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Hoofdstuk 1  

Inleiding 

 

1.1 Abstract 

 

Centraal in dit onderzoek staan de mannen die hebben deelgenomen aan een 

karakterweekend van evangelische mannenbeweging De 4e Musketier. In verschillende media 

(Trouw, Nederlands Dagblad) wordt er kritiek geleverd op het eenzijdige man-beeld dat 

geschetst wordt binnen de beweging. Dezelfde media stellen ook dat de populariteit van de 

beweging iets te maken zou hebben met een veronderstelde feminisering van man, 

maatschappij en kerk. De enige wetenschappelijke bijdrage (Klaver, 2013) bevestigt dit 

beeld. Dit onderzoek heeft daarmee als doel dit geschetste beeld te toetsen aan de beleving 

van de deelnemende mannen, wat uitloopt op de formulering van de hoofdvraag: “Op welke 

manier spelen man/vrouw opvattingen een rol in de motivatie en deelname aan een 

karakterweekend van De 4e Musketier?”. Middels semigestructureerde diepte-interviews 

zullen de mannen bevraagd worden op hun motivatie en hun man/vrouwopvattingen, 

waarbij er specifiek gekeken wordt of en in hoeverre deze twee gebieden iets met elkaar te 

maken hebben.  

 

1.2 Introductie 

 

“Wie ben jij eigenlijk? Hoe ben jij eigenlijk? Ben jij sterk? Ben jij moedig? Durf jij voor 

mij te vechten? Heb jij de kracht om trouw te blijven? Vind je mij het waard om je 

leven voor te geven? (…) Om de antwoorden op die grote vragen te vinden, heb je wel 

een paar jaar nodig. De jongen zou dan een man geworden zijn” (Stoorvogel & van 

den Heuvel, 2013, 58).  

 

Bovenstaand citaat komt uit het boek De Vierde Musketier (2013), waarin auteurs en leiders 

van mannenbeweging De 4e Musketier, Henk Stoorvogel en Theo van den Heuvel, de lezer uit 

willen nodigen de weg te gaan van jongen tot man. Volgens hen doen vrouwen en meisjes er 

goed aan om potentiële partners te confronteren met bovenstaande vragen, alvorens met hen 

in zee te gaan. Man-zijn wordt hierbij ingevuld als held-zijn. Het hele boek is hiervan 

doortrokken: de vierde musketier is de grote held van het verhaal, leeft zijn leven in dienst 

van de Koning (God) en rust niet totdat hij zijn doel heeft bereikt. Dit doel is niet gering, zo 

blijkt op de laatste pagina’s van het boek: 
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“De vraag zal straks zijn: ‘Heb jij het goede dat God je heeft gegeven schade 

toegebracht of tot volle bloei doen komen? Is de wereld nu een plaats met meer recht, 

meer vrede en meer vreugde, omdat jij hebt geleefd? Zoog jij leeg of droeg je bij? Was 

je een nemer of was je een gever? (…) Je kunt je leven verliezen nog voor je sterft, 

door keuzes te maken die ‘slechts tot de dood’ gaan” (Stoorvogel & van den Heuvel, 

2013, 203). 

 

Het geschetste manbeeld, en het daaraan verbonden vrouwbeeld, zet zich door in de andere 

uitingen en activiteiten van de mannenbeweging. De zogenaamde karakterweekenden in de 

Ardennen, Noorwegen en Schotland genieten de meeste bekendheid en populariteit. In deze 

weekenden trekken de deelnemers onder barre omstandigheden door onherbergzaam 

gebied, met als doel dichter bij God te komen, om zo een eerste stap te zetten richting het 

held-zijn in dienst van ‘de Koning’. De weekenden bieden ruimte voor vier- tot vijfhonderd 

mannen en zijn vaak snel volgeboekt. Reden voor de organisatoren om nog meer weekenden 

te organiseren en in het buitenland de beweging ook op de kaart te zetten. 1  

 

1.2 Aanleiding en probleemstelling 

 

Dit onderzoek kent een maatschappelijke en een wetenschappelijke aanleiding. 

Maatschappelijk omdat de beweging in rap tempo aan het groeien is en er in verschillende 

media discussie is ontstaan over de beweging. Deze discussie wordt gedomineerd door de 

vraag of, en in hoeverre, de populariteit van de beweging te maken heeft met het door de 

beweging geschetste manbeeld. Er worden vraagtekens gezet bij dit ideaaltype man, omdat 

het andere vormen van mannelijkheid lijkt uit te sluiten. Het is een probleem dat er geen 

kennis is over wat mannen ertoe drijft om deel te nemen aan een karakterweekend, noch 

over de waarde die zij toekennen aan het geschetste manbeeld. De enige wetenschappelijke 

publicatie vertrekt vanuit een soortgelijk probleem. In deze publicatie stelt theoloog en 

antropoloog Miranda Klaver de vragen:  

  

“Wat beweegt mannen van verschillende kerken bij elkaar te komen, te zingen, te 

bidden en te luisteren naar preken tijdens landelijke dagen en deel te nemen aan 

survival weekenden in de natuur waarbij ze primair als man worden aangesproken? 

En hoe kan de populariteit van het karakterweekend begrepen worden in relatie tot 

                                                             
1 Naast deze weekenden organiseert de beweging ook de ‘muskathlon’ en het jaarlijkse ‘event’. Het 
laatste jaarlijkse ‘event’ (18 januari 2014 te Zwolle) telde rond de vijfduizend bezoekers. 
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de situatie van mannen in de kerk? Wat voor visie op mannelijkheid wordt hier 

gepresenteerd? (Klaver, 2013, 1)” 

 

In antwoord op deze vragen stelt zij onder meer dat:  

1. Het karakterweekend een vorm van kritiek is op de ‘softe’ kerk (ibid., 9); 

2. Het karakterweekend een vorm van kritiek is op de (veronderstelde) feminisering 

van de man in de samenleving (ibid., 11). 

 

Hieruit blijkt dat zij wel degelijk een verband ziet tussen de populariteit van de beweging en 

het geschetste man-beeld. Haar bevindingen missen echter een empirische grond, anders 

gezegd: ze zijn tot noch toe niet getoetst aan de beleving van de mannen. Natuurlijk is dit geen 

vereiste om tot relevante conclusies te komen, maar de beleving van de mannen zal wel 

centraal moeten staan op het moment dat je wilt weten ‘wat mannen beweegt om deel te 

nemen aan survivalweekenden, waarbij ze primair als man worden aangesproken’ (Klaver, 

2013, 1).  

Dat deze vraag centraal staat in zowel het publieke als wetenschappelijke debat is de directe 

aanleiding voor dit onderzoek. Het ontbreken van een door empirie gestaafd antwoord is het 

probleem waarvandaan het onderzoek vertrekt.  

 

1.3 Doelstelling en vraagstelling 

 

Klaver is de enige die De 4e Musketier wetenschappelijk heeft benaderd en het zijn dan ook 

haar publicatie en haar bevindingen waar dit onderzoek op voort wil bouwen. De concrete 

doelstelling is om de antwoorden die Klaver geeft op haar eigen vragen te toetsen aan de 

praktijk; aan de beleving van de deelnemers. Klaver heeft gegronde redenen om tot haar 

uitspraken te komen. Echter, zien de mannen dit ook zo? Anders gezegd, heeft hun motivatie 

te maken met de vermeende feminisering van zowel de kerk als de man?  

 

Uit deze doelstelling vloeit de volgende onderzoeksvraag voort: 

 

Op welke manier spelen man/vrouwopvattingen een rol in de motivatie en 

deelname aan een karakterweekend van De 4e Musketier? 

 

Om te komen tot een beantwoording van deze vraag, zullen de volgende deelvragen 

beantwoord moeten worden:  
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1. Welke man/vrouwopvattingen zijn er bij De 4e Musketier te onderscheiden?  

