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De voorzitter aan het woord 
Els Hedebouw (2000) 

 
大家好! 
 
Het is weer tijd voor een nieuwsbrief met interessante 
weetjes en nieuwtjes over en door onze Sinalumni! Zo 
kunnen jullie onder andere een leuk interview lezen met 
Ilse Timperman, afgestudeerd in 1995 en nu 
Conservator van de Collecties Verre Oosten bij de 
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Ook 
kunnen jullie te weten komen welke bekende laoshi de 
afdeling Sinologie heeft verlaten. Maar misschien het 
allerbelangrijkste nieuwtje dat ik hier in het voorwoord 
al mag prijsgeven is het feit dat we eindelijk een 
nieuwe voorzitter hebben voor onze vereniging, met 
name David Belis (afgestudeerd in 2008). Ik vond het 
al die jaren zeer leuk en aangenaam werk, maar het is 
tijd voor ‘bianhua’, dus een dikke proficiat aan David 
en heel veel plezier en enthousiasme toegewenst in zijn 
nieuwe functie! 
 
Alvorens ik jullie loslaat op de nieuwsbrief, wil ik onze 
jaarlijkse activiteit nog aankondigen. Dit jaar staat onze 
activiteit in het teken van een artistieke ontmoeting 
tussen China en Congo (de nieuwsgierigen onder jullie 
kunnen al een kijkje gaan nemen op: www.brave-new-
worlds.org). Twee sinologen, Artistiek Directeur Els 
Silvrants en China-Afrika experte Sara Van 
Hoeymissen zullen samen met schrijfster Lieve Joris de 
avond verzorgen. Het belooft een boeiende avond te 
worden, zoals steeds gevolgd door een receptie. Dus 
noteer alvast in jullie agenda: 
 

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

Blijde Inkomststraat 21, 3000 Leuven 
Artistieke ontmoeting tussen China en Congo met 

schrijfster Lieve Joris, Artistiek Directeur Els 
Silvrants en China-Afrika experte Sara Van 

Hoeymissen 
 
Bedankt voor het vertrouwen al die jaren en hopelijk tot 
op de jaarlijkse bijeenkomst! 
 
S-Interview:  
Ilse Timperman (1995) 

  Kristien Stessens (2002) 
 
KS: Wat heb je na je studies in Leuven gedaan? 
 
Na een Erasmusjaar in Leiden, en een jaar in Chengdu, 
heb ik nog een volledige studie Archeologie aan de 
Universiteit van Leiden gedaan. Door stom toeval kreeg 
ik de kans, en bovendien een beurs, om op te graven in 
China, wat een unieke ervaring was. Daarna heb ik in 
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Nederland lange tijd als zelfstandige tolk en vertaler 
gewerkt, en later als Chief Representative van een 
Nederlands lokalisatiebedrijf in Beijing, waar ik 
leiding moest geven aan een team van een tiental 
Chinezen. Na 3 jaar in China en 7 jaar in Nederland 
kwam ik uiteindelijk in Brussel terecht, waar ik eerst 
bij Europalia International en later bij de Koninklijke 
Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) 
eindelijk een job had waar ik mijn beide diploma’s 
kon gebruiken. 
 
KS: Waar ben je nu mee bezig? 
 
Ik werk nu deeltijds als Conservator van de 
Collecties Verre Oosten bij de KMKG in Brussel, en 
ben net gestart met een doctoraat aan het SOAS 
(University of London). Mijn onderzoeksonderwerp 
gaat over grafgebruik in het Tarimbekken (2de eeuw 
voor Chr.-5de eeuw na Chr.). Daarnaast werk ik, 
samen met enkele andere auteurs, aan een publicatie 
over een Koptische opgraving in de Wadi al-Natrun 
in Egypte. Omdat het niet altijd voor de hand lag om 
in China op te graven ben ik immers ook wat in de 
Egyptische archeologie verzeild geraakt. 
 
KS: Wat vond je het meest waardevol aan je 
opleiding? 
 
De kwalitatief zeer hoge taalopleiding Chinees (in 
vergelijking met andere Europese universiteiten), en 
ook gewoon het feit dat de studie Sinologie mij in 
staat stelde kennis te maken met een denkwereld die 
toch vrij anders was. 
 
