

S-Interview:  
Ari Van Assche (1999) 

  Carine Defoort (1983) 

 
Toen Ari afstudeerde als sinoloog in 1999 had hij al 

twee jaren buitenlandervaring achter de rug: 1 jaar in 

China, Chengdu (na de toenmalige kandidatuur), en 

een Erasmusjaar in Leiden (tijdens de toenmalige 2de 

licentie). Hawaii lag te lonken: zijn familie had al 

goede relaties met het eiland Molokaï en de erfenis van 

pater Damiaan. Ondertussen is hij in Canada beland, 
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maar Leuven heeft hem ook een beetje weten te 

strikken. 
 
CD: Wat heb je na je studies in Leuven 
gedaan? 
 
Ik ben blijven doorstuderen. Tijdens het schrijven 
van mijn licentiaatsthesis raakte ik ervan overtuigd 
dat het moeilijk was om het hedendaagse China te 
begrijpen zonder een grondige economische kennis. 
Na mijn promotie in augustus 1999 ben ik dus naar 
de Verenigde Staten vertrokken om een 
doctoraatsopleiding in de economie te volgen aan de 
University of Hawaii at Manoa. Het was in het begin 
een moeilijke overgang van een studie van het 
Chinees naar een analyse in een nog 
onbegrijpelijkere taal: de wiskundige. Maar na vijf 
‘zware’ jaren in Honolulu behaalde ik toch het 
begeerde doctoraatsdiploma. Nadien heb ik nog een 
jaar postdoctoraat gedaan aan de University of 
California at Davis, vooraleer ik een professor positie 
in international business aannam aan HEC Montréal 
in juni 2005. 
 
CD: Waar ben je nu mee bezig? 
 
Ik ben hoofddocent (associate professor) in 
international business aan HEC Montréal, de 
business school geaffilieerd met l’Université de 
Montréal. Daarenboven ben ik een geaffilieerde 
professor aan het excellentiecentrum LICOS van de 
K.U.Leuven, waar ik coördinator ben van de China 
activiteiten. Mijn job geeft me de unieke 
mogelijkheid om me dagelijks met China bezig te 
houden, zowel in onderzoek als in lesgeven. In mijn 
onderzoek analyseer ik China’s groeiende rol in de 
wereldhandel, en de rol van globale waardeketens 
daarin. Alhoewel ik vooral gebruik maak van 
econometrische analysemethodes, helpt mijn kennis 
van het hedendaagse China om de juistheid van de 
resultaten te toetsen. Bovendien komt China 
prominent voor in ongeveer elke les die ik geef; 
ik neem ook regelmatig MBA studenten van HEC 
Montréal op studiereis door China, en geef een deel 
van een nieuw Master vak over de Chinese economie 
aan de KU Leuven. Tenslotte geef ik geregeld korte 
EMBA (Executive Master of Business Administration, 

nvdr.) cursussen aan diverse universiteiten in China.   
 

CD: Wat vond je het meest waardevol aan je 
opleiding? 
 
De taalopleiding was fantastisch. Het is merkwaardig 
dat we na amper twee jaar degelijke conversaties 
konden voeren in Chinees. En een voorval in de 

eerste licentie dat me altijd zal bijblijven is de heftige 
discussie die tijdens de les van Zhao ontstond over de 
voor- en nadelen van de doodstraf … IN HET 
CHINEES! Te weten dat het allemaal begonnen is met 
Diederiks dagelijkse strikvragen zoals “ni shi nande 

haishi nüde”. 
 
Maar de meest waardevolle ervaring was zonder twijfel 
mijn verblijf van een jaar aan Sichuan University na de 
tweede kandidatuur. Die ervaring heeft me grondig 
veranderd. Als sinoloog heeft het me de kans gegeven 
om China niet alleen als een buitenstaander te 
bestuderen, maar echt te beleven. Één field trip naar 
Jiuzhaigou met 120 Chinese kinderen heeft me meer 
bijgebracht over de sociale dimensies in China’s 
maatschappij dan eender welke cursus zou kunnen doen. 
En één gebeurtenis, de dood van Deng Xiaoping, heeft 
mijn visie over China’s politieke systeem grondig 
gewijzigd. 
 