2. Welke man/vrouwopvattingen spelen er op dit moment in de samenleving? 

3. Wat wordt er bedoeld met feminisering? 

4. Wat beweegt mannen om deel te nemen aan een karakterweekend van De 4e 

Musketier? 

 

1.4 Relevantie 

 

De maatschappelijke en wetenschappelijk relevantie van dit onderzoek sluiten aan op de in 

hoofdstuk 1.2 genoemde aanleidingen; het beoogt een bijdrage te leveren aan zowel het 

publieke als wetenschappelijke debat over de beweging. Het sluit aan op wat er binnen deze 

debatten leeft en wil hier vervolgens een aanvulling op zijn. Een relevante aanvulling omdat 

op dit moment de discussies gedomineerd worden door allerhande meningen, waarbij de 

argumentatie meer dan eens berust op speculaties. Meer inzicht is niet alleen van belang om 

dit debat een diepere inhoudelijke laag te geven, maar ook om meer inzicht te krijgen in het 

snelgroeiende fenomeen van evangelische mannenbewegingen.  

 

1.5 Situering 

 

De gestelde hoofdvraag plaatst dit onderzoek binnen de sectie Praxis, omdat net zoals bij 

Praxis ook hier de beleving van individuen centraal staat. Religie wordt daarbij beschouwd 

als een constant veranderend begrip dat voor elk mens wat anders kan betekenen; ook wel 

‘lived religion’ genoemd. Meredith McGuire, socioloog en antropoloog, schreef hierover het 

boek  Lived Religion: Faith and Practice in Everyday Life (2008). Hierin formuleert zij het 

begrip als volgt: 

 

“To understand modern religious lives, we need to grasp the complexity, diversity, 

and fluidity of real individuals’ religion-as-practiced, in the context of their everyday 

lives. Although studies of religious organizations and movements are still relevant, 

they cannot capture the quality of people’s everyday religious lives. As messy as these 

lives may be in the practice, individuals’ lived religions are what really matters to 

them” (McGuire, 2008, 213). 

 

Het is deze benaderingswijze van religie dat binnen dit onderzoek centraal staat: bezien 

vanuit de beleving van het individu. 
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Een tweede consequentie van de geformuleerde hoofdvraag ten aanzien van de situering is 

de kwalitatieve onderzoeksmethode. Hierbinnen is er gekozen voor het semigestructureerde 

diepte-interview, zoals deze beschreven wordt in verschillende sociaalwetenschappelijke 

publicaties ten aanzien van onderzoeksmethodologie (Bryman, 2004) (Kvale & Brinkmann, 

2009) (Baarda, de Goede & Teunissen, 2005) (Engler & Stausberg, 2011).  

Deze methode is hier relevant omdat het de mogelijkheid biedt inzicht te krijgen in de 

motivatie van de deelnemers, waarbij allereerst hun beleving centraal staat maar waarbij het 

tegelijkertijd mogelijk is om hun expliciete en impliciete man- en vrouwbeelden te 

analyseren. Gezien de beperkte omvang van dit onderzoek is dit de meest geschikte methode 

ten aanzien de geformuleerde hoofdvraag te beantwoorden. 

Een derde consequentie van de gestelde hoofdvraag en de daaruit volgende methodologie is 

het gegeven dat het in statistische zin niet mogelijk zal zijn de conclusies te generaliseren. 

Ook de mogelijkheid van saturatie in de interviewuitkomsten is niet aannemelijk, gezien de 

omvang van het onderzoek en de hoeveelheid afgenomen interviews (Engler & Stausberg, 

2011, 319).  

  

1.6 Werkwijze en opzet 

 

Dit onderzoek bestaat uit twee delen. In het eerste deel, het ‘Theoretisch Kader’, worden 

deelvragen 1 tot en met 3 beantwoord. Allereerst zal het hierboven genoemde manbeeld van 

De 4e Musketier worden uitgewerkt, waarbij er ook aandacht is voor het vrouwbeeld 

(deelvraag 1). Vervolgens wordt het grotere kader van man/vrouwopvattingen in onze 

samenleving beschreven, wat het decor vormt voor het door De 4e Musketier geschetste man- 

en vrouwbeeld (deelvraag 2). Ten slotte wordt het begrip feminisering gedefinieerd en 

beschreven tegen de achtergrond van de voor dit onderzoek relevante contexten van man, 

kerk en samenleving (deelvraag 3). Het tweede deel, ‘Empirie’, toetst de in het theoretisch 

kader gedane aannames ten aanzien van de beantwoording van de hoofdvraag aan de 

praktijk; aan de beleving van de mannen zelf. De vraag die hierbij centraal staat is: Wat 

beweegt mannen om deel te nemen aan een karakterweekend van De 4e Musketier? 

(deelvraag 4). De beantwoording van deze vraag zal gevolgd worden door een analyse van 

de gedane diepte-interviews, waarna de balans wordt opgemaakt in de conclusie. 
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DEEL I 

THEORETISCH KADER 
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Hoofdstuk 2 

Man/vrouwopvattingen  

binnen het discours van De 4e Musketier 

 

2.1 Abstract 

 

Terwijl oprichter Henk Stoorvogel enerzijds ontkent dat De 4e Musketier iets te maken zou 

hebben met man/vrouwverhoudingen bevestigt hij anderzijds dat de beweging mannen hun 

mannelijkheid terug wil geven. In het boek De Vierde Musketier legt hij samen met Theo van 

den Heuvel uit hoe dit bereikt kan worden en middels de karakterweekenden wil hij mannen 

hiertoe aansporen. De rode lijn in het discours en de activiteiten van de beweging is dat de 

man verantwoordelijkheid (terug) moet nemen en een held dient te zijn voor zowel God als 

zijn omgeving. Deze rode lijn is terug te vinden bij veel christelijke zelfhulpboeken voor 

mannen, stelt onderzoeker Andrew Singleton (2004). Bij deze boeken is er sprake van een 

onderdrukte man, voor wie het door zijn omgeving bijna onmogelijk is te worden ‘zoals God 

het bedoeld heeft’. Deze lijn zet zich door in de representatie van De 4e Musketier door de 

media. Mannen is hun mannelijkheid ontnomen en De 4e Musketier zou hen deze terug willen 

geven. De eenzijdige mannelijkheid die hieruit voortvloeit, is voor menigeen reden om in de 

media de beweging te bekritiseren.  

In dit alles speelt de vrouw een passieve en afhankelijke rol, als één van de ‘terreinen’ waarbij 

de man zijn held-zijn tot uitvoering dient te brengen.  

 

2.2 Inleiding 

 

In verschillende interviews geeft Henk Stoorvogel te kennen dat man/vrouwverhoudingen 

geen enkele rol spelen in wat de beweging probeert te bereiken: 

 

“Wij hebben een opvatting over mens zijn, niet zozeer over man- of vrouw-zijn. Het 

gaat om de mens die God wil dienen. Die boodschap brengen wij toevallig aan mannen 

– de beweging is ontstaan uit een vriendengroep. Als we ons uitsluitend hadden 

gericht op vrouwen, hadden we exact hetzelfde verhaal verteld” (Nederlands 

Dagblad, 23 januari 2014). 