KS: Ontbrak er iets? 
 
Ik vond het programma te strak. Een goede basis is 
onontbeerlijk, maar studenten verschillen heel erg 
van elkaar, en hebben heel verschillende 
verwachtingen van hun opleiding en van hun 
toekomst. Meer keuzes, een uitgebreider 
cursuspakket, wat meer interdisciplinaire 
uitwisseling, zou sommige studenten beter kunnen 
voorbereiden op hun toekomst, denk ik. Maar aan 
dergelijk maatwerk hangt natuurlijk ook een 
prijskaartje... 
 
KS: Zou je opnieuw Sinologie gaan studeren 
als je kon terugkeren in de tijd? 
 
Waarom ook niet? Ik heb altijd al een grote passie 
gehad voor talen en vreemde culturen, en China biedt 
mij nog altijd voldoende uitdagingen. Ik zou er ook 
weer Archeologie bij doen. 
 

KS: Wat is je meest bijblijvende herinnering 
aan je studententijd in Sinologie? 
 
Ik zat in een heel tof jaar, met mensen met veel humor. 
Daarnaast herinner ik me vooral Zhao, Standaert en 
Diederik: drie totaal verschillende persoonlijkheden, 
die elk een eigen accent gaven aan de studie Sinologie 
in Leuven. Zhao was gewoon supergoed als taaldocent. 
Standaert introduceerde een andere manier van 
lesgeven, een beetje op de Leidse manier, met meer 
discussie en meer interactie en dat ontbrak (toen) bij 
veel docenten. Diederik was een categorie apart, die het 
geheel een 'kleurrijke noot' gaf maar die ook heel goed 
en veeleisend was. 
 
KS: Wat wil je nog realiseren in de toekomst? 
 
Mijn doctoraat afmaken en dit combineren met mijn 
baan en mijn gezin, dat is nu mijn grote uitdaging voor 
de komende jaren. Daarna zien we wel weer. Ik 
verwacht bovendien een derde kindje begin december, 
dus dit zal mij de komende tijd ook wel bezighouden. 
 
KS:  Welke andere passies/hobby's heb je 
naast jouw werk? 
 
Mijn dochters entertainen. Voor mijn andere hobby’s 
(hardlopen, reizen, lezen, theater en andere culturele 
activiteiten) heb ik op dit moment bitter weinig tijd. 
 
KS: Je hebt twee uiteenlopende diploma’s. Hoe 
heb je dat gecombineerd met je werk? Is het 
een voordeel om als sinoloog een bijkomend 
diploma te hebben? 
 
Dat hangt af van de ambities die je hebt natuurlijk. Er 
zijn steeds meer sinologen, en de competitie wordt 
steeds groter, maar tezelfdertijd zijn er ook veel meer 
carrièremogelijkheden dan vroeger. De opleiding 
Sinologie is echter nogal algemeen. Je specialiseren of 
een extra diploma maakt het voor jezelf gemakkelijker 
om een geschikte job te vinden, en zorgt bovendien 
voor een sterkere concurrentiepositie. 
 
De combinatie van Sinologie en Archeologie mag dan 
wel heel romantisch klinken, maar het heeft heel wat 
voeten in de aarde gehad om te geraken waar ik nu ben. 
Ik ben meerdere malen zwaar gefrustreerd geweest, en 
was vaak heel onzeker over mijn toekomst. Ik moest 
dikwijls ook moeilijke keuzes maken, en veel 
investeren in het opdoen van kennis waarvan ik nooit 
zeker wist of ik die ooit nog zou kunnen toepassen. Ik 
ben nu 36 en heb eindelijk het idee dat al mijn 
inspanningen beloond worden, en dat ik de juiste 
keuzes gemaakt hebt. Zeker nu ik op basis van beide 
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diploma’s ook nog kan doctoreren. Een zalig gevoel, 
maar het blijft keihard werken! 
  