CD: Ontbrak er iets? 
 
In mijn visie hebben we een zeer complete opleiding 
Sinologie gekregen, die in kwaliteit vergelijkbaar is met 
de programma’s aan topuniversiteiten in de wereld. 
Uiteraard is er altijd ruimte voor verbetering. Zo ben ik 
zeer blij dat in de jaren na mijn vertrek de economische 
richting verder is uitgebouwd. Een nieuwe professor 
Sinologie gespecialiseerd in modern China zou 
natuurlijk een uitstekende aanwinst zijn voor het 
departement. 
 
CD: Zou je opnieuw Sinologie gaan studeren 
als je kon terugkeren in de tijd? 
 
Zonder twijfel. Ik zou niet staan waar ik sta zonder 
eerst Sinologie gedaan te hebben. 
 
CD:  Welke andere passies/hobby's heb je 
naast jouw werk? 
 
Mijn familie is mijn grote passie. Mijn zoon Noa is 3,5 
jaar oud, en dat is een fantastische leeftijd. Daarnaast 
heb ik de ambitie om dit jaar mijn beste marathontijd 
van 3h34 te verbeteren. 
 
Uit dit interview maak ik op dat Ari nog steeds de 

enthousiaste wervelwind is die hij als student al was. 

We hopen dat zijn activiteiten aan de K.U.Leuven een 

vast anker worden en dat hij zo een beetje de nood aan 

een specialist van modern China in Sinologie kan 

helpen lenigen. 
 
Het volledige interview met Ari kan u lezen op 

http://sinalumni.studentenweb.org. 
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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 
 
 
Column: De opmars van de combi’s   

Kristien Stessens (2002) 

 
Het lijkt tegenwoordig wel of iedereen met China 
bezig is – elke zichzelf respecterende organisatie 
heeft een China desk opgericht, kranten hebben het 
land in de vaste berichtgeving opgenomen en 
consultancybureaus voor Aziatische (lees: Chinese) 
investeerders schieten als paddestoelen uit de grond. 
China eist niet enkel zijn plaats op in de wereld, maar 
ook in het onderbewuste van de gemiddelde Vlaming. 
Je zou verwachten dat de arbeidskansen voor 
sinologen voor het rapen liggen. Helaas moeten zij 
vaak vaststellen dat de arbeidsmarkt, wat hen betreft, 
de hype niet heeft gevolgd. 
 
Aan sinologen worden tegenstrijdige eisen gesteld: 
ze zijn welkom om een voordracht te houden tijdens 
een prestigieus handelsdiner, maar moeten zich 
daarbij liefst beperken tot onmiddelijk bruikbare 
oneliners. Ze mogen meepraten als China ter sprake 
komt, maar moeten het veld ruimen voor andere 
specialisten als het over “serieuze” onderwerpen gaat 
zoals de Chinese economie of het Chinees recht, 
terwijl het ook juist die gebieden zijn die diepgaand 
beïnvloed worden door wat China zo anders maakt: 
noem het cultuur, noem het Chinees gedachtengoed, 
noem het historische achtergrond.  
 
Ondertussen zijn de zogenaamde combi-talenten aan 
een serieuze opmars bezig. Mensen met een 
degelijke achtergrond in een veelgevraagd domein, 
zoals economie, recht of wetenschap, én met een 
behoorlijke kennis van het Chinees: Chinezen die in 
het Westen gestudeerd hebben, ingenieurs die een 
aardig mondje Chinees praten en een Chinese taitai 
ter beschikking hebben als bron van informatie. Dit 
soort mensen neemt geruisloos toe in aantal. Waren 
het vroeger enkelingen, dan kunnen we nu, met de 
toegenomen uitwisseling tussen Oost en West, 
spreken van een heus profiel, een combi-profiel. En 
één dat behoorlijk veelgevraagd is in de huidige 
arbeidsmarkt. Deze mensen kapen de interessantste 
China-gerelateerde jobs weg: jobs op een behoorlijk 
niveau waar Chinakennis echt iets kan bijdragen, in 

plaats van je te verbannen naar de kast met exotische 
bedrijfsvoorwerpen. 
 
