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De voorzitter aan het woord 
David Belis (2008) 

 
Beste Sinalumnni, 
 
大家好 
 
Het voorjaar heeft lang op zich laten wachten, maar nu 
de zon eindelijk is teruggekeerd valt ook de lente-editie 
van de Sinalumni nieuwsbrief in jullie bus. In deze 
editie zijn er naar goede gewoonte tal van interessante 
artikels, nieuwtjes en weetjes door en voor Sinalumni. 
Je vindt onder andere een S-interview met Lothe 
Verstraete (2008), een alumnus die nu voor Flanders 
Investment and Trade Chinese investeringen naar onze 
contreien brengt. Ook interessant is het vervolg van de 
discussies over het geven van Chinees in het 
middelbaar onderwijs en het verslag van de 
"Frankrijkdag", die twee Franse sinologen naar hier 
haalde. De twee bezoekers deelden onder andere hun 
inzichten over de aloude vraag of we nu moeten 
focussen op regiostudies of eerder op disciplines zoals 
economie, recht of politieke wetenschappen. 
 
Zeker niet te 
missen in deze 
nieuwsbrief is de 
bijdrage over de 
doctoraats-
verdediging van 
alumni Sara Van 
Hoeymissen (2001) 
en Frederik 
Vermote (2004). 
Ook het bezoek van voormalig leraar Chinees aan het 
departement Sinologie, Zhang Dexin (zie foto), staat in 
de kijker. Verder nog in deze editie: een 
boekbespreking, de vaste filmrubriek, geboortes, 
huwelijken en andere sino-weetjes. 
 
We zijn tevens verheugd om aan te kondigen dat we dit 
jaar Henri Lederhandler mogen verwelkomen op onze 
jaarlijkse activiteit. De heer Lederhandler is vice-
voorzitter van de Belgian-Chinese Chamber of 
Commerce (BCECC) en één van de pioniers in de 
economische relaties tussen China en Europa. Het 
bezoek van premier Li Keqiang in mei vorig jaar 
onderstreept de bijzondere weg die hij heeft afgelegd 
als Belgisch zakenman in China, neergeschreven in zijn 
recent boek Un Parcours Improbable. Reserveer alvast 
dinsdag 12 november in jullie agenda, want we hopen 
op een talrijke opkomst! 
 
Geniet nog van een prachtige zomer, en tot in de herfst! 
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S-Interview: Lothe Verstraete (2008) 
 Sarah Van Eynde (2008) 

 
Vijf jaar geleden nam 
Lothe Verstraete afscheid 
van de KU Leuven met de 
graad van Bachelor in de 
Sinologie op zak, klaar 
om voor een jaar het 
avontuur in Wuhan 
tegemoet te gaan. Na die 
ervaring in Wuhan wist 

ze het helemaal zeker: “Ik wil een brug slaan tussen 
China en Vlaanderen.” 
 
SVE: Wat heb je na je studies in Leuven 
gedaan? 
 
Ik ben in juni 2008 afgestudeerd en vertrok naar 
Wuhan. Dat jaar vond ik echt geweldig: eindelijk had 
ik de kans om te proeven van alles waarover ik 
voorheen enkel gehoord en gelezen had. Die ervaring 
was voor mij een keerpunt omdat ik toen wist dat ik 
China niet meer ging loslaten, en ik besloot om mijn 
Master in de Sinologie aan de Universiteit van Gent 
te starten. Mijn nieuwsgierigheid naar en interesse in 
het boeddhisme lagen aan de grond van die keuze. 
Na dat jaar in Gent heb ik opnieuw de kans gekregen 
om naar China te trekken. In Zhengzhou besefte ik 
dat ik nog een skill nodig had om een brug te kunnen 
slaan tussen China en Vlaanderen: ik keerde terug 
naar België en startte een postgraduaat ‘China 
Business Development’ aan de VUB. 
 
SVE: Waar ben je nu mee bezig? 
 
