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mag allemaal sans gêne als je een tiener
en een twintiger bent, maar nader je de
dertig, dan moet je gaan uitkijken. En
over de dertig… Stiekem wordt het nog
steeds zielig en pathetisch gevonden als

maatschappelijk succes. ‘Dit is het punt

je dan nog niet aan de man bent. Het

waarop je misschien zou moeten

poezenvrouwtje is nu dan misschien een

uitkijken naar oudere mannen – maar

Op dit moment draait The Switch in de

schoenenvrouwtje, wat iets meer

oudere mannen willen jongere meisjes.’

bioscoop; een film waarin een vrijge-

glamour heeft, maar het is nog steeds

Forteenagers: dit zijn twits die ouder

zelle Jennifer Aniston het zoeken naar

een meewarige toestand (google voor

dan veertig zijn.

Mr. Right zat is en daarom een sperma-

de grap eens ‘Jennifer Aniston’ en

Puma’s, ook wel pre-cougars genoemd.

donor in de arm neemt om haar

‘desperate’ – bam! 1.340.000 resultaten).

Dertigers die (iets) jongere mannen

kinderwens te vervullen voordat de kans

Alleen zijn we veel creatiever geworden

daten. Drew Barrymore (35) noemt

op kroost voorgoed verkeken is. Het

in het verzinnen van zogenaamd hippe

zichzelf een ‘pre-cougar’, na affairettes

kwam haar op pittige kritiek te staan van

labels om op die treurige hopeloos

met Justin Long (32) en Fabrizio Moretti

Bill O’Reilly, een uiterst conservatieve

zoekenden te plakken, want we zijn

politiek commentator in Amerika, die

natuurlijk ontzettend modern en

haar ‘destructief voor onze maatschap-

ruimdenkend en beoordelen en

pij’ noemde. Alsof dat al niet erg genoeg

veroordelen heus niemand.

was, kon bijna geen enkele filmrecensent

Een kleine inventarisatie:

de verleiding weerstaan om te vertellen
dat Jennifer Aniston in het echte leven

Twits. Dit staat voor Teenage women in

maar liefst 41 jaar oud is, en nog steeds

their thirties (in het Engels betekent het

geen man heeft (al vijf jaar alleen!), geen

woord ook ‘sukkel’). Schrijft Eleni Hale, in

kinderen, en verlaten is door Brad Pitt,

de Australische krant Herald Sun: ‘Twits

die nu met Angelina Jolie zes (zes!)

zetten serieuze relaties en het ouder-

bloedjes van kinderen heeft.

schap in de wacht, en kiezen in plaats

(30) – niet echt leeftijdverschillen om je

Ja, arme Jennifer. Desperaat. Mislukt.

daarvan ervoor om door te feesten en

druk over te maken, maar goed. Anouk

Want alleen. Wat heb je aan miljoenen

te genieten van de vrijheden die ze in

(35) is dan ook een puma, met haar 29-

op de bank en altijd goed haar als je

hun tienerjaren hebben ontdekt.’

jarige Unorthadox.

niemand hebt om het mee te delen,

Cameron Diaz wordt als bekend

Cougars. Ja, de mediasensatie van de

nietwaar. Na twee feministische golven,

voorbeeld genoemd, en haar beste

afgelopen tijd (daarover straks nog wat

twee Bridget Jones-films en ontelbare Sex

vriendin Drew Barrymore.

meer): vrouwen van boven de veertig

and the City-afleveringen ben je nog

Marriage Dodgers, zo noemt de Britse

die het met jongere mannen doen.

steeds niets waard zonder man. Single

Daily Mail de mooie en succesvolle

Trendsetter is Demi Moore (bijna 48) met

and so not fabulous. Wat heb je aan een

vrouwen die genoeg gevraagd worden,

Ashton Kutcher (32); een ander succesvol

kast vol schoenen als je niet met een

maar evenwel maar niet willen settelen

voorbeeld is Sam Taylor-Wood (43) en

irritant grote bakfiets met een kind erin

na hun dertigste. Wederom wordt

Aaron Johnson (19), de hoofdrolspeler in

door de stad kunt fietsen, wat in feite een

Cameron Diaz als het ultieme voorbeeld

haar film Nowhere Boy.

enorm uithangbord is voor: ‘Kijk, het is

opgevoerd, en met haar Kylie Minogue

Panthers. Zestigplus-cougars. Denk

en Kate Moss als mede-‘celebrity

Patricia Paay (61) met haar Nicky (35).

me gelukt, ik ben niet allee-heen!’
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marriage dodgers’.

