
‘Doe maar normaal, dan doe 
je al gek genoeg’, een typisch 
Nederlandse uitdrukking. 
Maar wat is normaal eigen-
lijk? Vier Nederlanders die het 
helemaal anders doen, van 
nostalgist tot 80/10/10-er.
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Hooligan
Mark (33) behoort tot de harde kern supporters 
van Ado Den Haag: ‘Hooligan zijn, al vind ik die 
term heel vervelend, is niet iets waar je voor kiest. 
Je rolt er een beetje in. Toen ik klein was, ging ik 
met mijn vader naar voetbalwedstrijden van FC 
Den Haag. Je ziet allemaal dingen gebeuren en 
grote mannen om je heen die opkomen voor hun 
club. Zo hadden we in 1987 één van de ergste 
rellen ooit in Nederland, tegen Ajax. Ik vond dat 
leuk en spannend, dus ga je steeds vaker. Het is 
ook de kick: de één springt van een berg af en de 
ander gaat naar voetbal. Ik vind het heel irritant 
als ik hooligan word genoemd. Wat is een hooli-
gan? Als mensen dat woord horen, worden ze 
bang. Ik zie ons liever als fanatieke supporters, 
we zijn geen moordenaars of pedofielen. Het gaat 

alleen net even wat verder dan een gewone 
supporter: we vechten voor onze club. Voordat 
we naar een wedstrijd gaan, gaan we echt niet 
afspreken wie de rookbommen meeneemt en 
wanneer we gaan rellen. Maar als de tegenstan-
der ons uitdaagt en bijdehand doet, ga ik niet 
toekijken. Dan worden er wel eens klappen of 
kopstoten uitgedeeld en dingen gesloopt, ja. Je 
hebt ook het imago van je stad hoog te houden 
natuurlijk, al gebeuren de meeste dingen 
spontaan. Maar als we een uitwedstrijd hebben 
en we staan achter en de tegenstander lacht 
ons uit, dan gaan we natuurlijk het veld op! FC 
Den Bosch en Ajax zijn onze grootste rivalen. 
Als ik met iemand praat die ik wel mag en die 
blijkt voor Ajax of FC Den Bosch te zijn, dan zal 
dat nooit mijn vriend worden. Ik zal diegene niet 
meteen een ros verkopen, maar ik maak er wel 

Hooligans
Wat: Harde kern supporters van FC Den Haag, ook wel hooligans genoemd.
Wat doen ze: Ze gaan naar elke wedstrijd van hun club en vertonen hierbij gewelddadig en destructief 
gedrag richting de supporters van de rivaliserende club. Vaak gaat dit gepaard met intimidatie, fysiek 
geweld en/of vernielingen. Elke club heeft zo’n ‘harde kern’.
North Side: Bij FC Den Haag heeft de harde kern z’n eigen vak, de North Side, ook wel bekend als Midden 
Noord. In de jaren tachtig stond de North Side veelal bekend om het vele geweld waarmee de supporters 
door het land trokken. Dit heeft er mede toe geleid dat ADO Den Haag destijds afgleed naar de eerste divisie, 
omdat supporters en sponsors zich er niet mee wilden associëren. De harde kern van ADO Den Haag heeft 
nog steeds een wat beruchte reputatie, maar staat de laatste tijd als wat milder bekend. 
(Namen zijn fictief)
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tijd kan zijn, ze stonden niet voor niets bekend als 
‘roerig’. Want het waren de jaren van de roaring 
twenties, opkomst van het fascisme, jodenvervol-
ging en armoede; er was genoeg ellende. Waarom 
dan toch die hang naar die tijd? ‘klopt, het was ook 
naar,’ zegt Davids. ‘Als je me zou vragen of ik ook 
daadwerkelijk in die tijd wil leven, is het antwoord 
denk ik nee. Maar in die periode zijn ook heel 
mooie, cultuurbepalende zaken ontstaan. De film- 
en muziekindustrie zijn toen op gang gekomen: de 
gouden periode voor de film begon in 1927. en in 
die (muziek)tijd zijn prachtige dansen als quickstep 
en jazz swing ontstaan. Met de club gaan we wel 
eens naar dansfeestjes met dit genre muziek. Dit is 
weer een mooi voorbeeld van de individualisering 
van de maatschappij. In disco’s dansen mensen 
tegenwoordig naast elkaar, wij dansen echt met 
elkaar. Hierbij blijft de afstand tussen dame en heer 
in kwestie uiteraard ‘gepast’. Zo hoort het.’ 

