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Dagelijks leven in China 
Lezing met dia’s door: Bettine Vriesekoop 

 

 
Datum en tijd: Maandag 8 februari 2010 om 20.15 uur  
Locatie: Museum Het Prinsenhof, Van der Mandele-zaal, Oude Delft 185, Delft  
Taal: Nederlands 
Door: Studium Generale TU Delft & Etnografische Vereniging Delft 
Entree: De zaal is open vanaf 19.45 uur. Voor leden is er in de pauze gratis koffie en thee. De toegang tot 
deze bijeenkomst is gratis. 

 
 
Landen als China, Brazilië en India hebben (nog) niet het hoogste woord, maar zijn cruciaal voor de nieuwe 
machtsbalans. Zij vertegenwoordigen meer dan een derde van de wereldbevolking en hun economieën vertonen in de 
financiële crisis een verrassende veerkracht. Ook in politiek opzicht neemt hun gewicht toe. Maar ook Rusland en 
Zuid-Afrika laten zich niet onbetuigd en werpen zich steeds meer in de strijd om de politieke wereldmacht. 
Hoe is het om in die landen te wonen en te werken: hoe worden journalistieke keuzes gemaakt en voor welke 
dilemma’s staat een buitenlandse correspondent? Wat is het politieke klimaat, hoe staat het met de 
mensenrechten en de vrijheid van meningsuiting? Is het moderne Moskou werkelijk een metropool vol energie, een 
stad die nooit slaapt? En komt er ooit een eind aan de Apartheid in Zuid-Afrika? 
Vier correspondenten, allen wonend en werkzaam (geweest) in landen verspreid over de hele wereld, doen verslag 
van hun ervaringen uit het dagelijks leven. Als eerste vertelt Bettine Vriesekoop over het dagelijks leven in China. 
 
De naam Bettine Vriesekoop (1961, Hazerswoude) is onlosmakelijk verbonden met tafeltennis en China. Vijfentwintig 
jaar lang is ze gezichtsbepalend voor de sport geweest. Ze behaalde vele internationale en nationale titels en werd 
tweemaal gekozen tot Sportvrouw van het jaar. In haar rijke sportcarrière stuitte ze steeds weer op de suprematie van 
de Chinese tafeltennissers. Wat is hun geheim? Na een aantal trainingsstages in het Mekka van het tafeltennis, laten 
China en zijn bewoners haar niet meer los. Ze begint in 1996 aan de studie sinologie in Leiden en schrijft twee 
succesvolle boeken over haar ervaringen in China: Heimwee naar Peking (1994) over haar trainingsstages in China 
en Bij de Chinees (2006) over de paradoxen en geheimen van de Chinese cultuur. 
  
Mede geïnspireerd door haar levenspartner Hans van Wissen, journalist bij de Volkskrant, zet Bettine haar eerste 
stappen in de wereld van de journalistiek. Ze maakt onder andere een serie interviews voor Revu en Sportweek, 
schrijft een column in het Algemeen Dagblad en werkt als radioredacteur bij het programma Simek ’s nachts.   
Als Bettine drie maanden zwanger is, overlijdt Hans onverwacht in 1999. Ze zorgt in haar eentje voor hun zoon Tymo 
en komt na zware jaren van rouw tot het besef dat je elk moment van je leven met volle teugen moet leven.  
 
Als selfmade China-expert krijgt Bettine Vriesekoop in 2006 de kans correspondent te worden voor NRC Handelsblad 
en NRC Next. Drie jaar lang doet ze gepassioneerd verslag vanuit de hoofdstad Peking en reist ze kris kras door het 
onmetelijke land voor haar journalistieke verhalen. In de zomer van 2009 sluit ze haar tijd als China-correspondent af 
met een terugblik in NRC-Weekblad . Bettine Vriesekoop woont samen met haar zoon Tymo (1999) in Amsterdam. 
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