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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.

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. 

KS: Welke taak zie je voor een “sinoloog” in de huidige globaliserende wereld
weggelegd?

We beseffen allemaal dat China meer aanwezig is in ieders leven hier. Ik ijver ervoor dat  sinologen
terecht komen in alle mogelijke maatschappijtakken. De Eerste Minister van Australië, Kevin Rudd, is
van opleiding sinoloog,  en dat legt hem geen windeieren. Al is Australië natuurlijk veel meer dan ons
land geënt op de Chinese economie.

KS: Wat wil je nog realiseren in de toekomst?

In mijn professioneel leven heb ik nooit een duidelijke carrièreplanning gemaakt, het is gelopen zoals
het liep. Misschien wil ik nog wel eens een vervolg schrijven op de Chinese eigentijdse
verhalenbundel “Deng Poes” die ik in beperkte oplage uitgaf na mijn terugkeer uit China. Zo zou ik
kunnen nagaan wat er geworden is van de personaliteiten uit China’s jaren ’90 die ik erin beschrijf.

KS: Welke andere passies/hobby’s heb je naast jouw werk?

Als tegenzet op een hectische job, heb ik een rustplaats nodig. Dat heb ik thuis, waar ik me stap voor
stap aan het koken zet. Ik heb nog een hele weg te gaan, maar het is eens iets anders dan China. Ik
kook – nog – geen Chinees.

KS: Hoeveel verdien je? 

Ik heb geen speciale verloning als sinoloog, maar ben betaald als Vlaams administratief ambtenaar
tewerkgesteld in het hoger onderwijs. Ik ben er best tevreden mee.