Dat is behoorlijk vervelend voor sinologen, want de 
studie van het Chinees is niet iets dat je met een andere 
studie of job kan combineren als je hoopt een 
behoorlijk niveau te halen. Het vergt op zijn minst een 
paar jaar intensieve studie, liefst op het moment dat je 
hersens nog linguistisch kneedbaar zijn. Maar willen 
sinologen ook een interessante job bemachtigen waar 
ze echt hun China-kennis kunnen inzetten en verbeteren, 
en uitgroeien tot een professional, dan zit er niets 
anders op dan ook een set van andere vaardigheden te 
ontwikkelen. Het is namelijk op basis van die laatste 
vaardigheden, en niet alleen je China-kennis, dat 
bedrijven je zullen aannemen. De boodschap is dan ook: 
als je interesse hebt in een ander domein dan China en 
Chinees, grijp de kans deze ook te ontwikkelen. In het 
geval van sinologen leiden uiteenlopende vaardigheden 
tot betere carrièrekansen. Venture into the unknown. 
De opmars van de combi-talenten is een feit.  
 
Reageren op de column? Gebruik Sinoserv! 
 
 
Bezoek Chinese ambassadeur     

Nicolas Standaert (1982) 
 
Op 30 april 2010 bracht Zhang Yuanyuan, Chinese 
ambassadeur in België, een officieel bezoek aan de K.U. 
Leuven. Eerst hield hij voor Sinologie studenten en 
andere geïnteresseerden een lezing over "China’s 
Development and China-Belgium Relations". Daarna 
was er een ontmoeting met Leuven Research and 
Development (LRD), om de toenemende contacten 
tussen universiteiten en de (Chinese) ondernemingen te 
bespreken. Een maaltijd in aanwezigheid van Prof. 
Mark Waer, rector van de K.U. Leuven, en Louis 
Tobback, burgemeester van Leuven, sloot het geheel af. 
 
 

Welsprekendheidstoernooi: 
“Betoverend Chinees, schitterende 
wereldexpo” 

Carine Defoort (1983) 
 
Op 24 april werd naar goede gewoonte—voor de 
negende keer — het Belgische welsprekendheids-
toernooi gehouden om te bepalen welke Belgische 
student er deze zomer naar China (Shanghai) zou gaan 
om ons land te verdedigen in de internationale yanjiang 

bisai. Met vijf kandidaten was Leuven weer sterk 
vertegenwoordigd. Ze vielen trouwens allemaal in de 
prijzen: Sid Gulinck (1ste plaats), Eva Van Boxstael en 
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Annick Gijsbers (2de plaats), Koen Bosmans en 
Jonatan Nys (3de plaats). Naast een korte speech rond 
het onderwerp “Betoverend Chinees, schitterende 
wereldexpo” (魅力汉语，精彩世博), waren er ook 
enkele vragen te beantwoorden en gaven de 
deelnemers een kleine voorstelling naar keuze, zoals 
gevechtsport, zang of tekenkunst. De Leuvense 
kandidaten waren aan elkaar gewaagd, maar tenslotte 
viel op de schouders van Sid de bijna onmogelijke 
taak om de schitterende prestatie van vorig jaar te 
evenaren. Onze kandidate kaapte toen de 
allerhoogste prijs weg; misschien kan hij bij haar wat 
advies inwinnen. De docenten van de K.U. Leuven 
waren in ieder geval weer heel trots op de geleverde 
prestaties. 
 
