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De voorzitter aan het woord 

Els Hedebouw (2000) 
 
你们好! 
 
Het is weer tijd voor een Sinalumni nieuwsbrief met 
heel wat weetjes en nieuwtjes over en door onze 
sinalumni! Zo kan je onder andere een leuk interview 
lezen met Wim Polet, afgestudeerd in 1984 en nu aan 
het werk bij GROEP T als directeur van het Leuvense 
Confucius Instituut. Ken jij zelf nog een afgestudeerde 
sinoloog/sinologe die wat wil vertellen over zijn of haar 
leven na sinologie, of wil je zelf wel eens geïnterviewd 
worden, laat het ons zeker weten! 
 
Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds vermeld, zijn we 
nog steeds naarstig op zoek naar een nieuwe voorzitter 
voor onze vereniging. Misschien is er meteen invliegen 
als voorzitter een te grote uitdaging, maar eerst een 
jaartje samenwerken (als co-voorzitter) is ook perfect 
mogelijk. Als je interesse hebt, laat me dan zeker iets 
weten (els.hedebouw@gmail.com of 0486 146421). 
 
In november organiseren we onze jaarlijkse activiteit, 
gevolgd door een receptie. Een ideaal moment om je 
vroegere tongxue te contacteren en af te spreken in 
Leuven! Deze keer houden we een debatavond over 
“China in de Belgische pers.” Mia Doornaert (De 
Standaard/Buitenlandse Zaken), Catherine Vuylsteke 
(De Morgen) en John Vandaele (Mo* magazine) gaan 
in debat met elkaar en het publiek over hoe onze pers 
naar China kijkt. Professor Lut Lams van de KUB 
modereert het gesprek. Het belooft een boeiende avond 
te worden, dus noteer alvast in jullie agenda: 
 

Dinsdag 10 november om 20.00u in  
Erasmushuis (Letteren) 08.16,  

Blijde Inkomststraat 21, 3000 Leuven 
Debatavond over “China in de Belgische pers”  

met Mia Doornaert (De Standaard, Buitenlandse 
Zaken), Catherine Vuylsteke  (De Morgen) en John 

Vandaele  (Mo* magazine) 
 
Nog even dit: wil je zonder onderbreking de 
nieuwsbrief blijven ontvangen en genieten van alle 
Sinalumni-voordelen, vergeet dan ook niet je 
lidmaatschap voor 2010 te vernieuwen door 15 euro te 
storten op het rekeningnummer 431-0764321-28, met 
als referentie jouw naam en “Sinalumni lidgeld 2010.” 
Indien je nog geen lid bent of je persoonlijke gegevens 
wil aanpassen, vul dan de identificatiefiche op het einde 
van deze nieuwsbrief in en stuur deze terug. 
 
Hopelijk tot 10 november!  
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S-Interview: Wim Polet (1984) 
  Kristien Stessens (2002) 

 
Een sinoloog aan de slag 
in een school voor 
ingenieurs: een 
verrassende combinatie 
misschien, maar niet voor 
Wim Polet. Sinds de 
jaren ’90 werkt Wim op 
het International Office 
van GROEP T in Leuven, 
waar hij een belangrijke 
rol speelde in de nauwe 
samenwerking van deze hogeschool met China. 
Bovendien is hij nu ook de Belgische directeur van 
het Confucius Instituut dat ongeveer een jaar geleden 
officieel de deuren opende bij dezelfde hogeschool.  
 
KS: Wat heb je na je studies in Leuven 
gedaan? 
 
Na mijn laatste jaar sinologie in 1984 kreeg ik een 
studiebeurs om één jaar aan de Universiteit van 
Nanjing te gaan studeren. Ik had tijdens mijn 
sinologiestudies in Leuven nooit de kans gehad om 
China te bezoeken, dus dit was een ware openbaring. 
Op de campus deelde ik een kamer met een Chinese 
student die erg weinig Engels sprak, wat voor mij 
een fantastische taaluitdaging betekende.  
 
Na mijn terugkeer ging ik verplicht het leger in, waar 
men mij nauwgezet in het oog hield omdat ik een 
oosters communistisch verleden meesleurde. 
 
Op de arbeidsmarkt van de tweede helft van de jaren 
tachtig wou ik enkel voor een job gaan die helemaal 
met China te maken had. Zo kwam ik uiteindelijk 
terecht in het reisbureau van de Vereniging België – 
China (VBC)  in Brussel. Het werd pionierswerk aan 
een beperkte verloning, maar ik voelde dat er groot 
potentieel in schuilde. Na enkele jaren reisbureau 
vroeg de VBC mij China-cursussen te organiseren. 
Samen met Zhang Guoxian – huidig directeur van 
het Confucius Instituut in Brussel – heb ik toen de 
China Academie opgericht. 
 
Mijn doel in die jaren was een job in China vinden, 
ik voelde dat ik dit nodig had om mijn Chinese 
taalvaardigheid op peil te houden. In de Vereniging 
België-China was dergelijke mogelijkheid niet voor 
handen. Ik stapte over naar de Verbieststichting, 
maar uiteindelijk geraakte ik in 1993 in Beijing via 
de Vereniging voor Onderwijs en technische Bijstand 
(VVOB). Ik werkte er als woordvoerder en 

coordinator van een 25-tal Vlaamse leerkrachten die 
over heel China verspreid les gaven. Het was geen 
makkelijke opdracht, maar ik deed het enorm graag, 
mede omdat ik er met vrouw en kinderen woonde. 
Onze dochters liepen er Chinese kleuterschool, onze 
zoon werd er geboren. 
 
