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waarom je als  
dertiger de mooiste 

jaren van je  
leven beleeft
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Zelfvertrouwen
Wordt dit een peptalk voor dertigers 
die hun eerste grijze haren zien 
verschijnen en hun billen naar de 
vloer voelen neigen? Geenszins. 
Vrouwen die op tram 3 stappen, 
zoals de Belgen zeggen, hebben 
geen opbeurende powerspeech 

de tijd van je leven
als dertiger beleef je de mooiste momenten van je leven.  
oké, een topmodel zul je niet meer worden en astronaut  
ook niet, maar je bent fysiek topfit, mentaal in balans en  
je hebt het financieel gezien een stuk beter voor elkaar  
dan tijdens je studententijd.

nodig. Dertigers krijg je niet zomaar 
gek. Als twintiger zijn ze zichzelf 
vaak genoeg kwijtgeraakt in lastige 
liefdesrelaties, hebben ze vriend-
schappen verbroken en met hun 
ouders ruziegemaakt over niks. Nu 
zitten ze vol zelfvertrouwen, zijn ze 
beter in balans en weten ze wat ze 

willen. In het leven, in de liefde en  
op het werk.

geluk
Brits onderzoek onder veertigplussers 
toont aan dat de meeste mensen 
na hun 33ste het gelukkigste zijn. 
Slechts 6% noemt zijn studententijd 
als gelukkigste periode en 16% 
heeft hun jeugd als gelukkigste 
tijd ervaren. De Britse psycholoog 
Donna Dawson concludeert dat 
dertigers enerzijds hun jeugdige 
naïviteit van zich hebben afgeschud, 
maar anderzijds bruisen van energie 
en enthousiasme. Bovendien hebben 
dertigers een realistisch beeld van 

hun talenten en mogelijkheden.  
Ze zijn hoopvol en hebben een 
sterke can do-mentaliteit. Ook  
zijn dertigers niet zo cynisch –  
dat steekt meestal de kop op bij 
veertig- en vijftigplussers.

rijzende ster
Ook mooi: de werkvloer ligt werkelijk 
aan je voeten. Dertigers krijgen 
kansen en beginnen aan spannende, 
uitdagende projecten. Werkgevers 
zijn dol op hen: dertigers zijn ambi-  
tieus, zitten vol nieuwe, verfrissende 
ideeën en zijn niet zo impulsief als 
twintigers. Liever zelf ondernemen? 
Ook daarmee ben je succesvoller »

30+ vrouw
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na je dertigste, blijkt uit het promotie- 
onderzoek van Mirjam van Praag 
aan de Universiteit van Amsterdam. 
De reden? Je hebt simpelweg meer 
ervaring. Heb je de ambitie ooit 
een wetenschappelijke doorbraak 
te doen? Goeie kans dat het in dit 
decennium gaat gebeuren, want 
dertigers zijn de grote uitvinders.  
Dat blijkt uit een studie van de 
Amerikaanse onderzoekers Benja-
min Jones en Bruce Weinberg. Zij 
berekenden dat de gemiddelde 
leeftijd waarop Nobelprijswinnaars 
hun doorbraken doen al een eeuw 
lang tussen de 32 en 38 jaar ligt. 
Volgens de Amerikanen wordt  
het steeds onwaarschijnlijker dat 
mensen voor hun dertigste groot 
wetenschappelijk succes boeken, 
omdat jarenlange kennisopbouw 
daarvoor steeds belangrijker wordt.

 * oprah winfrey vocht zich omhoog tot  
ze op haar 32ste ‘the oprah winfrey 
show’ kreeg.

 * femke halsema kwam op haar 31ste  
in de tweede kamer.

 * ondernemer annemarie van gaal zette 
op haar dertigste met derk sauer een 
succesvolle uitgeverij op in rusland, 
met onder meer ‘cosmopolitan’ en 
‘marie claire’.

 * mohammed yunus was 36 toen hij 
ontdekte dat microkredieten grote 
impact konden hebben op het leven van 
armen in bangladesh. hij richtte de 
grameen bank op en hielp miljoenen 
mensen uit de armoede. in 2006 ontving 
hij hiervoor de nobelprijs voor  
de vrede.

 * sylvester stallone moest tot zijn 
dertigste wachten totdat hij – destijds 
een blutte (porno)acteur – eindelijk 
doorbrak in hollywood met de door hem 
zelf geschreven boksfilm ‘rocky’.

 * schrijver peter buwalda was al 
bijna veertig (heel oud dus) toen hij 
debuteerde met ‘bonita avenue’. dat  
boek werd een bestseller en won een 
aantal belangrijke literatuurprijzen.

 * successchrijfster anna enquist  
was nog veel ouder toen ze aan de 
literatuur begon. ze werkte als 
psychotherapeut, en bracht pas op  
haar 46ste een dichtbundel uit. daarna 
volgden bestsellers als ‘het meester-
stuk’ en het ‘geheim’.

 * kathryn bigelow regisseerde haar 
eerste lange speelfilm op haar 31ste, 
‘the loveless’ (1982). jaren later, in 2009, 
kreeg ze als eerste vrouw de academy 
award voor best picture voor haar film 
over de oorlog in irak, ‘the hurt locker’.

 * j.k. rowling publiceerde op haar 32ste 
‘harry potter and the philosopher’s 
stone’, het eerste deel van de best-
verkopende boekenserie ooit.

beroemd worden?  
het kan nog!

dertigers zijn de  
grote uitvinders

»
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Liefde
Al dat gescharrel en onhandige 
gedoe op stranden en in kamers 
waar huisgenoten ieder moment 
kunnen binnenlopen ligt achter je 
– de seks wordt beter en beter. Uit 
onderzoek van seksspeeltjesfabrikant 
LoveHoney blijkt dat mannen de 
beste seks hebben op hun 33ste, 
vrouwen op hun 28ste. De Ameri-
kaanse seksonderzoeker Debby 
Herbenick voegt eraan toe dat 
vrouwelijke orgasmes steeds beter 
worden naarmate ze ouder worden. 
En wist je dat vrouwen op hun 31ste 
op hun mooist zijn? Dat blijkt uit 
een onderzoek van de Britse 
televisiezender QVC onder 2.000 
mannen en vrouwen. Op 31-jarige 
leeftijd hebben vrouwen gemiddeld 
de beste mix van zelfvertrouwen, 
uiterlijke schoonheid en stijl – de 

killer combi. Het markt- onderzoek-
bureau Penn Schoen Berland vond 
vergelijkbare resultaten in de 
Verenigde Staten. Volgens 2.000 
ondervraagde Amerikanen zijn 
vrouwen op hun mooist op hun 
dertigste, terwijl mannen pieken  
op hun 34ste. •

Je steeds minder 
bandJes Kent 
op lowlands.

Je weet dat je  
dertig bent als:

de seks wordt  
beter en beter
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serieus worden? Je 
zou wel gek zijn!