PLakkEN

SAS: Succesful, Attractive, but Single.

Wat een gezellige combinatie van

Het is krap vijftien jaar geleden dat het

Dit zijn de vrouwen die alles hebben –

seksisme, leeftijdsdiscriminatie en een

clichébeeld van de ouwe vrijster werd

behalve een man. Lisa Snowdon (38),

dubbele moraal. Want hoe noemen we

ingeruild voor dat van de hippe happy

oud-model, radiopresentatrice en ex-

George Clooney, die dik een jaar ouder

single, die helemaal niet zielig thuis zat

vriendin van George Clooney, beklaag-

is dan Demi en het ook met een 32-jarige

met te veel poezen, maar het druk had

de zich in het tijdschrift She over deze val

doet? Gewoon George Clooney (en hij

met uitgaan, shoppen, brunchen met

waar veel carrièrevrouwen intrappen:

wordt ook nooit als desperaat omschre-

vriendinnen en gezellig een beetje

een te hectisch werkleven, waardoor er

ven, zoals die arme Jennifer). En Michael

rondneuken. Ook een cliché natuurlijk

weinig tijd overblijft voor een privéleven

Douglas heet gewoon Michael Douglas,

(en knap vermoeiend en slecht voor de

en dus weinig mogelijkheden om een

ondanks het feit dat hij 25 jaar ouder is

beurs bovendien, letterlijk en figuurlijk),

leuke man te ontmoeten. ‘Het is eng om

dan Catherine Zeta Jones. En hoe heten

maar stukken beter dan het poezen-

te bedenken dat het misschien niet meer

al die mannen die maar aan de toog

vrouwtje. Inmiddels leven we in 2010 en

gebeurt,’ zegt ze. ‘Geen man, geen

vastgeplakt blijven staan? Waarom zijn

blijkt er eigenlijk nooit echt iets veran-

baby, geen huwelijk.’ Ze is bang dat

dat geen twits of forteenagers, cougars

derd te zijn. Feesten, daten, shoppen, het

mannen geïntimideerd zijn door haar

en panthers? J
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uitgevonden. Dat is geen vooruitgang,
en het is absoluut geen stap vooruit
voor vrouwen.’
Het is hilarisch als je leest waar een
Laten we een van deze clichés, het uiterst

cougar allemaal aan moet voldoen.

populaire ‘cougar’, eens onder de loep

Volgens online magazine Singlessite.nl:

nemen. Je zou het, met een flinke portie

‘Laten we beginnen met het feit dat een

goede wil, best als een geuzennaam

cougar zelfstandig en financieel

totdat de juiste man voorbijkomt en met

kunnen beschouwen: kijk, een oudere

onafhankelijk is. Succesvol met een

je trouwt, moet het raam uit.’ Vrouwen

vrouw kan sexy gevonden worden, ze

glansrijke carrière dopt ze haar eigen

zijn economisch zelfstandig en hebben

kan zelfs seks hebben met een jonge

boontjes. Ze weet precies wat ze wil, is

geen man nodig voor hun levensonder-

jongen, het leven houdt niet op bij een

minimaal een jaar of veertig, ervaren op

houd. Professor DePaulo: ‘Maar het gaat

bepaalde leeftijd. Het is ook niets nieuws,

seksgebied en duidelijk in haar wensen.

niet alleen om de financiën. Vrouwen

in de Bijbel probeerde de vrouw van

Daarnaast gaan cougars elegant en

kunnen seks hebben zonder kinderen te

Potifar al een jonge Jozef het bed in te

sexy gekleed en zijn ze in het bezit van

krijgen – en kinderen zonder seks. Al die

kletsen, en tsarina Catharina de Grote

een gezonde dosis sexappeal. In alles

factoren bij elkaar zorgen ervoor dat

had een grote voorliefde voor jonge

straalt ze luxe, weldaad en genot uit.’

vrouwen een beter afgewogen keuze

jongens (haar laatste minnaar was maar

Toe maar.

kunnen maken over wat ze met hun

liefst veertig jaar jonger).

Een Amerikaanse evenknie,

leven willen doen.’