 

Het nieuwe HSK 
Diederik Derhaeg (1985) 

 
Sinds dit jaar is het HSK examen (Hanyu Shuiping 

Kaoshi) grondig vernieuwd. Bij het oude examen 
was de afstand tussen de verschillende niveaus min 
of meer gelijk, bij het nieuwe gaat het om een 
exponentiële curve. Om dat te verduidelijken vind je 
hieronder het aantal woorden dat per niveau 
verwacht wordt, gerelateerd aan het Europees 
Referentiekader (voor de ingewijden): 
 新 HSK   词汇量 CEFR 

HSK（六级）  5000 及以上  C2 

HSK（五级）  2500 C1 

HSK（四级）   1200 B2 

HSK（三级） 600 B1 

HSK（二级）   300 A2 

HSK（一级）  150 A1 
 
Je kan online heel wat informatie en discussies 
vinden. Ik beperk me tot enkele opvallende 
veranderingen. Niveau 1 en 2 zijn spotgemakkelijk 
geworden, maar niveau 3 is veel moeilijker dan 2, en 
vanaf niveau 4 wordt het echt serieus. Vroeger kon je 
jaar na jaar een of twee niveaus stijgen, nu kan je in 
het begin heel snel stijgen, maar na een tijdje blijf je 
heel lang op hetzelfde niveau hangen. Het vierde 
niveau zou vergelijkbaar zijn met met het vierde 
niveau van vroeger, een goed ijkpunt dus. 
 
De deelnemers van eerste bachelor dit jaar hebben 
vrijwel allemaal niveau 3 gehaald (iets eenvoudiger 
dan het vorige niveau 3 dus). De deelnemers van 

tweede bachelor hebben aan de niveau 4 en 5 tests 
deelgenomen. Diegenen die niveau 4 hebben 
geprobeerd hebben het gehaald, terwijl bij niveau 5 
sommigen het gehaald hebben, en anderen niet. Je moet 
zelf goed overwegen aan welk niveau je deelneemt, 
want als je niet slaagt, krijg je, in tegenstelling tot 
vroeger,  geen certificaat meer voor het onderliggende 
niveau. 
 
Als er nog mensen hebben deelgenomen, zou ik er 
graag over horen, want het wordt veel belangrijker dan 
vroeger om advies te geven aan de studenten over het 
niveau waar ze aan moeten deelnemen. 
 
 

Jaarlijkse opleiding georganiseerd 
door BCLA   

Liesje Geyskens (2003)  

Els Hedebouw (2000) 

 
Ook dit jaar komen er twee 
taaldocenten uit China om de 
vaardigheden van Belgische 
docenten Chinees verder aan te 
scherpen. Zhang laoshi en Cao 
laoshi komen allebei van 北京语言大学  (Beijing Language 
and Culture University), en zijn 

onder meer gespecialiseerd in uitspraak en 'business 
Chinese'. Hoe kunnen we de verschillende 
vaardigheden testen? Wat is er nieuw aan het nieuwe 
HSK? Welke grammatica is moeilijk voor onze 
studenten? Dit is een selectie van de thema's waarover 
hun lessen zullen gaan. Deze opleiding wordt 
georganiseerd door de Chinese Ambassade in België en 
BCLA (Belgian Chinese Language Association), en zal 
plaatsvinden van 25 juni tot en met 29 juni in het CLT 
in Leuven. Iedereen is welkom, ook niet-leerkrachten! 
Wil je graag je grammatica opfrissen, aan je uitspraak 
werken of gewoon nog eens volop Chinees horen of 
spreken, dan is deze opleiding zeker een aanrader. Je 
kan je inschrijven voor een halve dag, een hele dag of 
alle dagen...  
 
Voor extra informatie over het progamma en 

inschrijven, mail naar bclainfo@gmail.com. 
 
 

De roeping van Mario Cams (2010)  
Carine Defoort (1983) 

 
Mario Cams, master student in Sinologie, heeft voor het 
volgende academiejaar een beurs van 10.000 euro 
gewonnen van de Belgische Stichting Roeping om het 
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huidige onderwerp van zijn meesterproef (vroeger: 
thesis) verder uit te werken: de Miao albums van 
Yunnan. Dit zijn geïllustreerde werken uit het 
Chinese keizerrijk waarin informatie opgetekend 
werd over de levenswijze van etnische minderheden. 
Het opzet van die boeken was informatie geven aan 
ambtenaren en officieren die naar die gebieden 
werden uitgestuurd. Ze bieden niet alleen een schat 
aan historische kennis, maar ook inzicht in China's 
omgang met etnische diversiteit. Mario heeft nog 
geen originele Miao albums in handen gehad, maar 
met deze beurs zal daar zeker verandering in komen. 
 