Dankzij een stage tijdens mijn opleiding aan de VUB 
ben ik bij Flanders Investment and Trade terecht 
gekomen. Mijn huidige job bestaat erin om Chinese 
bedrijven en investeerders aan te trekken naar 
Vlaanderen en hen ook te begeleiden, bijvoorbeeld 
op juridisch vlak, zodat ze zich hier kunnen vestigen. 
Die zoektocht naar investeerders gebeurt ‘passief’ 
vanuit mijn bureau in Brussel, maar ook actief. Zo’n 
drie maal per jaar ga ik met een team naar China op 
zoek naar investeerders. We houden dan in 
verschillende interessante regio’s roadshows waarop 
we Chinese bedrijven uitnodigen. Soms gaan we 
bedrijven individueel bezoeken.  
 
SVE: Welke andere passies heb je nog naast 
je werk? 
 
Dansen en reizen zijn er bij mij met de paplepel 
ingegeven. Dat reizen heeft een enorme stempel 

gedrukt op mijn persoonlijkheid en me nieuwsgierig 
gemaakt naar andere culturen en werelddelen.  
 
SVE: Wat vond je het meest waardevol aan de 
opleiding Sinologie? 
 
Als ik er nu op terugblik dan was de Bachelor opleiding 
Sinologie voor mij de perfecte start. Tijdens die drie 
jaren werden we goed begeleid, was de taalopleiding 
enorm intensief, was het lessenpakket voldoende 
gevarieerd en, hoewel het natuurlijk ook fun was op de 
oude markt, in den Appel en op kot, werd je erop 
gewezen dat je moest werken. 
 
SVE: Wat is je het meest bijgebleven aan de 
opleiding Sinologie? 
 
Het maken van de filmpjes (lacht). We hebben toen 
reclamespotjes gemaakt en ook een kookprogramma 
nagebootst. Vooral het gieren tijdens die reclamespotjes 
en het mislukken van de taart ga ik nooit meer vergeten.  
 
SVE: Welke rol zie jij weggelegd voor een 
sinoloog in de huidige geglobaliseerde wereld?  
 
Het wordt misschien beschouwd als een cliché, maar ik 
denk dat een belangrijke rol voor sinologen het bouwen 
van bruggen tussen België en China is. China wordt in 
mijn ogen nog altijd te vaak misbegrepen, net zoals 
Chinezen die naar België of Vlaanderen komen vaak 
niet begrijpen in wat voor een soort omgeving ze 
terechtkomen. Onze huidige geglobaliseerde wereld 
heeft daarom niet alleen nood aan mensen die beide 
werelden willen en kunnen begrijpen, maar ook aan 
bruggenbouwers die dat begrip vergroten bij andere 
mensen. 
 
 
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 
 
Chinees in het middelbaar? Onbekend 
is onbemind  

Anneleen Verstegen (2004) 
 
Misschien hebben jullie eind januari de discussie in de 
opiniepagina’s van De Standaard gevolgd over het 
vervangen van Latijn door Chinees in het middelbaar. 
Wat ons daar vooral in opviel, was dat iedereen wel een 
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mening heeft over Chinees, maar dat bijna niemand 
het ook echt gestudeerd heeft. Ondanks de grote 
opkomst van China, blijft het nog steeds een 
onbekend land. En onbekend is onbemind. 
 
Omdat er zo veel foute argumentatie gebruikt werd, 
schreven wij vanuit onze vereniging voor 
leerkrachten Chinees, BCLA (Belgian Chinese 
Language Association), een reactie. Helaas werd 
deze niet meer gepubliceerd omdat de discussie 
ondertussen was overgegaan naar regenboogtruien in 
de Antwerpse stadsloketten. 
 
De grootste argumenten tegen Chinees in het 
middelbaar waren/zijn dat het te moeilijk is, dat de 
Chinezen wel Engels zullen leren, dat ‘Chinees’ niet 
bestaat en dat Chinees een puur utilitaire keuze zou 
zijn, ingegeven door de economie en enkel goed voor 
geldgewin. 
 
