relaties

HIj
bestaat
echt!
het jaar van de gulden middenman
wat is de ideale man voor 2009? Op zoek naar echte
liefde raakt AVANTGARDES JANNEKE de weg kwijt in
de mannenwereld, maar stuit stom toevallig op hét
ideale type voor iedereen: de gulden middenman.
t e k s t J ANNEKE J ONKMAN

V

roeger was het simpel, althans, in mijn ogen:
je had leuke mannen en minder leuke mannen.
Makkelijk kiezen. Maar toen ik er na een
jarenlange relatie weer alleen voor kwam
te staan, bleken er ineens allerlei subvormen
van de man rond te lopen. Zo had je de
metroman (die zijn wenkbrauwen epileerde),
het type brulaap, die veel overeenkomsten
vertoont met de vorig jaar door HP/De Tijd gesignaleerde ‘nieuwe
lul’, met Nicolas Sarkozy, Theo Maassen en Jan Mulder als boegbeelden. Intussen doken er steeds meer reclames op met ruige
mannen in de hoofdrol, zoals die van Axe (mannen die achtervolgd
werden door kuddes hitsige vrouwen), Amstel (mannen die in
perkjes waterden en bier over hun vrouw heen knoeiden) en
Heineken (piemelnaakte mannen die al brullend door de sneeuw
heen renden). En tussen deze types zou dan ergens mijn nieuwe
prins op het witte paard moeten rondlopen. Waar te beginnen in
het woelige woud van mannen, bevolkt door uitersten?

De nodige botheid

Enigszins verward richtte ik mijn aandacht eerst maar eens op
het gevoelige type, ofwel de metroman. Ik kwam immers net,
lichtelijk gebutst en gehavend, uit een lange relatie en kon wel
een schouder gebruiken om op uit te huilen. Gelukkig was daar
Floris, een industrieel ontwerper (wat ik nog best een mannelijk
beroep vond), die mij bereidwillig zijn niet al te brede schouder
aanbood. Ik was wel even verbaasd toen hij na de eerste date
meldde me niet thuis te kunnen brengen, want: ‘Stel dat we met

geslagen (en die hij allemaal aanduidde als ‘een ex van me’). Nico
was precies zo voorspelbaar als hij zich voordeed. Hij versierde me
met de woorden: ‘En hoe is het met jou?’, waarna hij me behendig
naar zijn huis lokte. Daar stelde hij me voor een dvd te kijken, maar
dan wel in de slaapkamer, want de dvd-speler in de woonkamer was
kapot. Maar goed, had ik niet zelf gevraagd om een echte man?

Metroseksuele kapper

Ik hield het een paar weken vol met Nico, die me zelden sms’te,
en als hij dat eens deed, was het meestal met de vraag of ik zijn
kant op wilde komen, want hij was toevallig al in de kroeg met z’n
voetbalvrienden (precies die kroeg waar vrouwenverslinder Stijn
in Komt een vrouw bij de dokter altijd zijn prooien vangt), en hij
wilde daar graag nog even blijven. Deze relatie hoefde ik overigens
helemaal niet te beëindigen, ik hoefde slechts een paar keer niet
te komen opdraven op het gewenste moment en dat was dat.
Later kwam ik hem nog eens tegen, in het gezelschap van een
van zijn zoveelste toekomstige exen. Pas toen ik hem begroette,
gunde hij me een vage blik van herkenning. Maar toen ik even
later op weg naar de wc langs hem liep, kneep hij wel in mijn kont,
ten teken dat hij best nog interesse had, mits hij zijn vrouwelijke
gezelschap later op de avond nog subtiel kon lozen.
Na Nico legde ik het nog aan met een metroseksuele kapper, die
me niet alleen gratis en voor niets van geweldige kapsels voorzag,
maar ook nog eens een soort Jamie Oliver was in de keuken; helaas
zaten na een tijdje al mijn homovrienden achter hem aan, die iets
beter met hem konden praten over de nieuwe looks dan ikzelf.
Ook kwam er nog een werkverslaafde, bindingsbange advocaat

