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De voorzitter aan het woord 

Els Hedebouw (2000) 
 大家好! 

 

Hopelijk hebben jullie allen een deugddoende 

zomer(vakantie) achter de rug en zijn jullie klaar voor 

de 16
e
 uitgave van onze Sinalumni nieuwsbrief. Ook 

deze keer bestaat deze uit een interview met één van 

onze afgestudeerde sinologen en allerlei leuke en 

interessante nieuwtjes. Als jullie ideeën hebben voor 

nieuwe of andere rubrieken, één adres: Kristof Van den 

Troost (shanghai454@hotmail.com). 

 

In november organiseren we traditiegetrouw onze 

jaarlijkse activiteit, gevolgd door een receptie. Deze 

keer verwelkomen we Frank Kouwenhoven en Antoinet 

Schimmelpenninck, twee onderzoekers van Chinese 

muziek en medeoprichters van CHIME, the European 

Foundation of Chinese Music Research (gevestigd te 

Leiden). Zij zullen hun documentairefilm laten zien 

over het ritueel Chinees schaduwtheater, waarna er tijd 

is voor een discussie over een waaier van gerelateerde 

onderwerpen. Het belooft een boeiende en sfeervolle 

avond te worden, dus noteer alvast in jullie agenda: 

 

Woensdag 5 november om 20.00u in MSI 00.20 

Chinees schaduwtheater:  

documentairefilm en discussie 

 

Nog even dit: Wil je zonder onderbreking de 

nieuwsbrief blijven ontvangen en genieten van alle 

Sinalumni voordelen, vergeet dan ook niet je 

lidmaatschap te vernieuwen voor 2009 door 15 euro te 

storten op het rekeningnummer 431-0764321-28 met 

als referentie jouw naam en Sinalumni lidgeld 2009. 

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 5 november! 

 

 

 

S-Interview:  
Marie-Anne Persoons (1984) 

  Carine Defoort (1983) 

 

Wie tijdens het Master jaar een beurs aanvraagt voor 

China via de Vlaamse Gemeenschap, beseft wellicht 

niet dat er een doctor in de sinologie betrokken is in de 

procedure, en nog wel iemand van onze eigen 

universiteit. Sterker nog: Marie-Anne Persoons heeft 
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ooit Chinees gedoceerd aan de K.U.Leuven, maar is 

eigenlijk altijd meer geweest dan een sinoloog, zowel 

in haar opleiding als  latere carrière. Iemand met veel 

beroepservaring in de omgang met Chinezen, en met 

een hart voor Aziatische kunst. 

 

CD: Wat heb je na je studies in Leuven 
gedaan? 
 

Mijn studies zijn eigenlijk nogal lang uitgelopen. Na 

mijn afstuderen als licentiaat in de Oosterse filologie 

en geschiedenis in 1984 heb ik een jaar in Taiwan 

gestudeerd. Na terugkeer naar België heb ik nog een 

bijzondere licentie wijsbegeerte behaald om tenslotte 

in 1995 te promoveren in de Oosterse studies. 

Uiteraard waren die vervolgstudies gecombineerd 

met professionele activiteiten: eerst aan de KU 

Leuven als vrij assistent bij het project Corpus 

Topographicum Indiae Antiquae en vervolgens als 

lesgever Chinees bij het ILT. Verder heb ik nog 

gewerkt als beëdigd tolk Chinees aan de rechtbank 

van Antwerpen en heb ik allerlei lesopdrachten 

gehad, zowel in het secundair onderwijs als aan de 

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (nu 

Hogeschool Antwerpen) en aan het Kunsthistorisch 

Instituut van Antwerpen als docente Aziatische kunst. 

 

CD: Waar ben je nu mee bezig? 
 