Deze volledige argumentatie loopt krom en is 
dikwijls gewoon ronduit foutief, maar dat moet ik 
jullie als sinologen waarschijnlijk niet vertellen. 
Vooral het vermeende utilitaire karakter van het 
Chinees stoot tegen de borst. “Drieduizend jaar 
Chinese intelligentsia, dichters, kalligrafen en 
denkers draaien zich om in hun grafheuvels”, zeg ik 
in onze reactie. Chinees is een deur naar een andere 
wereld, en is daarom even cultureel en algemeen 
vormend als Latijn. 
 
Wij (BCLA) pleiten voor Chinees in het middelbaar, 
met goed opgeleide leerkrachten en voldoende uren. 
We zien niet waarom Chinees Latijn zou moeten 
vervangen, maar vinden wel dat de keuze geboden 
moet worden om Chinees op te nemen in het 
middelbare schoolpakket. 
 
Onze volledige reactie, waar dieper ingegaan wordt 
op de verschillende misverstanden in de 
argumentatie tegen Chinees, vind je terug op de 
website van Sinalumni: 
http://sinalumni.studentenweb.org/ 
 
 
Frankrijkdag  

Carine Defoort (1983) 
 
In het kader van het Frankrijkjaar aan de KU Leuven 
heeft Sinologie net voor de Paasvakantie (op 27 
maart) een activiteit georganiseerd waar alle 
studenten op uitgenodigd waren: “La journée de 
sinologie française.” De Franse Sinologie heeft een 
heel lange traditie en is ook vandaag nog zeer actief. 
Bovendien vonden we dat mensen die Chinees leren 

spreken, ook moeten kunnen meepraten in de tweede 
landstaal (Engels is doorgaans geen probleem voor 
sinologen). Elke taal opent immers een nieuwe wereld. 
Er waren twee Franse sinologen, Vincent Durand-
Dastès (ILALCO, Literatuur) en Sébastien Billioud 
(Paris Diderot, Filosofie, antropologie) die met veel 
overgave en kennis van zaken hun visie gaven over de 
ware aard van de Sinologie: Hoezeer moeten “modern” 
en “oud” China vertegenwoordigd zijn? Moeten we 
veel weten van de regio (China) of ons eerder 
bekwamen in een (sub)discipline zoals economie, of 
politieke en sociale wetenschappen? De studenten 
waren in groepjes verdeeld en stelden na onderling 
overleg vragen aan de sprekers. Daarna volgde er een 
receptie en een debat waar Nicolas Standaert aan 
deelnam. 
 
 
Roots and branches: The puzzle of 
continuity and change in China’s 
humanitarian diplomacy in Africa 

Sara Van Hoeymissen (2001) 
 
Sara Van Hoeymissen verdedigde in mei 2013 haar 
doctoraatsverhandeling. In wat volgt geeft ze een korte 
samenvatting van haar voornaamste bevindingen.  
 