stoere CHristen
Tientallen half ontklede mannen staan in de 
stromende regen bij de waterkant. op de brug over 
de rivier aanschouwen inwoners van het gebied het 
tafereel onder een paraplu, verbaasd en nieuwsgie-
rig. Het is begin november als Discovery Magazine 
een deel van een zogenoemd karakterweekend 
van de 4e Musketier in de Ardennen bijwoont. De 
mannen luisteren naar een jonge man iets hoger 
op de oever met een Bijbel in de hand. Hij vertelt 
over Jakob, een bijbelse figuur, die op de oever van 
de rivier de Jabbok worstelde met God en daar 
met zichzelf werd geconfronteerd. op een iets 
andere manier dan Jakob gaan deze mannen ook 
een worsteling aan met de elementen en zullen 
met zichzelf worden geconfronteerd. Ze gaan het 
ijskoude water in, vechten tegen de harde stroming, 
en klimmen anderhalve kilometer verder de oever 
weer op. Het idee achter deze tocht door het water 
is dat de deelnemers bewust over hun eigen leven 
met tekortkomingen en onhebbelijkheden gaan 
nadenken om op die manier te worden geconfron-
teerd met zichzelf, zoals Jakob dat eeuwen geleden 
ook werd aan de Jabbok. om vervolgens kracht bij 
God te gaan zoeken. een veelzijdige stoet van 350 
mannen gaat het water in en trekt aan ons voorbij. 
sommigen doen de tocht alleen. Anderen houden 
elkaar vast. De een zingt uit volle borst over de 
dag die de Heer hem geeft. De ander is in zichzelf 
gekeerd. een voor allen en allen voor een. Van elk 
gezicht is af te lezen dat het iets met ze doet. Ze 
worden geraakt. Aan de kant staan medewerkers 

club interbellum

Opgericht: Zeven jaar geleden door Mark 
Davids en Jo Teeuwisse.
Doel: Verzamelplaats voor mensen met een 
sterke hang naar het verleden.
Deelnemers: Er zijn ongeveer 250 leden. 
Sommige nostalgisten houden vooral van 
de mooie auto’s en muziek uit die tijd, maar 
de fanatiekelingen richten hun hele leven in 
volgens gebruiken uit de jaren twintig, dertig 
en veertig van de vorige eeuw.
Activiteiten: Bij bijeenkomsten van de club 
spelen de leden een potje ganzenbord of een 
ander oud-Hollandsch bordspel. Dikwijls 
hebben ze gesprekken en discussies over het 
verleden en heden en wordt de etiquetteleer 
uit het boek ‘Hoe hoort het eigenlijk?’, de 
bijbel van deze club, besproken. 
Website: www.clubinterbellum.net, 
www.thetruegentleman.nl

