Het laatste taboe
‘Leuker kan ik het niet maken.’
Ik was in opleiding voor relatieconsulente en de psychologe had net verteld dat de moeilijkst onder de
pannen te brengen bevolkingsgroep is: vrouwen die boven de veertig zijn, lang zijn, en goed algemeen
ontwikkeld.
De moeilijkst aan de vrouw te brengen mannen waren zij die klein, jong en laag geschoold zijn.
Ik was geschokt. ‘Het is statistisch bewezen dat de meeste mannen voor kleiner, jonger en dommer
dan zijzelf gaan.’ Zelfs de psychologe zuchtte.
De Amerikaanse Man Whisperer waar ik later in de leer ging om te leren over het gedrag van mannen
beaamde het.
‘Je moet als vrouw boven de 45 jaar echt niet te lang dralen om een man te vinden, want voor je het
weet kom je in de categorie 65+.’
Toen ik na de laatste aflevering van Sophie Hilbrand’s tv-programma Sophie in de Kreukels zelfs haar
partner Waldemar hoorde zeggen dat ‘hij zijn hand er niet voor in het vuur durft te steken dat hij haar
op haar vijftigste nog steeds aantrekkelijk zou vinden’ drong het tot mij door: hoe jong ik mij ook
vanbinnen voel, hoe vitaal ik ook ben, qua ‘sexy’ heb ik mijn langste tijd echt wel gehad. Het laatste
taboe, want wie wil hieraan?
Mijn oma wist dat allang maar nu 50 ‘the new 40’ is, komt dat toch hard aan.
Het erge is dat ik ‘sexy zijn’ altijd vanzelfsprekend heb gevonden.
Er werden altijd wel kwinkslagen gemaakt als ik bijvoorbeeld tegen de glazenwasser die voor het raam
op zijn geld stond te wachten, riep: ‘Ik kóhóm!’ (‘Heerlijk, schoonheid, dat hoor ik graag!’) of als ik in
mijn korte rok op de fiets stapte en een stratenmaker grapte: ‘Zo, dat geeft bij mij wel druk op de
ketel!’
Toen vond ik het seksistische, ongewenste intimiteiten en nu? Nu mis ik het.
Nu is het ‘u’ en ‘mevrouw’.
‘Laat je man zijn interesse in jou niet verliezen,’ las ik van de week.
‘Heb jij nog interesse in mij?’ vroeg ik aan G.
Hij keek mij niet-begrijpend aan. ‘Hoezo?’
‘Nou, gewoon, ben je in mij geïnteresseerd, sexueel enzo?’ Ik kreeg de vraag haast mijn strot niet uit,
bang als ik eigenlijk was voor het antwoord.
‘Wat is dat nou voor een vraag?’ Hij verdiepte zich weer in zijn krant, maar een antwoord kreeg ik niet.
Van een zoektocht op internet onder de opdracht ‘zijn oudere vrouwen sexy?’ werd ik niet blij.
Wél van de onderzoeksresultaten dat steeds meer jonge mannen op oudere vrouwen vallen omdat
jonge vrouwen zo veeleisend kunnen zijn.
Ha, opposites attract.
Misschien dat ik in bed ook wel liever de stevige six-pack voel van een jonge Staande Krijger.
Leuker kunnen we het dus wél maken.
En doorbreken we het laatste taboe.
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