Al vanaf het begin heb ik telkens geprobeerd zoveel 
mogelijk met beide diploma’s te doen. Al tijdens 
mijn studie Archeologie begeleidde ik talrijke 
Chinese delegaties op studiereis in Europa, waarbij 
ik heel veel tolkervaring opgedaan heb in de meest 
uiteenlopende onderwerpen. Nog tijdens mijn studie 
kon ik met een beurs gaan opgraven in China. Als 
zelfstandige tolk na mijn afstuderen kon ik mijn tijd 
zelf indelen en probeerde ik naast mijn opdrachten 
ook zoveel mogelijk tijd vrij te maken om op te 
graven.  
 
Vanaf het moment dat ik kinderen had, werd het echt 
goochelen om te blijven doen wat ik graag deed. 
Toen ik vijf maanden zwanger was, ben ik toch nog 
een maand gaan opgraven in Egypte bij 40 graden. 
Wel onder een parasol natuurlijk.  
 
Toen mijn jongste dochter amper drie maanden was, 
kwam ik bij Europalia terecht, en kon ik beide 
diploma’s en alle werkervaring die ik inmiddels had 
opgedaan in een en dezelfde job verenigen. Beter kon 
ik niet wensen op dat moment! 
 
KS: Je was co-curator tijdens Europalia.  
Kan je meer vertellen over deze ervaring?  
 
Ik was, samen met Jean-Paul Desroches van het 
Guimet Museum in Parijs, curator van de 
hoofdtentoonstelling “Zoon van de Hemel”, die 
geopend werd door de Chinese vice-president Xi 
Jinping en Koning Albert. Mijn werk bestond erin 
om samen met hem een wetenschappelijk comité 
samen te stellen, een concept voor de tentoonstelling 
uit te werken, een lijst van kunstobjecten op te stellen, 
het werk van de catalogus te superviseren, de teksten 
en de etiketten in de zalen te schrijven, de teksten 
voor de audiogids te redigeren, samen met de 
architect na te denken over de scenografie, en te 
helpen bij de montage en de demontage van de 
tentoonstelling.  
 
Daarnaast was ik ook gewoon medewerker van de 
afdeling Tentoonstellingen en mijn belangrijkste taak 
hier was communicatie en onderhandelen met de 
Chinese State Administration of Cultural Relics voor 
patrimoniumtentoonstellingen zoals ‘Zoon van de 
Hemel’ (Bozar) en ‘De Zijderoute’ (KMKG), en 
verder ook met de Beijing Administration of Cultural 
Relics voor ‘De drie dromen van de Mandarijn’ (ING 
Cultuurcentrum). Voor deze en andere Europalia-
projecten moest ik heel vaak naar China reizen om er 

te vergaderen, te onderhandelen, te tolken en musea te 
bezoeken. 
 
Het werk was ongelofelijk boeiend, veelzijdig en 
leerzaam, en bovendien was er een hele leuke werksfeer. 
Het organiseren van zo’n ambitieus cultureel festival 
bracht echter heel wat spanningen mee, en het was dan 
ook bijzonder vermoeiend. Ik werkte dag en nacht, 
inclusief de weekends. Na twee jaar was ik blij dat ik 
weer even op adem kon komen... 
 
KS: Je bent nu conservator bij de Koninklijke 
Musea voor Kunst en Geschiedenis. Wat houdt 
je job in? 
 
Sinds februrari ben ik halftijds functioneel curator van 
de collecties van het Verre Oosten. Op dit moment 
moet ik opnieuw solliciteren op mijn eigen functie, om 
mijn tijdelijke contract om te zetten in een vast contract. 
De functie omvat het beheer van de collecties China, 
Japan en Korea (met uitzondering van de exportkunst), 
zowel op het vlak van conservatie als inventarisatie, 
zoals het laten uitvoeren van restauraties en het 
digitaliseren van de verzamelingen, maar ook het 
uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, meewerken 
aan tijdelijk tentoonstellingen, en didactische taken 
zoals het schrijven van zaalteksten en etiketten voor de 
permanent tentoongestelde stukken.  
 
De perfecte job? Misschien. Ik hoop in elk geval op een 
blijvende link met de academische wereld, en met de 
archeologische praktijk. 
 