 

“De 4e Musketier is niet ontstaan vanuit een ideologie. Niet omdat de mannen er 

slecht aan toe zijn of dat de vrouwen te veel macht hebben. Dat speelde allemaal geen 
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rol. We doen dingen die wij mooi vinden om te doen. We willen mannen verbinden 

aan God, gemeente, gezin en gerechtigheid (de 4G’s). Het doel is dat mannen hun plek 

daarbinnen innemen. We denken nooit in tegenstellingen. Sowieso hebben we het 

eigenlijk nooit over man/vrouw verhoudingen. De vrouw die staat eigenlijk daar 

(houdt de hand hoog) en mannen (houdt hand laag) - die doen het heel goed op hun 

werk, maar vinden hun verhouding tot het gezin lastiger, vinden de relatie tot God en 

de kerk lastiger en veel mannen willen iets met gerechtigheid. We willen mannen 

stimuleren om het maximale uit de mogelijkheden te halen. Mannen in het verhaal 

van God zijn kerels die door dik en dun samen voor hun koning gaan en met een 

schiet-mij-maar-lek mentaliteit bereid zijn te gaan voor doelen die hoger zijn dan 

henzelf” (eigen interview, 2014). 

 

In deze ontkenning schuilt tegelijkertijd een bevestiging. Wanneer hij vrouwen op een 

voetstuk plaatst, en mannen daaronder zet, impliceert hij dat de verhoudingen scheef zijn 

gegroeid en dat de balans hersteld dient te worden. Des te meer blijkt dit uit het boek De 

Vierde Musketier (Stoorvogel & van den Heuvel, 2013) en de verschillende activiteiten die de 

beweging organiseert. Hier is de man een held die zijn leven in dienst behoort te stellen van 

‘de Koning’ (Stoorvogel & van den Heuvel, 2013, 10) en de ander (ibid., 90). Wanneer een 

man dit doet, wordt hij sterk – terwijl de vrouw in haar dienstbaarheid juist mooi wordt, zo 

stelt Stoorvogel in een interview (Nederlands Dagblad, 7 juni 2008). 

 

Zoals uit hoofdstuk 1 bleek is dit door De 4e Musketier uitgedragen manbeeld het centrale 

onderwerp binnen het (maatschappelijke en wetenschappelijke) debat over de beweging. In 

dit hoofdstuk zal dit manbeeld, en het daarbij horende vrouwbeeld, uitgediept worden. 

Allereerst wordt er gekeken naar de communicatie van de beweging zelf: wat voor discours 

voeren ze in zowel het boek De Vierde Musketier (2013) als tijdens de karakterweekenden? 

(hoofdstuk 2.3) Vervolgens wordt er gekeken hoe media De 4e Musketier representeren 

(hoofdstuk 2.4) om hierna de vergelijking te maken met het manbeeld dat er binnen andere 

christelijke mannenbewegingen wordt geschetst (hoofdstuk 2.5). De ‘gewonde held’ die in 

dit alles centraal staat heeft, tot slot, bepaalde consequenties voor het gesprek over 

man/vrouwverhoudingen (hoofdstuk 2.6). 

 

2.3  De man als held 

 

In zowel het boek als tijdens de karakterweekenden wordt er een typisch helden-narratief 

geschetst: alle voorbeelden en verhalen, wel of niet aan de Bijbel ontleend, getuigen van 
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mannen die hun zwaktes ontstijgen, barrières overwinnen en sterke mannen met een missie 

worden (Stoorvogel & van den Heuvel, 2013, 105).  

 

Een held staat echter niet op zichzelf; het bestaan ervan impliceert een omgeving die een held 

nodig heeft. De beweging richt zich op vier terreinen waar mannen zich moeten laten gelden: 

God, gemeente, gezin en gerechtigheid (eigen interview met Stoorvogel, 2014). Het beroep 

dat er op de mannen gedaan wordt moet niet worden onderschat: zij worden geacht ‘mee te 

lijden met Jezus, ten behoeve van Zijn koninkrijk’ (Stoorvogel & van den Heuvel, 2013, 90), 

te ‘knokken’ voor hun gezin en vrouw (ibid., 54 en 100), ‘spreekwoordelijk te worden in hun 

ding’ (ibid., 94) en hun ‘stempel te drukken op de volgende generatie’ (ibid., 209).  

 

Held worden is geen gemakkelijke opgave. Voordat ‘de jongen een man wordt’ zal hij vele 

stormen moeten doorstaan (ibid., 10), waarbij hij zich moet ontdoen van allerlei vertragende 

ballast (ibid., 210). 2 Wanneer de man dit alles heeft overwonnen is hij nog steeds zijn leven 

als held niet zeker. Het zal een voortdurende strijd blijven, die pas eindigt wanneer hij 

‘uitgeput de eeuwigheid in struikelt en de Heer hoort zeggen: “Wèl gedaan, gij goede en 

getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen - ga in tot het 

feest van uw heer” (Stoorvogel & van den Heuvel, 2013, 201).  

 

Stoorvogel claimt in interviews dat dit alles ook gezegd kan worden tegen vrouwen, dat het 

hier gaat om een mensbeeld ten aanzien van christenzijn. Tegelijkertijd blijft het feit staan 

dat de beweging zich richt op mannen en niet op vrouwen: de man is een held. Wat maakt dit 

van de vrouw? Een context waar het heldendom van de man tot uiting dient te komen, zo 

wordt gesuggereerd in De Vierde Musketier (2013). 3 Op de weinige momenten dat er in dit 

boek gerefereerd wordt aan een vrouw, dan is dit in een afhankelijke relatie tot te man. In 

zekere zin lijkt de vrouw buiten spel te worden gezet. Dit terwijl een man niet los kan worden 

gezien van de vrouw, stelt ook genderonderzoeker Stephen Whitehead: “Men do not exist in 

some neutral, benign context, but by definition, exist in relation to women” (2002, 59). 

 

2.4 Representatie van De 4e Musketier in de media 

 

                                                             
2 Deze barre tocht wordt beschreven in het boek, maar ook beleefd – opgeroepen - tijdens de 
karakterweekenden.  
3 Zie ook een passage uit De Vierde Musketier (2013), waarbij de schrijvers de lezer ertoe oproepen om 
op te komen voor de vrouw en daarbij benadrukken dat vrouwen in wezen niets liever willen dan dat: 
“Ik heb gemerkt hoe mooi vrouwen het vinden wanneer je bereid bent je leven voor hen te geven’ (54). 
En: ‘Probeer dit soort situaties vaker op te zoeken, want je vrouw vindt het prachtig als je zo voor haar 
opkomt” (55).    
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Hoe media berichten over fenomenen heeft invloed op de beeldvorming ervan en vervolgens 

op het debat dat erover wordt gevoerd. Dit is niet anders voor De 4e Musketier. Het is dan ook 

relevant, zeker in het kader van ontbrekend wetenschappelijk onderzoek, om de 

representatie van de beweging in de media te analyseren.  

 

Over het geheel genomen kan er gesteld worden dat de media kritisch staan tegenover de 

beweging. Het varieert van pogingen tot neutraliteit tot uitgesproken afkeuring. Wanneer er 

specifiek gekeken wordt naar hoe media berichten over de omgang van De 4e Musketier met 

mannelijkheid en vrouwelijkheid dan komt hier primair een zwart/wit beeld naar voren. 

Mannelijk staat tegenover vrouwelijk, met weinig opties ertussen in. Mannelijkheid staat dan 

voor masculiniteit wat staat voor ‘moedig zijn en stappen durven nemen’ (Trouw, 20 januari 

2014). Wanneer er mannen, ‘aanhangers’ van de beweging, aan het woord worden gelaten, 

bevestigen zij niet alleen dit idee van masculiniteit, maar vullen het in veel gevallen extra 

essentialistisch in. Eén van deze mannen stelt bijvoorbeeld: “Een haargelletje, een strakke 

broek. Dat is denk ik niet hoe God het bedoeld heeft” (Trouw, 20 januari 2014). Iemand 

anders stelt: “Een man wil altijd in bomen klimmen en piraatje spelen” (Nederlands Dagblad, 

18 januari 2014). Weer iemand anders zegt: “Je bent toch de priester van je gezin” 

(Nederlands Dagblad, 19 januari 2013). Ook Theo van den Heuvel, medeoprichter van de 

beweging, lijkt hierin mee te gaan tijdens een toespraak op het jaarlijkse event: “Misschien 

neemt je vrouw het voortouw in de opvoeding van de kinderen. Vandaag is de dag om deze 

nieuwe verantwoordelijkheid op te pakken” (Trouw, 20 januari 2014).  