Sinds 1996 werk ik voor de Vlaamse overheid. Op 

dit moment ben ik ingeschakeld in de afdeling 

Internationale Relaties van het Departement 

Onderwijs en Vorming. Sporadisch heb ik hier wel 

eens met Azië te maken (bvb. met de screening van 

Chinese studenten die in Vlaanderen komen 

studeren), maar mijn hoofdopdracht situeert zich op 

het vlak van het Europees onderwijsbeleid. Op dit 

moment ben ik ook algemeen coördinator van het 

(Europees) secretariaat voor het Bolognaproces 

(Europees integratieproces voor hoger onderwijs 

waarbij inmiddels 46 Europese landen aangesloten 

zijn). Dit Bologna secretariaat is voor de periode 

2007-2010 toevertrouwd aan de Beneluxlanden. Wij 

zijn nu volop bezig met de voorbereiding van de 

Ministeriële Bolognaconferentie die op 28-29 april 

2009 plaatsvindt in Leuven en Louvain-la-Neuve. 

 

CD: Wat vond je het meest waardevol aan je 
opleiding? 
 

Het feit dat je je voortdurend moet openstellen voor 

andere culturen en tegelijk je eigen cultuur gaat 

bevragen en als het ware “van buitenaf” leert 

bekijken. 

CD: Ontbrak er iets? 

 

Aan welke opleiding ontbreekt er niets? 

 

CD: Zou je opnieuw sinologie studeren als je 
kon terugkeren in de tijd? 
 

Moeilijke vraag. Ik heb eigenlijk geen sinologie 

gestudeerd. Ik ben weliswaar  tijdens mijn 

humanioratijd begonnen met het volgen van Chinese 

taallessen, maar uiteindelijk heb ik mij in de eerste 

kandidatuur  ingeschreven voor de vakgroep Indo-

Iranistiek vanwege mijn grote belangstelling voor het 

boeddhisme en het feit dat ik absoluut Sanskriet wilde 

leren. Naderhand is Chinees meer en meer gaan 

domineren, zowel in studies als in professionele 

activiteiten. Maar om op de vraag te antwoorden: ja, ik 

zou wellicht weer in de Oosterse richting beginnen, 

misschien gecombineerd met archeologie, zoals dit 

tegenwoordig met het nieuwe major/minorsysteem 

mogelijk is, want mijn belangstelling is met de jaren 

meer in de richting van de Aziatische kunst komen te 

liggen. 

 

CD: Wat is je meest bijblijvende herinnering 
aan je studententijd in de sinologie? 

 

Leuke herinneringen vooral, zoals de vaak hilarische 

misverstanden met onze docenten uit de Volksrepubliek 

China. In de jaren tachtig moeten die mensen echt een 

cultuurshock hebben gekregen wanneer ze aan onze 

“losse bende” moesten lesgeven. Anderzijds denk ik 

met veel plezier terug aan de persoonlijke contacten die 

we met onze professoren hadden. In onze kleine 

studentengroepen was dit nog mogelijk. In meer 

bevolkte studierichtingen ging het er noodgedwongen 

meer onpersoonlijk aan toe. Ik denk op dit moment 

vooral met weemoed terug aan Professor Skalmowski 

die ons zopas verlaten heeft. Het voorrecht om met een 

handjevol mensen bij hem een les Avestisch te mogen 

volgen of de Turfan archieven tot leven te zien komen, 

dat blijft je een leven lang bij. 

 

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

 

Met de toenemende rol van China op het mondiaal 

forum, heeft men meer dan ooit sinologen nodig. De 

westerse wereld heeft immers nood aan mensen die een 

nuchtere kijk op China kunnen aanreiken en die niet-

sinologen niet alleen kunnen wijzen op de 

mogelijkheden van het land maar ook op de 

beperkingen; en die met Chinezen kunnen 

communiceren in hun eigen taal. Het valt me altijd op 

hoe bij Chinezen de spreekwoordelijke directheid in de 
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communicatie wegsmelt zodra ze gedwongen worden 

Engels te praten. 