Respect voor soevereiniteit en niet-inmenging in 
interne aangelegenheden vormen de hoekstenen van het 
Chinese buitenlands beleid. Deze studie onderzocht 
China’s beleid ten aanzien van vijf humanitaire 
crisissen in Afrika tijdens het voorbije decennium (DR 
Congo, Darfoer, Somalië, Zimbabwe en Libië) en 
concludeert dat, hoewel er in de literatuur vaak gewag 
wordt gemaakt van evolutie in de toepassing van deze 
principes in de concrete diplomatieke praktijk, er toch 
ook een zeer belangrijke mate van continuïteit bestaat 
in de manier waarop China deze principes hanteert. 
China’s interventiebeleid kan daarom omschreven 
worden als een combinatie van zowel niet-inmenging 
(non-interference) als niet-onverschilligheid (non-
indifference). Het opmerkelijk samengaan van 
continuïteit en verandering in het Chinese 
interventiebeleid vormt het kernthema van deze studie. 
Het onderzoek benadert dit vraagstuk vanuit het 
perspectief van identiteit en is een van de eerste die 
inzichten uit identiteits- en roltheorieën uitgebreid 
toepast op het Chinese buitenlands beleid. Volgens 
deze theoretische perspectieven kunnen landen 
beschouwd worden als bezitters van een eigen identiteit 
die weergeeft hoe zij zichzelf en hun relaties met 
anderen zien in de internationale constellatie en hoe 
anderen hen op hun beurt percipiëren. Identiteiten 
worden verondersteld gevolgen te hebben voor het 
buitenlands beleid van een staat. Van grootmachten 
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wordt bijvoorbeeld verwacht dat ze grotere 
verantwoordelijkheden opnemen met betrekking tot 
internationale kwesties. Landen met een 
gemeenschappelijke identiteit worden geacht het 
voor elkaar op te nemen in hun buitenlands beleid. 
Rekening houdend met deze verwachtingen 
ontwikkelen landen een eigen interpretatie van wat 
een gepast buitenlands beleid is voor hun specifieke 
identiteit, m.a.w. wat hun “rol” is in het 
internationale systeem. 
 
Vanuit het perspectief van identiteit bekeken is de 
situatie van China vandaag de dag opmerkelijk. 
China’s identiteit is in eigen land onderwerp van 
debat en innovatie. Als een snel evoluerende 
opkomende grootmacht, wordt het land meer en meer 
geconfronteerd met de verwachting dat het actief 
bijdraagt tot het oplossen van internationale crisissen 
en conflicten. Chinese beleidsmakers en 
intellectuelen zijn zich sterk bewust van deze 
verwachtingen en van de nieuwe mogelijkheden voor 
diplomatieke actie die China heeft als een gevolg van 
zijn sterk toegenomen macht. Meer en meer wordt 
aanvaard dat China zich niet onverschillig mag tonen 
ten aanzien van menselijk lijden in conflictgebieden. 
Velen in China blijven hun land echter zien als zwak, 
als een slachtoffer van historische schendingen van 
soevereiniteit en als een lid van de Derde Wereld.  
Deze traditionele zelfbeelden staan de ontwikkeling 
van een nieuwe, meer proactieve interventiedoctrine 
in de weg. De studie stelt bijgevolg dat China’s 
complexe en occassioneel ronduit tegenstijdige 
zelfbeeld een fundamentele oorzaak is van de 
slingerbeweging tussen continuïteit en verandering in 
het Chinese interventiebeleid. Opmerkelijk is dat 
terwijl China als opkomende macht zich over het 
algemeen vooral richt op andere grootmachten, 
ontwikkelingslanden nog steeds zeer invloedrijk 
blijken wanneer het vraagstukken van humanitaire 
interventie in de Derde Wereld betreft. De 
verwachtingen van cruciale spelers in de Derde 
Wereld drijven China soms tot een beleid dat sterk 
vasthoudt aan soevereiniteit, maar soms ook tot 
instemming met verregaande vormen van interventie. 
In het laatste geval moet China’s beleid niet zozeer 
gezien worden als een positieve keuze voor 
interventie maar als een keuze voor het ophouden 
van een gezamenlijke identiteit met 
Derdewereldlanden en het behoud van de rol van 
solidariteit met deze oude referentiegroep, met wie 
China objectief bekeken steeds meer slechts een 
nominale identiteit gemeenschappelijk heeft . 
 