 

Bij alle berichtgeving gaat het om mannen die hun mannelijkheid verloren lijken te zijn en 

middels De 4e Musketier deze mannelijkheid hopen terug te winnen. Regelmatig wordt er hier 

een verband gelegd met een feminisering van zowel de samenleving, kerk en de man zelf. 

Volgens Henk Stoorvogel gaat het over ‘kerels die zich niet meer laten intimideren’ 

(Nederlands Dagblad, 17 augustus 2013). Opiniërende stukken over de beweging geven allen 

af op de manier waarop De 4e Musketier hiertoe aanzet. Ze zouden mannen een eenzijdige 

heldenrol geven (Nederlands Dagblad, 15 oktober 2013), weinig ruimte bieden aan 

diversiteit (Nederlands Dagblad, 23 januari 2014) en uiteindelijk zelfs slachtoffers kunnen 

maken (Nederlands Dagblad, 27 januari 2014). 
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2.5 De onderdrukte man in andere evangelische mannenbewegingen en 

zelfhulpboeken 

 

Uit voorgaande ontstaat een beeld van een ‘gewonde’ held: de man als held wordt, door zijn 

omgeving, steken toegebracht. Zo suggereert Stoorvogel dat mannen een inhaalslag dienen 

te maken ten opzichte van vrouwen, dat zij, anders gezegd, ondergesneeuwd zijn door 

vrouwen. Daarbij fungeert de vermeende feminisering van man, kerk en samenleving als een 

omgevingsfactor waarin mannen maar moeilijk tot hun recht kunnen komen. Klaver herkent 

hierin het beeld van de man als slachtoffer van zijn omgeving, de man die ‘door angst en 

passiviteit geen verantwoordelijkheid durft te nemen’ en de ‘controlerende man die zijn 

onzekerheid probeert te verbergen’ (Klaver, 2013, 12). Of dit zo is in de praktijk, zal moeten 

blijken. Dat het paralellen heeft met andere evangelische mannenbewegingen is een gegeven.  

 

Allereerst is de beweging in grote mate geïnspireerd door John Eldredge’s De ongetemde man 

(2001). Dit boek is gegrond, en in het verlengde daarvan ook De Vierde Musketier (2013), op 

tegenwerkende factoren. Zo is er in beide boeken sprake van de ‘vaderwond’: een trauma 

toebedeeld door de vader welke leidt tot over presenteren, om zo alsnog de liefde en 

bevestiging te krijgen die in de jeugd tekort is gekomen. Ook is er veel aandacht voor de 

pornoficatie van onze samenleving, waarin het voor de man uiterst moeilijk is om weerstand 

te bieden aan alle verleidingen die hem op dagelijkse basis tegemoet komen. 

Ganzevoort onderscheidde in 1998 al de vormgeving van een gewonde held binnen 

evangelische mannenbewegingen. Mannelijkheid zou zo ingevuld worden dat ‘de positie van 

de man gerestaureerd wordt’ (Ganzevoort, 1998, 17). Mannen zouden geen mannen meer 

zijn:  

 

“Ze hebben hun plaats en taak als man, dat wil zeggen als leider, opgegeven. Nu zijn 

ze vervallen in onzuiverheid, machtsmisbruik, zwakheid of apathie. Wat nodig is, is 

een nieuwe visie op mannelijkheid, waarmee mannen weer dapper op zullen staan 

om hun verantwoordelijkheid te dragen” (Ganzevoort, 1998, 12).  

 

Ganzevoort ziet dergelijke mannenbewegingen dan ook als een reactie op de 

vrouwenbeweging en het feminisme (Ganzevoort, 1998, 12). De veel later ontstane 4e 

Musketier lijkt naadloos aan te sluiten op de beschrijving van Ganzevoort aangaande 

mannelijkheid in evangelische mannenbewegingen. Ook zij zetten in op leiding geven, 

verantwoordelijkheid nemen en op het overwinnen van zwaktes.  
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Dat De 4e Musketier niet op zichzelf staat met het idee van een geschonden man wordt nog 

eens onderstreept door de bevindingen van socioloog Andrew Singleton, die christelijke 

zelfhulpboeken voor mannen onderwierp aan een content analyse. Hij stelt onder meer: “Men 

are portrayed as being just like any other disadvantaged group whose lives are characterized 

by oppression” (Singleton, 2004, 153).  

 

2.6 Consequenties van de gewonde held voor man/vrouwverhoudingen 

 

De 4e Musketier gaat, net zoals andere evangelische mannenbewegingen, uit van een 

onderdrukte man. Dit sluit in zekere zin mannen uit die geen concrete problemen 

ondervinden in hun leven. Maurice Hoogendoorn, verslaggever bij het Nederlands Dagblad, 

herkende dit ook tijdens zijn deelname aan een karakterweekend:  

 

“Cnossen roept ons op te gaan staan als we ons leven willen veranderen. Dan zal hij 

voor ons bidden. Een deel gaat staan, ik blijf wat ongemakkelijk zitten. Ik kan zo gauw 

niet een groot probleem in mijn leven bedenken. Ik hoop maar dat ze nu niet denken 

dat ik niet eerlijk en open durf te zijn” (Nederlands Dagblad, 23 april 2013). 

 

Hoewel de nadruk op verandering normaal is in evangelische kringen gaat het hier dieper. In 

de verschillende zelfhulpboeken, ook in De Vierde Musketier (2013), wordt het direct in 

verband gebracht met de man. De problemen die mannen ervaren worden gebracht als zijnde 

typische mannenproblemen, zoals seksuele verslaving 4 en de vaderwond (Singleton, 2004, 

155). Deze typische mannenproblemen zijn in de meeste gevallen terug te brengen tot 

actoren buiten de man zelf. Anders gezegd, de omgeving ligt ten grondslag aan hun 

problemen: ‘Men, it appears, are living in an environment in which they are almost destined 

to fail’, concludeert Singleton (Singleton, 2004, 160).  

  

Een dergelijke focus op een vijandige omgeving laat weinig ruimte voor gesprek over 

man/vrouwverhoudingen. In dit alles staat immers de man zelf centraal; hij is het die de strijd 

moet leveren, zich af moet zetten tegen zijn al dan niet gefeminiseerde omgeving. Alles gaat 

hier om die man, de vrouw speelt hierin geen actieve rol. Deze consequentie draagt ver, stelt 

Singleton: 

 

                                                             
4 Waarbij ook daar mannen primair worden neergezet als slachtoffers: “Christian men are portrayed 
as literally besieged by sexual temptations and powerless to stop themselves” (Singleton, 2004, 160). 
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“To construct men as oppressed is a useful tactic in marginalizing calls for men to 

change their practices in ways that might involve the relinquishment of privilege. This 

further explains the appeal of the oppressed male position; taking up an oppressed 

identity gives the male reader a means to regulate, resist or simply ignore competing 

social conversations – particularly feminist ones – about the status of men in society” 

(Singleton, 2004, 159).   

 

Ook Ganzevoort ziet deze framing van mannelijkheid als problematisch voor de dialoog. 

Mannelijkheid als begrip zou niet worden geproblematiseerd, laat staan de macht van 

mannen over vrouwen die in dergelijke boeken wordt geïmpliceerd. Mannelijkheid, in al zijn 

masculiniteit, is een gegeven - het echte probleem is als je niet aan de beschreven 

mannelijkheid voldoet (Ganzevoort, 1998, 15). 