Het volledige interview met Ilse 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: 
kvdt11@hotmail.com 
 
Generatiesprong in Sinologie 

Carine Defoort (1983) 
 

Er heeft zich een generatiesprong voorgedaan in 
Sinologie: wie oud was (Zhao Yilu, Nicolas Standaert, 
Carine Defoort, Dirk Derhaeg) is nog ouder geworden, 
wie jong was (Liesje Geyskens, Els Hedebouw, Els 
Ameloot, Sarah Van Hoeymissen) is nu een beetje oud 
geworden, en er is een jonge generatie aangeschoven. 
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Er zijn ook enkele mensen vertrokken: Sara 
Vantournhout is voor vijf jaar naar Princeton om te 
doctoreren, en Du Xiaofei begint een carrière in 
Louvain la Neuve, maar we houden met allebei 
contact. Nieuwe taaldocenten zijn Wu Xiaoli (ter 
vervanging van Du), Zhang Zijun en Chen Mei-ling 
(tijdens de zwangerschapsverloven van Liesje en Els), 
Luo Lixin en Liu Hongjuan (tijdelijke opdrachten). 
Enkele nieuwe medewerkers zijn Mario Cams (voor 
Klassiek Chinees), Annick Gijsbers en Lee Ting-
Mien (allebei doctorerend over Mozi). Wellicht de 
meest ingrijpende verandering voor zowel studenten 
als docenten is het vertrek van Els Ameloot en de 
vervanging door Lise Merken. Ook al is in principe 
niemand onmisbaar, toch zullen we de vertrekkers 
erg missen. Maar de nieuwe ploeg is er klaar voor. 
 
Doctoreren over China     

David Belis (2008) 
 
Als je na vier jaar karakters, uitspraakoefeningen (ji, 
qi xi!), duizenden jaren aan geschiedenis, 
communistische manifesto’s en andere sinologische 
verschijnselen nog niet genoeg hebt van China, kan 
je altijd nog doctoreren aan de K.U.Leuven. De 
belangrijkste voorwaarde is dat je een sterke 
motivatie hebt om enkele specifieke aspecten eens 
grondig uit te spitten en niet vies bent van écht 
wetenschappelijk onderzoek. Er zijn aan onze alma 
mater verschillende mogelijkheden om een dergelijke 
onderneming aan te vatten. De beste methode is om 
al tijdens je Master (of eventueel je ManaMa) een 
promotor te zoeken bij wie je een goede thesis kan 
schrijven binnen je interessegebied. Dat kan zowel 
binnen het departement Sinologie als daarbuiten, en 
ik denk dan vooral aan professoren uit de Sociale 
Wetenschappen (Internationale Politiek), Recht 
(Internationaal Recht of Milieurecht), Economie of 
Filosofie. Daarnaast hou je best de vacatures van de 
verschillende onderzoeksinstituten (HIVA, Leuven 
Centre for Global Governance Studies) in het oog. 
Onze eigen Sinoserv mailinglist, ten slotte, is ook 
vaak van onschatbare waarde.  
 
Doctoreren aan de K.U.Leuven heeft een heel aantal 
voordelen. Om te beginnen heb je veelal een enorme 
autonomie wat betreft je werkinvulling. Wil je een 
namiddag thuis werken? Geen probleem. Begin je 
liever aan een paper of neem je eerst nog wat 
literatuur door? Aan jou de keuze. Bovendien kom je 
vaak in contact met studenten (thesisbegeleiding, 
seminaries geven en dergelijke), wat de job 
afwisselend maakt. Je hebt aan de K.U.Leuven ook 
een dubbel statuut: zowel student als werknemer. 
Kotnet, KotTV, een busabonnement, én een salaris 

op het eind van de maand horen daarbij. Langs de 
andere kant vergt een doctoraat enige zelfdiscipline, 
doorzettingsvermogen en een vorm van vertrouwen dat 
alles uiteindelijk wel goed komt (een beetje zoals je de 
eerste keer een leesoefening Chinees onder je ogen 
krijgt). Kortom, als je je horizon wilt verruimen en een 
persoonlijk engagement wilt aangaan in een verdere 
studie over China, is doctoreren misschien iets voor jou. 
 
Eerste prijs Hanyu qiao voor Sid 
Gullinck 

Nicolas Standaert (1982) 
 
Op 8 augustus behaalde Sid Gulinck de eerste prijs op 
de negende Hanyuqiao yanjiang bisai (Internationale 
wedstrijd Chinees). Hij deelde die prijs met vijf 
anderen. Dit jaar waren er 107 deelnemers uit 62 landen. 
Op de negen wedstrijden heeft Leuven ca. 5 keer een 
eerste prijs behaald. 
 