een opmerking over, en dan zien we wel hoe het 
loopt. Ik sta alleen al 1-0 achter, want de lokale 
politie heeft ons goed in het vizier. Die zien ons als 
een criminele organisatie. Grote onzin, natuurlijk. 
Ik heb wel een aantal keren vast gezeten, dus ik 
ben een bekende van de politie. Maar ik heb nooit 
spijt van mijn acties gehad. opgepakt worden 
bij een wedstrijd is voor een supporter erger 
dan opgepakt worden omdat je drugs verkoopt. 
er gelden voor ons heel andere wetten. Als ik 
bijvoorbeeld met mijn auto naar het stadion rijd, 
wordt mijn kenteken opgeschreven en dan word 
ik van de weg gehaald door de politie. Ik mag dan 
meteen mee naar het bureau, of mijn hele auto 
wordt doorzocht. er is een speciaal team dat ons 
in de gaten houdt en zich focust op risicosuppor-
ters. Zelfs onze telefoons worden afgeluisterd. Dit 
weten veel mensen niet. soms gaan we uit eten 
met een groepje, wat compleet los staat van een 
wedstrijd en dan zitten er twee tafeltjes verderop 
weer een paar agenten. Gewoon, om even te laten 
zien dat ze er zijn. Dit frustreert me. Als veelpleger 
of pedofiel krijg je alle ruimte en bescherming, 
maar wij komen met onze kop op tv omdat we een 
steen hebben gegooid. en hup, weer een stadion-
verbod. Inmiddels sta ik echt niet meer elke dag 
‘in de hekken’, ik word ook een dagje ouder. Maar 
het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Het is 
een soort broederschap, het is een klein wereldje. 
Mensen zijn bang om naar een wedstrijd te komen, 
omdat ze bang zijn dat het uit de hand loopt. ook 
wordt er vaak gedacht dat we kinderen ook wat 
aandoen. onzin. Als er een jongetje van tien jaar 
met een Feyenoord-sjaal voor me staat, ga ik hem 
echt geen mep verkopen. Misschien z’n vader 
wel, trouwens. er wordt gezegd dat hooligans het 
voetbal kapotmaken. Maar ik denk dat sponsors 
en mensen die hoge bedragen betalen voor al die 
transfers het voetbal kapot maken. Tegenwoordig 
komen negen van de tien spelers niet eens uit de 
stad waar ze voetballen en als een ander clubje 
meer biedt, zijn ze weg. Wij supporters zíjn de 
club, wij zijn er altijd. Als ons stadion leeg is, wordt 
er niet gesponsord. Wij houden niet alleen de 
naam van de club hoog, maar ook die van onze 
stad: Den Haag.’

nostalgist
Mark Davids (40) zal het niet makkelijk hebben 
hier in Amsterdam, want hij valt op. Niet gek, als je 
een ouderwets maatpak draagt, inclusief corsage 
en hoge hoed, en je manieren duiden op niet-

