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Eva Eulaers : 
un mois en Chine 
 
Portrait-robot 
 
Date de naissance : 19.01.1976 
Langues étudiées en germaniques : Engels 
en Duits (en Portugees als keuzevak) 
Licence obtenue en : 1998 
Autres diplômes : Aggregaat in 1999 met 
bijkomend certificaat Nederlands voor 
anderstaligen. Ander diploma volgt hopelijk in 
2006 (licenciaat wiskunde). 
Sujet du mémoire : Fictional and 
Autobiographical patterns in Doris Lessing’s 
‘The Golden Notebook’ and ‘Walking in the 
Shade’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous voulez partir loin, ne prévoyez 
rien pour vos vacances ! Telle pourrait 
être la devise d’Eva Eulaers. Originaire 
d’Anvers, ayant effectué ses 
candidatures dans sa ville natale et ses 
licences dans la Cité ardente, Eva tombe 
en 2000 sur un appel à des professeurs 
d’anglais souhaitant donner des cours 
d’été en Chine. Comme elle n’a pas 
encore de projets de vacances, elle 
répond à l’annonce. En juillet de la 
même année, elle se retrouve le long du 
Yangzijiang, au cœur de la Chine, 
devant les étudiants de la Huangzhong 
University of Science and Technology 
(HUST) de Wuhan.  
 
GERMAlink: En quoi consistait votre 
travail ?  
 
Eva Eulaers: De Vlamingen en de 
Amerikanen (the foreign teachers) waren 
speciaal uitgenodigd om conversatielessen te 

geven aan de studenten informatica, biologie, 
wetenschappen enz., terwijl de Chinese 
leerkrachten met hun gewone lessen 
verdergingen. Deze cursus was verplicht voor 
de undergraduate students, dus voor 1ste en 
2de jaars, omdat de leiding van HUST het 
nodig vond dat hun studenten goed Engels 
konden. Zij moesten dus verplicht tijdens hun 
vakantie naar de les komen, en aan 
sommigen was het te zien dat dat tegen hun 
zin was, maar bij de meeste studenten woog 
toch de nieuwsgierigheid naar die foreign 
teachers door. De Chinese taalleermethodes 
zijn totaal anders dan bij ons en in onze ogen 
ouderwets. In hun boeken stonden dialogen 
met de vertalingen ernaast. De Chinese 
studenten leerden die dialogen en de 
vertalingen gewoon volledig vanbuiten. 
Daarbij kennen ze de grammatica perfect, 
maar dat wil niet zeggen dat ze zich vlot 
verstaanbaar kunnen maken. 
In de voormiddag moesten we ‘lectures’ 
geven aan grote aula’s van ongeveer 200 
studenten. We mochten zelf kiezen waarover 
we spraken, liefst een onderwerp waarmee 
zij iets over onze cultuur leerden. In de ogen 
van de Chinese proffen was dat dan een 
goede luisteroefening voor de studenten en 
een manier om het gros van de studenten in 
‘contact’ te brengen met de foreign teachers. 
Want in de namiddagen had iedere groep les 
van zijn eigen Chinese leerkracht, en kregen 
enkel de 25% betere studenten les van ons. 
In de namiddagen moesten wij dus 
conversatie geven aan ‘kleine’ groepen, met 
andere woorden ongeveer 40 studenten. 
 
Gl: Comment étaient les étudiants ? 
 
