door
de bril
van
Iedereen kijkt met andere
ogen naar Kies Kleur in Groen.
Soms geeft het opzetten van
een andere bril ineens een
hele andere, ruime blik.
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Op mijn vijftiende reed ik voor het eerst op de tractor van mijn vader.
Best leuk, maar in mijn vmbo-periode koos ik aanvankelijk voor de
kinderopvang. Ik vind kinderen leuk, maar na tien minuten huilen en
zeuren, raakt m’n geduld op. Ik kreeg daarom steeds meer twijfels. Toen
er op het melkveebedrijf van mijn ouders een tractor kwam met een
meisje achter het stuur, raakte ik enthousiast voor dit beroep.

“Op school voel ik mij op m’n gemak. Met

Dat komt waarschijnlijk door mijn karak-

Zij praten met elkaar over meisjes, ik zou

mijn klasgenoten klets ik over tractoren,

ter. Ik kom voor mezelf op, maar doe dat

ook wel eens met een vrouwelijke collega

landbouwmachines en het uitgaansle-

op de achtergrond en zonder lawaai. Op

over jongens willen praten.

ven. Ik hoor er gewoon bij. Ze maken

mijn stagebedrijf gaat het net zo.

nooit vervelende opmerkingen over mijn

De klanten van mijn stagebedrijf vinden

beroepskeuze. Ook krijg ik nooit schun-

Mijn begeleider en collega’s vinden mijn

het leuk dat er een meisje achter het

nige opmerkingen naar m’n hoofd. Ze

beroepskeuze geweldig. Mijn collega’s

stuur zit. Zo keek een klant z’n ogen uit

behandelen me gewoon als hun gelijke.

vertelden me dat de sfeer verandert door

toen ik op de spiegels met een aanhan-

‘Een meisje
tussen de
mannen zorgt
voor een andere
sfeer’

mijn aanwezigheid. Het gaat allemaal wat

ger achteruit manoeuvreerde. Ook mijn

minder grof. Op andere punten is het wel

stagebegeleider is enthousiast. Hij ver-

eens lastig. Bij het onderhoud aan de

trouwt mij steeds meer toe. Kortgeleden

machines komt het soms op lichamelijke

mocht ik met een spuitinstallatie naar

kracht aan. Dan ben je als meisje toch in

een klant. Spannend, want die is veel

het nadeel. Het liefst los ik zelf mijn pro-

breder dan mijn tractor. Opletten, con-

blemen op, maar iedereen is bereid me te

centreren en rustig blijven. Dat loont, hij

helpen. Ook vind ik het wel eens jammer

heeft me al een baan aangeboden na mijn

dat er geen meisjes werken. Daar praat

examen volgend jaar.”

je toch anders mee dan met jongens.
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