‘Ik ben zo blij dat ik je heb ontmoet.
Jij geeft me kracht,’ sms’te Floris. Ik gaf
hém kracht? Had-ie die zelf niet dan?
elkaar naar bed gaan, dan zou ik me echt veel te veel aan je
gaan hechten.’ Tot die tijd ging ik er altijd vanuit dat mannen je
meesleurden naar hun grot, dat ze zich niet hechtten na een beetje
seks, dat dat nu typisch zo’n eigenschap die was voorbehouden
aan ons, vrouwen. Floris was het levende bewijs van het tegendeel.
Hij overlaadde me met sms’jes, cadeautjes (zelf ontworpen) en
lieve briefjes. Maar na het zoveelste lieve briefje en het zoveelste
bezorgde sms’je (‘Ik probeerde je te bellen, maar je nam niet
op’) begon ik zo langzamerhand te verlangen naar een iets minder
lief briefje. Of een dag zonder sms’jes. Op een dag sms’te Floris
me: ‘Ik ben zo blij dat ik je heb ontmoet. Jij geeft me kracht’, waarop
ik verbaasd met mijn ogen knipperde. Ik gaf hém kracht? Had-ie
die zelf niet dan? En hoorde hij die niet aan mij te geven, ik, die
immers lichtelijk gebutst en gehavend uit een relatie was gekomen?
Ik maakte het uit. Gevoelige mannen waren niets voor mij.
Ik besloot op zoek te gaan naar een Echte Man, zo eentje uit de
reclames. Inclusief ruige baard, een brullend stemgeluid en de
nodige botheid. En vooral: weinig sms’jes. Zo ontmoette ik Nico.
Hij had weliswaar niet zo’n heel ruig beroep (bankier), maar hij
praatte wel eindeloos over voetbal, zijn zojuist aangeschafte BMW,
de sportschool en alle vrouwen die hij zoal aan de haak had

voorbij, die me te pas en te onpas vertelde dat hij niet toe was
aan een relatie. Behoorlijk verwarrend, want in zijn slaap fluisterde hij
wel in mijn oor dat hij ‘helemaal gek op me’ was. Toen ik hem dat
de volgende ochtend in herinnering bracht, reageerde hij met:
‘Ja, maar ik sliep, dus dat heeft geen rechtsgeldigheid’.

