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Cindy De Clerck werkt momenteel als onderzoeksassistente aan de Universiteit Amsterdam en de 
KU Leuven. Ze werkt er aan haar doctoraat rond ‘autisme in China’ (getiteld: The Existence of 
Autism in China: An Anthropological Inquiry). Naast haar onderzoekswerk wil ze graag haar 
ervaring en talent als sociaal tolk verder ontplooien… 
 
 

 
EH: Wat heb je na je studies in Leuven gedaan?  
 
Na sinologie had ik het gevoel dat ik nog wat verder wou studeren. Ik begon dus aan een eenjarige opleiding 
antropologie, vooral uit interesse voor de onderzoeksmethodes. Nadien bracht ik twee jaar in China door om 
onderzoek te doen, en om verder sociologie en antropologie te studeren aan Renmin University en Peking 
University. In die periode begon ik eveneens aan een doctoraat in antropologie aan de KU Leuven, en later ook 
aan de VU Amsterdam, dat ik nu aan het afwerken ben.  
 
EH: Een vaak gehoorde klacht van studenten die na sinologie verder studeren in China is de 
lage kwaliteit van opleidingen aan de Chinese universiteiten. Was jij tevreden over de kwaliteit? 
 
Dat is eigenlijk moeilijk te zeggen. Ik zou denk ik nooit de volledige opleiding in China gedaan hebben, en de 
theorieën die besproken werden waren soms wat ouder. Er was ook weinig interactie in de klas, en in het 
algemeen is het onderwijssysteem gewoon anders dan wat we hier gewend zijn. Toch waren die opleidingen de 
moeite waard. Je steekt er zeker wat op over de perceptie van het Westen in China, en voor mij was het ook een 
nuttige opfrissing van een aantal theorieën die ik eerder in Leuven geleerd had. Ik heb er zeker geen spijt van.  
 
EH: Kan je ons iets meer vertellen over de inhoud van je doctoraat? 
 
Mijn doctoraatsonderzoek vloeit eigenlijk voort uit mijn thesis sinologie over een auti school in Beijing. Ik 
raakte toen enorm geïnteresseerd in hoe ouders omgaan met het autisme van hun kind, zeker in de schaduw van 
bepaalde sociaal-culturele systemen, zoals het eenkindsbeleid in China. Ik ben dan voor twee jaar veldwerk gaan 
doen in Beijing. Omdat er echter nog zeer veel stigma omtrent autisme heerst, en autisme in China pas sinds 
2005 officieel een handicap is, was het niet vanzelfsprekend om ouders te vinden. Daarom ben ik 
vrijwilligerswerk gaan doen in NGO’s die cursussen aanbieden waarin ouders leren met hun autistisch kind om 
te gaan. Dat leidde tot formele en informele gesprekken met ouders, en op basis daarvan ben ik nu mijn thesis 
aan het schrijven. Die veldwerkervaring was super; dat is iets dat ik zeker opnieuw zou willen doen. De tranen 
van de ouders waren soms erg moeilijk te verwerken, maar door een bepaalde ervaring met hen te delen bouw je 
ook een band op. 
 
EH: Men zegt vaak dat doctoreren bijzonder eenzaam is, klopt dat voor jou? 
 
Voor een deel wel ja. Die eerste jaren, de jaren in China, waren zeker niet eenzaam. Die waren erg leuk en daar 
heb ik ook een aantal contacten aan over gehouden. Maar nu, het eigenlijke schrijven, dat gebeurt toch vaak 
thuis, en dan wordt het inderdaad wat eenzaam. Toch wil ik graag de ervaring die ik heb gehad met deze families 
delen, en dat neerschrijven is de manier om dat te doen, dus zit ik er eigenlijk niet zo mee in. 
EH: Wat vond je het meest waardevol aan de opleiding sinologie? 

 
Dat ik nu een vrij breed wereldbeeld heb, zeker met de aanvulling van de antropologische studies. Ik denk dat ik 
geleerd heb verder te kijken dan mijn neus lang is, en dat vind ik bijzonder waardevol. Ik vraag me nu niet alleen 
af “hoe” iets is, maar ook “waarom” het zo is, en dat is iets dat ik tijdens mijn studies heb geleerd. 
 
EH: Ontbrak er volgens jou iets? 
 
Ik vond verderstuderen enorm bevredigend. Niet dat ik niet genoeg kennis kon opdoen tijdens mijn sinologische 
opleiding, maar deze kennis kunnen linken aan een ander veld, dat gaf het voor mij toch wel een meerwaarde. Ik 
merk dat ik daar nu voor mijn doctoraat ook enorm op teer. Het zou misschien wel goed zijn als de opleiding 
meer gericht was op vertaal- en tolkwerk. Dat is iets dat ik een beetje ter plaatse heb moeten uitvinden. Je hebt 
natuurlijk de taalkennis en de culturele achtergrond, maar die extra zaken die bij tolken en vertalen boven 



komen, heb ik toch gaandeweg zelf moeten ontdekken. Ik kan me niet voorstellen dat er een sinoloog is die echt 
nooit tolkt of vertaalt, dus dat meer ondersteunen in de opleiding zou wel nuttig zijn. 
 