De studie stelt dat gezien het voortdurend belang van 
oudere ideeën en relaties voor het Chinese 

buitenlands beleid, verandering op het vlak van het 
interventiebeleid het best benaderd kan worden als 
“localisatie” eerder dan “transformatie”. Nieuwe 
concepten en normen van interventie zoals 
soevereiniteit als verantwoordelijkheid en de 
“responsibility to protect” (r2p) worden in beperkte en 
vaak aangepaste vorm ingebed in bestaande ideeën en 
relaties eerder dan dat ze deze fundamenteel veranderen 
of vervangen. Het is precies die inbedding van het 
nieuwe in het bestaande die de aanvaardbaarheid van 
nieuwe concepten verhoogt en die de innovatie dus 
stevige wortels verschaft zodat ze verder kan reiken. 
Dit suggereert een nood aan een andere aanpak voor de 
omgang met China dan een traditioneel beleid 
gebaseerd op het “socialiseren” of inwijden van China 
in de gangbare of door het Westen gepromote normen 
van internationale relaties. Een aanpak die afstapt van 
socialisatie en rekening houdt met de blijvende invloed 
van historische gevoeligheden en affiniteiten schept 
ook de mogelijkheid tot een zoektocht naar meer 
complementariteit in de Westerse en de Chinese rol ten 
aanzien van complexe kwesties zoals humanitaire 
interventies. 
 
 
Filmnotitie 

Kristof Van den Troost (2005) 
 
So Young (致我们终将逝去的青春  Zhi women 
zhongjiang shiqu de qingchun, 2013). Regisseur: Zhao 
Wei 赵薇. Met Yang Zishan 杨子姗, Mark Chao 赵又
廷 en Han Geng 韩庚. 
 
Er is iets opmerkelijks aan de hand in de Chinese 
filmindustrie: na een tiental jaren waarin het Chinese 
antwoord voor de Hollywood-blockbuster de Chinese 
blockbuster was, blijkt nu een nieuwe aanpak veel 
effectiever in de verovering van de binnenlandse markt. 
Bescheiden komedies en intieme drama’s die zich 
specifiek richten op het Chinese publiek beginnen, met 
wat subtiele protectionistiche hulp van de staat, 
geleidelijk aan de Amerikaanse explosies en speciale 
effecten uit de markt te dringen. In Hollywood vindt er 
momenteel ongetwijfeld heel wat nagelbijten plaats: net 
nu de Chinese markt zo veelbelovend leek, begint de 
grip van de blockbuster te verzwakken. 
 
So Young is één van deze nieuwe “small-is-beautiful” 
films. Het regiedebuut van bekende actrice Zhao Wei 
kon meteen op belangstelling rekenen, en de over het 
algemeen positieve commentaren zorgden ervoor dat de 
film goed presteerde ondanks de competitie van onder 
andere Iron Man 3. De film was oorspronkelijk Zhao’s 
eindwerk voor de Beijing Film Academy, maar met de 
steun van Hong Kongse producent/regisseur Stanley 
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Kwan en Zhao’s andere connecties werd het al gauw 
iets meer dan de gemiddelde studentenfilm. So 
Young is gebaseerd op een roman van Xin Yiwu en 
Zhao’s eigen herinneringen aan haar studententijd, en 
neemt de kijker op een onbeschaamde nostalgietrip. 
 
Het hoofdpersonage van de film is Zheng Wei (Yang 
Zishan), en het verhaal is losjes georganizeerd rond 
haar studentenleven: haar kotgenoten, hun 
romantische avonturen en, meer impliciet, de 
specifieke omgeving van China in de jaren ’90. De 
vrienden en kennissen van Zheng behoren min of 
meer tot herkenbare types: de hardwerkende student 
van bescheiden achtergrond, de zoon van een 
succesvolle ondernemer, de dochter van een 
belangrijk kaderlid,… De studentenkoten zijn 
primitief, Hongkongse popmuziek is hip en de strijd 
voor een kans om in Amerika te studeren is 
genadeloos. 
 