Macho’s en softies

Inmiddels had ik het idee dat de wereld uit twee uiterste mansoorten
bestond. Aan de ene kant had je de te mannelijke Nico-types,
ook wel nieuwe lullen, macho’s of brulapen, waar de testosteron
vanaf droop en die je doorgaans herkende aan het feit dat ze
veel liever hun tijd doorbrachten met andere mannen (op het
voetbalveld, het werk of in de kroeg) dan met vrouwen (behalve
’s nachts). Daar recht tegenover waren er de te vrouwelijke types
à la Floris, ook wel softies of metromannen, die zich maar al te
graag hunkerend in je armen stortten, mits je dan ook voor ze zorgde
zoals hun moeder dat vroeger deed. Maar waren er misschien
ook nog normále mannen? Gewoon, de leuke mannen die er
vroeger in overvloed leken te zijn? Was de man, door alle reclames,
rolmodellen en feministische geluiden in een identiteitscrisis
beland? Of was ik soms te kritisch geworden?
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bIjna jammer dat Ik zoVeel energIe
heb gestoken In dIe frÖBelende
Pincettenmannen en geSPierde aaPfigUren
ik was heus niet de enige vrouw die nooit eens een geschikte
man tegen het lijf liep. zo was vriendin nathalie rond de tijd van
mijn eigen zoektocht in een relatie verwikkeld geraakt met een
softie van de ergste soort. in eerste instantie vond ze het een
verademing. na altijd op machomannen te zijn gevallen, was
het heerlijk dat ze nu eens een man had die naar haar luisterde,
haar aandacht gaf en met haar meedacht. hij ruimde zelfs haar
huis op, vertelde ze me enthousiast toen ze een paar weken aan
het daten waren. weer een paar weken later was ze al een stuk
minder enthousiast. “hij heeft een werkster voor me geregeld,”
vertrouwde ze me toe in de kroeg. “en hij heeft een nieuwe droger
voor me gekocht. en een douchegordijn. hij gooit ook allemaal
spullen van me weg.” toen ik haar niet lang daarna eens thuis
opzocht, was haar huis, dat altijd gezellig vol had gestaan, ineens
behoorlijk kaal. “niets aan, hè?” gaf ze toe. “mijn huis is echt nooit
een bende geweest, maar hij pakt alles met twee vingers en een
vies gezicht vast. en weet je wat het erge is? dat hij míj ook zo
vasthoudt. sommige standjes houdt hij niet eens vol, dan moet hij
eerst bijkomen. dat komt ook door die haargroeipilletjes die hij slikt.
hij is bijna kaal, dat vindt hij vreselijk. dat zijn libido kan afnemen
van die dingen, maakt hem niets uit. zijn haar is belangrijker.”
het behoeft weinig verdere uitleg dat de relatie niet lang daarna
voorbij was. “weet je wat de doorslag gaf?” vertelde nathalie me,
toen ze me het heuglijke nieuws bracht. “we hadden ruzie, dat wil
zeggen: ik stond te tieren, hij liet alles over zich heen komen. toen
zei hij: ‘ik zou nu wel wat zachtheid van je kunnen gebruiken’.
zachtheid! dat zei hij. ik dacht alleen maar: en ik zou wel weer
eens een goede beurt kunnen gebruiken. tjonge, ben ik even
opgelucht dat dat voorbij is.”
nathalie was dus duidelijk, net als ik, niet zo gecharmeerd van de
metroman. maar ik had ook vriendinnen die juist hun buik vol
begonnen te krijgen van de macho. zo was er vriendin marlou,
die samenwoonde met een sportleraar, die in bed gewoon doorging met haar te coachen: “Goed zo, toe maar, kom maar”. zo’n
gespierd type voor wie vrouwen in de rij staan. zich welbewust van
zijn marktwaarde had hij een open relatie afgedwongen. als ze
samen uitgingen, ging hij voor haar ogen op jacht naar andere
vrouwen. op een gegeven moment nam ze hem mee naar een
verjaardag van een vriendin. later vertelde ze me dat ze eigenlijk
liever alleen was gegaan, maar hij had heel zielig gedaan, omdat
hij zich zo ‘eenzaam’ voelde, als nieuweling in de stad. eenmaal op
de verjaardag was hij tijdens een diashow voor de jarige, ontzettend
gaan zoenen met een of ander meisje. op een gegeven moment had
hij tegen marlou gezegd: “mag ik de sleutels van ons appartement?
wij gaan”. met ‘wij’ bedoelde hij zichzelf en zijn nieuwe verovering.
“dit is echt de druppel!” riep marlou de volgende dag tegen mij
door de telefoon, en ik kon dat alleen maar beamen.