Meer informatie en een mooie video vindt u op 
http://www.chinese.cn/bridge/C09/index.html 
 
Column: Woju, Yizu en Fenqing: Wat 
schuilt er in dat spiegelbeeld van de 
hedendaagse Chinese tijdsgeest? 

Sarah Van Eynde (2010) 
 
Elke tijd zijn eigen tijdsgeest. Die tijdsgeest krijgt 
namen en labels, er wordt een boek over geschreven - 
Yizu 蚁族 (“mierenkolonies”, een term gebruikt voor 
gemeenschappen van hoog opgeleide maar straatarme 
jongeren in grote Chinese steden) - of er wordt zelfs 
een soapserie over gemaakt - Woju 蜗 居 
(“slakkenhuis”).  
 
Zoals Mike Wu in zijn column opmerkte (in de vorige 
nieuwsbrief, nvdr) is de Chinese droom veranderd van 
opvoeding en liefde naar bezit. De toenemende 
welvaart van de Chinese bevolking drukt wel degelijk 
een stempel op hun waardepatroon. Het lijkt alsof de 
woorden van Feng Youlan niet langer toegepast kunnen 
worden op de Chinezen: Chinees zijn lijkt niet langer 
verbonden te zijn aan shi shenme maar wel aan you 
shenme. En het logische gevolg van het roeren in de 
inhoud van hun identiteit wordt dan een aanwezig 
drama: een moreel vacuüm. Ze ervaren niet alleen een 
gevoel van totale verdwaling, maar voelen ook een 
druk door het ‘niet genoeg hebben’ en het ‘niet mee 
zijn’. Dat vacuüm kan in combinatie met een onzeker 
bestaan leiden tot ongeziene expressies van frustratie, 
angst en woede, bijvoorbeeld op het internet. Heel wat 
Chinezen herkennen zich in het onzeker bestaan dat 
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vorm krijgt in boeken als Yizu en de soapserie Woju, 
en stilaan verheffen meer en meer Chinezen ook hun 
stem.  
 
Zo is er de nieuwe stem van de ‘Angry Youth’ 
(fenqing 愤青) die vooral, en misschien soms wel 
overdonderend, aanwezig is op het internet. Maar 
achter de soms radicale stem die het label fenqing 
doet vermoeden zit meer. Hun stem weerspiegelt dat 
gevoel van onzekerheid en onrechtvaardigheid, en 
het zoeken naar zekerheid, rechtvaardigheid en een 
identiteit. Er is dus wel degelijk meer dan vastgoed, 
geld, seks, auto’s en macht dat de Chinese 
samenleving beroert. Dat zoekende weerspiegelt zich 
in hun waardepatroon dat uiteenlopend is en soms 
tegenstrijdige krachten lijkt te bezitten. Zij zijn 
‘Chinees’ én bewuste wereldburger. Zij volgen 
internationale trends nauw op de voet en zijn 
bekommerd om wat gaande is in de wereld. Maar in 
die bekommernis plaatsen zij wel hun eigen natie 
voorop. De zoektocht naar een identiteit, naar wat het 
nu net betekent om Chinees te zijn in een 
globaliserende wereld, is nauw verbonden met het 
opkomen van een versterkt nationalisme. (En ik denk 
niet dat China het enige voorbeeld daarvan is als we 
kijken naar de uitslag van de laatste verkiezingen in 
België.)  
 
Chinese jongeren zijn nationalistisch, materialistisch, 
individualistisch en pragmatisch. Maar dat 
nationalisme is nauw verbonden met een 
ideologische factor. Het houdt dus niet op bij deze –
ismes want Chinese jongeren zijn echt bekommerd 
om onrechtvaardigheden en scheeftrekkingen zowel 
in de Chinese maatschappij als wereldwijd. Die 
bekommernis is echter eerder gericht op hun eigen 
individu en is pragmatisch van aard: ze zijn vooral 
bekommerd als die scheeftrekkingen binnen de 
toenemende welvaart in China een directe impact 
hebben op hun persoonlijke leven. Dat nationalisme 
is op die manier niet noodzakelijk verbonden aan de 
partij. Zij kunnen zich even goed tegen de agenda 
van de Chinese Communistische Partij (CCP) kanten 
als tegen het buitenland. Hun bekommernis is niet de 
CCP, maar wel het bouwen van een sterke natie en 
een sterke Chinese identiteit.  
 
