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Blog 82: wat is het verschil
Hokjesdenken, ik vind het flauwekul. We doen het allemaal en meer dan ons
waarschijnlijk lief is maar de ene kiest ervoor het uit te spreken en de ander
denkt er het zijne van maar zegt niets. Op den duur krijgen we er als ouder
zijnde wel mee te maken en dat is het moment dat hokjesdenken wordt
geactiveerd. Alsof er een soort onzichtbare knop in onze bol zit. We fietsen de
basisschool door, de 1e klas, de 2e klas en dan als een duveltje uit een doosje
floept hij tevoorschijn. Tadaaaa is ik dan, ik kom met een missie. Ik wil al je
vooroordelen horen, roept u maar. Je kind moet nu een kant kiezen, wat wil het
worden later.
Je zoon wilt schoonheidsspecialist worden? Das een meisjes-beroep. Je dochter
wil in de bouw? Nee joh, mannencultuur. Stuur ze effe de juiste kant op en heel
gauw, wat moeten anderen wel niet denken. Snel ga je al de hele riedel af. Wat is
voor jongens en kunnen meisjes echt niet doen en andersom? Het verschil wat je
niet wilt maken maar zo diep zit dat je er wel aan denkt. Niet iedereen hoor,
maar veel wel. Al zeg je het over je eigen beroep en die verschillen maak je wel.
Vrouwen in de beveiliging zijn eigenlijk bouwvakkers en die mannelijke kassière is
vast homo. Dat meisje op de stoel van de directie heeft zich waarschijnlijk
omhoog gewipt terwijl die gozer gewoon de verkeerde vrienden heeft. Alle
receptionistes zijn knap en mensen in de snackbar moeten dik zijn. Zeker een
chefkok want anders kun je niet koken. Marktlui zijn luidruchtig en aso, kunnen
niet zachtjes doen en iedereen die werkt bij de Mac heeft pukkels. Alle
schoonmakers zijn buitenlanders of bijstanders en mensen met tattoos
functioneren niet in de maatschappij. Die gozer van de kledingwinkel is in
ontkenningfase en dat grietje werkt daar vast doordat papa de baas is. Die dikke
auto van dat knaapje moet wel zn ouders zijn want wat verdiend een
telemarketeer nou. Alle mannen in de bouw zijn groot en sterk met een bierbuik
en zitten vol met tattoos en fluiten naar alles wat er vrouwelijk uitziet.
Maar wat nou als je dochter echt de bouw in wilt, je zoon serieus
kledingontwerper wilt worden, je dochter politieagent wordt en je zoon in de
thuiszorg wilt. Hoe makkelijk hokjesdenken ook is, is het niet belangrijker
verder te kijken dan dat? Is het niet leuker dat ondanks alle vooroordelen, je
monster met een lach naar werk gaat en met diezelfde lach weer thuis komt?
Maakt het echt zoveel uit dat je dochter grondwerker wilt zijn, tussen al die

mannen terwijl ze misschien één van de dudes wilt zijn, is het zo belachelijk dat
je zoon liever plakjes komkommer legt op ogen en acne verwijderd, tussen al het
vrouwelijk gespuis? Is het echt zo raar dat je zoon voldaan thuis komt na een
huis schoongemaakt te hebben van een terminale terwijl je dochter branden
bestrijdt?
Dikke middelvinger, ik wil een lachend kind. Een die moe maar voldaan is wat het
ook is. De keuze is al lastig genoeg voor ze, het is niet aan ons die nog moeilijker
te maken. Het begint bij ons, bij die vervloekte ouderwetse hokjes. Als je al zo
graag een hokje wilt plaatsen, plaats dan die lach. Dan vul je hem tenminste nog
nuttig.

