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Hoe vindt u het om een tcziÍlg te geven op de school waar uw vader
lqecft?
Best spannend, ik ken niemand hier. ZeHheb ik wel eerrslesgevenin
Aad4ilskunde in de 6". Maar dit viel erg mee.
Nu ryat t*g
. over uw beroep. I{oe krram u crFop om op een schip te
glan wer*en? Dat is toch niet iets nnarje als meisje snel aan denkt.

ft wilde dat eenvan mijn broerszeernanzouworden.En dat wasniet zo,dus werd ik het maar.
\
Komt u wel meervFDuwen tegen? Met de emancipatie...
De zeenaartis niet echtgeëmancipeerd.
In vijfjaar hram ik ééntechnischevïouw en drie strrurlui tegen.
Is het dan niet moeiliik als rmouw in zo'n rnanneneultuur?
Nee,rnannenzijn heelleuk. En als éénvan de weinigeof vaakzelfsals enigevrouw aanboord hebje over
aandachtniet te ldagen.
Wordt u nooit zeeziek?
ft ben nog nooit rrrziek geweest.Als ik opstadan sta ik altijd evente wankelen.Er zijn wel pilleties tegen
de zeezie}te.Enje kunt alsje zeeziekbenthetbesteonderin het schipgaanzitten, daarhebje het minste
Iastvan de schommelingenvan het schip.
Hceft u e'en nriend? Mist u die en uw rnienden en fanrilie drn
niet eryg?
Nee ik heb geen wiend. In het begin miste ik miin familie wel omdat ik
slecht behandeld werd. Maar nu niet meer. Je leeft op die boot met de
bemanning als familie.
U heeft een hond zagen we. Gaat rrw hond ook mee op het
schip?
Ja, volgende week voor het eerst. Hnj is wel al een keer op een pont
geweest. (Later hoorden we yan dhrVan der r -a-n dat Boris
toch maar thuis is geblcven bii de oppas)
Gaatu ookvan bood als u ergens bent?
Je werlt tot guur-en 'savonds ben je dan rrrij om te doen wat je wilt!
Wilt u ooit lnnderen?
Ja, eigenliik wel. Maar je mag niet varen als je zwanger bent. Elk jaar is er een
keuring. En als je drugs gebruikt of zrnrangerbenLkom je daar niet doorheen.
ïtuiszitten kost veet geld. Dan moet je een rijke rnan hebben, en die moet je
natuurlijk ook wel leuk vinden.
Bent u rlan plan dit vak v(xDr aldjd te b[iven doen?
Dat zou ik wel willen, maar dat kan niet met kinderen. Ik wil later graag een
boerderij. Met veel koeien, paarden en honden. En een en rijke man tnouwen en
geld verdienen met schrijven.
Hecft u nog een lantste aanmoediging om ditberoep, als vnÍDuw z[inde,
te kiezen?
AIs je van aandacht krijgen houdt, zelfttandig bent en van afiuisseling houdt is dit een passendberoep. Of
als je sociaal bent en talen wilt leren is dit absoluut niet te uluaar. Het is heel rustgwend, je hebt geen
besef van tijd" Het is heel surrealistisch als je alleen bent met je ergen schip en alleen water ziet.
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