In het kader van één van VVOB’s projecten ontmoette 
ik in China, Johan De Graeve, directeur van GROEP T 
Hogeschool Leuven. Hij vroeg me na mijn terugkeer in 
Leuven eens langs te komen, en zo kwam ik in GROEP 
T terecht. Ik kon er mee de bakens uitzetten voor een in 
die tijd vooruitstrevende China onderwijssamenwerking. 
In de avondschool ACE-GROEP T startte ik met lessen 
Chinees die vooral de nadruk legden op het gesproken 
Chinees.  
 
KS: Waar ben je nu mee bezig? 
 
Ik ben verantwoordelijk voor het International Office in 
GROEP T, waar 20% van de ingenieursstudenten 
buitenlanders zijn en van die buitenlandse studenten 
ongeveer 85% uit China komen. Het doel is om de 
Vlaamse ingenieursstudenten reeds tijdens hun 
opleiding met Chinese medestudenten te laten 
samenwerken om hen op die manier voor te bereiden 
op een arbeidsmarkt waarin China reeds een cruciale 
rol speelt en zal blijven spelen. Iets waar ik zeer in 
geloof.     
 
Door deze sterke China samenwerking vroeg het 
Chinese Ministerie van Onderwijs aan GROEP T om 
een Confucius Instituut op te richten, het derde in 
België, het eerste in Vlaanderen. Ik werk hieraan mee.  
 
KS: Wat vond je het meest waardevol aan je 
opleiding? 
 
Ik ben aan de opleiding Sinologie begonnen omdat ik 
vooral geboeid werd door de Chinese taal.  
 
KS: Ontbrak er iets? 
 
Het moderne China kwam te weinig aan bod en over 
interculturele communicatie – wat ik zo cruciaal blijf 
vinden in communicatie met China - stond niets op het 
programma. 
 
KS: Zou je opnieuw sinologie gaan studeren 
als je kon terugkeren in de tijd? 
 
Ik heb geen spijt dat ik voor Sinologie gekozen heb 
zonder echt te weten waar het mij naartoe zou brengen. 
Ik vind nog dagelijks veel plezier in het onderwerp 
China. 
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KS: Wat is je meest bijblijvende herinnering 
aan je studententijd in Sinologie? 
 
De opleiding Sinologie stond nog in haar 
kinderschoenen en zo ook de studentenwerking. Ik 
herinner me dat ik vooral geinteresseerd was in de 
sportactiviteiten.  
 
Overigens zag je toen in Leuven geen Chinezen, 
enkel die professor Zhang uit het Taleninstituut in 
Beijing, die ons les gaf en waar we met vreemde 
ogen naar opkeken.  
 
Het volledige interview met Wim Polet, waarin hij 
o.a. spreekt over zijn toekomstplannen, hobby’s en 
zelfs salaris, kan u lezen op 
http://sinalumni.studentenweb.org. 
 
 

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: 
shanghai454@hotmail.com 
 
 
Europalia brengt China naar België   

Sara Vantournhout (2007) 
 

De 22e editie van het internationale kunstenfestival 
Europalia is volledig gewijd aan China. Ongeveer 
450 voorstellingen en 50 exposities brengen China 
naar België (en omringende buurlanden) en geven 
het publiek de kans kennis te maken met Chinese 
kunst en cultuur. De fascinerende en 
indrukwekkende ontdekkingstocht die Europalia 
voor ons heeft uitgestippeld, leidt langs vier thema’s 
met betrekking tot het gastland: Onsterfelijk China, 
Hedendaags China, Kleurrijk China, en tenslotte 
China en de wereld. 
 
Ook vanuit de sinologie werd (en wordt) er druk 
meegewerkt achter de schermen van het festival. Zo 
zetelen verscheidene collega-sinologen─Els Silvrants, 
Nicolas Standaert, Ilse Timperman en Benedicte 
Vaerman─in het adviserende expertencomité van 
Europalia in België. Bovendien werk(t)en tal van 
sinologen (Jan Brughmans, Arnaud de Schaetzen, 
Veronique Verhelst e.a.) mee aan de programmatie 
en organisatie van tentoonstellingen, muziek-, 

theater- en filmvoorstellingen, workshops en 
conferenties. 
Hilde De Weerdt, Nicolas Standaert, Roel Sterckx en 
Ilse Timperman waren mede verantwoordelijk voor de 
samenstelling van de catalogus van de belangrijkste en 
meest prestigieuze exhibitie van Europalia.China, 
namelijk Zoon van de Hemel in het Paleis voor Schone 
Kunsten te Brussel. Het departement Sinologie 
organiseert trouwens gezamenlijke, geleide bezoeken 
aan deze tentoonstelling voor alle studenten. 
 
Daarnaast heeft het departement op vraag van Europalia 
zijn schouders gezet onder de publicatie van een boekje 
over Chinese bezienswaardigheden in België. Het 
resultaat van dit project─Chinese route: op zoek naar 
China in België, samengesteld door Benedicte Vaerman, 
Sara Vantournhout en Nicolas Standaert─is 
ondertussen verschenen bij uitgeverij Mercatorfonds. 
Het werk geeft een boeiend overzicht van China-
gerelateerde culturele sites in België, en vertelt daarbij 
de bijzondere en inspirerende verhalen die schuilgaan 
achter de Chinese kunstwerken, monumenten en 
chinoiserieën die in ons land te bewonderen zijn. Een 
aanrader voor iedereen die China wil ontdekken in 
eigen land! 
 
Europalia.China loopt van 8 oktober 2009 tot 14 
februari 2010 op diverse locaties in België.  
 
Meer informatie kan je vinden op www.europalia.be 
 

Online forum voor Europalia 
Diederik Derhaeg (1985) 

 
Het aantal activiteiten georganiseerd in het kader van 
Europalia is enorm: we hebben uitgerekend dat als je 
aan vijf activiteiten per week deelneemt, je ze nog niet 
allemaal kan doen. Om in deze overvloed je weg te 
kunnen vinden bedachten we het volgende. We hebben 
een heel eenvoudig forum opgezet in GoogleDocs. Dit 
is geen echt forum, meer iets zoals een Word document, 
maar dan wel hangende in cyberspace. Iedereen die 
naar de link hieronder surft kan het document lezen en 
bewerken. 
 