 

Het volledige interview met Marie-Anne Persoons, 

waarin o.a. haar toekomstplannen, hobby’s en zelfs 

salaris besproken worden, 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 

 

 

Filmnotitie 
 
Het dubieuze traject van een kogel: Ballistic 

Kristof Van den Troost (2005) 

 

Ballistic (弹道 Dandao, 2008). Regisseur: Lawrence 

Lau (刘国昌 Liu Guochang). Met Simon Yam (任达华 Ren Dahua) en Zhang Xiaoquan (张孝全). 

 

U herinnert het zich waarschijnlijk nog wel: vlak 

voor de Taiwanese presidentsverkiezingen van 2004 

worden uittredend president Chen Shuibian en vice-

president Annette Lu het slachtoffer van een 

(mislukte) aanslag op hun leven. Of zo leek het toch: 

al gauw speculeerde men dat de aanslag opgezet spel 

was om Chen wat extra stemmen op te leveren en 

hem aan een nieuwe termijn als president te helpen. 

Er hing inderdaad een verdacht geurtje rond de zaak: 

waarom verkoos Chen om vlak voor de stembusdag 

onbeschermd in een jeep door de stad te paraderen? 

Kwam de plaats van zijn schotwond wel overeen met 

het vermoedelijke traject van de kogel? De bevolking 

van Taiwan had weinig tijd dit allemaal te 

overwegen: twee dagen later werd Chen met een 

minieme meerderheid van de stemmen herkozen 

voor een tweede ambtstermijn. De zaak bleef echter 

aanslepen: de oppositie weigerde de uitslag te 

aanvaarden, eiste een grondig onderzoek en 

organiseerde protestacties tot maanden na het 

incident – Taiwans prille democratie stond onder 

zware druk. 

 

Dat de kwestie gesneden koek is als materiaal voor 

een film, is blijkbaar ook Lawrence Lau niet ontgaan: 

in Ballistic geeft de Hongkong regisseur zijn versie 

van de gebeurtenissen. Alhoewel de namen van de 

protagonisten gewijzigd zijn (om rechtszaken te 

vermijden?), zorgt Lau ervoor dat de hoofdpersonages 

onwaarschijnlijk veel op de echte personen lijken. Ook 

volgt hij de details van de zaak zeer precies, en past hij 

ze handig in een samenzweringscomplot dat niet eens 

zo vergezocht lijkt. In goede Hongkong traditie brengt 

Lau zijn verhaal in de vorm van een politiethriller: de 

gangsterwereld speelt een sleutelrol in de 

samenzwering (misschien niet zo verrassend in het 

geval van de Taiwan politiek), en het bloed vloeit meer 

dan rijkelijk. Bovendien is ook Simon Yam van de 

partij. Yam is stilaan hèt gezicht van Hongkong aan het 

worden: in het afgelopen jaar speelde hij een rol in niet 

minder dan zes films en een televisieserie. Meestal 

verschijnt hij in de rol van politieagent, en ook deze 

keer is hij overtuigend in de rol van de dienstdoende 

inspecteur.  

 

Het merendeel van de cast is echter Taiwanees, en de 

film zal dan ook wel als een Taiwan film gepromoot 

worden in het buitenland. Dat de film ook buiten 

Hongkong en Taiwan te zien zal zijn is zeker niet 

onwaarschijnlijk. Ballistic mag dan geen nieuwe 

Infernal Affairs zijn, maar is ongetwijfeld een van de 

betere films die in 2008 uit dit deel van de wereld 

komen. Al was het maar omwille van de (fictieve) blik 

achter de schermen die de film biedt: een kletterende 

ruzie tussen de gehate president en zijn nog meer 

gehate First Lady waarnemen, het geeft een zekere, 

moeilijk uit te leggen… voldoening. 

 

Kristof Van den Troost post regelmatig film-

besprekingen van voornamelijk Chinese films op de 

volgende website: http://cinemacity.informe.com (in het 

Engels) U bent ook vriendelijk uitgenodigd om op deze 

website uw eigen filmbesprekingen te posten.  
 