 
Column: Wo Ju, een romantische 
Chinese soap, of spiegel voor de 
hedendaagse Chinese tijdsgeest? 

Mike Wu (2002) 

 

De immens populaire soap serie Wo Ju 蜗 居 
(Slakkenhuis) bestaat uit 33 episodes van elk 45 
minuten. Het is een bewerking van een eveneens zeer 
populaire roman over de torenhoge woningprijzen in 
de Chinese steden, vooral in Shanghai, en over het 
effect van de vastgoedkoorts op jonge Chinese 
mannen en vrouwen in het China van vandaag, waar 
je vooral rijk moet worden, het maakt niet uit hoe. 
 
Want waar dromen de Chinezen tegenwoordig van? 
Ze hunkeren naar een eigen woning en flink wat geld 
en zetten oude principes opzij voor meer 
pragmatisme.  
 
Het succes van de serie kan hiermee worden 
verklaard: het is immers de perfecte spiegel van de 
huidige tijdsgeest en ambities van de voortsnellende 
Chinese maatschappij, maar ook van haar problemen: 
corrupte ambtenaren, de dreigende vastgoedzeepbel, 
en de naar oververhitting neigende economie. 
 
Sinds Deng Xiaoping eind jaren zeventig zijn 
befaamde motto – “Het doet er niet toe of een kat 
zwart is of wit; als ze muizen vangt, is het een goede 
kat” – in praktijk bracht met de opendeurpolitiek, 
waren veel geld verdienen en rijk worden plots geen 
vies streven meer. Dat motto was een van de 
katalysatoren die China heeft gemaakt tot wat het 
vandaag is: een in toenemende mate materialistische, 
geldvererende maatschappij die vervreemd is geraakt 
van haar ethische tradities. 
 
Het televisiedrama Wo Ju legt dat morele vacuüm zo 
levendig vast dat het wekelijks miljoenen Chinezen 
aan de buis gekluisterd houdt en tot felle discussies 

leidt op de grootste internetfora. Ook de overzeese 
Chinese gemeenschappen laat het niet onberoerd. 
Waar gaat de serie precies over? De “heldin” van het 
programma, Guo Haizao, is een onschuldige vrouw van 
vijfentwintig jaar die in de buurt van Shanghai woont. 
Aanvankelijk stapt ze in de voetsporen van haar oudere 
zus Guo Haiping. Beiden koesteren ze net zoals veel 
jonge Chinezen de droom om aan een van China’s 
topuniversiteiten te studeren. Maar zelfs met een 
universiteitsdiploma op zak pakt het leven in go-go 
Shanghai anders uit dan ze het zich had voorgesteld. 
 
“Waarom is de wereld zo oneerlijk, waarom valt het 
spotlicht enkel op de mooiste plekken van de stad,” 
vraagt ze zich op een avond af terwijl ze piekert over de 
problemen die zij en haar zus hebben om een huis te 
kopen. 
 
Het antwoord komt van Song Siming, de knappe, 
succesvolle, met een Audi rijdende (in China is Audi 
het ultieme statussymbool, wie rijdt met een BMW of 
Mercedez is enkel rijk, wie met een Audi rijdt, is niet 
enkel rijk, maar heeft ook macht) en spijtig genoeg al 
getrouwde secretaris van de burgemeester: “Niemand 
let op die gore hoeken in het donker waar vuil, 
kakkerlakken, vliegen en ratten samentroepen.” 
 
Song is een vindingrijke man met bakken charme. Guo 
raakt al snel bedwelmd door zijn air van succes en er-
is-niets-wat-ik-niet-kan mentaliteit. Als er problemen 
zijn, pleegt hij snel een telefoontje en alles is 
“geregeld”. Het duurt niet lang voor ze haar vriendje 
bedriegt en in Songs armen en bed belandt. 
 