De bedoeling is dat er voor elke activiteit waaraan 
iemand van ons deelneemt een item (en slechts één 
item) in de tabel komt. Als het nog niet in de lijst staat 
voeg je het in de eerste kolom toe, anders ga je naar de 
laatste kolom van die activiteit. Je kan dan in die laatste 
kolom (gewoon onder de vorige reactie) schrijven hoe 
je het vond en wat je anderen kan aanraden. Ook  kan je 
voordat een activiteit plaatsvindt al een item toevoegen, 
om bv. te vragen wie er wil meegaan. 
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Hopelijk wordt het een levendig forum en gaat het 
jullie aansporen om aan veel activiteiten deel te 
nemen. Meer praktische info vind je in het document 
zelf. We hebben al wat ingevuld. Schrijf gewoon op 
die manier door. Druk op “Save” na je bijdrage.  
 
Iedereen die de link kent kan dus meeschrijven, en 
hopelijk doen jullie dat ook. Je mag de link ook 
doorgeven aan vrienden en kennissen. Schrijf telkens 
je naam onder een bericht. 
 
Er is wel een probleem: eender wie kan natuurlijk de 
opmaak naar de vaantjes helpen, of alles deleten. 
Wees dus voorzichtig. Wij zullen wel voortdurend 
saven, zodat je ook weer niet paranoïde moet worden. 
 
De link voor het forum:  
http://docs.google.com/Doc?docid=0AV1CFymZ_-
ZDZGdzanRiZnRfMGhqa2ZzdGRi&hl=en 
 
 
De sinologie industrie:  
Twee interviews met sinoloog-
ondernemers  
 
China Inkling: Een interview met Wim Polet 

Kristien Stessens (2002) 
 
China Inkling heeft zich als doel gesteld zijn klanten 
op een meer doeltreffende manier te laten 
communiceren met China. Het bedrijf doet dit door 
het aanbieden van taaltrainingen, trainingssessies en 
media monitoring. De oprichter van China Inkling, 
Wim Polet (1984), kan putten uit een 
indrukwekkende ervaring als taaldocent en 
interculturele trainer. Dhr. Polet werd ook 
geïnterviewd voor het S-Interview in deze 
nieuwsbrief. 
 
KS: Wat heeft jou ertoe aangezet China 
Inkling op te starten? 
 
Het is er gekomen als hobby, wel een ernstige hobby, 
omdat ik toen in 1999 regelmatiger opdrachten kreeg 
die niet pasten binnen mijn job in GROEP T. We 
waren bij de eersten in Vlaanderen die de bedrijven 
ervan bewust maakten om China en Chinezen beter 
te leren kennen vooraleer er mee samen te werken. 
We maakten hen duidelijk dat efficiënte 
communicatie met China voor positieve 
businessresultaten van een cruciale waarde is. 
 
 

 
 
KS: Wie zijn je voornaamste klanten? 
 
Vlaamse bedrijven met een intense of heel prille 
samenwerking met China, bedrijven die expats  naar 
China uitsturen en de media. 
 
KS: Kan je een voorbeeld geven van een 
project dat China Inkling de afgelopen jaren 
heeft gerealiseerd? 
 
Het project dat ik met heel veel plezier heb gedaan, is 
de communicatie-ondersteuning die China Inkling gaf 
aan de Vlaamse gesproken pers tijdens de Olympische 
Spelen in Beijing. De Vlaamse journalisten trokken in 
Beijing de straat op met één van onze teamleden om 
Beijingers te interviewen en zo een beter beeld te 
krijgen op hoe de Chinees zijn Olympische Spelen 
ervaarde. 
 
KS: In welke richting zie je China Inkling 
evolueren? 
 
Dit jaar is cruciaal voor China Inkling. Mijn job in 
GROEP T is nu met de komst van het Confucius 
Instituut op een andere manier ingevuld dan toen ik 
startte met China Inkling. Een sterk doorgevoerde 
heroriëntering van China Inkling’s activiteiten dringt 
zich op. Het proces is aan de gang.  
 
KS: Zie je bepaalde verschuivingen in de 
dienstverlening aan mensen die met China in 
contact komen? 
 
De basistrainingen ‘Zakendoen met China’ waar we 
jarenlang garant voor stonden, zullen op de achtergrond 
geraken ten voordele van meer gerichte 
Chinatrainingen zoals HRM. 
 
KS: Neemt het bewustzijn in verband met 
China in België toe? 
 
Hierover heb ik een dubbel gevoel. Langs de ene kant 
zien we allemaal een sterkere aanwezigheid van China 
in ons leven en een positieve interesse zoals bij de 
Olympische Spelen, Europalia, de Shanghai Expo. Aan 
de andere kant zit Vlaanderen – heel Europa 
overigens – met angst voor dat grote Chinese continent 
en haar zo talrijke bevolking zoals bij de verwachte 
komst van Chinese multinationals in onze contreien. De 
media spelen hier maar al te graag op in. 
 
Meer informatie over China Inkling kan u vinden op: 
http://www.chinainkling.com/ 
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ChinaConduct: Een interview met Jeanne 
Boden       Kristien Stessens (2002) 
 
ChinaConduct legt zich toe op interculturele 
trainingen en advies. Bewustworden van culturele 
verschillen en de invloed op werkethiek, 
management enz. staan hierbij centraal. Een 
indrukwekkende lijst van ondernemingen deed reeds 
beroep op het bedrijf van Jeanne Boden, dat werd 
opgestart in 2002. Mevrouw Boden publiceerde twee 
boeken om de kennis over China van mensen die in 
contact komen met het land te verbeteren: De 
essentie van China en The Wall behind China’s Open 
Door. In het voorjaar van 2010 verschijnt haar 
nieuwe boek Mind Mapping China, over taal en 
discours in China. 
 