E. E.: Gelukkig zijn de Chinese studenten net 
iets gedisciplineerder (hoewel… zie verder) 
dan bij ons. Als je binnenkomt, staat de hele 
klas recht en zegt in koor ‘Goodmorning 
teacher’ en als je weer buitengaat, klinkt het 
‘See you next week, teacher’. Ze probeerden 
heel goed mee te werken, maar het was 
duidelijk dat ze een opdracht als ‘bereid per 
twee een dialoog voor’ niet gewoon waren. 
Onmiddellijk gingen woordenboeken open en 
grammatica’s, maar er was bijna geen 
overleg onder elkaar. Als je een vraag stelde, 
moest je soms lang wachten op het 
antwoord, maar als ze dan eindelijk iets 
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zeiden, was hun zin ook grammaticaal 
perfect. 
’s Avonds waren we eens per week 
verantwoordelijk voor Speaker’s Corner. Dat 
hield in dat een groep studenten zich ergens 
op de campus verzamelde, en dat ze daar op 
een meer ontspannen manier konden leren 
converseren in het Engels. In het begin was 
ik verwonderd dat ze mij altijd dezelfde 
vragen stelden in dezelfde volgorde, maar 
dat ze mijn antwoorden niet begrepen, maar 
nadien heb ik ontdekt dat dat gewoon de 
vragen waren uit hun handboek die ze 
vanbuiten geleerd hadden. 
Dingen die ons allemaal shockeerden, was 
bijvoorbeeld dat verschillende studenten in 
de grote aula’s ostentatief lagen te slapen of 
hun walkman ophadden, maar dat vinden ze 
daar normaal, want eens ze aan de univ zijn 
toegelaten, hebben ze het al ver gebracht. Bij 
de ingangsexamens moeten ze zichzelf 
bewijzen, maar nadien is het voor velen 
slechts een kwestie van tijd om hun diploma 
te krijgen, hard werken hoeft dan niet meer. 
Een ander voorbeeld: in China is het vuil om 
met je handen aan je gezicht te komen. 
Gevolg: tijdens je uitleg hoor je ineens 
gerochel in de klas en ineens gespuw op de 
grond… (geen braaksel, gewoon slijmen of 
speeksel). 
 
Gl: Quelle était la nature de vos 
relations avec vos responsables ? 
 
E. E. : De relatie met de Chinese oversten 
was correct, ze probeerden goed voor ons te 
zorgen, maar het was moeilijk om eigen 
inbreng te hebben. Op een bepaald moment 
moesten de lessenroosters worden aangepast 
omwille van een hittegolf en gebrek aan 
ventilators. Alle lessen werden verhuisd naar 
ondergrondse bunkers op de campus (jaja, 
zelfs dat bestaat aan de univ), maar daar was 
minder plaats. Enkele onder ons hadden 
voorstellen gedaan, maar daarmee waren ze 
allesbehalve blij. Hiërarchie moet 
gerespecteerd worden en je moet erop 
vertrouwen dat ze het goed met je menen. 
 
Gl : Qu’avez-vous retiré de cette 
expérience sur le plan professionnel ? 
 
E. E. : Omdat de studenten zo anders waren, 
heb ik daar eigenlijk niets concreets geleerd 

dat ik hier zou kunnen gebruiken, maar het 
heeft mij wel doen nadenken over de 
verschillenden taalleermethodes, 
vaardigheden tegenover kennis. Daarnaast 
heb ik nadien wel emailcorrespondentie 
kunnen opzetten tussen enkele Belgische en 
Chinese studenten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gl: Où étiez-vous logés ?  
 
E. E.: We logeerden centraal op de campus 
in een heel sjiek hotel dat gebouwd was voor 
de buitenlandse gasten. Een Chinese campus 
is eigenlijk een klein dorp op zich. Rondom 
ons hotel waren alle betere gebouwen: een 
verblijf voor buitenlandse assistenten en 
studenten met een eigen restaurant, 
daarrond de mooiere huizen van professoren, 
een supermarkt, een kleine open markt, 
verschillende parken, en verder woonde 
iedereen die ook maar iets met de univ te 
doen had, op de campus, tot en met de 
straatvegers. Gelukkig voor ons waren de 
straten in dambordpatroon zodat we snel 
onze weg vonden. De campus was mooi en 
koel door de grote plataanbomen die overal 
langs de weg stonden en veel schaduw 
gaven, wat wel mag met 38° buiten. In ons 
hotel was overal airco zodat de hitte voor ons 
goed te verdragen was, maar de studenten 
sliepen met 5 à 10 personen op een kleine 
kamer zonder ook maar enige vorm van 
afkoeling, en velen werden dus ziek van de 
hitte. Vandaar de vlucht naar de ‘bomb 
shelters’! 
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Gl: Qu’en est-il de la liberté en Chine ? 
 