So Young is in vele opzichten te vergelijken met de 
Taiwanese hit You’re the Apple of My Eye (2011, 
besproken in de 22ste editie van deze nieuwsbrief). 
Beide gaan over opgroeien, schoolleven en romances, 
en beide zijn über-nostalgisch. In Zhao’s film 
vertaalt dit zich in een overgesatureerde visuele stijl: 
kleuren, licht en textuur zijn zo behandeld dat de 
kijker zich als Alice in Wonderland voelt. Het is dan 
misschien ook geen verrassing dat de film begint met 
een mysterieuze droomscène die voor de rest niet 
heel veel met de film te maken heeft… 
 
De meer serieuze tekortkoming van So Young is 
echter structureel. In de eerste 90 minuten springt de 
film vaak abrupt van melodrama naar komedie, maar 
het is vooral de laatste 40 minuten die misplaatst zijn. 
Plots zijn we een aantal jaren verder: (bijna) iedereen 
is rijk in het “nieuwe” China, maar ook ongelukkig 
en nostalgisch naar een puurdere jeugd. Melodrama 
krijgt hier de bovenhand: voorheen complexere 
personages worden karikaturen, en de film begint te 
lijken op een zwakke aflevering van Thuis, op 
steroïden. 
 
Dit neemt niet weg dat So Young, en dan vooral de 
eerste 90 minuten, een sterk debuut is. De acteurs, 
voor het merendeel nieuwkomers, leveren uitstekend 
werk, en de gevoelens van de kijker worden 
vakkundig bespeeld. Nostalgie is ongetwijfeld eigen 
aan onze tijd. Het is dan misschien niet zo ironisch 
dat een film die “So Young” heet, in feite gaat over 
hoe we ons allemaal, op een of andere manier, toch 
zo oud voelen. 
 
 

Proficiat 
 
In deze rubriek brengen we nieuws over uw 
medesinologen. Heugelijk nieuws: stuur maar door naar 
onze redactie: kvdt11@hotmail.com 
 
Een bruiloft voor... 
 
Ian Somers (2007) trouwde met Taeko Ikehata op 7 
februari 2013 in Tokyo.  
 
Een baby voor... 
 
Op 6 februari 2013 kregen Anouk De Weerdt (2004) en 
Bob Geivers een zoontje, Mats. 
 
Sophie Matthé (2009) en Amitoz Bindra verwelkomden 
op 4 maart 2013 een zoontje. Zijn naam is Ethan. 
 
Korneel, zoontje van Isabelle Claes (2005) en Raf 
Geens, zag het levenslicht op 12 maart 2013. 
 
Madeleine, dochter van Liesbeth Hiele (2005) en 
Marijn Rabaut, werd geboren te Gent op 12 maart 2013.  
 
Roel, een zoon voor Frans Giele (2006) en Inge 
Cautreels, zag het levenslicht op 9 april 2013. 
 
William, zoon van Dieter Vanovertveldt en Geneviève 
Debruyne (2005), werd geboren op 4 mei 2013. 
 
Op 24 mei 2013 kregen Nele Hollemaert (2009) en 
Mikel Gurbindo een zoontje, Ander. 
 
Een doctoraat voor… 
 
Frederik Vermote (2004) doctoreerde in januari 2013 
aan de University of British Columbia (Vancouver, 
Canada) met een thesis over “The role of urban real 
estate in Jesuit finances and networks between Europe 
and China, 1612-1778.” Na een post-doc aan de 
University of Singapore, is hij benoemd tot Assistant 
Professor aan de California State University in Fresno 
(VS). 
 
Op 22 mei 2013 verdedigde Sara Van Hoeymissen 
(2001) haar sinologisch proefschrift over “Roots and 
branches: The puzzle of continuity and change in 
China’s humanitarian diplomacy in Africa” aan de KU 
Leuven. Niet alleen van de sinologen kreeg ze lof, maar 
vooral ook van de politicologen die haar prezen voor 
haar gedegen kennis van de theorieën uit de politieke 
wetenschappen. Op alle aanwezigen maakte ze door 
haar vakkundige antwoorden een diepe indruk. 