KS: Wat heeft u ertoe aangezet 
ChinaConduct op te starten ? 
 
Ik was al lang met China bezig maar eerder achter de 
schermen. Ik heb in China heel wat tijd doorgebracht 
in verschillende hoedanigheden van studie, 
onderzoek en werk. Ik heb lang het gevoel gehad dat 
ik niet echt iets opbouwde omdat de zaken die ik 
deed heel verschillend waren. Vroeger had niemand 
veel interesse in het land. Dat is vrij plotseling 
veranderd. Plotseling viel voor mij alles op zijn 
plaats en kon ik me beroepen op mijn heel brede en 
diverse ervaringen en leek mijn kennis heel nuttig en 
bruikbaar te zijn.  
 
Het begin van ChinaConduct verliep als volgt. In 
2002 begeleidde ik een studiereis naar China. Het 
ging om een samenwerking tussen een reisbureau in 
Utrecht en de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De 
deelnemers kregen eerst een opleiding van een aantal 
maanden vooraleer ze naar China gingen. Ik was een 
van de docenten en begeleidde daarna ook de 
studiereis. Doordat de deelnemers goed waren 
voorbereid, zag ik dat ze anders naar China keken 
dan de doorsnee toerist. Zo kwam ik op het idee om 
mensen die in China gaan werken op te leiden. Zulke 
mensen hebben kennis van het land nodig. In het 
zakendoen met China staat men er soms, zeker in het 
begin, te weinig bij stil dat China anders werkt dan 
Europa. Ik merkte al snel dat er een grote vraag was 
naar het soort van trainingen dat ChinaConduct 
aanbood.  
 
KS: Wie zijn uw voornaamste klanten ?  
 
Er is niet echt één soort van bedrijf dat ik kan 
aanduiden als “de typische klant”. Soms werk ik voor 

zeer grote bedrijven die al lang in China aanwezig zijn 
en soms ook voor KMO’s die op zoek zijn naar 
informatie en de eerste stappen nog moeten zetten.  
 
Toen ik begon dacht ik dat bedrijven als Bekaert of 
Barco die al lang in China actief waren, alles al wel 
wisten. Toch zijn het soms dit soort van grotere 
bedrijven die vrij systematisch beroep doen op 
interculturele trainingen. In feite is dat ook logisch. Het 
is niet omdat je ergens werkt dat je alles meteen 
begrijpt of dat je dieper onder de oppervlakte kan 
kijken. Dat duurt een tijd. Steeds nieuwe mensen 
worden geëxpatrieerd of moeten met China 
samenwerken. Anderzijds zijn er bedrijven die later 
naar China zijn getrokken zoals Hansen Transmissions, 
die beroep doen op ChinaConduct.  
 
KS: In welke richting ziet u ChinaConduct 
verder evolueren ? 
 
Ik merk dat in China zelf de vraag naar trainingen met 
een focus op Europa stijgt. Meer en meer Chinese 
bedrijven willen naar hier komen, en ook zij voelen de 
nood aan goede informatie.  
 
KS: Ziet u bepaalde verschuivingen in de 
dienstverlening aan mensen die met China in 
contact komen?  
 
Ik zie niet echt grote veranderingen. De algemene 
kennis over China hier is nog altijd relatief beperkt. We 
krijgen nog steeds dezelfde vragen als jaren geleden. 
Trainingen gaan anderzijds niet enkel over kennis. Ik 
vind het het interessantst om met mensen te werken die 
China al goed kennen omdat precies zij met grote 
stappen vooruit gaan doordat ze een kader krijgen 
aangeboden waarin heel veel vragen waarmee ze zitten 
vaak een antwoord krijgen. Het gebeurt ook dat 
deelnemers die een aantal jaren voorheen een training 
hebben gevolgd nogmaals een training doorlopen en 
zelf verrast zijn over hoeveel ze geleerd hebben 
doorheen de jaren en anderzijds hoe anders of meer 
bewust ze deelnemen aan een training.  
 
KS: Neemt het bewustzijn in verband met 
China in België toe ?  
 
Ik denk dat iedereen die bewust in China werkt een 
goed zicht krijgt op het land. Die mensen keren terug 
en hun verhaal zal zeker invloed hebben. Aangezien 
steeds meer mensen naar China gaan, zijn er ook meer 
die het land begrijpen. Over het algemeen vind ik 
echter niet dat het bewustzijn in Belgie sterk groeit. De 
media spelen een zekere rol, maar de beeldvorming 
blijft toch vaak heel negatief. Er is een grote interesse 
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bij mensen die naar China willen, maar een groot 
deel van de bevolking is zich weinig bewust van de 
veranderingen die de wereld momenteel ondergaat. 
Veel mensen liggen niet wakker van wat er aan de 
andere kant aan het gebeuren is terwijl degenen die 
het wel beseffen weten dat de energie die in een land 
als China momenteel bruist langzaam maar zeker 
onze levens in Europa grondig zal wijzigen, of beter, 
al aan het wijzigen is.  
 
