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Toen Ari afstudeerde als sinoloog in 1999 had hij al twee jaren buitenlandervaring
achter de rug: 1 jaar in China, Chengdu (na de toenmalige kandidatuur), en een
Erasmusjaar in Leiden (tijdens de toenmalige 2de licentie). Hawaii lag te lonken: zijn
familie  had  al  goede  relaties  met  het  eiland  Molokaï  en  de  erfenis  van  pater
Damiaan.  Ondertussen is  hij  in  Canada beland,  maar Leuven heeft  hem ook een
beetje weten te strikken.

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

Ik ben blijven doorstuderen. Tijdens het schrijven van mijn licentiaatsthesis raakte ik
ervan overtuigd dat het moeilijk was om het hedendaagse China te begrijpen zonder
een grondige economische kennis. Na mijn promotie in augustus 1999 ben ik dus naar
de Verenigde Staten vertrokken om een doctoraatsopleiding in de economie te volgen
aan  de  University  of  Hawaii  at  Manoa.  Het  was  in  het  begin  een  moeilijke
overgang van  een  studie  van  het Chinees naar  een  analyse  in een  nog
onbegrijpelijkere  taal:  de  wiskundige.  Maar  na  vijf  ‘zware’  jaren  in  Honolulu
behaalde  ik  toch  het  begeerde  doctoraatsdiploma.  Nadien  heb  ik  nog  een  jaar
postdoctoraat  gedaan  aan  de  University  of  California  at  Davis,  vooraleer  ik  een
professor positie in international business aannam aan HEC Montréal in juni 2005.

CD: Waar ben je nu mee bezig?

Ik  ben  hoofddocent  (associate  professor)  in  international  business aan  HEC
Montréal, de business school geaffilieerd met l’Université de Montréal. Daarenboven
ben ik een geaffilieerde professor aan KU Leuven’s excellentiecentrum LICOS, waar
ik  coördinator  ben  van  de  China  activiteiten.  Mijn  job  geeft  me  de  unieke
mogelijkheid om me dagelijks met China bezig te houden, zowel in onderzoek als in
lesgeven. In mijn onderzoek analyseer ik China’s groeiende rol in de wereldhandel, en
de  rol  van globale  waardeketens  daarin.  Alhoewel  ik  vooral  gebruik  maak  van
econometrische analysemethodes, helpt mijn kennis van het hedendaagse China om
de juistheid van de resultaten te toetsen. Bovendien komt China prominent voor in
ongeveer  elke  les  die  ik  geef;  ik neem ook regelmatig  MBA studenten  van  HEC
Montréal op studiereis door China, en geef een deel van een nieuw Master vak over
de Chinese economie aan de KU Leuven. Tenslotte geef ik geregeld korte EMBA
cursussen aan diverse universiteiten in China.  

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

De taalopleiding was  fantastisch.  Het  is  merkwaardig  dat  we na amper  twee jaar
degelijke conversaties konden voeren in Chinees. En een voorval in de eerste licentie
dat me altijd zal bijblijven is de heftige discussie die tijdens de les van Zhao ontstond
over de voor- en nadelen van de doodstraf … IN HET CHINEES! Te weten dat het
allemaal begonnen is met Diederiks dagelijkse strikvragen zoals “ni shi nande haishi
nüde”.

Maar de meest waardevolle ervaring was zonder twijfel mijn verblijf van een jaar aan
Sichuan  University  na  de  tweede  kandidatuur.  Die  ervaring  heeft  me  grondig



veranderd. Als sinoloog heeft het me de kans gegeven om China niet alleen als een
buitenstaander te bestuderen, maar echt te beleven. Één field trip naar Jiuzhaigou met
120 Chinese kinderen heeft me meer bijgebracht over de sociale dimensies in China’s
maatschappij dan eender welke cursus zou kunnen doen. En één gebeurtenis, de dood
van  Deng  Xiaoping,  heeft  mijn  visie  over  China’s  politieke  systeem  grondig
gewijzigd.

CD: Ontbrak er iets?

In  mijn  visie  hebben  we  een  zeer  complete  opleiding  Sinologie  gekregen,  die  in
kwaliteit  vergelijkbaar  is  met  de  programma’s  aan topuniversiteiten  in  de  wereld.
Uiteraard is er altijd ruimte voor verbetering. Zo ben ik zeer blij dat in de jaren na
mijn vertrek de economische richting verder is uitgebouwd. Een nieuwe professor
Sinologie gespecialiseerd in modern China zou natuurlijk een uitstekende aanwinst
zijn voor het departement.

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

Zonder twijfel. Ik zou niet staan waar ik sta zonder eerst Sinologie gedaan te hebben.

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

Mijn voornaamste indrukken en herinneringen heb ik in China opgedaan. Ik voelde
me vaak een ontdekkingsreiziger in het Wilde Oosten, op een reis die constant nieuwe
schatten  onthulde.  Zo  heb  ik  de  kans  gekregen  om  televisieprogramma’s  te
presenteren,  in  een  televisieserie  te  acteren,  Engelse  lessen  te  geven  aan
basisschoolstudenten etc.. Zulke kansen had ik in België ongetwijfeld niet gehad.

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

Ik ben niet zeker dat er taken weggelegd zijn voor sinologen, maar sinologen hebben
wel steeds meer mogelijkheden in de geglobaliseerde wereld. China’s groeiende rol in
de wereldeconomie betekent dat bedrijven meer vragen om experten in de Chinese
taal  en cultuur, vooral als die experten nog een andere specialisatie op zak hebben,
zoals  een MBA of  een diploma in  scheepvaartwetenschappen.  Die  mogelijkheden
zullen zich niet enkel in China ontpoppen, maar steeds meer in Europa, waar Chinese
bedrijven zich beginnen te vestigen.

CD:  Welke andere passies/hobby's heb je naast jouw werk?

Mijn  familie  is  mijn  grote  passie.  Mijn  zoon  Noa  is  3.5  jaar  oud,  en  dat  is  een
fantastische leeftijd. Daarnaast heb ik de ambitie om dit jaar mijn beste marathontijd
van 3h34 te verbeteren.

Uit dit interview maak ik op dat Ari nog steeds de enthousiaste wervelwind is die hij
als student al was. We hopen dat zijn activiteiten aan de K.U.Leuven een vast anker
worden en dat hij  zo een beetje de nood aan een specialist van modern China in



Sinologie kan helpen lenigen.