E. E.: China is vrij en niet vrij. Als toerist kan 
je er tamelijk vrij rond reizen zonder al te 
veel problemen. Maar de mensen zelf kunnen 
enkel via speciale connecties en omkoperij 
aan en paspoort geraken, en kunnen dus 
normaal gezien het land niet uit. Maar zij 
beseffen dit zelf lang niet altijd. Een 
voorbeeld: iedereen gaf mij zijn of haar 
emailadres en zij waren ervan overtuigd dat 
we zo zouden kunnen communiceren, maar 
toen ik die thuis uitprobeerde, kreeg ik alleen 
foutmeldingen, behalve van twee of drie 
personen. Die hebben mij dan uitgelegd dat 
slechts enkelen vrij toegang hebben tot 
internationaal gebruikte servers. Toen 
besefte ik ook waarom we eerst een helper 
moesten roepen wanneer we zelf aan de univ 
op het net wilden: er moest eerst een 
geheime code ingegeven worden om de 
firewall te doorbreken van de univ zodat we 
toegang hadden tot o.a. Hotmail. Maar de 
studenten beseffen niet dat hun internet in 
China in feite een ‘cleane’ versie is van het 
worldwideweb. 
Westerse invloed is overal: van cocacola tot 
merkkleding en the Beach Boys. Maar bij de 
studenten is het bijna een verafgoding van 
een sprookje waarvan zij geloven dat dat het 
Westen is. Dat sprookje is onder andere 
gebaseerd op de films van Walt Disney. 
Meerdere studenten (18 – 20 jarigen) zijn 
heel fier hun nieuwe cd komen laten zien van 
Beauty and the Beast (kopies natuurlijk) en 
willen daarmee Engels leren. Amerika vinden 
ze geweldig, maar als je hen iets vraagt, 
weten ze over het echte leven daar heel 
weinig. Ik ben een Amerikaan tegengekomen 
die al lang in China woonde, en die had een 
boek geschreven over ‘The American Dream 
for China’ en ik denk dat zijn titel heel goed 
gekozen is. 
Ook het communisme is er nog. Een 
voorbeeld: één van die drie studenten met 
een normaal emailadres was leidster geweest 
bij de communistische jeugdbeweging en had 
daardoor duidelijk heel wat voordelen. 
Ik herinner me ook goed een incident in mijn 
‘lecture’ die ging over het taalonderwijs in 
Vlaanderen en België. Ik vertelde dat het bij 
ons vrij normaal is dat iemand vlot meerdere 
talen spreekt, en dat zelfs zes talen geen 

uitzondering is. Ik vroeg daarop hoeveel talen 
zij spraken. Omdat ik van vorige lessen wist 
dat de meesten 1 of 2 antwoordden 
(Chinees, Engels en af en toe Japans), liet ik 
direct iemand aan het woord die 4 
antwoordde: Chinese, Cantonese, Wuhanese 
and English, zei hij. Onmiddellijk sprong een 
meisje meer achteraan recht in houding en 
riep naar voor ‘I don’t agree, Cantonese and 
Wuhanese are not languages.’ Ik heb me 
buiten die discussie gehouden, maar ik 
merkte dat die politiek gevoelig lag. Naar 
onze normen zijn dat inderdaad aparte talen, 
maar voor de communistische leiders telt 
enkel het Mandarijn. Al de rest zijn voor hen 
onbelangrijke dialecten. Door zo een 
standpunt in te nemen, onderdrukken ze de 
identiteit van heel wat minderheden in China. 
 
Gl: Avez-vous eu l’occasion de découvrir 
un peu la Chine ? 
 
