ONDERNEMEN MET MENSEN - JACQUELINE DE WIT

‘Ik ben één van
JACQUELINE DE WIT BOUWT ALS
TRANSGENDER HAAR EIGEN BEDRIJF OP
Je kunt wel stellen dat Jacqueline de Wit, als eigenaar
van de gelijknamige eenmanszaak in agrarisch
loonwerk en installatietechniek in het Drentse Ubbena,
volledig bij de cumelasector betrokken is. Voor haar, als
transgender, was ‘ergens bij zijn’ echter lang niet zo
vanzelfsprekend. “Ik ben van ver gekomen.”

Trots laat ze achter het huis haar machinepark
zien: een klepelmaaier, een paar persen voor
kleine pakjes, vier Deutz-Fahr-trekkers waarvan
de grootste 74 kW (100 pk) is en een tweetons
minikraan. “En deze is me misschien nog wel het
meest dierbaar”, zegt Jacqueline de Wit. Ze wijst
op een miniwikkelaar voor kleine kuilgrasbaaltjes. “Daar is het allemaal mee begonnen. Dit
was één van de weinige machines die ik had toen
ik voor mezelf begon. Ik gebruik hem nog steeds.”
Ze is nu een veelgevraagde kracht in de buurt en
haar agenda zit vol, maar daar zijn jaren van
strubbelingen aan voorafgegaan. Het thema van
dit kerstnummer, ‘We zijn erbij’, was voor haar
lang niet zo vanzelfsprekend, want waar hoorde
ze bij? Waar wilde ze bij horen? Wilde ze ergens
bij horen? Waar wilde ze zijn? Vragen die allemaal deel uitmaakten van een jarenlange persoonlijke zoektocht.

‘NIEMAND KENDE ME HIER,
DUS IEDEREEN HEEFT ME LEREN
KENNEN ALS JACQUELINE’
IETS KLOPTE NIET
Op haar vierde of vijfde al wist ze dat er iets niet
klopte. Ze was niet gelukkig met wie ze was. “Jarenlang heb ik dat gevoel onderdrukt, want toentertijd was het adagium ‘je bent geboren als een
jongen of als een meisje’. De LHBTIQ-gemeenschap
was lang nog niet uitgevonden”, zegt Jacqueline.
Met het gevoel deed ze weinig. Ze leefde haar
jonge leven, deed de opleiding elektrotechniek en
vond werk bij een internationaal installatiebedrijf.
Daar had ze het naar haar zin; ze werkte door het
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de variaties’
hele land en zelfs tot in Vlaanderen. Hoewel ze
deed wat ze leuk vond, zat ze nog steeds niet lekker in haar vel. Uiteindelijk liepen de spanningen
in haar zo hoog op dat ze begin twintig besloot: óf
een geslachtsverandering, óf een grafsteen. “Het
klinkt misschien cru, maar zo voelde ik het echt. Ik
kon niet langer doorleven als een jongen.”
Ze koos voor het eerste, maar daarmee waren de
moeilijke jaren niet verdwenen. Het leidde tot
spanningen binnen het gezin. Daarbij werd ze
ontslagen. Het enige positieve was haar omgeving.
“Toen ik net met mijn verandering was begonnen,
in 2003, verhuisden we naar deze plek in Ubbena.
Niemand kende me hier, dus iedereen heeft me
meteen leren kennen als Jacqueline. Het was fijn
dat ik hier met een schone lei kon beginnen.”

‘IK KON ÓF IN DE BIJSTAND, ÓF IK
KON EEN KVK-NUMMER AANVRAGEN’
KVK-NUMMER AANVRAGEN
De eerste jaren na haar geslachtsverandering
was het afzien, sappelen en doorbuffelen. Ergens
bij zijn was niet gemakkelijk. “Toentertijd, rond
2008, heerste er een economische crisis. Op een
vacature kwamen 200 mensen af. Zeker met
mijn achtergrond sta je dan al met 3-0 achter.
Dus ik kon óf in de bijstand, óf ik kon een
KvK-nummer aanvragen.”
Ze deed dat laatste. Haar opa had vroeger een
melkveebedrijf gehad, dus ze kende het agrarisch werk maar al te goed. Ze begon met de miniwikkelaar, pakjes kuilvoer maken voor
particulieren en hobbyisten. “Ik mag graag trekker rijden en dit was het gemakkelijkst. Ik had
een trekkertje en een autootje waar gereedschap
in kon. En ik dacht: een keuken installeren stellen
mensen uit als ze krap bij kas zitten, maar dieren
hebben altijd eten nodig, dus ook in crisistijden
gaat dat werk door”, zegt ze. De eerste jaren verliepen moeizaam. “Ik was al blij als mensen een
hooipakje kwamen kopen, want dan had ik weer
zeven euro om yoghurt en brood te kopen.”
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‘ALS VROUW MAG
JE EIGENLIJK GEEN
MISSERS MAKEN’