Voor meer informatie over ChinaConduct en Jeanne 
Boden, zie: www.chinaconduct.com en 
http://jeanneboden.com 
 
 
Op zoek naar klanten, leveranciers, 
medewerkers? 
Guanxi cultiveren op LinkedIn 

Mike Wu (2002) 
 

Netwersites op het internet hebben miljoenen 
gebruikers. Naast profielensites zijn er e-mailgroepen, 
microblog netwerken, virtuele werelden en online 
gemeenschappen rond allerlei thema's. Of men nu 
een baan zoekt of een date, of informatie en 
creativiteit wil delen: netwerken zijn de spil van het 
internet en onderdeel van ons dagelijks sociaal leven. 
Iedereen kent wel Facebook, Hyves, Netlog of 
Twitter, websites die vooral voor persoonlijke 
doeleinden worden gebruikt. Daarnaast bestaat er 
met LinkedIn ook een krachtig instrument voor 
zakelijk netwerken. Guanxi, de specialiteit van elke 
chinees?! 
 
Uiteraard kunnen we ons afvragen waarom LinkedIn 
het grootste zakelijke netwerk is. Als je het vergelijkt 
met andere sociale netwerksites is het minder 
interactief, grafisch niet zo boeiend en heeft het 
beperktere mogelijkheden. In mijn ervaring althans, 
geeft de website niet het gemeenschapsgevoel dat 
mensen benaderbaar maakt zoals bijvoorbeeld op 
Facebook. LinkedIn heeft iets stijfs, straks, soms 
zelfs iets leegs. Toch is het een onmisbaar netwerk. 
Waarom? De saaiheid van LinkedIn wordt als 
zakelijk ervaren. Daarnaast heeft LinkedIn een 
kritische massa aan virtuele profielen van miljoenen 
professionelen verzameld, zodat ze een soort 
zelfvervullende profetie zijn geworden op vlak van 
succes. 
 
Zoals elke sinoloog wel weet is netwerken dé beste 
en goedkoopste manier om potentiële klanten, 
medewerkers, leveranciers of nieuwe uitdagingen te 
vinden. Het enige probleem is dat we vaak niet weten 

wie wie kent. LinkedIn is een heel handig hulpmiddel 
dat ons kan helpen om deze connecties tussen mensen 
te zien. Het is zo gemakkelijk dat iedereen zijn guanxi 
snel kan opbouwen en onderhouden. 
 
LinkedIn is een internationaal netwerk voor het 
onderhouden van zakelijke contacten. Het is gericht op 
mensen die werk of werknemers zoeken, hun bedrijf 
willen promoten, of contacten willen onderhouden met 
(ex)collega's. In een LinkIn profiel ligt de nadruk op 
werk, ervaring en opleiding. Je bouwt aan je netwerk 
door contacten te leggen met - bijvoorbeeld - collega's, 
klasgenoten en zakenrelaties. De contacten van die 
mensen worden zichtbaar als ze je als 'connectie' 
accepteren. Mensen geven elkaar ook aanbevelingen. 
Een LinkedIn profiel biedt je de mogelijkheid om een 
actueel overzicht te geven van je werkervaring. 
Belangrijk, zeker als je weet dat heel wat headhunters 
en human resource managers actief zijn op deze 
website: LinkedIn kan dus een mooie aanvulling 
vormen op je CV. 
 
Een goed, volledig en actueel profiel straalt twee 
dingen uit. In de eerste plaats geeft het aan dat je 
ernstig en bewust met je werk bezig bent. Het maakt 
duidelijk dat je jezelf voortdurend afvraagt welke 
projecten en ervaringen je communiceert naar 
potentiële nieuwe banen.  Werkgevers kunnen hieruit 
afleiden dat je gedreven en ambitieus bent en dat je zo 
ook behandeld wilt worden. Op het moment dat je 
profiel up-to-date en helder is, mag je hetzelfde van een 
werkgever verwachten. Die moet met een duidelijke 
website, vacature en loopbaanperspectief komen. 
Anders zou je wel eens voor een teleurstelling kunnen 
staan wanneer je bij zo’n werkgever aan de slag gaat. In 
de tweede plaats communiceert een actueel en volledig 
profiel wat je gedaan hebt en wat je kan. Veel CV’s 
beschrijven functionele waarden zoals opleiding en 
ervaring. Maar wil je een verschil maken voeg aan je 
profiel dan ook jouw onderscheidende of emotionele 
waarden toe. Wat breng jij meer dan dat er gevraagd 
wordt? Ben je doelgericht, communicatief of flexibel? 
Noem deze eigenschappen en leg ze uit. Wat betekent 
flexibiliteit voor jou? Vlak voor de deadline van een 
project nog open staan voor nieuwe input, in het 
weekend willen werken, of elke dag een half uurtje 
extra achter je bureau? 
 
Mensen denken in rijtjes. Zo is dat ons geleerd. Het is 
onze linkerhersenhelft die voor een groot deel ons 
denken en handelen stuurt en dat betekent rationaliteit 
en logica. Als er op jouw profiel staat dat je sinologie 
hebt gestudeerd en nu solliciteert voor projectmanager 
in de IT lijkt dat voor veel mensen in eerste instantie 
niet logisch, maar door je track record, ervaring en 
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aanbevelingen kan je sollicitatie juist heel relevant 
zijn! Als de laatste 3 functies op jouw CV 
“intercedent” zijn, dan weten mensen waarvoor ze je 
kunnen vragen. Als je iets anders wil, bijvoorbeeld 
een carrière switch, kun je dat via je profiel duidelijk 
maken. Het moet voor mensen logisch en begrijpelijk 
zijn waar jij naar toe wilt, en daar moet je ze soms bij 
helpen.  
 