 

Thee en kalligrafie 
    David Belis (2008) 

 

BeLong, de onlangs opgerichte multiculturele 

vereniging voor Belgen en Chinezen, hield op 19 mei 

2008 haar eerste activiteit. Een vijfentwintigtal mensen 

kon genieten van een heuse Chinese theeceremonie in 

de tuinen van het ACW-gebouw in Leuven, 

gecombineerd met kalligrafielessen gegeven door een 

bekende Chinese kalligraaf uit Antwerpen.  

 

In een aangename en opgewekte sfeer hadden de 

deelnemers de kans om zelf met een kalligrafiepenseel 

aan de slag te gaan, of buiten te genieten van een 

theeceremonie uitgevoerd door een Chinese schone. 

Voor beide activiteiten had BeLong enkele sinologen 



 

 

   Oktober 2008 

 

 

4

4

opgetrommeld om te tolken tussen het Chinees en het 

Nederlands.  

 

Voor BeLong was het een geslaagde voorzet naar 

meer van hetzelfde, en aan de reacties van de 

deelnemers te zien konden ook zij zich vinden in het 

uitgangspunt van BeLong: multiculturele activiteiten 

aanbieden die interessant en educatief zijn, maar 

bovenal tof om aan deel te nemen. 

 
 

CSAL: De Chinese Studenten-
vereniging in Leuven      David Belis (2008) 

 
De Chinese studentenvereniging in Leuven: elke 

sinoloog heeft er ooit wel eens van gehoord, maar 

niemand heeft ze ooit gezien. Of zo lijkt het toch. De 

officiële naam van de vereniging is CSAL, Chinese 

Student Association Leuven. Ze zijn nauw verbonden 

met de Chinese ambassade in Brussel (of wat dacht u) 

en ze organiseren dan ook activiteiten in 

samenwerking met het departement voor onderwijs 

binnen deze ambassade.  

 

Toch zijn ze niet zo onzichtbaar als ze lijken. Als u 

eens een pingpong balletje wilt slaan, zin heeft om te 

tennissen, te basketballen, of op een andere manier 

uw fysieke (en en-passant taalkundige) conditie te 

verbeteren, kan u bij hen terecht. Persoonlijk 

onderhoud ik goede contacten met Liu laoshi, één 

van de meer actievere onder de CSAL-leden. Het is 

onder meer dankzij hem dat ik dat andere grote 

evenement van de CSAL mee heb mogen presenteren 

vorig jaar: het jaarlijkse Chinese nieuwjaarsfeest in 

Groep-T. Een derde belangrijke activiteit van de 

CSAL is de ontvangst en begeleiding van nieuwe 

Chinese studenten in ons klein-maar-fijne 

Belgenlandje.  

 

Mocht u meer willen weten dan kan u altijd terecht 

op het populaire forum Luwen Xinqing 鲁 汶 , 

ondersteund door de CSAL en nog steeds de place-

to-be voor sinologen en sinalumni om in contact te 

komen met Chinezen in het Leuvense. 

 

Website CSAL: http://csal.studentenweb.org/ 

 

 

Inzamelactie Sinalumni voor 
aardbeving in Sichuan 

   Els Hedebouw (2000) 

 

Op aanvraag van één van onze sinologiestudenten, 

Jef Vreys, die vorig academiejaar in de Chinese 

provincie Sichuan studeerde, organiseerde Sinalumni in 

mei 2008 een inzamelactie om de getroffen regio 

financieel te steunen. Via deze inzamelactie hebben we 

niet minder dan 1815 euro of omgerekend ongeveer 17 

000 renminbi kunnen overmaken aan het ‘Sichuan 

Quake Relief’ fonds. Zowel sinologiestudenten als 

afgestudeerde sinologen hebben massaal geld gestort. 

Sinalumni wil iedereen nog eens via deze weg 

bedanken voor de genereuze steun! 