Wanneer Guo haar zus en haar schoonbroer in hun 
krappe huurkamer van 10m2 ruzie hoort maken over 
hun financiële toestand (haar zus werkt, ondanks haar 
diploma, als dienstmeisje (of “huisslaaf”) in 
erbarmelijke omstandigheden om toch een lening te 
kunnen betalen), beginnen haar ambities om een eigen 
appartement te kopen door hard te werken, en om een 
gezin te beginnen met haar verloofde, Xiaobei, te tanen. 
Ze raakt in bekoring door de snelle beloftes van Song 
en laat zich door hem verleiden zijn minnares te 
worden en Bei te dumpen, in ruil voor een grote som 
geld en een luxeappartement. Ze geraakt zelfs snel 
zwanger. Song weet in ieder geval hoe je “muizen moet 
vangen”. 
 
De soap illustreert hoe de Chinese droom is veranderd, 
en niet langer om opvoeding of liefde draait, maar om 
bezit, en hoe die – soms onstellende – evolutie de 
Chinese maatschappij heeft getransformeerd. Deze 
veranderingen hebben ook tot een nieuw soort hoop én 
wanhoop geleid bij de generatie Chinezen die aan de 
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drempel van de volwassenheid staan. Tussen de 
regels door lees je natuurlijk dat die obsessie voor 
vastgoed en rijkdom heeft geleid tot meer emotioneel 
pragmatisme, maar ook tot een zorgwekkende 
vastgoedzeepbel waarvan veel economen nu vrezen 
dat ze binnenkort wel eens uiteen zou kunnen spatten, 
en waarvan de gevolgen niet te overzien zouden zijn. 
 
Dan, want het blijft uiteindelijk toch een soap, sterft 
Song, achtervolgd door de politie in het kader van 
een onderzoek naar corruptie, in een auto-ongeval 
wanneer hij zich naar het ziekenhuis rept,om zijn 
minnares en hun ongeboren zoontje te bezoeken. Het 
toeval wil dat Guo een paar dagen eerder in het 
geheim een abortus heeft laten uitvoeren, na een 
dramatische ruzie met de vrouw van Song. 
 
Al zijn de acteerprestaties niet altijd even hoogstaand 
en is het plot soms simplistisch en cliché, Wo Ju 
biedt een waarheidsgetrouwe kijk op wat de 
hedendaagse Chinese samenleving beroert: vastgoed, 
geld, seks, auto’s en macht. Het succes van de serie 
kan dan ook toegeschreven worden door het feit dat 
het de tijdsgeest zo goed weergeeft en dicht bij de 
mensen staat. Zo goed zelfs dat het recentelijk 
aandacht heeft getrokken van de mediacensoren. Zo 
is de serie vanwege het realistische gevloek en de 
manier waarop het spirituele vacuüm van China 
wordt afgeschilderd, in Peking op een van de 
televisiezenders verboden en bestaan er 
“gecensureerde” versies van de reeks. 
 
Terwijl de officiële media de televisie- en 
filmschermen overspoelen met propaganda over 
Confucius, oude sprookjes en kungfudrama’s, 
spreekt Wo Ju een brede laag van de hedendaagse 
Chinese samenleving aan. Die herkent zich in de 
verontrustende problemen waarmee ze in hun eigen 
leven geconfronteerd worden: corrupte ambtenaren, 
minnaressen en zelfs moderne huisslaven.  Zoals 
Song in al zijn arrogantie zegt aan Guo voor hij sterft: 
“Zolang het een probleem is dat we met geld kunnen 
oplossen, is het geen groot probleem.” 
 
Het tv-programma heeft werkelijk een tsunami aan 
online reacties veroorzaakt. Verscheidene websites 
en fora hebben enquêtes gevoerd met vragen als: 
“Als jij Guo Haizao was, zou jij dan voor Song 
Siming en een appartement kiezen of voor Xiaobei 
en ware liefde?” Op een van China’s grootste 
websites koos 46 procent voor Song en slechts 22 
procent voor het vriendje. Song is voor hen namelijk 
een “economisch aantrekkelijke man”, in praktijk 
zijn dergelijke mannen meestal enkel mooi omwille 

van hun rijkdom. Hoe dan ook toont deze keuze goed 
aan waar de waarden van de nieuwe generatie liggen. 
 