Tenslotte bevat LinkedIn ook groepen, zoals voor 
alumni van universiteiten en oud-werknemers, of 
voor personen met bepaalde interesses en beroepen. 
Ook Sinalumni heeft sinds kort zo’n groep.  Allemaal 
leuk hoor zo’n groep, hoor ik de kritische lezer al 
grommen, maar wat gaan we er mee doen? In feite is 
een groep momenteel vaak niet meer dan een Excel-
bestand met namen, mailadressen en 
contactgegevens. Dat is iets waar veel bedrijven geld 
voor over hebben, maar is niet de reden waarom 
leden zich aanmelden. Waarom melden mensen zich 
dan eigenlijk aan? Op basis van een logo en twee 
zinnen bepaal je ergens bij te willen horen. Is het 
inderdaad gewoon kralen rijgen of verwachten leden 
ook iets van een groep terug te krijgen? Mij is het 
persoonlijk nog niet duidelijk. Ik ontvang veel mails 
van mensen die hun ‘pending’ 
lidmaatschapsaanvraag extra kracht willen bij zetten 
(“qua CV pas ik perfect in deze groep en ik heb 
regelmatig contacten met China”), maar slechts een 
handvol vraagt wat we van plan zijn daadwerkelijk te 
gaan doen. 
 
Dat een LinkedIn groep meer kan zijn dan een 
exporteerbare Excel-lijst staat vast. Met Sinalumni 
willen we ook die stap zetten naar een meer 
dynamische, interactieve en vormgevende invulling 
als bijkomend instrument voor de sinoloog. 
 
Maak dus je gratis LinkedIn profiel aan, neem 
contact op met vroegere klasgenoten, vind nieuwe 
zakenconnecties en word lid van de Sinalumni groep! 
 
Maak je profiel aan op: www.linkedin.com 
 
 
Bezoek Xi Jinping aan K.U. Leuven 
Eerste prijs Hanyuqiao voor Sophie 
Matthé        

Nicolas Standaert (1982) 
 
Op 7 oktober 2009, bracht de Chinese vice-president 
Xi Jinping, een kort bezoek aan de K.U. Leuven. De 
Chinese Ambassade had erop aangedrongen speciaal 
de studierichting Sinologie te mogen bezoeken. De 

vice-president, in het gezelschap van maar liefst vijf 
ministers en drie ambassadeurs, werd feestelijk 
onthaald in de Centrale Bibliotheek. De 150 
sinologiestudenten reciteerden enkele verzen uit de 
Lunyu 论 语 , wat grote indruk maakte op het 
gezelschap.  
 

 
Sophie Matthé overhandigt het geschenk van de K.U. 
Leuven aan vice-president Xi Jinping. 
 
De vice-president schonk bij deze gelegenheid een 
abonnement op een e-books databank, dat de 
bibliotheek meteen meer dan 20.000 boeken rijker 
maakt. Sophie Matthé overhandigde het geschenk 
namens de K.U.Leuven. Zij won tijdens de zomer de 
allerhoogste prijs op het achtste Hanyuqiao 汉语桥
welsprekendheidstornooi voor universiteitsstudenten 
dat doorging in Changsha. De Vlaamse en Chinese pers 
berichtten in augustus rijkelijk over haar fantastische 
overwinning. 
 
 
Professor Jonathan Spence en de 
inhuldiging van de InBev-Baillet Latour 
EU-China Leerstoel 

David Belis (2008) 
 

Vrijdag 9 oktober 2009 zal 
wellicht voor menig sinoloog 
in het geheugen gegrift 
blijven. Amper één dag na 
het hoge bezoek van Chinees 
Vice-President Xi Jinping 
aan de K.U.Leuven, sloeg 
ons sinologenhart voor de 
tweede keer een tel over toen 
ook Professor Jonathan 
Spence ons met een bezoek 
vereerde. De “éminence 
grise” van het onderzoek 
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naar Chinese geschiedenis werd uitgenodigd ter 
gelegenheid van de officiële inhuldiging van een 
nieuwe China leerstoel aan onze universiteit, de 
InBev-Baillet Latour EU-China Leerstoel. 
Ondergebracht in het Leuven Centre for Global 
Governance Studies, een interdisciplinair 
onderzoekscentrum aan de K.U.Leuven,  heeft deze 
leerstoel tot doel het onderzoek en onderwijs over 
EU-China relaties te stimuleren.  
 
Het onderwerp van de lezing van Professor Spence 
was dan ook “EU-China Relations: Lessons from the 
Past and Prospects for the Future.” Spence nam ons 
mee op een tocht doorheen 400 jaar van afwisselende 
bloei en verval die de lange geschiedenis tussen 
beide culturen kenmerkt. Professor Jonathan Spence 
is alom bekend niet alleen vanwege zijn 
voortreffelijk inzicht in de Chinese geschiedenis, 
maar ook dankzij zijn omvangrijke literaire bijdrage 
aan dit onderzoeksgebied. Eén van zijn meest 
bekende boeken is ongetwijfeld The Search for 
Modern China, waar hij op onnavolgbare wijze een 
gedetailleerd beeld schetst van de geschiedenis van 
het moderne China.  
 
Meer informatie over het bezoek van Professor 
Spence vindt u op www.globalgovernancestudies.eu. 
 
Doctoraat Els van Dongen  

Carla Spolspoel (2002) 
 
Op 2 september 2009 verdedigde Els van Dongen 
(2002) met succes haar doctoraat aan de Universiteit 
Leiden. In haar onderzoek, dat kaderde in het VICI 
onderzoeksproject ‘Historical Consciousness and the 
Future of Modern China and Japan’, bestudeerde Els 
de verscheidenheid aan interpretaties die Chinese 
intellectuelen in de vroege jaren 1990 aan het begrip 
conservatisme (baoshou  zhuyi 保守主义) gegeven 
hebben.  
 