Misplaatste seksgrap

ikzelf had, dankzij mijn eigen ervaringen en die van mijn vriendinnen,
inmiddels allang mijn conclusies getrokken: voor mij geen brulapen of softies meer. ik was nog liever de rest van mijn leven alleen
dan dat ik het risico liep een man te treffen die voor mijn ogen
iemand anders verleidde, of zo’n kwijlebalk te ontmoeten die
m’n douchegordijn verving. waar had ik die mannen überhaupt
voor nodig? een douchegordijn ophangen kon ik zelf ook wel,
me vermaken kon ik ook prima in mijn eentje, en mijn eigen geld
verdiende ik ook al jaren. en die vibrator hadden ze ook niet voor
niets uitgevonden. dag brulaap. dag softie. tot nooit meer ziens.
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en toen gebeurde het onverwachte. nog geen week nadat ik had
besloten voortaan genoeg aan mezelf te hebben, wandelde er
een geheel nieuw type man mijn leven in. de man van wie ik niet
dacht dat hij nog bestond. de léúke man. de man die ik algauw
doopte tot: de gulden middenman. ik moet toegeven: in het begin
was ik nog wat argwanend. toen de man in kwestie (die gewoon
openlijk liet merken dat hij me leuk vond, maar me ook weer niet
het gevoel gaf niet zonder me te kunnen) zich liet ontvallen dat
hij zijn kleren altijd kocht met behulp van zijn beste vriendin, die
kledingstyliste was, dacht ik: ‘aha! zie je wel! daar heb je weer zo’n
verrekt metrogeval!’ maar toen ik vervolgens helemaal geen potjes
crème in zijn badkamer tegenkwam, alleen een fles shampoo,
een tube tandpasta en een stuk of wat tandenborstels die allang
weggegooid hadden moeten worden, moest ik dat beeld toch wat
bijstellen. hij had dan wel die beste vriendin, de kledingstyliste, maar
hij had ook de nodige voetbalvrienden. hij kon me verrassen met
een leuk etentje, om vervolgens totaal vergeten te bellen dat hij later
kwam, waardoor ik eerst een uur in mijn eentje in het restaurant
zat te wachten. hij kon begripvol naar me luisteren als ik hem een
probleem voorlegde, maar ook vaak genoeg een misplaatste
seksgrap maken omdat hij even was vergeten dat ik niet een van
zijn voetbalvrienden was. deze man leek verdorie wel normáál.

ZE BESTAAN ECHT, DE STOERE MANNEN, DIE TOCH OOK LIEF EN EMPHATISCH
ZIJN. DE BEGEERLIJKSTE GULDEN MIDDENMANNEN OP EEN RIJ.

orlanDo blooM:
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GA N

jeffreY Dean Morgan:

Als Denny Duquette in Grey’s Anatomy veroverde hij niet alleen Izzy’s hart,
maar ook dat van menig kijkster. In zijn vrije tijd doet hij aan basketbal en
bedwingt hij bergen, maar hij schijnt ook te kunnen gitaarspelen, schilderen
en koken.Voor hij ging acteren had hij een grafisch ontwerpbureau. Het goede
nieuws: hij is nog single.

patrick DeMpseY:

Houdt vrouwen met zijn hersenchirurgpraktijken in Grey’s Anatomy aan de
buis gekluisterd. Is een held op de racebaan en de skipiste, maar verzamelt ook
antiek en houdt zich bezig met interieurdesign.Al tien jaar getrouwd met zijn
vrouw Jill, met wie hij drie kinderen heeft.