alledaagse etiquette. kleding en gedragingen uit 
de jaren twintig, dertig en veertig, daar hebben we 
het over. Want Mark – in het bezit van 150 pakken 
en vijftig hoeden – is een overtuigd nostalgist. 
Waar je in het begin denkt: hij valt zo wel uit z’n 
rol, weet je na een uurtje dat het geen rol is. Dit 
is zijn ding, 24/7. ‘eigenlijk ben ik gewoon heel 
ouderwets, maar daar is niets mis mee. Ik ben 
niet gek, denk niet dat ik in de jaren twintig leef. 
Ik heb gewoon een baan, een wasmachine en een 
computer. Al gebruik ik die laatste voornamelijk 
voor nostalgische redenen: contact houden met 
‘de club’ en het beluisteren van oude muziek.’ 
Het klinkt niet eens zo heel vreemd, veel mensen 
zullen romantische beelden hebben van de begin-
jaren van de vorige eeuw. Maar back to realit 
y:   an A naar B gaan, is niet mijn meest favoriete 
bezigheid: mensen staren me natuurlijk met grote 
ogen vol ongeloof aan. soms zeggen ze wat; zoals 
dat mijn sokken niet bij mijn pak passen. of ze 
roepen: ‘Hé, Al Capone!’ Ik ben er aan gewend. 
Maar leuk is anders, natuurlijk.’  
Davids, kind van een Joodse vader, associeert die 
eerste decennia van de vorige eeuw overigens ook 
met nare zaken. Hoe idyllisch het beeld van die 
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met opgeheven handen. Ze bidden voor de mannen 
in het water. 
De christelijke mannenbeweging de 4e Muske-
tier heeft als doel inspiratie te bieden voor ieder 
mannenhart en golven van gerechtigheid wereld-
wijd. sinds de oprichting hebben al ruim driedui-
zend mannen met zeer uiteenlopende kerkelijke 
achtergronden en ook met een zeer uiteenlopende 
fysieke gesteldheid meegedaan aan een karakter-
weekend. Lang niet elke deelnemer is even gelovig 
of is fysiek even sterk. Toch is er eenheid in de zeer 
diverse groep, want allen hebben ze een doel. Vlak 
voordat ze het water in gingen, beleden ze dat met 
de mond. De spreker op de oever stelde vragen en 
zij antwoordden massaal.
Brothers! Yes brother! What do we want to do? We 
want to serve!
Who do we want to serve? We want to serve the 
king! Who is the king? Jesus!
Tijdens een karakterweekend worden de mannen 
vanaf donderdagavond tot en met zondag fysiek 
en geestelijk uitgeput om daarna geïnspireerd weer 
naar huis te gaan. Wim Hoddenbagh (34), spreker 
en begeleider bij de 4e Musketier, vertelt enthousi-
ast. ‘er zijn mannen die tijdens activiteiten van de 
4e Musketier ontdekken dat ze niet alleen op de 
wereld zijn en gaan met die ontdekking thuis aan 
de slag om hun leven opnieuw in te richten. Dat is 
toch fantastisch?’ Tijdens het weekend worden de 
mannen opgedeeld in groepen van tien en volgen 
hun eigen route door de Ardennen met bepak-
king. In elke groep is een spreker, die zorgt voor de 
geestelijke voeding, waarbij vier G’s centraal staan: 

stap leer ik mijn plek in te nemen, mezelf helemaal 
te geven, steun te ontvangen en uiteindelijk ook te 
geven. op momenten dat ik me eenzaam voel of 
alleen, gebeurt er iets. Dan besef ik dat ik niet hoef 
te blijven zitten, maar dat ik me gewoon even op 
God kan richten of op mensen om mij heen, verbin-
dingen aan moet gaan en dat ik me dan gesteund 
mag weten.’

Fruiteter
Tobias Heemskerk (27) is ‘80/10/10-er’, een 
stroming verwant aan het veganisme. Hij volgt het 
80/10/10-dieet van Dr. Graham: ‘Ik eet gedurende 
dag fruit als maaltijd, ’s avonds salade, groene 
smoothie of een aardappel/rijstgerecht zonder olie. 
In de smoothies die ik eet, gaan onder andere zes 
tot tien bananen in, genoeg eten is heel belangrijk. 
op een normale dag krijg ik 3000 à 4000 kiloca-
lorieën binnen. Dit klinkt veel, maar dat is niet zo. 
Veel mensen maken de fout dat ze te weinig eten, 
ze doen wat de dieetindustrie ze voorschrijft. Want 
als het staat opgeschreven, zal het wel waar zijn. In 
fruit en zetmeel zitten koolhydraten; de dieetindus-
trie vindt suiker en dus ook koolhydraten eng. Dit 
is kortzichtig en mensen eten daardoor te weinig. 
De conclusie is dan vaak: dit 80/10/10-dieet werkt 
niet. Maar het is geen dieet, het is een manier om 
gezond te leven. een levenswijze. en voor het effect 
op je gewicht, maakt het erg uit waar de ‘energie’ 
vandaan komt, want stiekem eten mensen vetter 
dan ze denken: vet heeft per gram meer energie 
dan koolhydraten of eiwit. een tricky rekensom-
metje van de natuur. Dat ik 80/10/10-er ben, is niet 
begonnen omdat ik wilde afvallen of uit ethische 
overwegingen. De ethiek kwam pas later. Ik ben er 
een beetje in gerold. Ik hield vroeger erg van vlees, 
maar vond na een tijd de hoeveelheid zo buiten 
proportie. ook ging ik nadenken over melk, omdat 
je dat op advies van doktoren en mensen om je 
heen niet moest drinken wanneer je bijvoorbeeld 
verkouden bent. op een vakantie ontdekte ik 
vervolgens dat ik me erg goed voelde bij veel goede 
kwaliteit fruit eten. Ik stuitte daarna op de levens-
wijze van veel fruit eten toen ik begon met wielren-
nen. Inmiddels eet ik honderd procent vers, rijp en 
rauw. De reden dat ik soms toch nog wat gekookt 