De ballon vol dromen die zij hadden, zoals de 
zekerheid die een diploma zou bieden, wordt 
doorprikt op het moment dat zij op de arbeidsmarkt 
terechtkomen. Maar zij geven het niet zomaar op: 
jobhoppen en bijbaantjes zoeken is inderdaad wat 
jonge Chinezen dagelijks bezighoudt. Alles wijkt om 
dat centje extra te verdienen. Ideologie en principes 
worden gestuwd door pragmatisme. In die zoektocht 

naar een identiteit (shi shenme) is men vooral 
bekommerd om het vinden van een welbetaalde job en 
het kunnen kopen van een woonst om de dame te 
bekoren. Opmerkelijk is dat de CCP die evolutie heeft 
gestimuleerd en dat het een - misschien wel onzekere - 
overlevingskracht is geworden voor de partij. Ideologie 
is vervangen door een pragmatisme dat economisch 
meetbaar is. Dus zolang de economie blijft groeien 
behoudt de Partij zijn legitimiteit. Maar als zoveel 
jongeren zich gemarginaliseerd voelen en het gevoel 
delen het ‘niet te kunnen waarmaken’ in het leven, zal 
die partij zijn legitimiteit dan nog behouden? Zullen 
deze jongeren het niet onrechtvaardig vinden en de 
scheeftrekkingen binnen hun eigen natie willen 
aankaarten die effectief impact hebben op hun eigen 
leven - zoals het wordt weerspiegeld in Woju, Yizu en 
het fenqing fenomeen?  
 
Dat de spanningen in de Chinese samenleving een 
impact hebben op de jongere generaties is duidelijk. 
Hopelijk horen de Chinese partij en de publieke opinie 
de hulproep van deze jongeren en schuiven ze hun 
problemen niet zomaar onder tafel, uit het zicht, 
aangezien deze jongeren beschouwd worden als 
delinquenten en onruststokers. Achter hun criminele 
gedrag en drang naar you shenme schuilt wel degelijk 
meer. Hun roep om hulp en hun problemen zijn actueel 
en reëel en vragen om directe zorg en oplossing, 
vandaag.  
 
Reageren op de column? Gebruik Sinoserv! 
 
Filmnotitie 
 
Aftershock (唐山大地震 Tangshan da dizhen, 2010). 
Regisseur: Feng Xiaogang 冯小刚. Met Xu Fan 徐帆, 
Chen Daoming 陈道明, Li Chen 李晨, Zhang Jingchu 
张静初, Chen Jin 陈谨. 

Kristof Van den Troost (2005) 
 
Feng Xiaogang heeft het weer eens geflikt. China’s 
meest succesvolle regisseur, bekend van kaskrakers 
zoals Big Shot’s Funeral (2001), Cell Phone (2003) en 
A World Without Thieves (2004), overtrof deze zomer 
met Aftershock de recordopbrengsten van The 
Founding of A Republic (2009) en ziet voor het eerst 
één van zijn films geselecteerd als de Chinese 
inzending voor de Oscars. Aftershock, gebaseerd op een 
roman van Zhang Ling, is een moderne wenyi pian 文
艺 片  (Chinees melodrama) over de traumatische 
gevolgen die de Tangshan aardbeving van 1976 heeft 
op een familie. De (psychologische) littekens 
veroorzaakt door de aardbeving genezen voor deze 
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familie pas 32 jaar later, in de nasleep van de 
aardbeving in Sichuan.  
 