De traditionele deugd van “ware liefde” is vervangen 
door pragmatisme en de bereidheid om iemands 
minnares te worden voor je jeugdigheid verdwijnt en 
alle kansen op een mooi appartement en rijkdom zijn 
vervlogen. 
 
“Zo is het toch”, zeggen vele Chinezen (ook in mijn 
nabije omgeving), zo’n praktische aanpak bespaart je 
jaren hard werk. Toen men recent via het internet op 
zoek ging naar een vrouw voor een multimiljonair uit 
Shenzhen, hebben zich meer dan tienduizend (!) jonge 
vrouwen aangemeld, die allemaal bereid waren met 
iemand te trouwen die ze nog nooit hadden gezien. Het 
was niet de eerste huwelijkslotterij in het China van 
vandaag, en het zal vast en zeker niet de laatste zijn. 
 
Chinezen praten in het algemeen niet graag over hun 
gevoelens, idealen of ideeën. Die houden ze liever voor 
zichzelf. En zeker tegenover buitenlanders verschuilen 
ze zich vaak achter een schild. Wo Ju gunt ons een blik 
in het snel evoluerende Chinese landschap en de impact 
van de toenemende welvaart op haar bevolking.  
 
Het meest interessantste aan de serie zou wel eens 
kunnen zijn dat de meeste Chinese kijkers Song, de 
ontrouwe echtgenoot en corrupte, aan touwtjes 
trekkende secretaris van de burgemeester, eigenlijk wel 
mogen. Song is dan misschien gecast als de antiheld, 
maar in het hedendaagse China wordt hij beschouwd 
als een “goede vangst”. Terwijl Haiping het traditionele 
waardesysteem (van een principieel, hardwerkend leven) 
vertegenwoordigt, stellen Song en Guo de nieuwe 
generatie voor: jobhoppen om elders net iets meer te 
verdienen, binnenbaantjes nemen om sneller vooruit te 
gaan in dit leven, nu een appartement verkiezen boven 
liefde en pragmatisme boven principes. 
 
Reageren op de column? Gebruik Sinoserv! Voor 

diegenen die de serie gemist hebben, alle episodes zijn 

online te bekijken op:  

http://hd.tudou.com/program/21862/ 

 
 
Filmnotitie 
 
Echoes of the Rainbow (岁月神偷 Suiyue shen tou, 
2010). Regisseur: Alex Law Kai-yu. Met Simon Yam 
(任达华 Ren Dahua), Sandra Ng (吴君如 Wu Junru), 
Buzz Chung Shiu-tiu (钟绍图 Zhong Shaotu), Aarif 
Lee (李治廷 Li Zhiting). 

Kristof Van den Troost (2005) 
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In dit tijdperk van spectaculaire actiefilms en 
zorgvuldig gepromote kaskrakers is het zeldzaam, 
misschien zelfs ondenkbaar, dat een traditioneel 
melodrama zowel kritisch als commercieel succesvol 
is. Dat dit gebeurt in Hong Kong, vaak beschouwd 
als het Mekka van de actiefilm, lijkt nog 
onwaarschijnlijker, maar toch is precies dat gebeurd 
dit voorjaar met Alex Law’s Echoes of the Rainbow. 
De winnaar van de “Crystal Bear” voor Beste Film 
op het Berlin International Film Festival werd best 
gesmaakt door de Hongkongers, en deed bij 
sommigen zelfs de hoop opflakkeren dat de Hong 
Kong filmindustrie eindelijk uit de as zal herrijzen.   
 
Echoes of the Rainbow is een onbeschaamde 
nostalgietrip gebaseerd op de jeugd van de regisseur. 
Dat verklaart meteen ook de lokale populariteit van 
de film: tijdens de vertoning die ik bijwoonde 
reageerde het publiek emotioneel op het zien van een 
nu amper terug te vinden soort pudding, maar ook op 
de verwijzingen naar Cantonese filmsterren van de 
jaren ’60, en op de toch niet altijd op prijs gestelde 
koloniale aanwezigheid van de Britten. De film volgt 
de lotgevallen van Alex Laws filmversie van zichzelf, 
de jonge deugniet Big Ears (Buzz Chung) en diens 
familie – vader (Simon Yam), moeder (Sandra Ng) 
en oudere broer Desmond (Aarif Lee). Al droomt Big 
Ears ervan astronaut te worden en loopt hij daardoor 
een groot deel van de film rond met een visbokaal op 
zijn hoofd, het blijkt echter al snel dat het “echte” 
leven minstens even veel clichés kent als de vorige 
aflevering van Thuis: we aanschouwen niet alleen 
een liefde geplaagd door klassenverschil, maar zelfs 
de in Koreaanse soaps zo alomtegenwoordige 
terminale ziekte. Niet meteen het soort film dus 
waarvan je verwacht dat hij een prijs kan wegkapen 
aan een prestigieus Europees filmfestival!  
 