Dateacougar.info, heeft de wijze raad

En dat is natuurlijk ‘destructief voor onze

dat ‘geen twee cougars hetzelfde zijn,

samenleving’, de opmerking van Bill

net zoals meisjes van in de twintig.’ En

O’Reilly waar we mee begonnen. Zie

een waarschuwing: spreek nooit

ook de enorme (politieke) weerstand

zomaar af: ‘Je wilt je niet voor twee of

waar het AMC op stuitte toen het in april

drie uur vastleggen en gaan dineren met

bekendmaakte dat het het invriezen van

een veel oudere vrouw als je haar nog

eicellen ‘breder’ wil gaan inzetten en het

nooit gezien hebt. Het is een verdrietig

ook mogelijk wil maken voor vrouwen

feit dat ze misschien helemaal niet op

die geen partner maar wel een

haar foto lijkt, en in dat geval

kinderwens hebben. ‘De vruchtbaarheid

zou je etentje weleens een van de

van vrouwen is korter dan die van

De term ‘cougar’ dook voor het eerst op

meest gênante avonden van je jonge

mannen. Hiermee werken we mee aan

in 2001, met het boek Cougar: A Guide for

leven kunnen zijn.’ Mocht ze wel een

emancipatie,’ zei professor Fulco van

Older Women Dating Younger Men, van

diner waard zijn: ‘Let op je tafelmanie-

der Veen van het AMC in de NRC.

Valerie Gibson. Zij zag de term als

ren!’ Want een oudere vrouw ‘is in een

Onderzoek in Engeland, waar het al

empowering, maar hij was volgens haar

tijd opgegroeid dat manieren belang-

langer toegestaan is, heeft al uitgewe-

aanvankelijk beledigend bedoeld; hij

rijker waren.’

zen dat het geen ‘luxe’ is voor vrouwen

werd gebruikt voor oudere vrouwen die

die lekker eerst van het leven willen

de hele avond aan de bar hangen en

OVErbOdig

als de lichten aangaan degene die daar

Zo, dat was even lachen. Maar uiteinde-

vrouwen die nog geen man hebben

nog staat, de zwakste van de kudde en

lijk is het behoorlijk triest. We leven niet

gevonden met wie ze het leven willen

dus een makkelijke prooi, mee naar huis

meer in het Mad Men-tijdperk, dat weet

delen, of die vader willen worden.

slepen. Inmiddels is het boek opnieuw

iedereen, maar waarom lopen we nog

Natuurlijk is dit geen pleidooi om

uitgebracht, met vele, vele andere, zijn

steeds zo achter op de feiten? Waarom

mannen overbodig te maken. Daarvoor

er ontelbare cougar-datingsites, en is er

is het enige doel van de vrouw nog

zijn ze veel te leuk. Maar seksisme,

een tv-serie, Cougar Town. En vinden

steeds een man en een kind? En is ze dus

leeftijdsdiscriminatie en een dubbele

veel vrouwen het helemaal niet meer zo

onvervuld en ongelukkig als ze dat

moraal horen in het vorige millennium

empowering. Hoezo worden ze

allemaal niet heeft? Professor Bella

thuis, dus het zou fijn zijn als al dat

afgeschilderd als

DePaulo, psycholoog en schrijfster van

gezeur over feestbeestende twits en

een nietsontziend roofdier dat op een

het boek Singled Out: How Singles Are

krolse cougars ophield. Anders zijn wij

zwakkere prooi jaagt? Zo schrijft publi-

Stereotyped, Stigmatized and Ignored,

genoodzaakt om ook een fijn label op

ciste Rebecca Traister op Salon.com:

and Still Live Happily Ever After zegt in

het voorhoofd van bindingsangstige

‘Hoe triest en achterlijk dat we het een

een interview met de Daily Mail: ‘Single

mannen te plakken. Daar hebben we er

bijnaam geven, het animaliseren alsof

vrouwen hebben een rijk leven, ze

maar één voor nodig, die van jong tot

het zich buiten de grenzen van

reizen, gaan hun passies achterna,

oud opgaat (met dank aan journaliste

beschaafd menselijk gedrag bevindt,

kopen een huis. Het idee dat het leven

Astrid Theunissen en haar gelijknamige

dat we doen alsof Demi Moore het heeft

een wachtperiode is, waar je je tijd uitzit

boek): Slappe zakken. K
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genieten; het grootste gedeelte betreft