patrick DeMpseY

de gulden middenman heeft (zonder te willen generaliseren) het
beste van beide kanten in zich verenigd: een aantal vrouwelijke
trekken die hem empathisch, zorgzaam en betrouwbaar maken
en een aantal mannelijke trekken waardoor hij stoer, geestig en
beschermend is. denk: patrick dempsey. al jaren dezelfde vrouw,
vader van drie schattige kinderen, maar ook regelmatig te vinden
op de racebaan, in het bezit van een leuke carrière én een niet
onappetijtelijk voorkomen.
waarom er al die tijd zo’n ophef is gemaakt over brulapen, metroseksuelen en andere randfiguren is me trouwens een raadsel. ik
vind het bijna jammer dat ik zoveel energie heb gestoken in die
fröbelende pincettenmannen en gespierde aapfiguren, nu ik weet
dat er ook een gulden middenman bestaat. en wellicht ben ik niet
de enige. willen immers niet alle vrouwen een man die geduldig
haar ik-ben-te-dik-geklaag aanhoort, om haar vervolgens moeiteloos te verleiden tot een fijn partijtje seks? een man die het wel
druk heeft met zijn leuke baan en vrienden, maar ook tijd vrij
maakt voor de afwas en schoonfamilie?
oké, je moet misschien even wennen aan een paar storende
vrouwelijke trekjes (die schort die hij omdoet tijdens het koken, zijn
iets te voorzichtige rijgedrag, de gewoonte om zijn kussenslopen
te strijken). hij heeft ook niet die torso die je in reclames ziet, en seks
is niet de eerste gedachte die in je opkomt als je hem ontmoet.
maar als je hem iets beter leert kennen, blijk je wel met hem te
kunnen lachen, een goed gesprek te kunnen voeren en blijkt hij in
bed over technieken te beschikken waar die gespierde torso’s
nog nooit van gehoord hebben. misschien heeft hij ook een paar
typisch mannelijke trekken die hij best zou kunnen missen (hij laat
de wc-bril omhoog staan, maakt je shampoo op, vergeet te bellen
als hij later is), maar de gulden middenman is geen botterik: als je
hem uitlegt wat je dwars zit, is hij best bereid te luisteren en zal hij
proberen je tegemoet te komen. verwacht ook geen wonderen:
het blijft per slot van rekening wel een man.
maar wel een man voor het leven. Bij deze verklaar ik de metroman, nieuwe lul en brulaap definitief tot het verleden. 2009 wordt
het jaar van de gulden middenman.

ORLANDO BLOO

Goochelde met zwaarden alsof het zijn tweede natuur was in The Lord of the
Rings en Pirates of the Caribbean. In het echte leven doet hij aan stoere sporten
als snowboarden en surfen, maar zijn gevoelige kant komt naar voren in zijn liefde
voor fotograferen en meditatie. Is bovendien overtuigd boeddhist en zet zich in
voor het milieu.Vroeg eind vorig jaar zijn vriendin Miranda Kerr ten huwelijk.
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HUGH JACKMA
JAKE GYLLENHAAL

jake gYllenhaal:

BARACK OBAMA

Overtuigde als gevoelige cowboy in Brokeback Mountain, maar hield zich ook
staande als marineofficier in Jarhead. Is politiek actief en milieubewust. Is
zowel goed in timmeren als koken, en beoefent daarnaast nog mindfulness en
meditatie. Heeft een relatie met Reese Witherspoon sinds begin 2007.

hugh jackMan:

Bekend van X-men en de musical The boy from Oz. Door het Amerikaanse
magazine People verkozen tot ‘Sexiest Man Alive’. Hij kan zingen, speelt gitaar,
piano en viool, maar houdt ook van windsurfen. Hij is al twaalf jaar getrouwd
met zijn Debbie, met wie hij een zoon en een dochter heeft.

barack obaMa:

Als machtigste man van de wereld kan niemand beweren dat hij niet stoer is.
Hij is goed in speechen en staat graag op het basketbalveld, maar hij houdt ook
van koken, dansen en zijn familie.

MICHIEL HUISM

DaniËl boissevain:

Gaf gestalte aan het rock-’n-roll leven van Herman Brood in de film Wild
Romance, maar je ziet hem ook in musicals en in Gooische vrouwen. Is al
jaren gelukkig getrouwd met zijn vroegere kleutervriendinnetje Vanessa, met
wie hij een zoon en dochter heeft.

DANIËL BOISSEVAIN

Michiel huisMan:

f oto g r a f i e s u n s h i n e

haargroeipilletjes

Staat graag met zijn band op het podium een partijtje te rocken, maar speelde
ook fijngevoelige rollen in onder andere Phileine zegt sorry en Johan. Getrouwd
met Tara Elders en vader van dochter Hazel.

jeroen spitZenberger:

Was de gereserveerde en toch gevoelige prins op het witte paard in Alles is
liefde. Fervent pokeraar, maar leest ook graag over boeddhisme. Omschrijft
zichzelf als driftig, ambitieus en romantisch. Is sinds 2007 getrouwd.
JEROEN SPITZENBERGER

AN