E. E.: Tijdens de weekends hebben we 
georganiseerde uitstappen gedaan. Het 
eerste weekend hebben we de 
bezienswaardigheden van Wuhan bezocht, 
een week later was er een uitstap naar het 
platteland en naar een oud staalfabriek, en 
het derde weekend hebben we op eigen 
vraag een cruise gedaan op de Yangtze door 
de Drie Kloven, en de werf van de 
Drieklovendam bezocht. Ik ben erg blij dat ik 
dat toen gedaan heb, want ondertussen is de 
dam af en lopen de kloven vol water. Tijdens 
de tocht had ik erg gemengde gevoelens, 
want het landschap is uiteraard mooi, maar 
overal zag je nog boeren wonen in hutten die 
waarschijnlijk al generaties lang daar leven 
en die allemaal weg moeten. Overal zag je 
grote plakkaten met aanduidingen tot waar 
het water zou stijgen, je zag spooksteden 
aan de oevers en nieuwbouw hogerop. Een 
mensenleven is weinig waard, enkel het 
collectieve telt. 
 
Gl: Qu’avez-vous retenu de la Chine ? 
E. E. : China is een wereld apart, en omdat 
ze met zovelen zijn, en langzaam maar zeker 
op economisch vlak aan het inhalen zijn, 
denk ik dat China internationaal een grote rol 
gaat spelen in de toekomst. Maar inmenging 
in hun beleid kunnen ze niet verdragen. 
Hun manier van denken is wel vaak 
verschillend. Iets waar je heel erg moet op 
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letten, is het feit dat je een Chinees nooit 
gezichtsverlies mag laten lijden. En dat gaat 
heel ver. Een voorbeeld: het departement 
Engels van HUST had een onderzoek laten 
uitvoeren over wat nu eigenlijk de beste 
taalleerkrachten waren, native speakers of 
Chinezen in hun geval. Uit de test bleek dat 
leraren native speakers betere leerkrachten 
werden hoe beter ze de taal van hun 
studenten beheersten. Chinese leerkrachten 
Engels werden beter hoe beter ze het Engels 
beheersten. Dit rapport bewees dus dat ze 
eigenlijk al 20 jaar het verkeerde deden, 
namelijk Amerikanen uitnodigen om hun 
studenten Engels te leren. Omdat deze 
resultaten bekendmaken gezichtsverlies 
betekende voor de univ, zijn ze verzwegen en 
zijn ze langzaam overgeschakeld naar andere 
manieren. Vlamingen vonden ze een goede 
tussenoplossing omdat ze Engels kennen als 
vreemde taal, maar toch qua uitspraak en 
kennis heel dicht native speakers kunnen 
benaderen. 
 
Gl : Si c’était à refaire ? 
E. E.: Ik zou onmiddellijk weer vertrekken, 
want elke ervaring in het buitenland maakt je 
rijker. Maar ik zou liever voor een jaar of 
langer gaan, zodat je beter kan inleven in 
land en volk. 
Deze uitwisseling is spijtig genoeg maar twee 
keer doorgegaan, in 2000 en 2001, wegens 
te duur. Hoewel wij naar onze normen heel 
weinig betaald werden, te weinig om er onze 
reis naar ginder mee te bekostigen, was dat 
5 keer meer dan de Chinese leerkrachten, en 
die wilden liever zelf meer betaald worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Germa-quizz : 
 
Combien de langues parlez-vous ? 6 (N, F, E, 
D, S, P) 
Quel est votre mot préféré ? … 
Quel mot détestez-vous le plus ? Netjes 
Quelle était votre discipline préférée en 
germanique ? Grammaire comparée ; 
bilingualism and education (suivi en 
agrégation) 
À quelle période auriez-vous voulu vivre ? Ik 
had de maanlanding live willen meemaken, 
maar voor de rest wil ik nu leven. 
Quelle langue rêvez-vous d’apprendre ? Ik wil 
zeker nog Russisch leren, en dit is geen 
droom. 
Dans quelle ville voudriez-vous vivre ? In 
verschillende steden, telkens voor een tijdje: 
Houston (USA), Luang Prabang (Laos), 
Coimbra (Portugal), Berlin (Duitsland), 
Kunming (China). 
Quel est votre juron préféré ?  Verdomme 
Quel est votre disque de chevet ? ‘Chuva dos 
anjos’ de Bévinda et tous les disques de Tori 
Amos. 
 
 

Entretien réalisé par Vincent Huart 
 
 
 
 
 
 
Ci-dessous, on reconnaîtra notre Germaniste, dans une 
rue du centre de Wuhan, surprise par un photographe 
de la presse locale. 
 