In tegenstelling tot simplistische voorstellingen van 
conservatisme in China als een vorm van cultureel 
nationalisme, een verdediging van de politieke status 
quo of een terugkeer naar de Chinese traditie, 
illustreert Els dat de realiteit veel complexer was. De 
term “conservatisme” kon net zo goed gebruikt 
worden om de legitimiteit van de CCP in vraag te 
stellen, om het liberalisme te promoten, om de 
universele waarde van het Confucianisme aan te 
tonen, of om het belang van modernisering te 
benadrukken. In de meeste gevallen werd de term 
“conservatisme” gecontrasteerd met het concept 
“radicalisme” (jijin zhuyi 激进主义), een concept 

dat gebruikt werd om zowel de excessen van het 
socialisme sinds de jaren 1950 als het idealistisch 
getinte liberalisme van de late jaren 1980 te bekritiseren.  
 
Het doctoraat werd uitgebracht in boekvorm onder de 
titel Goodbye Racicalism!: Conceptions of 
Conservatism among Chinese Intellectuals during the 
Early 1990s. We wensen Els heel veel succes toe in 
haar verdere loopbaan. 
 
Filmnotitie 
 
The Founding of a Republic (建国大业 Jianguo daye, 

2009). Regisseurs: Han Sanping 韩三平  & Huang 

Jianxin 黄建新.  
Kristof Van den Troost (2005) 

 
“Het is duidelijk,” zegt Mao Zedong ergens in het 
midden van The Founding of a Republic, “dat we het 
land niet kunnen besturen zonder de kapitalisten en 
zakenmensen.” Dit toch wel opmerkelijke inzicht van 
de Grote Roerganger, bereikt na een vruchteloze 
zoektocht naar een sigarettenwinkel, is mogelijk het 
hoogtepunt van deze blockbuster/propagandafilm die 
vorige maand in China uitkwam.  
 
The Founding of a Republic, gemaakt ter gelegenheid 
van de zestigste verjaardag van de Volksrepubliek, is 
het geesteskind van Han Sanping, het hoofd van de 
China Film Group, dat de afgelopen jaren mee aan de 
wieg stond van films zoals Zhang Yimou’s Hero (2002), 
Feng Xiaogang’s Cell Phone (2003), en vele andere 
kassuccessen uit China en Hong Kong. Als een 
staatsbedrijf met een monopolie op de invoer van 
buitenlandse films, heeft China Film Group enorme 
middelen ter beschikking en dat is duidelijk te zien in 
The Founding of a Republic: de meer dan twee uur 
lange film telt het grootste aantal filmsterren ooit 
gezien in een Chinese productie en combineert 
indrukwekkende beelden van soldaten aan het front met 
scènes in een waaier van locaties die minutieus zijn 
nagemaakt. 
 
Ondanks de blockbuster allures is The Founding of a 
Republic niet een film die men gaat zien omwille van 
zijn esthetische prestaties of om zich te laten 
entertainen. Films over het verleden zeggen vaak 
interessante dingen over het heden waarin de film 
geproduceerd wordt, en voor een sinoloog is deze film 
vooral een uitgelezen gelegenheid om te kijken hoe het 
Chinees nationalisme evolueert. De groeiende 
economische en politieke macht van China, gepaard 
met de grote festiviteiten ter gelegenheid van de 
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Olympische Spelen en de 60ste verjaardag van de 
Volksrepubliek, hebben recentelijk het Chinees 
nationalisme tot extatische hoogtepunten gebracht, 
en een film die daarop inspeelt is natuurlijk vanuit 
commercieel oogpunt geen slecht idee. Maar behalve 
voor het weerspiegelen van populaire nationalistische 
gevoelens, is de film ook interessant wegens het 
beeld dat de CCP hier van zichzelf presenteert – een 
beeld dat overigens inspeelt op onderwerpen die de 
bevolking momenteel nauw aan het hart liggen.  
 
De film volgt de gebeurtenissen tussen het einde van 
de oorlog met Japan in 1945 en de organisatie van 
het eerste CPPCC (Chinese People’s Political 
Consultative Conference) in oktober 1949. De keuze 
om zich te concentreren op het CPPCC is 
opmerkelijk: als een politieke instelling waarin ook 
andere partijen dan de CCP en onafhankelijke leden 
zetelen, is het mogelijk de meest democratische 
instelling in het huidige systeem – al wordt het 
natuurlijk nog steeds gecontroleerd door de 
Communistische Partij en heeft het maar weinig 
echte macht. De bedoeling is waarschijnlijk de partij 
een democratisch gezicht te geven, maar heeft ook 
een ietwat ironisch effect: de film contrasteert de 
bijeenkomst van deze “Conferentie” met een 
gelijkaardig evenement, georganiseerd door de KMT 
voor de burgeroorlog volop uitbarstte in 1946. Met 
veel verontwaardiging wordt getoond hoe de KMT 
deze conferentie naar haar hand zette om een één-
partijstaat op te richten: de parallellie met de CCP is 
hier wel zeer opvallend. 
 
Een gelijkaardig procédé wordt gevolgd bij de 
behandeling van de corruptie. Ergens halverwege de 
film begint het tij te keren tegen de KMT, en Chiang 
Kai-shek’s zoon, Chiang Ching-kuo, wordt naar 
Shanghai gestuurd om een einde te maken aan de 
corruptie die de economie in de stad (en de rest van 
het land) doet ontsporen. De jongere Chiang begint 
met harde hand de corruptie in de hoogste rangen van 
de KMT uit te roeien, maar wordt al snel op het 
matje geroepen door zijn vader die vreest dat hij met 
die aanpak de controle over de partij verliest. 
Tragisch voor zich uitkijkend oppert hij met een 
zucht: “Het is een onmogelijke situatie: ofwel verlies 
ik de partij, ofwel verlies ik het vaderland!” Ik beeld 
me in dat Premier Wen Jiabao bij het zien van deze 
scène instemmend een traantje wegpinkt. 
 