Precies om deze reden zijn er in verschillende opiniërende publicaties in de media ernstige 

vraagtekens gezet bij de wenselijkheid van een dergelijke conservatieve en eenzijdige 

invulling van man-zijn. Het grijpt terug naar hoe het ooit was en slaat in die zin jaren van 

ontwikkeling stuk. Wat op zichzelf in eerste instantie onschuldig lijkt te zijn zou ernstige 

consequenties kunnen hebben voor de samenleving. Maarten Verkerk waarschuwt hiervoor 

in een opiniërend artikel, wanneer hij stelt dat een dergelijke masculiene invulling van 

mannelijkheid slachtoffers zou kunnen maken: “Leidt feminisering tot de ondergang van 

onze samenleving? Ik weet het niet. Maar wat ik wel weet, is dat vermannelijking of 

masculinisering in ieder geval het einde inluidt van onze beschaving. De wees, de weduwe en 

de vreemdelingen zullen het dan als eersten ontgelden. En als we het nieuws volgen, blijkt er 

van feminisering geen sprake te zijn. Kinderen worden aangerand, vrouwen verhandeld en 

vluchtelingen als misdadigers bejegend” (Nederlands Dagblad, 27 januari 2014). Hoewel het 

hier wat dramatisch wordt neergezet zet het wel aan tot nadenken over wat dergelijke man- 

en vrouwbeelden teweeg kunnen brengen. 

 

2.7 Conclusie 

 

Voor een volledige beantwoording van de vraag die boven dit hoofdstuk staat is het nodig om 

dieper in De 4e Musketier door te dringen, wat onder meer het doel zal zijn van het empirische 

gedeelte van dit onderzoek. Tegelijkertijd zet de beweging en diens kartrekkers een bepaald 

beeld neer over wat De 4e Musketier precies inhoudt en probeert te bereiken. Hoewel Henk 

Stoorvogel stellig ontkent dat de beweging ‘iets heeft’ met man/vrouwbeelden, wordt er wel 

degelijk een heel expliciete en essentialistische invulling gegeven aan man- en vrouw-zijn.  
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Man-zijn 

In het boek De Vierde Musketier (2013) willen de auteurs de lezer ertoe aanzetten om de reis 

van jongen tot man te maken. Man-zijn wordt hier ingevuld als held-zijn. Een worstelende 

held die alleen met de grootste moeite alle barrières, opgeworpen door zijn omgeving, weet 

te overwinnen – als dit al lukt. Hij is hierin meer slachtoffer dan dader. Hij lijkt machteloos te 

staan tegenover alle verleidingen die op zijn pad komen. Het beeld dat in dit boek geschetst 

wordt is terug te vinden in het gros van de christelijke zelfhulpboeken voor mannen. De 4e 

Musketier is dan ook zeker niet uniek, wat ook blijkt uit de directe inspiratie die het ontleent 

aan De ongetemde man van John Eldredge (2001); een boek dat in grote getale te koop wordt 

aangeboden tijdens de jaarlijkse events (Trouw, 20 januari 2014) en op de website van de 

beweging. Wanneer er gekeken wordt naar hoe de media bericht over De 4e Musketier dan 

ontstaat er een beeld van mannelijkheid waarbij masculiniteit de boventoon voert. 

Mannelijkheid is ruige dingen doen en heersen over wat God jou heeft toevertrouwd. En pas 

daar komt de vrouw ten tonele.  

 

Vrouw-zijn 

De rol van de vrouw in de reis van jongen tot man is er primair één van passiviteit en 

afhankelijkheid: zij is immers één van de ‘terreinen’ waar de man zijn held-zijn tot uitvoering 

dient te brengen. Het vrouwbeeld dat hieruit voortvloeit is uitermate conservatief en lijkt in 

alles tegengesteld te zijn aan een meer geëmancipeerde invulling van vrouw zijn. Het is 

precies deze emancipatie waar de mannen zich tegen te lijken verzetten. De vraag is hoe dit 

gezien moet worden tegen de achtergrond van maatschappij-brede man/vrouwopvattingen. 

Om daar meer inzicht in te krijgen wordt in het volgende hoofdstuk deze achtergrond 

geschetst.  
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Hoofdstuk 3 

Man/vrouwopvattingen binnen de samenleving 

 

 

3.1 Abstract 

 

Nu duidelijk is geworden wat voor man/vrouwbeeld De 4e Musketier uitdraagt is het van 

belang te kijken hoe dit geplaatst kan worden binnen het grotere kader van 

man/vrouwopvattingen in onze samenleving. Waar daar een trend is te zien van gender-

complementariteit, met een hernieuwde aandacht voor een biologisch perspectief, lijkt er bij 

De 4e Musketier een patroon van gender-polariteit te onderscheiden. Dit patroon onderbouwt 

de beweging met de Bijbel, als woord van God, wat duidt op een essentialistische en in zekere 

zin biologische visie op mannelijkheid: ‘zo heeft God de man geschapen en anders niet’. Een 

sociaal-cultureel perspectief op mannelijkheid en vrouwelijkheid zou dit alleen maar in de 

weg staan: het is juist die cultuur die mannen van het juiste pad doet afwijken.  

 

3.2 Inleiding 

 

De kritiek op de beweging die zowel het wetenschappelijke als het publieke debat domineert 

is terug te brengen op het verwijt dat De 4e Musketier, ten onrechte, een essentialistische visie 

op man-zijn projecteert op haar deelnemers, wat mogelijk kwade gevolgen zou kunnen 

hebben. Deze kritiek duidt op een sociaal-culturele benadering van wat mannelijk en 

vrouwelijk is, terwijl de meer essentialistische visie duidt op een biologische focus. Het is van 

belang dit onderscheid in visies op man- en vrouw zijn te herkennen en te begrijpen, omdat 

dit het kader vormt voor het debat over de beweging.  

Allereerst wordt het biologisch perspectief uitgewerkt (hoofdstuk 3.3) en daarna het sociaal-

cultureel perspectief (hoofdstuk 3.4). Vervolgens wordt het bredere debat over 

man/vrouwverhoudingen beschreven, waarbinnen het debat over De 4e Musketier te 

plaatsen is (hoofdstuk 3.5). In dit debat zijn drie patronen te ontdekken in de redenaties die 

er worden gedaan met betrekking tot de eenheid en het verschil tussen mannen en vrouwen 

en welke hier dan ook centraal staan. Ten slotte zal er op basis van dit kader in de conclusie 

teruggekoppeld worden naar De 4e Musketier: hoe is die binnen dit alles te plaatsen? 

(hoofdstuk 3.6) 
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3.3 Biologisch perspectief 

De man/vrouw beelden in onze samenleving kunnen op twee manieren worden 

onderbouwd: voortkomend uit biologische en evolutionaire gegevens of als zijnde sociaal-

culturele constructies. Het is in feite het aloude nature-nurture-debat: wat is aanleg en wat is 

aangeleerd? Hoewel het onder invloed van de feministische golven een lange tijd taboe was 

om over biologische verschillen tussen man en vrouw te praten, is er nu een beweging te zien 

die deze biologische verschillen weer meer serieus wil nemen.  