4e musketier
Oprichting: 2008
Doel: ‘Inspiratie voor ieder mannenhart en golven van gerechtigheid wereldwijd.’
Deelnemers: Sinds de oprichting hebben ruim drieduizend mannen meegedaan aan karakterweekenden. 
Aan een weekend doen gemiddeld driehonderd tot vierhonderd deelnemers mee, waarbij er zo’n honderd 
vrijwillige medewerkers zijn.
Activiteiten: Karakterweekenden in verschillende landen, jaarlijks event met een viering, Muskathlon 
(marathon in derdewereldlanden) voor het goede doel en verspreiding van de christelijke boodschap door 
middel van een tijdschrift, boeken en spreekbeurten.
Website: www.de4emusketier.nl

God, gezin, gerechtigheid en gemeenschap. ‘Wij 
zijn geen kerk, maar willen juist de mannen met 
zeer diverse achtergrond tijdens deze weekenden 
een boost aan hun geloof geven om daarmee op 
hun eigen plek en in hun eigen kerk mee aan de 
gang te kunnen.’ op zaterdagmorgen ontmoeten 
de groepen elkaar weer en vindt de ontknoping 
plaats, met als hoogtepunt een feestmaal op 
zaterdagavond. 
Nadat de 350 deelnemers het water zijn uitgeko-
men, worden ze snel in een deken gewikkeld om 
warm te worden en daarna hun droge kleren aan te 
doen. even krijgen ze de tijd om bij te komen. Dat 
is nodig, want er staat nog een zware activiteit op 
het programma: De Golgothaloop. Vlak voordat 
de mannen met een houten balk de bossen in 
gaan, krijgen ze een korte toespraak te horen. De 
mannen treden in het voetspoor van Jezus, die twee 
eeuwen geleden zijn eigen kruis naar Golgotha 
moest dragen om daarna te worden gekruisigd. 
De mannen worden hier in de Ardennen zeker niet 
gekruisigd, maar staan door deze loop – zo is de 
gedachte – wel heel concreet stil bij wat Jezus voor 
hen en voor heel de wereld heeft gedaan. Ze pakken 
na de minipreek een balk op en volgen in stilte het 
heuvelachtige parcours. op diverse plekken in het 
parcours staan medewerkers die een bijbeltekst 
voorlezen. We zijn getuige van een moderne kruis-
wegstatie. Mannen komen voorbij, geconcentreerd 
lopend en luisterend. Regen valt op het bladerdak 
en de modder maakt zuigende geluiden.          
Aan het einde van de Golgothaloop werpen de 
mannen de balk neer voor een kruis, staan even 
stil en lopen dan naar het kampvuur waar ze elkaar 
om de nek vallen. emotie rondom kruis en vuur. 
Als iedereen bij de verschillende eindpunten is 
aangekomen, wordt er avondmaal gevierd. Wij 
vertrekken en laten de mannen tijdens dit intieme 
moment alleen. een paar dagen later spreken we 
Arend Jan Poelarends (28), een van de deelnemers. 
Hij is nog altijd vol vuur over wat hem tijdens het 
karakterweekend allemaal is overkomen. ‘Het heeft 
afgelopen week vaak geregend en dan keek ik met 
een glimlach naar buiten, want het deed mij herin-
neren aan het karakterweekend waar het veel en 
vaak regende.’ Hij lacht. ‘Als ik nu terugkijk naar de 
verlangens die ik voor het weekend had, dan heeft 
God deze verlangens enorm vervuld. stap voor 

