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Bie Geivers studeerde sinologie van 1989 tot 1994 (met tussenin één jaar in Nanjing), voegde daar een jaar 
filosofie aan toe, en schreef daarna een doctoraat over Feng Youlan (1895-1990), een van de belangrijkste 
Chinese filosofen van de 20ste eeuw. Terwijl Bie in de Ardennen een nieuwe carrière uitbouwde, bleef Feng 
Youlan in sinologie af en toe opduiken: in publicaties, discussies en lessen. En dan dachten we altijd even aan 
Bie en aan het idyllische huisje op de groene bergtop. Nu ze naar de bewoonde wereld teruggekeerd is, hebben 
we van de gelegenheid gebruik gemaakt om haar voor een interview te strikken. Haar kronkelend ‘pad’ toont hoe 
moeilijk het is te voorspellen waar een sinoloog zoal terecht komt. Met het karakter, en een avontuurlijke partner 
als die van Bie, kan je ongeveer overal belanden. 
 
CD: Wat heb je na je studies in Leuven gedaan? 
 
Mijn loopbaan volgt niet echt het normale ‘pad’, maar is er een van sprongen die blijkbaar een soort van 10-
jarenplan volgen. Na sinologie, inclusief een jaar Nanjing, deed ik een enige kandidatuur filosofie en daarna was 
ik 4 jaar zoet met mijn doctoraat over Feng Youlan. Na deze 10 jaren ‘sinologie’ was het tijd voor iets helemaal 
anders. Samen met mijn partner ben ik naar de Ardennen getrokken, waar we 10 jaar lang een Bed&Breakfast en 
Trekkingschool hebben uitgebaat. Veel mensen vonden dit een gekke sprong - na een doctoraat sinologie 
volledig achterlaten - maar voor mij was dit een heel logische stap. Reizen was toen een redelijk grote passie en 
na het theoretische gebeuren van een doctoraat, wou ik met mensen en in de natuur werken. Deze ommezwaai 
betekende voor mij helemaal niet dat ik de jaren ervoor als verloren beschouwde. Integendeel, ik zou het niet 
hebben willen missen. Maar het voelde aan als een afgerond hoofdstuk. 
 
CD: Waar ben je nu mee bezig? 
 
De Trekkingschool (www.trekkingschool.be) bestaat nog steeds en ik werk daar nog achter de schermen. Maar 
het was opnieuw tijd voor verandering: het leven in de bossen was prachtig, maar nu wou ik me terug 
onderdompelen in het culturele leven en het stadsgevoel. Sinds enkele maanden werk ik daarom voor de 
organisatie achter het Internationaal Kortfilmfestival Leuven, het documentairefestival Docville en Cinema Zed 
(de bioscoop in STUK). Geïsoleerd in de Ardennen, had ik 10 jaar lang geen film of toneel meer gezien. Nu zit 
ik bij de bron gretig mijn achterstand in te halen. 
 
CD: Wat vond je het meest waardevol aan je opleiding? Ontbrak er iets? 
 
Het meest waardevolle is dat je - letterlijk en figuurlijk - je horizon verruimt. Ik heb het voordeel dat ik drie jaar 
‘het oude’ regime onder prof. Libbrecht heb meegemaakt en nadien ook de nieuwe focus die prof. Standaert 
meebracht. De aandacht voor het hedendaagse China, in al zijn aspecten, ontbrak toch wel in die eerste jaren, 
waar de nadruk te eenzijdig lag op klassiek China. Ik herinner me die eerste lessen van prof. Standaert nog goed, 
waar we onder andere via het tijdschrift China News Analysis plots een beeld kregen van een complex en 
hedendaags China. Maar toch zal ik ook de lessen van prof. Libbrecht, met zijn pogingen om alle filosofische 
stromingen in te passen in allesomvattende schema’s, nooit vergeten. 
 
CD: Zou je opnieuw Sinologie gaan studeren als je kon terugkeren in de tijd? 
 
Ja, zeker. Ik ben ervan overtuigd dat je moet kiezen voor wat je interesseert. Dat geldt zowel voor studies als 
voor werk. 
 
CD: Wat is je meest bijblijvende herinnering aan je studententijd in Sinologie? 
 
Eigenlijk toch vooral de periodes in China zelf. In die jaren was het nog niet zo gebruikelijk om een jaar naar 
China te gaan. Maar het jaar dat ik tussen mijn twee licentie-jaren in Nanjing verbleef, heeft zeker een grote 
invloed gehad op wie ik ben. Ik kreeg er eigenlijk een soort van basisvertrouwen in het leven. Als 20-jarige 
helemaal aan de andere kant van de wereld (toen nog zonder email en internet) voelde ik me enerzijds klein, 
maar anderzijds heel sterk. Het heeft me geleerd dat je uit je vertrouwde wereldje kan stappen en dat je kan 
kiezen om de wereld daarbuiten ook te ontdekken. 