Een voorbeeld daarvan is de populariteit van de boeken van neurobioloog en 

hersenonderzoeker Dick Swaab, waaronder Wij zijn ons brein (2010). Hierin stelt hij onder 

meer dat er een verschil is tussen mannelijke en vrouwelijke hersenen. Biopsycholoog 

Martine Delfos maakte dit tot onderwerp van haar boeken Verschil mag er zijn (2008) en De 

schoonheid van het verschil (2010). Onomwonden stelt zij dat mannen en vrouwen biologisch 

en evolutionair van elkaar verschillen - dat wij in een cultuur leven van ‘roluitwisselbaarheid’ 

zou hier niets aan af doen (Delfos, 2008, 175). De sekseverschillen die zij onderscheidt, en 

die zich uitten in verschillen in hersenen en hormoonhuishouding, dienen een evolutionair 

doel. Anders gezegd: de verschillen die er aan zijn te treffen in mannelijke en vrouwelijke 

hersenen en hormoonhuishoudingen verklaart zij vanuit evolutionair perspectief. Dat 

vrouwen bijvoorbeeld ‘slechter’ zijn in ruimtelijk inzicht krijgt via dit perspectief een heel 

andere klank wanneer het verbonden wordt met het gegeven dat vrouwen over het algemeen 

empathischer zijn dan mannen:  

 

“Vrouwen moeten in principe een ander wezen op de wereld kunnen zetten. Daarom 

moeten zij steeds van perspectief, van gezichtspunt kunnen wisselen. … Haar 

hersenen zijn er dus op ingesteld om constant te wisselen van perspectief. Ze draait 

haar kijk op de wereld steeds – onbewust – even om, zodat ze vanuit het gezichtspunt 

van de ander kan kijken. Zo kunnen de verschillende gezichtspunten door elkaar 

vloeien en verwarring veroorzaken. Een man laat standaard de wereld vanuit zichzelf 

afrollen en raakt daardoor ook niet in de war. Als hij de weg moet vinden, gebeurt dat 

vanuit zichzelf, zonder van gezichtspunt te veranderen. De vrouw gebruikt vaak een 

trucje, door de plattegrond om te draaien, zodat ze fysiek ervaart dat ze de richting 

vanuit haar perspectief ziet” (Delfos, 2008, 32-33). 

 

Hormonen staan in deze theorie in dienst van dergelijke processen. In dit geval zorgt 

testosteron er bijvoorbeeld voor dat het ruimtelijk inzicht wordt bevordert en zorgt 

oxytocine voor ‘meer empathie’.  
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De invloed van testosteron en andere hormonen speelt een belangrijke rol in de hypotheses 

van Delfos. Zo zou het verschil in het testosterongehalte al merkbaar zijn op de eerste dag na 

de geboorte: jongensbaby’s kijken langer naar objecten, meisjesbaby’s naar gezichten. Later 

kiezen meisjes vaker zachte en zacht gekleurde knuffels, jongens harde en hardgekleurde 

knuffels. De voorkeur voor jongensspeelgoed zou samenhangen met het niveau van het 

mannelijke hormoon testosteron, terwijl een hoger niveau van het vrouwelijke hormoon 

progesteron zou samenhangen met de afname van ruw spel.  

Het onderzoek van zowel Swaab als Delfos is niet onomstreden. Er wordt hen reductionisme 

verweten; ze zouden het sociaal-culturele aspect verwaarlozen (Brinkgreve, 2013). 

Bovendien wordt Delfos’ hypothese dat de neiging van vrouwen tot zorgzaamheid en van de 

man tot actie samenhangt met het testosterongehalte niet door iedereen gedeeld. 5 Daarbij 

zou er in de werkwijze slordige denkstappen worden gemaakt, waarbij correlaties aan 

worden gezien voor causale relaties en de focus op gemiddeldes buitenproportioneel zou zijn 

(Brinkgreve, 2013). 

Hieruit blijkt dat het nature/nurture debat nog altijd springlevend is. Interessanter zou het 

zijn hier een gesprek van te maken, waar er over en weer naar elkaar geluisterd wordt; ook 

al zet de één ernstige vraagtekens bij wat de ander aan het doen is. De weinige aandacht die 

er binnen dit onderzoek is voor het biologische perspectief moet in die zin niet verkeerd 

begrepen worden; het wil niet het biologische perspectief wegzetten als onbelangrijk. 

Integendeel, het zou hoogst waardevol zijn om De 4e Musketier te analyseren vanuit de 

biologie. De doelstelling, situering en reikwijdte van dit onderzoek maken echter dat dit niet 

de juiste plek daarvoor is.  

 

Al met al zijn er vanuit de biologie aanwijzingen die mannelijkheid in verband brengen met 

activiteit en agressie en vrouwelijkheid met zorgzaamheid en zachtheid. Tegelijkertijd zijn 

hier geen onomstotelijke bewijzen voor aan te voeren. Bovendien blijft het een kwestie van 

gemiddeldes, wat vraagtekens zet bij de waarde van dergelijke ideeën wat betreft de 

toepassing ervan in de praktijk. De praktijk bestaat immers niet uit gemiddeldes, maar uit 

individuen. Dat het desalniettemin gangbaar is om bepaalde gedragingen en eigenschappen 

als mannelijk dan wel vrouwelijk aan te duiden is dan ook vooral te verklaren vanuit sociaal-

cultureel perspectief. 

                                                             
5 Dit blijkt onder meer uit de reactie van hoogleraar gezondheidspsychologie Lorenz van Doornen in 
een artikel in het NRC Handelsblad over Delfos. Hierin stelt hij onder meer: “De hoofdboodschap over 
de verschillen tussen man en vrouw is prima. Maar over de invloed van testosteron zijn we de laatste 
tien jaar wel veel genuanceerder gaan denken: die invloed is niet zo duidelijk meer, het systeem is veel 
ingewikkelder dan dat". Hij spreekt van ‘een beetje peudo-fysiologie’: “Je wil iets om de 
sekseverschillen aan op te hangen en dan pak je het fysiologisch meest opvallende verschil: het 
testosteronniveau" (NRC, 20 november 2004). 



 
22 

 

3.4 Sociaal-cultureel perspectief 

 

De Dikke Van Dale definieert mannelijk als zijnde: 

man·ne·lijk (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) 

1 

tot het geslacht van de mannen behorend: het mannelijk geslacht; (taalkunde) ‘stoel’ 

is een mannelijk zelfstandig naamwoord 

2 

eigen aan de man; flink, stoer: mannelijk handelen 

En vrouwelijk als: 

 vrou·we·lijk (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) 

1 

van het geslacht van de vrouwen, van een vrouw: het vrouwelijk geslacht; (taalkunde) 

een vrouwelijk zelfstandig naamwoord 

2 

eigen aan de vrouw, als van een vrouw 

 

Onze cultuur kent algemeen aanvaarde opvattingen over wat redelijkerwijs als mannelijk en 

als vrouwelijk beschouwd mag worden. Typerend is hierbij dat mannelijk geassocieerd 

wordt met stoerheid, actie en kracht en vrouwelijk met zachtheid, emotie en zorgzaamheid.  

 

3.4.1 De man als mythe – David Gilmore (1994) 

Uit het onderzoek van antropoloog David Gilmore, naar opvattingen over mannelijkheid in 

verschillende traditionele culturen, blijkt dat een dergelijke verdeling de norm lijkt te zijn: 

verreweg de meeste van de door hem bestudeerde culturen kennen dit onderscheid en 

kennen daarbij ideeën van ‘echte’ mannelijkheid. Zo constateert hij dat overal waar de 

nadruk wordt gelegd op deze ‘echte mannelijkheid’ drie eigenschappen steeds weer in beeld 

komen: ‘bevruchter-beschermer-voorziener-man’ (Gilmore, 1994, 302). Ook wordt er vaak 

van mannen verwacht dat ze gevaar opzoeken, terwijl vrouwen dergelijke situaties dienen te 

vermijden (ibid., 171). Opvallend is daarbij dat mannelijkheid in de meeste samenlevingen 

tot stand komt door testen, ofwel rites (ibid., 300). Men wordt dus niet vanzelf man; hij dient 

dit eerst te bewijzen door het juiste gedrag te vertonen (ibid., 155). Het is dan ook geen 

biologisch gegeven: het ontstaat niet vanzelf via anatomische rijpheid, maar is ‘een 

kunstmatige staat die jongens moeten zien te verwerven’ (ibid., 24). Daarbij valt het Gilmore 

op dat het idee van mannelijkheid als een houding vol van conflicten is, welke geforceerd is 
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en onder druk staat – als ‘een masker van almacht en een bijna obsessieve onafhankelijkheid’ 

(ibid., 112). 