EH: Je hebt vooral ervaring als sociaal tolk. Kan je ons daar iets meer over vertellen? 
 
Sociaal tolken is iets dat ik zeer graag doe. Het gaat er meestal iets gemoedelijker aan toe dan bij rechtstolken, en 
je hebt de gelegenheid om te zien hoe mensen hun leven weer opbouwen. Ik heb er ook al negatieve ervaringen 
aan overgehouden: als je slecht nieuws moet brengen, nemen sommige mensen je dat kwalijk, ook al kan je er 
zelf niets aan doen… Over het algemeen is het voor mij toch een fantastische manier om aan de ene kant mijn 
Chinees bij te houden, en aan de andere kant om iets meer te weten te komen over maatschappelijke thema’s. 
 
EH: Wat zou je studenten sinologie aanraden die zich willen voorbereiden op vertalen/tolken?   
 
Ik denk dat je qua taal zeker de tools in handen hebt na een opleiding sinologie. Ik zou bijna durven aanraden om 
gewoon eens te proberen en gaandeweg te leren. De cursus sociaal tolken heeft me wel geholpen. Hoe conflicten 
op te lossen, wat mijn rechten en plichten zijn, enzovoort: dat zijn allemaal zaken die je natuurlijk niet in 
sinologie leert. Een extra opleiding kan ook interessant zijn, zeker als je echt professioneel wil beginnen tolken 
of vertalen. Over het algemeen denk ik dat het belangrijk is dat je voor jezelf de tools vindt die jij tolktechnisch, 
maar ook psychologisch gezien nodig hebt om op een comfortabele manier te tolken. 
 
EH: Zou je opnieuw sinologie gaan studeren als je kon terugkeren in de tijd? 
 
Jazeker! Ik heb een beetje moeten vechten om aan de opleiding te kunnen beginnen. Mijn omgeving stond er vrij 
sceptisch tegenover en twijfelde of er een toekomst in zou zitten. Dus ik heb altijd goed geweten aan wat ik 
begon en heb er dan ook nog geen spijt van gehad. Ik had nog een aantal andere interesses, maar ik heb het 
gevoel dat ik die vrij goed met mijn opleiding–en dan vooral met mijn thesis–heb kunnen integreren. 

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

 
Het eerste waar ik aan moet denken is de stress tijdens de examens, maar dat is misschien niet zo positief! 
Vooral mijn laatste jaar heeft me enorm getekend, en dat op een zeer positieve manier. Ik denk dat ik dankzij 
mijn thesis echt ben beginnen beseffen waar mijn interesses liggen en wat ik later nog met mijn opleiding wou 
doen. Dat was voorheen nog niet zo duidelijk. 

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

 
Ik denk dat wij heel goed geplaatst zijn om een brug te slaan met China, vooral op vlak van cultuur en taal, maar 
ook in andere opzichten. Ik vind dat een sinoloog vandaag sterker staat als hij meer dan alleen sinologie 
gestudeerd heeft en een uitgebreidere kennis heeft. Volgens mij gaan we minder en minder kunnen berusten op 
onze kennis van de taal en de regio. 

 
EH: Wat zijn je plannen voor de toekomst? 

 
Eerst en vooral:  mijn doctoraat afwerken. Daarnaast liggen er ook al wat projecten klaar voor nadien. Een 
postdoc en een job deels in China bijvoorbeeld, iets dat toch altijd wel mijn droom geweest is. In de verdere 
toekomst hoop ik iets te kunnen bijdragen aan mijn veld, door meer de gehandicaptenzorg of de wereld van de 
NGO’s in te gaan. Verder zou ik ook terug op vrijwillige basis willen gaan tolken, omdat dat mij in contact heeft 
gebracht met een wereld waar ik anders nooit in terecht was geraakt. 
 
EH: Welke andere passies/hobby's heb je naast jouw werk? 

 
Ik denk dat ik gerust kan zeggen dat wat ik nu als job doe mijn grootste passie is.  Daarnaast kan ik ook enorm 
genieten van een goed boek of een avondje gezellig thuis.  

 
EH: Hoeveel verdien je? Of (minder Chinees) hoeveel denk je dat een beginnende werkende 
sinoloog als loon kan verwachten? 

 
Ik denk dat ik financieel wat heb ingeboet in ruil voor de vrijheid van de academische wereld, hoewel ik niet 
moet klagen. Het hangt denk ik vooral van de sector af. Zij die in het onderwijs terechtkomen, ervaren natuurlijk 



andere loonschalen dan zij die voor het bedrijfsleven kiezen. Een beginloon gaat natuurlijk niet een enorm 
bedrag zijn, maar ik heb toch altijd genoeg gehad om mee rond te komen. Voor mij is dat sowieso nooit het 
belangrijkste geweest aan een job: een beetje minder loon voor een job die je echt graag doet is mij persoonlijk 
altijd veel waard geweest. 

 
We wensen Cindy nog heel veel succes toe met de afwerking van haar doctoraat over autisme in China, en we 
hopen dat ze haar grootste passie kan verderzetten: 学而时习者，不亦乐乎！  