Feng balanceert in zijn film op meesterlijke wijze de 
verschillende elementen die in China onontbeerlijk 
zijn om een groot commercieel succes te scoren met 
een lokaal gemaakte film. Langs de ene kant 
herschrijft Aftershock de Chinese geschiedenis op 
een manier die strookt met de versie van de 
Communistische partij, en verzekert het zich zo van 
de officiële goedkeuring en ondersteuning die van 
The Founding of the Republic een kaskraker maakten. 
Langs de andere kant slaagt Aftershock er in een 
pakkend verhaal te vertellen dat naar verluidt in 
China hele filmzalen aan het huilen bracht. De film 
werd bovendien als een echte “event film” massaal 
gepromoot met een trailer die de spectaculaire 
speciale effecten in de verf zette, en is ook de eerste 
Chinese film gemaakt in samenwerking met IMAX. 
Men verwacht dat de film in IMAX zalen over heel 
de wereld vertoond zal worden.  
 
Desalniettemin is dat spectaculaire slechts een 
beperkt onderdeel van de film, en staat het helemaal 
in dienst van het centrale drama. Dat drama begint 
wanneer Li Yuanni (Xu Fan) na de aardbeving moet 
kiezen tussen haar zoon of dochter, want slechts één 
van hen kan gered worden. Li kiest uiteindelijk voor 
haar zoon Fang Da (Li Chen). Dochter Fang Deng 
(Zhang Jingchu), die Li’s beslissing hoort, overleeft 
onverwachts, maar laat haar familie in de waan dat 
ze dood is en wordt gauw daarna geadopteerd door 
een koppel dat voor het Rode Leger werkt. De rest 
van de film toont wat er gebeurt met elk van de drie 
overlevende familieleden in de daaropvolgende jaren.  
 
De focus op het wedervaren van een familie tegen de 
achtergrond van de moderne Chinese geschiedenis 
was een kenmerk van menig gevierde Chinese film 
tijdens de jaren 80 en 90. Films van deze periode 
concentreerden zich vaak op de trauma’s van de 
Culturele Revolutie, of op andere pijnlijke periodes 
in China’s tumultueuze 20ste eeuw. Aftershock is tot 
op zekere hoogte een tegenpool van deze vaak zeer 
pessimistische films: Feng schetst een opmerkelijk 
nostalgisch beeld van het China van de jaren 70 en 
toont vervolgens in latere periodes een gestaag rijker 
wordende bevolking en stadsomgeving. Wanneer de 
nu welgestelde familieleden zich aan het eind van de 
film verzoenen, is het beeld van een welvarend en 
gezond China in de 21ste eeuw compleet. En dat 
allemaal dankzij de heldhaftige soldaten van het 
Chinese Volksbevrijdingsleger en de hulpbiedende, 
vaderlandslievende entrepeneurs natuurlijk.  
 

Aftershock slaagt er in een verhaal te vertellen dat boeit 
voor meer dan twee uur en u uw wekelijkse 
kathartische huilbui garandeert. De acteurs (inclusief de 
verschillende kindsterretjes) leveren uitstekend werk, 
met enkel Xu Fan die af en toe het woord “overacting” 
nieuwe diepgang geeft. Men heeft niettemin het gevoel 
dat meer complexitieit mogelijk was geweest in deze 
film, zowel in de emoties en persoonlijkheid van de 
karakters, als in de historische achtergrond die de film 
schetst. Er wordt bijvoorbeeld gehint naar het seksueel 
misbruik door Fang Dengs adoptievader – een aspect 
dat expliciet behandeld wordt in het originele boek, 
maar dat gemakkelijk gemist kan worden in de film. 
Meer complexiteit is echter misschien wat teveel 
gevraagd van een blockbuster, en als commercieel 
entertainment is de film niettemin waarschijnlijk het 
beste dat de Chinese filmindustrie dit jaar zal 
produceren.  
 
Laat dus voor een keer de popcorn in de lobby en 
opteer eerder voor een maxiverpakking papieren 
zakdoekjes.  
 
 
Proficiat 
 
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... 
 
Alexander, een zoon voor Joke Dams (2006) en Tom 
Van Calster, werd geboren te Diest op 4 oktober. 
Cassandra heeft nu een jongere broer als speelmakker.  
 
Op 8 oktober 2010 werd Stine geboren, een zusje voor 
Bregt en een dochtertje voor Els Hedebouw (2000) en 
Hans Tindemans. 
 
Een bruiloft voor... 
 
Kristien Stessens (2002) trouwde op 4 september te 
Vremde met Roel Wirix-Speetjens.  
 