Interessant is het verband met Delfos’ theorie, die stelt dat de neiging van de man om de 

rangorde te bepalen al vroeg is te onderscheiden bij jongetjes op de basisschool:  

 

“… wie het overwicht heeft in de klas, wie het sterkst is en wie het verst kan plassen. 

Als dat duidelijk is, komt er wat meer rust voor alle jongens. Ze kunnen zich vaak 

verbazend goed neerleggen bij de rangorde die vast is komen te staan en gedragen 

zich daar later in hun werksituatie in principe ook naar” (Delfos, 2008, 155).  

 

3.4.2 Hofstede en Hofstede (2004) 

Ook in moderne samenlevingen is er een dergelijke gemeenschappelijke trend te zien, stellen 

onderzoekers Geert Hofstede en Gert Jan Hofstede in hun boek Allemaal Andersdenkenden: 

omgaan met cultuurverschillen (2004):  

 

“Mannen worden geacht zich vooral bezig te houden met prestaties buitenhuis … 

Mannen worden verondersteld daarbij assertief, competitief en hard te zijn. Vrouwen 

worden geacht zich vooral bezig te houden met de zorg voor het huis, voor man en 

kinderen, en voor mensen in het algemeen. Zij moeten de zachte rol vervullen” 

(Hofstede & Hofstede, 2004, 126).  

 

Samengevat onderscheiden zij assertiviteit als typisch mannelijk en bescheidenheid als 

typisch vrouwelijk (ibid., 125). 

 

Uit dit alles blijkt dat er in de meeste culturen min of meer dezelfde ideeën heersen over wat 

verstaan kan worden onder typisch mannelijke en typisch vrouwelijke rollen. Dit valt te 

verklaren tegen de achtergrond van de geschiedenis van genderdenkbeelden.  

 

3.5 Het bredere man/vrouw debat 

 

Onze huidige man/vrouwopvattingen vinden hun oorsprong in de geschiedenis. Dat deze 

geschiedenis gedomineerd wordt door mannelijke superioriteit is een gegeven (Zeeman-

Lens, 2013, 21). Filosofe Paulien Zeeman-Lens onderzocht hoe deze norm van mannelijke 

superioriteit in de loop van de geschiedenis theoretisch is gefundeerd, waarbij ze te rade gaat 

bij de grote filosofische denkers. Zij komt daarbij uit bij een driedeling van hoe 

genderdenkbeelden in de loop van de geschiedenis om zijn gegaan met eenheid en verschil 
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tussen mannen en vrouwen, te weten: gender-eenheid, gender-polariteit en gender-

complementariteit (Zeeman-Lens, 2013, 20-33). Hieronder zullen deze modellen of patronen 

verder worden uitgewerkt, vanuit de overtuiging dat zij tot op de dag van vandaag invloed 

hebben op ons denken over man/vrouw. Bij elk model wordt hier ook aandacht aan gegeven.  

 

3.5.1 Gender-polariteit 

Aristoteles (384-322 v. Chr.) was de eerste filosoof die de vrouw neerzette als een mislukte 

man en daarmee de eerste aanzet gaf voor een theorie van polariteit, waarbij man en vrouw 

beduidend verschillend zijn en de man als superieur wordt gezien ten opzichte van de vrouw 

(Zeeman-Lens, 2013, 22). Dit polariteits-denken heeft het westerse denken tweeduizend jaar 

lang beheerst. Thomas van Aquino introduceerde het in de dertiende eeuw in het 

kerkonderwijs en gaf er een theologische invulling aan; een theologie die de kerk eeuwenlang 

heeft omarmd (Zeeman-Lens, 2013, 23) (Verkerk, 1997, 173) en nog steeds niet helemaal 

heeft losgelaten. Waar mannen en vrouwen formeel dezelfde posities mogen nastreven in het 

bedrijfsleven, is dit in sommige kerkgenootschappen nog steeds onderwerp van debat. Zo 

mogen vrouwen in de reformatorische en gereformeerde kerken (vrijgemaakt) geen ambten 

bekleden en ook in de evangelische kerken blijft dit een moeilijk onderwerp (Zeeman-Lens, 

2013, 20). In veel gevallen wordt hierbij de gender-polariteit gebracht als zijnde geworteld 

in de Bijbel en dus als iets wat niet maar zomaar terzijde geschoven kan worden.  

 

3.5.2 Gender-eenheid 

Plato (428-355 v.Chr.) was de eerste filosoof die gelijkwaardigheid tussen man en vrouw 

betoogde, vanuit de overtuiging dat de menselijke ziel hoger en belangrijker is dan het 

lichamelijke – wat door hem geminacht werd – en dat in die ‘zielenroerselen’ geen 

onderscheid is tussen man en vrouw (Zeeman-Lens,  2013, 22). Veel later kreeg het idee van 

gender-eenheid vaste grond in de verschillende (moderne) feministische bewegingen. Man 

en vrouw zouden gelijk zijn, hoewel toch ook hier de aloude superioriteit van de man de kop 

opsteekt: de vrouw moest immers gelijk worden aan de man (Verkerk, 1997, 86). In onze 

huidige samenleving is het idee van complete eenheid weinig meer aanwezig. Het moderne 

feminisme heeft plaatsgemaakt voor het postmoderne feminisme, waarbij de verschillen 

tussen man en vrouw een prominente plek krijgen. Tegelijkertijd wordt er nog wel eenheid 

bevochten, zij het dan vooral in de economische structuren van de maatschappij. Eenheid is 

dan meer gelijkwaardigheid; een gelijkwaardige behandeling genieten – iets dat, zelfs in 

Nederland, nog steeds niet het geval is.  
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3.5.3 Gender-complementariteit 

Bij gender-complementariteit zijn vrouwen en mannen beduidend verschillend, maar 

tegelijkertijd gelijkwaardig (Zeeman-Lens, 2013, 23). Hildegard von Bingen (1098-1179) 

wordt gezien als de grondlegger van deze gender-complementariteit. Met haar bijdragen 

corrigeerde ze het polariteits-denken van Aristoteles. Ondanks deze pogingen heeft het 

polariteits-denken toch de overhand gekregen in zowel de westerse filosofie als de 

kerkgeschiedenis (Zeeman-Lens, 2013, 24). Sinds de tweede feministische golf wint dit 

model weer aan kracht, met als resultaat dat dit van de drie beschouwd kan worden als het 

meest dominante denkmodel. Tegelijkertijd zegt dit nog weinig, aangezien het op meerdere 

manieren geïnterpreteerd kan worden: het geeft immers ruimte voor zowel een biologische- 

als wel een sociaal-culturele benadering van wat mannelijk en vrouwelijk is. Ruimte voor een 

benadering waarin De schoonheid van het verschil (Delfos, 2010) centraal staat als wel een 

benadering waar De schoonheid van verschil (Zeeman-Lens, 2013) centraal staat. Zeeman-

Lens lijkt hier bewust het veelzeggende woord ‘het’ te hebben weggelaten, wanneer zij 

beweert dat onderlinge verschillen tussen mannen en vrouwen groter zijn dan de verschillen 

tussen ‘de man’ en ‘de vrouw’ (Zeeman-Lens, 2013, 32). Het maakt ook dat zij in dit veld een 

nieuw begrip wil introduceren, namelijk dat van ‘integrale complementariteit’. Hierbij zijn 

man en vrouw gelijkwaardig en toch verschillend, zonder een stereotype definitie te geven 

van mannelijke en vrouwelijke identiteit rollen en functies – zoals dit wel het geval is bij 

Delfos - en waarmee zij recht wil doen aan ‘de individualiteit en diversiteit van mannen en 

vrouwen’ (Zeeman-Lens, 2013, 32).  

