
S-Interview:  
Anneleen Van Landeghem (2006) 

Kristof	  Van	  den	  Troost	  (2005)	  
	  
Weinig sinologen kunnen pochen dat ze de hand van Xi Jinping 
hebben geschud, maar Anneleen Van Landeghem is één van de 
gelukkigen. Na studies in Leuven, Harbin en Hong Kong, maakte ze 
de moedige keuze om in Taipei een tweejarige master te gaan 
studeren. Ondertussen werkt ze al zes jaar in Beijing, waar ze als 
economisch en commercieel adviseur bij de Luxemburgse 
ambassade vaak oog in oog komt te staan met prominente figuren 
in de Chinese overheid.  
	  
KVDT: Wat heb je na je studies in Leuven gedaan?  
 
Na Sinologie ben ik eerst naar Taiwan getrokken. Ik was al op 

uitwisseling geweest in Harbin en Hong Kong, en vond dat Taipei niet aan dat lijstje mocht ontbreken. 
Ik ben er met een beurs van de Taiwanese overheid een “Master in Money and Banking” gaan 
studeren. De naam van de studie is erg Chinees, maar het was in feite een master in financiële 
economie. Niet meteen nuttig want toen ik afstudeerde in 2008 zaten we volop in de financiële crisis! 
Ik ben na die tweejarige master teruggekeerd naar Europa, en aangezien ik in Taiwan een leuke 
Nederlander had leren kennen ben ik naar Rotterdam verhuisd en ben ik daar mijn zoektocht naar een 
job begonnen. Het bleek niet zo moeilijk om een China-gerelateerde job te vinden, als je maar bereid 
was naar China te verhuizen. En zo geschiedde. Na een aantal maanden in Nederland te hebben 
gewerkt werd ik uitgezonden naar Beijing. 
 
KVDT: Waar ben je nu mee bezig? 
 
Na drie jaar bij Nutreco (een agribedrijf) kwam er een functie vrij als economisch en commercieel 
adviseur bij de Luxemburgse ambassade. Ze zochten iemand met ervaring in het Chinese bedrijfsleven 
die vloeiend was in Chinees, Engels, en Frans. Omdat ik tijdens mijn jaren bij Nutreco duidelijk 
gemerkt had dat in China de overheid het bedrijfsleven overheerst, vond ik het een goed idee om eens 
de andere kant van het gebeuren te verkennen. 
 
Als sinoloog is mijn huidige job een beetje een droom – na een maand kon ik al naar de Great Hall of 
the People om de opening van het Nationale Volkscongres bij te wonen, de laatste keer dat Bo Xilai 
nog mee op het podium zat! En toen de nieuwe Luxemburgse ambassadeur zijn credentials moest gaan 
overhandigen aan Xi Jinping, was ik er bij om Xi een handje te schudden. Als de minister van 
financiën hier is zitten we met gouverneur Zhou Xiaochuan en met minister Lou Jiwei aan tafel… Een 
betere praktijkinvulling van onze studie is er niet. Een ander recent historisch moment waren de 
onderhandelingen in Beijing over het opzetten van de Asian Infrastructure Investment Bank waar 
Luxemburg als eerste Europees land zijn kandidatuur voor had ondertekend.  
 
KVDT: Wat vond je het meest waardevol aan je opleiding? 
 
Het is al vaker gezegd in deze nieuwsbrief, maar onze goede kennis van het Chinees moet niet 
onderschat worden. We worden daar echt om geprezen en ik hoop dat nu professor Zhao met pensioen 
is er iemand anders in de plaats komt om tot in het oneindige afkeurend te knikken als de studenten een 
toon fout hebben. 
 
KVDT: Ontbrak er iets? 
 
Ik vond dat er in de economische richting meer aandacht mocht zijn voor het moderne China. Gelukkig 
kon ik in mijn tweede licentie op uitwisseling naar Hong Kong, waar er een grote keuze vakken was: 
Chinese marketing, Chinees recht, Chinese economie etc. Voor mij was dat jaar echt een grote 
meerwaarde. En het leven in Hong Kong was ook meer dan fantastisch. 
 
  



KVDT: Zou je opnieuw Sinologie gaan studeren als je kon terugkeren in de tijd? 
 
Zeker en vast. In het nieuwe bachelor / master systeem zou ik wel een andere master gaan doen. Ik zie 
hier in Beijing nog sinologen van andere landen: als je naast Sinologie niet nog een expertise 
ontwikkelt, is het niet altijd gemakkelijk een toffe job te vinden. Ik moet hier trouwens wel bijzeggen 
dat professor Standaert dit ook altijd heeft aangemoedigd. 
 
KS: Wat is je meest beklijvende herinnering aan je studententijd in Sinologie? 
 
We zaten met heel weinig in het jaar en dat was best gezellig.  
 
KVDT: Welke taak zie je voor een "sinoloog" in de huidige geglobaliseerde wereld 
weggelegd? 
 
Sinds wij afgestudeerd zijn is China niet meer het “Verre” Oosten maar is het een onontkoombaar 
onderdeel van vele Europese bedrijfsstrategieën. De Chinese bedrijven hebben ook duidelijk de weg 
naar Europa gevonden. Sinologen zullen hier zeker een belangrijke rol kunnen spelen. De 
moeilijkheden die bedrijven vroeger hadden (en nog steeds hebben) bij het “Zakendoen in China”, 
hebben de Chinese bedrijven nu bij het “Zakendoen in Europa”: niet simpel voor de bedrijven die de 
stap wagen. Sinologen kunnen hierbij helpen. 
 
KVDT: Welke andere passies/hobby's heb je naast jouw werk? 
 
Ten eerste uiteraard mijn dochtertje. 
 
Verder zijn wij ook fervente hikers. Voordat we een baby’tje hadden gingen we elke zondag hiken op 
niet gerenoveerde stukken van de Muur. Ondertussen kunnen we niet zo vaak meer gaan, maar het 
leven in een grote stad doet ons wel snakken naar meer tijd in de bergen en in de natuur. Verder is het 
culturele aanbod in Beijing zo uitgebreid en gevarieerd dat we ons nooit moeten vervelen. 
 
KVDT: Hoeveel verdien je? Of (minder Chinees) hoeveel denk je dat een beginnende 
werkende sinoloog als loon kan verwachten? 
 
Ik denk dat een beginnende sinoloog zich aan een gewoon marktconform salaris mag verwachten in 
België. Met de huidige wisselkoers is het ook al interessanter geworden om te werken op een lokaal 
contract in China. Vette expatcontracten bestaan bijna niet meer. Heel veel bedrijven in China 
lokaliseren of geven buitenlandse werknemers een “Local Plus” contract. 