 

Meer info over Sichuan Quake Relief, zie: 

http://www.sichuan-quake-relief.org/ 

 

Foto’s doorgestuurd door Sichuan Quake Relief: 

 

 
De nieuwe gebouwen van de Huangping middelbare school  

in Qingchuang 

 

 
De donaties van sinologiestudenten en sinalumni werden 

gebruikt om speelgoed (badmintonraketten en ballen) en 

“back-to-school”-kits (incl. rugzak, potlood, pen, schriftjes, 

pennenzak, gom en potloodslijper) voor de leerlingen te 

kopen. 
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Peixun leerkrachten Chinees, 23-27 
juni 2008   Anneleen Verstegen (2004) 
 
Net zoals vorig jaar organiseerde de Belgian Chinese 

Language Association (BCLA), in samenwerking 

met de Chinese ambassade, in juni een bijscholing 

voor leerkrachten Chinees. Voor wie de BCLA (nog) 

niet kent: deze vereniging wil leerkrachten Chinees 

over heel België de gelegenheid geven om samen te 

werken en kennis en materiaal uit te wisselen. 

 

De leerkrachten, die dit jaar speciaal uit China 

kwamen om ons te begeleiden, waren Su Yingxia 

laoshi en Jiang Xin laoshi. Zij kweten zich met veel 

ijver van hun taak en maakten er een drukke, maar 

aangename en leerrijke week van. 

 

Het gevarieerde programma bood voor elk wat wils: 

lezen, luisteren, spreken, schrijven, woordenschat, 

grammatica… En hoe breng je dat alles over aan de 

studenten? Het werd een ware kruisbestuiving tussen 

China en België. Ook niet-leerkrachten konden in het 

programma wel iets vinden dat voor hen interessant 

was. Bovendien was het een gelegenheid om een hele 

week (of enkele dagen voor wie er niet de hele tijd 

kon bij zijn) intensief met Chinees bezig te zijn, een 

echte opkrikker voor de niet-Chineestaligen onder 

ons. 

 

Deze bijscholing, onder leerkrachten Chinees nu ook 

bekend als “de peixun”, begint stilaan een vaste 

traditie te worden. Dank aan de Chinese ambassade 

voor de fondsen om dit mogelijk te maken, de hulp 

bij de organisatie en het aanbieden van het 

openingsbanket. 

 

Hopelijk kunnen we dit initiatief volgend jaar verder 

zetten en verder ontplooien. We houden jullie op de 

hoogte, iedereen is welkom, leerkracht Chinees of 

niet. 

 

Voor meer info over BCLA: bclainfo@gmail.com 

 
 

Tentoonstelling: 
Het graf van de keizer 
Een beeldverhaal in schilderijen van 
Gerolf Van de Perre      Martine Torfs (1989) 

 

Het thema stadsontwikkeling en migratiestromen in 

China inspireerde een docu-fictioneel beeldverhaal 

van een schilder die lang in zowel Beijing als 

Shanghai de sfeer van een verdwijnende buurt 

opsnoof. Hij deed dat aan de zijde van zijn vrouw 

Martine Torfs, een alumna van het afstudeerjaar '89! 

 

Binnenkort volgt de gelijknamige beeldroman, 

uitgegeven door Bries (www.bries.be) en verschijnt een 

Engelse versie, The Emperor's Tomb. Het graf van de 

keizer is bovendien te bewonderen op het komende 

Internationaal Stripfestival van Angoulême in een 

tentoonstelling met 20 Vlamingen van de nieuwe 

lichting, "Ceci n'est pas une BD flamande". 

 

Waar? Centrale bibliotheek Kuleuven, Mgr. 

Ladeuzeplein 21, Leuven 

 

Wanneer? zondag 26 oktober (openingsnamiddag van 

14:00 tot 18:00) tot donderdag 27 november 

 

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 bruiloft voor... 
 

Vincent Chung Kit Lau en Lise Lotte Skovbjerg 

trouwden op 10 mei 2008. 

 

Luc Etienne en Marian Pauwels traden in de echt op 2 

augustus 2008. 
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Inschrijving en identificatiefiche 

 
Je kan lid worden voor het jaar 2009 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 

P.O. Box 3318 

Blijde Inkomststraat 21, 3000 Leuven. 