Dat de film daar in geslaagd is valt waarschijnlijk te 
wijten aan de uitstekende, zij het geromantiseerde, 
evocatie van een ander tijdperk. Law maakt goed 
gebruik van één van de laatste resterende authentieke 
Hongkongse straten van de jaren ’60 – Wing Lee 
Street in Sheung Wan. Oorspronkelijk was de Hong 
Kong overheid van plan om de huizen in de straat af 
te breken – waarschijnlijk met de bedoeling er nog 
maar wat flatgebouwen en shoppingcentra bij te 
bouwen. Na het onverwachte succes van Echoes 
werden deze plannen echter geschrapt!  
 
Maar ook de acteurs dragen hun steentje bij, met 
vooral Simon Yam als grote uitblinker: Yam, vooral 
gekend voor zijn gangster-, politie- en psychotische 
seriemoordenaarrollen, geeft de ietwat norse, 

hardwerkende vader een verrassende diepte. Zijn 
liefdevolle relatie met moeder komt veel echter en 
ontroerender over dan de nogal onnozele kalverliefde 
tussen Desmond en Flora (Evelyn Choi). In de bijrollen 
vindt men enkele zeer verdienstelijke veteranen terug: 
Paul Chun als de nonkel-kapper, en Ha Ping als de 
wijsheidspuiende grootmoeder. Verder zullen de 
cameo’s van artiesten zoals Ann Hui, Clifton Ko, en 
Alfred Cheung, die vaker zelf achter de camera staan, 
de fan van Hong Kong cinema zeker bekoren.  
 
Maar zoals de Berlijnse prijs al illustreert spreekt 
Echoes of the Rainbow ook aan op een algemener 
niveau. De tumultueuze gebeurtenissen in het Hong 
Kong van de late jaren ’60 worden bewust in de 
achtergrond gehouden, al zal de attentieve kijker de 
verwijzingen naar de Culturele Revolutie in China, de 
gewelddadige protesten in Hong Kong in 1967, en de 
wijdverspreide corruptie bij de politie en in de 
hospitalen gemakkelijk opmerken. De bitterzoete 
ervaring van het opgroeien, een eerste liefde, het 
(over)leven in armoede, en het omgaan met het verlies 
van iemand dierbaar mogen dan wel koren op de molen 
van soapschrijvers zijn, ze zijn dat ook voor de reden 
dat ze universeel herkend kunnen worden. Law brengt 
deze thema’s niet altijd op een zeer frisse manier, maar 
zorgt over het algemeen toch voor een interessante en 
oogstrelende versie ervan.  
 
 

Sino Nieuws 
 
In deze rubriek brengen we familienieuws over uw 
medesinologen. Nieuwe telgen in de familie, 
huwelijksaankondigingen, of ander heugelijk en minder 
heugelijk familienieuws: stuur maar door naar onze 
redactie: kvdt11@hotmail.com 
 
 

Een baby voor... 
 
Liam, zoontje van Mike Wu (2002) en Wendy 
Sinnesael, zag het levenslicht op 29 oktober 2009. 
Twee jaar oude Lisa heeft er een speelmakker bij!  
 
Op 25 april 2010 werd Daan geboren, een zoon voor 
Chris Van Peteghem (1994) en Li Boying. 
 
 
Een bruiloft voor... 
 
In mei trouwde Sebastien Bruggeman (2002) met 
Desiree Tung in Singapore, en in juni 2010 deed het 
paar het nog eens over in België.  