Door mond-tot-mondreclame nam het werk gestaag toe, de economie trok weer aan en nu
heeft ze het gewoonweg druk. De hele buurt is
klant bij haar. Als er iets moet gebeuren qua installatietechniek of in het land, dan is ze erbij.
Nog steeds doet ze veel werk voor particulieren
en hobbyisten: van verlichting ophangen in het
tuinhuisje tot kleine balen persen voor de paarden. Binnen een straal van 25 kilometer vindt ze
al haar werk. “Het mooiste is als ik al het werk
weer op tijd af krijg. Zo was afgelopen zomer een
grote puzzel door het wisselvallige weer. Als het
een paar dagen droog was, belde iedereen tegelijk om pakjes te persen. Die particulieren weten
ook niet allemaal hoe het werkt, dus sommigen
belden als ze zelf al hadden gemaaid en dachten
dan dat ik meteen kon komen om er pakjes van
te maken. Het was stress. Omdat we vooralsnog
alleen kleine baaltjes maken, zit mijn vader op
de pers en ik wikkel de balen. Sommige nachten
kwamen we pas rond twee uur ’s nachts van de
trekker af. Maar als je dan ’s ochtends wakker
wordt en het gordijn opentrekt en je ziet dat het
regent, geeft dat veel voldoening. Dat hebben
we toch weer geflikt, denk ik dan.”

PUMPS OF STALEN NEUZEN

Met een bescheiden
machinepark richt
Jacqueline de Wit zich
vooral op de kleinere
klussen zoals het maken
van kleine baaltjes voor
paardenbezitters.

Ze werkt als vrouw in een mannenwereld. “Ik ben
me daar erg van bewust. Als vrouw mag je eigenlijk geen missers maken. Als je aan komt rijden en
het gaat goed, zeggen mannen: ‘Dat kan ze goed.’
Maar als je een paaltje plat rijdt, is het meteen:
‘Zie je wel, een vrouw achter het stuur.’”
Zelf kan ze daar wel om lachen. Ze kent de mannenwereld. Ze heeft er jarenlang in een mannenrol
in gewerkt. “Ik weet hoe er in die wereld wordt
gesproken, dus wellicht is mijn beleving daardoor
anders. Zo’n hitsige bouwvakker doet me niets. Ik

Naam: Jacqueline Louise de Wit
Cumelabedrijf: Loonbedrijf J. de Wit
Wordt gerund door: Jacqueline de Wit
Type bedrijf: eenmanszaak, werkzaam in agrarisch loonwerk en installatietechniek
Plaats: Ubbena (Drenthe)
Rol op het bedrijf: doet alles zelf, van uitvoerend werk tot administratie en werkplaats
Tips: “Volg je eigen kop en doe je eigen ding. Doe waar je je goed bij
voelt. Zo mag ik graag trekker rijden, dus dan doe ik dat.”
Wat typeert jou: “Ik ben eigenwijs, maar misschien ben ik daardoor
ook juist zo ver gekomen.”
Wat voegt jouw rol toe aan het bedrijf: “Zonder mij was er geen
loonbedrijf J. de Wit.”

weet hoe het daaraan toe gaat en het hoort er gewoon een beetje bij. Die jongens zijn nu eenmaal
geen vrouwen gewend in de keet en het is gewoon
een groepje rauwdouwers. Al schop ik misschien
nu menig vrouw tegen de schenen”, lacht ze.
Ze heeft het verschil letterlijk aan den lijve ondervonden. “Ik zou een goede manager zijn”, gaat ze
verder. “Mannen zeggen altijd meteen ja of nee
en zijn direct. Vrouwen daarentegen willen soms
met iedereen rekening houden en zijn emotioneler. Ik heb van allebei een beetje, dus als manager
van zowel mannelijke als vrouwelijke medewerkers kan ik daar best ver mee komen.”
Hoewel de cumelasector als conservatief bekend
staat, heeft Jacqueline dat nooit zo ondervonden. “Bij mij zijn het pumps of stalen neuzen”,
zegt ze. Ze is dan ook overal bij, van jaarvergadering en Inspiratiedagen tot de Vrouwendagen.
“Het heeft ook te maken met hoe je er zelf in
staat. Ik stel me er zelf niet mee voor, maar als
mensen erover willen praten, gaan we zitten en
hebben we het erover. Nu heb ik mijn werkkleding aan, maar in mijn vrije tijd doe ik, net als
andere vrouwen, make-up op en draag ik pumps.
Ik doe mijn ding net als ieder ander.”

‘IN DEZE SECTOR DRAAIT HET
OM HET WERK DAT JE AFLEVERT,
NIET OM DE PERSOON’
Daar wordt ze erg om gewaardeerd. “In deze
sector draait het vooral om het werk dat je aflevert, niet enkel om de persoon. Zolang je je werk
goed en op een nette manier doet, willen mensen dat je komt. Ik voel me thuis in deze sector.
De werkzaamheden in deze sector zijn zo breed
en divers. Ik ben gewoon één van de variaties.”
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