sinds ik zo eet, is alles beter: 
mijn spijsvertering, slaap en energie  

subculturen

>

achtergrond

34 35www.Discovery.nl / www.Discoverymagazine.bewww.Discovery.nl / www.Discoverymagazine.be



zetmeel zoals aardappelen of rijst eet, is puur logis-
tiek (en het is wat goedkoper). Je eten aanpassen 
is één ding, het voor elkaar krijgen is een tweede. 
Het zijn enorme volumes eten natuurlijk: er gaan 
hele kisten met fruit doorheen in één week. Maar 
het is me het waard, want ik barst van de energie. 
sinds ik zo eet, is alles beter: mijn spijsvertering, 
slaap en energie. en lichaamsgeurtjes verdwijnen. 
Heel bizar. Dus die deodorant blijft in de kast staan. 
Inmiddels weet ik veel van het effect van eten op je 
lichaam. Veel mensen hebben geen idee wat ze in 
hun mond stoppen. Ik voel me echter niet helemaal 
thuis bij de term veganist, de term is te breed. Ik 
ben het continu met veganisten oneens. Zo is er een 
Facebook-groep voor veganisten, waarin deze week 
bijvoorbeeld stond dat de vegetarische hamburgers 
van de Jumbo ook vegan zijn. Iedereen rent dan 
meteen naar de supermarkt. Dan sla je de plank mis: 
het blijft ongezond. Voor mij moet het echt gezond 
en natuurlijk zijn en met een laag vetgehalte. Ik ben 
er zelf heel relaxt over, ik hoef er echt niet de hele 
dag over te praten, maar mijn omgeving merkt het 
natuurlijk wel. Zo laat ik alcohol sinds een tijd staan. 
Niet uit morele overwegingen, maar ik weet wat 
het met je lijf doet. Ik ben echter niet zo’n gast die 
een hele preek houdt als iemand me een biertje 
aanbiedt. Iedereen moet het lekker zelf weten. Ik 
voel me gewoon verbonden met de natuur en ben 
me bewust van het feit dat ik onderdeel ben van 
een ecosysteem. Waarom zou je dieren en milieu 
verspillen en andere wezens leed aandoen, als 
het ook natuurlijk kan? Ik hoef me echt niet aan te 
sluiten bij Greenpeace en zeehondjes te redden, 
maar ik kan wel invloed uitoefenen op het ecosys-
teem door hoe ik mijn eten koop. en daar voel ik me 
– letterlijk en figuurlijk – goed bij.’

Veganisme

Veganisme: Mensen die geen dierlijke producten gebruiken of eten. Hieronder vallen uiteraard vlees, vis en producten als 
zuivel, eieren en honing. Ze mijden ook het gebruik van leer en wol. 

100% raw: Subgroep binnen het veganisme. Zij eten alleen voedsel dat niet gebakken, gebraden of gekookt is. Het liefst eten 
waar zo min mogelijk mee gedaan is: rauwe groenten, noten, zaden en een beetje fruit.

Fruitisten: Eten alleen (rijp) fruit, afkomstig van bomen en noten, waarbij de plant niet werd gedood toen de vrucht werd 
geplukt. Zij vinden dat elke levensvorm moet worden gerespecteerd, dus ook planten.

80/10/10-ers: Eten bijna 100% fruit, maar ook veel bladgroenten, slasoorten en andere saladeplanten. En een kleine hoeveel-
heid (handje per dag) noten en/of zaden. Het 80/10/10-dieet is van Dr. Douglas Graham, de basis hiervan is dat van de calorieën 
die je binnenkrijgt per dag 80% uit koolhydraten komt, 10% uit vet en 10% uit eiwit.
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