China, dichterbij dan u denkt
Brussel | 09:28 | 03-12-2005 China is de laatste tijd geliefd bij de Belgische politici
en bedrijven. In november zakten Guy Verhofstadt, Yves Leterme en Fientje
Moerman met een delegatie bedrijfsleiders af naar het Verre Oosten. Maar in
Brussel is er een vereniging die zich al veel langer inzet om de economische en,
vooral, de culturele banden tussen China en België te versterken: de Vereniging
België–China (VBC).
In november trok eerste minister Guy Verhofstadt (VLD) Links
naar Azië om België te promoten als investeringsland. Hij Vereniging België-China
deed daarbij onder andere China aan. Diezelfde maand
gingen ook Vlaams minister-president Yves Leterme (CD&V) en Vlaams minister
van Economie Fientje Moerman (VLD) met een delegatie bedrijfsleiders op
handelsmissie naar China. Doel was niet enkel de economische, maar ook de
wetenschappelijke samenwerking tussen China en Vlaanderen te bevorderen. Zo
tekende de Vrije Universiteit Brussel (VUB) op 10 november in Beijing een
opmerkelijk akkoord met de prestigieuze Chinese Renmin-universiteit voor de
ontplooiing van een Institute for Contemporary China Studies in Brussel. Dit instituut
zal diensten aanbieden aan Vlaamse en Chinese bedrijven op basis van gezamenlijke
onderwijsprojecten en academisch onderzoek. De VUB heeft ook een akkoord
ondertekend met het Chinese ministerie van Onderwijs. Dat zal jaarlijks aan tien
Chinese studenten een beurs geven om aan de VUB te doctoreren. De Vereniging
België–China in Brussel zet zich al 48 jaar in om de vriendschapsbanden tussen China
en België te ontwikkelen: niet alleen op economisch, maar vooral ook op cultureel
vlak. De Vereniging is volledig onafhankelijk en steunt hoofdzakelijk op
vrijwilligerswerk om China bij het Belgische publiek beter bekend te maken en de
wederzijdse betrekkingen te bevorderen.
De organisatie werd in 1957 opgericht. Hoewel in 1949 de Volksrepubliek China
werd uitgeroepen, bleef België het oude Kwomintang-regime, dat naar Taiwan was
gevlucht, als wettige regering erkennen. België had in die tijd al redelijk wat
contacten met China. Verschillende Belgische politieke, academische en economische
figuren ijverden voor de diplomatieke erkenning van de Volksrepubliek China door
België. Dat leidde tot de oprichting van de Vereniging België–China. Een van de
bekendste oprichters was Camille Huysmans, toentertijd minister van Staat. In 1961
organiseerde de vereniging de China-reis van koningin Elisabeth. Die reis was een
teken dat de officiële politieke, economische en culturele relaties met China op gang
begonnen te komen. In de jaren 1970 erkende België uiteindelijk de Volksrepubliek
China, mede dankzij het lobbywerk van de Vereniging.
In de beginjaren werden regelmatig reizen georganiseerd (handelsmissies en
thematische studiereizen), maar nu is de vereniging België–China in de eerste plaats
een informatiecentrum. Zo is er een audiovisueel departement en worden er
regelmatig Chinese films vertoond. De Vereniging biedt mensen die van plan zijn
naar China te reizen, toeristische informatie. Regelmatig worden conferenties
georganiseerd waarbij China-kenners hun ervaringen vertellen en de toeristen raad
geven. De VBC beschikt daarnaast ook over een filateliedienst, een bibliotheek en een
documentatiecentrum. Een à twee keer per jaar worden er groepsreizen naar China
georganiseerd. Deze themareizen richten zich tot wie meer wil dan oppervlakkig

toerisme. De Vereniging België–China geeft ook een Nederlandstalig en een
Franstalig tijdschrift uit: China vandaag en Chine Actuelle, met nieuws over China en
bijdragen over de Chinese cultuur, maatschappij, geschiedenis en economie.
En ten slotte is er de China Academie, die tal van cursussen organiseert. Zo zijn er
bijvoorbeeld cursussen kalligrafie, aquarel, massage, Chinees koken en feng shui.
Zakenlui die in China zaken willen doen, kunnen er terecht voor cursussen
interculturele communicatie. Zo kunnen ze zich beter voorbereiden op het culturele
verschil en leren ze de Chinese omgangsvormen kennen.
Voor studenten die stage willen lopen in China, kan de China Academie contacten
regelen. Op vlak van cursussen Chinees heeft de Academie een stevige reputatie
opgebouwd. De taalcursussen kennen veel succes, zegt Guoxian Zhang, de
gedelegeerd bestuurder van de VBC. Steeds meer mensen schrijven zich in. Er zijn
zelfs lessen Chinees voor kinderen van acht tot vijftien jaar. Zhang merkt op dat deze
kinderen meestal niet door hun ouders worden aangezet om de lessen te volgen, maar
het uit eigen beweging doen: ze hebben een bepaalde Oosterse film gezien, of een
vriendje spreekt Chinees...
De activiteiten en cursussen van de VBC richten zich tot het grote publiek en kunnen
op veel belangstelling rekenen: ten eerste van mensen die de Chinese cultuur willen
leren kennen, ten tweede van zakenlui die zich gaan vestigen in China of er al
gevestigd zijn, ten derde van toeristen, en ten slotte ook van studenten en scholieren.
Confucius
De Vereniging België–China is ook betrokken bij de uitbouw van het Confucius
Institute Brussels, in samenwerking met het Chinese ministerie van Onderwijs en de
Zhong-guo Renmin University.
Het Confucius Institute, vergelijkbaar met het Duitse Goethe Institut, wil de Chinese
taal en cultuur promoten en onderwijsprojecten ondersteunen. De Chinese regering
stelt zich tot doel wereldwijd een honderdtal van deze instituten op te richten.
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