Het mag dan wel een blockbuster zijn, The Founding 
of a Republic heeft ook heel wat gemeen met de 
propagandafilms van de dagen van weleer: in plaats 
van de gebeurtenissen te volgen via het standpunt 
van een enkele hoofdrolspeler neemt de film een 

zekere afstand om een “objectief” relaas te geven over 
de gebeurtenissen tussen 1945 en 1949. Een overvloed 
aan personages maakt zijn opwachting (alle sterren 
moesten natuurlijk ook een rolletje krijgen) en al zijn er 
een paar karakters die regelmatig terugkeren (de twee 
Chiangs, Mao en Zhou Enlai), dit is duidelijk niet hun 
verhaal, maar dat van de natie. Dat maakt het geheel 
eerder saai en moeilijk te volgen voor iemand die geen 
grondige kennis van die periode in de geschiedenis van 
China heeft.  
 
Anderzijds, de scène in een kleurige bloemenweide 
waar Mao Zedong en Zhou Enlai vrolijk ravotten met 
twee schattige kindjes, dat moet iedereen toch wel een, 
euh .., warm gevoel geven, niet? 
 
 
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 
 
Overlijden  
 
Met diepe droefheid en verslagenheid melden we het 
overlijden van Nathalie Beauval (27 jaar). Zij was een 
bekende sinologe die met haar thesis over de 
aidsproblematiek in China een prijs wegkaapte. 
Nathalie kwam door een tragisch ongeval om het leven 
op 24 augustus 2009. 
 
Een bruiloft voor... 
 
Ann Li  (dochter van Zhao Yilu) en Peter Gaublomme 
zijn getrouwd op 21 september 2009. 
 
Een baby voor... 
 
Lucas, broertje voor Yana en zoontje van Iris Van Hees 
(2000) en Graham Hale, werd geboren op 6 juli 2009. 
 
Sofie De Braekeleer (2003) en Dominique Aernout 
kregen hun eerste kindje, Wout, op 24 juli 2009. 
 
Jakob, zoontje van Liesje Geyskens (2003) en Rob 
Verweijen, en een broertje voor Gijs, werd geboren op 
6 augustus 2009. 
 
Op 12 augustus 2009, zag Cassandra van Calster, 
dochter van Joke Dams (2006) en Tom Van Calster, het 
levenslicht. 
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Inschrijving en identificatiefiche 
 
Je kan lid worden voor het jaar 2010 door €15 te 
storten op het nummer 431-0764321-28 (op naam 
van Sinalumni). Je wordt dan lid van zowel 
Sinalumni als van Alumni Lovanienses. Je kan dan 
ook toetreden tot of blijven genieten van onze 
listserver: "Sinoserv". 

 
Alle leden ontvangen een lidmaatschapskaart die de 
volgende voordelen biedt: 

- een abonnement op Campuskrant met 
Alumnibijlage  

- prijsvermindering voor een Stukkaart van het 
Kunstencentrum STUK, 9 € i.p.v. 12 € 

- gratis registratie voor een bibliotheekkaart, die 
recht geeft op de gebruik- en uitleenfaciliteiten van 
de universitaire bibliotheken 

- korting voor sommige culturele activiteiten 
georganiseerd door de K.U.Leuven 

- prijsvermindering op de Sportkaart van de 
K.U.Leuven, 50 € voor Alumnileden i.p.v. 85€ 

- vermindering van 20% op de kosten voor 
deelname aan cursussen in het LUDIT (Leuvens 
universitair dienstencentrum voor informatica en 
telematica). 

- op basis van het codenummer van Hertz Rent a 
Car dat op uw lidkaart wordt vermeld, hebt u recht 
op een voorkeurtarief bij het huren van een wagen 
in binnen- en buitenland (02/717.32.01) 

- toegang tot de Faculty Club, het 
universiteitsrestaurant met vele 
accommodatiemogelijkheden in het Groot 
Begijnhof te Leuven - tel.016/ 32.95.00,  
fax 016/32.95.02 

- prijsvermindering bij de organisatie van 
activiteiten 

- prijsvermindering bij concerten van het Leuvens 
Alumni Orkest 

 

De identificatiefiche is enkel voor nieuwe 
leden of om veranderingen door te geven. 
Dit kan ook op de portaalsite van Alumni 
Lovanienses. 
 
 

 
alumninummer:................................ 
naam:............................(meisjesnaam voor gehuwde dames) 
voornaam:....................(officiële voornaam, geen roepnaam) 
geboortedatum:................................ 
 
Adresgegevens Alumnus 
straat, nr:................................................................ 
postcode:............................ 
gemeente:................................................................ 
landcode:............................ 
land:......................................................................... 
tel:.................................................... 
fax:................................................... 
e-mail:....................................................................... 
�  geeft toelating om dit e-mailadres op te nemen in het e-
mailadressenbestand op internet 
 
Partner Alumnus 
naam:.......................................................................... 
voornaam:................................................................... 
diploma KU.Leuven:.................................................. 
 
Studiegegevens Alumnus 
beginjaar KU Leuven:.............................................. 
promotiejaar:............................................................. 
diploma 1:.................................................................. 
diploma 2:.................................................................. 
specialisatie 1:............................................................ 
specialisatie 2:............................................................ 
 
Huidige werkkring Alumnus 
Firma 1: .................................................................... 
straat+nr: .................................................................. 
postcode:........................... 
gemeente:.............................................................. 
landcode:........................... 
land:...................................................................... 
telefoon:........................................... 
fax:................................................... 
e-mail:........................................................................ 
functie:....................................................................... 
 
Bent u bereid om werkzoekende studenten en/of alumni te 
informeren over uw werkterrein ?  
Ja �               Neen �  

 
 
Identificatiefiche terugsturen naar: 
Sinalumni,  
p/a Sinologie K.U. Leuven,  
Blijde Inkomststraat 21, 3000 Leuven. 

 