 

3.6 Conclusie 

 

Omdat De 4e Musketier een duidelijk essentialistische invulling geeft aan man zijn, sluit dit 

een meer sociaal-culturele-constructivistische benadering van man/vrouwbeelden uit. 

Mannelijkheid heeft een bepaalde essentie waar in meer of mindere mate aan gehoor gegeven 

kan worden, zo bleek uit hoofdstuk 2. Dit wordt echter niet onderbouwd als was het een 

biologische determinatie, al is het in zekere zin daar wel onder te scharen: het held zijn is een 

opdracht van God, om zo als man ‘tot je recht te komen’. Niet evolutionair-biologisch 

gedreven maar creationistisch-biologisch. In het gegeven dat het een opdracht is zijn er 

paralellen te zien met de observaties die Gilmore deed in traditionele culturen, waarbij echte 

mannelijkheid iets is dat verworven moet worden.  

De man zoals deze door de beweging wordt gepresenteerd strookt met de breed gedragen 

ideeën over man-zijn. Tegelijkertijd werkt De 4e Musketier dit een stuk verder uit dan regulier 
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is in onze samenleving. Waar in onze samenleving het patroon van gender-complementariteit 

dominant is, lijkt De 4e Musketier een zekere gender-polariteit te kennen. 

Door dit alles heen lijkt de beweging zich af te zetten tegen een sociaal-culturele opvatting 

van man-zijn; het is immers die gefeminiseerde cultuur waar ze zich tegen af willen zetten, 

waar ze zich door ‘onderdrukt’ voelen. Echter, wat wordt er precies met feminisering 

bedoeld? Daar wil het volgende hoofdstuk een antwoord op geven. 
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Hoofdstuk 4  

Feminisering; definitie en hantering 

 

4.1 Abstract 

 

De 4e Musketier zou zich afzetten tegen een feminisering van kerk en man. Hiermee wordt 

bedoeld dat kerk en man te vrouwelijk zou worden; te veel zachte eigenschappen zou 

aannemen. In zekere zin kan dit gezien worden als een trend in de gehele Nederlandse 

maatschappij; Hofstede en Hofstede (2004) stellen dan ook dat Nederland bij uitstek een 

feminien land is. Volgens Malin (2014) gaat het te ver om in het verlengde daarvan te stellen 

dat masculiniteit in een crisis verkeerd, hiervoor hebben mannen nog teveel macht. Toch 

bestaat dit idee wel in onze samenleving en in grote mate ook bij De 4e Musketier. Een idee 

dat gekarakteriseerd wordt door wat Malin een platte weergave van mannelijkheid noemt, 

en waarin een ‘ongemakkelijke combinatie’ centraal staat van agressie en kwetsbaarheid.  

 

4.2 Inleiding 

 

Klaver stelt dat de populariteit van De 4e Musketier ter herleiden is naar een zogenaamde 

feminisering van kerk en man. In wat volgt zal het begrip feminisering worden gedefinieerd 

(hoofdstuk 4.3), waarna gekeken wordt welke betekenis deze feminisering krijgt wanneer 

het in relatie staat tot samenleving, kerk en man (hoofdstuk 4.4). Hierna zal gekeken worden 

naar welke gevolgen dit alles heeft voor haar tegenhanger masculiniteit (hoofdstuk 4.5) om 

ten slotte weer de terugkoppeling te maken naar De 4e Musketier (hoofdstuk 4.6).  

 

4.3 Definitie feminisering 

 

Bij het definiëren van de term feminisering kan worden voortgebouwd op de definitie van 

vrouwelijk zoals deze werd besproken in hoofdstuk 3.4. Daarin werd geconstateerd dat de 

meerderheid van zowel traditionele als moderne culturen een soortgelijk idee hebben over 

de invulling van de begrippen mannelijk en vrouwelijk. Mannelijk staat hierbij voor stoer, 

actie en kracht en vrouwelijk voor zachtheid, emotie en zorgzaamheid. Feminisering is in het 

verlengde daarvan te begrijpen als ‘vervrouwelijking’. Zoals besloten ligt in de bewoording is 

het niet een term die op zichzelf staat: het krijgt pas betekenis in de context waarin het wordt 

gebruikt. Daarbij kan het zowel letterlijk (meer vrouwen) als figuurlijk (meer 
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vrouwelijkheid) worden gebruikt. Over het algemeen wordt de term in negatieve zin 

gebruikt, als een onwenselijke gang van zaken.  

 

4.4 Feminisering van samenleving, kerk en man 

 

4.4.1 Feminisering van de samenleving 

Volgens het eerder genoemde onderzoek van Hofstede en Hofstede (2004) zou Nederland na 

Zweden en Noorwegen het meest feminiene land zijn van de vierenzeventig onderzochte 

landen. Een feminiene samenleving wordt volgens hen gekenmerkt door de overlap van 

sociale sekserollen, waarbij “zowel mannen als vrouwen worden geacht bescheiden en teder 

te zijn en gericht op de kwaliteit van het bestaan” (Hofstede en Hofstede, 2004, 128). 

Masculiene samenlevingen kennen daarentegen duidelijk gescheiden sekserollen, waarbij 

mannen worden geacht assertief en hard te zijn en gericht op materieel succes terwijl 

vrouwen bescheiden en teder horen te zijn en gericht op de kwaliteit van het bestaan 

(Hofstede & Hofstede, 2004, 128). Ondanks dit gegeven wordt ook in onze samenleving de 

term feminisering in negatieve zin aangehaald. Als men in de media het bijvoorbeeld heeft 

over de feminisering van het onderwijs, dan is dat om aan te duiden dat het onderwijs té 

vrouwelijk wordt. Hierbij wordt de letterlijke feminisering van het leerkrachtenbestand 

opgevat als iets negatiefs, omdat het zou staan voor een ‘zachte aanpak’ welke niet goed zou 

zijn voor opgroeiende jongens. 6 

Het problematiseren van deze letterlijke feminisering verraadt een essentialistisch 

perspectief op vrouw- en man-zijn. Het veronachtzaamt immers de mogelijkheid dat 

vrouwen eigenschappen kunnen hebben die als masculien worden gezien. Tegelijkertijd kun 

je vraagtekens zetten bij het problematiseren van een figuurlijke feminisering: is het echt zo 

erg als een samenleving (kerk of man) bescheiden, zorgzaam en zacht is? Hofstede en 

Hofstede (2004) menen van niet. Een feminiene cultuur is volgens hen juist precies wat onze 

huidige tijd en wereld nodig heeft:  

 

 “Het behoud van het wereldmilieu eist een wereldwijde verzorgende mentaliteit. De 

vicieuze cirkel van armoede naar masculiniteit en terug is slecht voor onze 

gemeenschappelijke overlevingskansen. Dit is een heel goede reden om krachtig te 

                                                             
6 Deze observatie is ontstaan na het doorlezen van verschillende mediaberichtgevingen over de 
feminisering van het onderwijs. Frappant detail is dat de zoekterm feminisering + onderwijs 533 
resultaten opleverde in de database LexisNexis.  
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streven naar een eerlijke verdeling van middelen over de hele wereldbevolking” 

(Hofstede & Hofstede, 2004, 168). 7 

 

4.4.2 Feminisering van de kerk 

Klaver (2013) spreekt in haar bijdrage van een vermeende feminisering van de kerk waar De 

4e Musketier een reactie op zou zijn. Zij spreekt over de ‘softe’ kerk, waarmee ze tegelijkertijd 

en indirect invulling geeft aan het idee van de ‘feminisering van de kerk’:  

 

“Henk Stoorvogel verwoordde het in een interview als volgt: ‘In de kerk zitten veel 

verveelde mannen. Ik vind de diensten soms ook saai. Als ik kijk wanneer mijn relatie 

met God het meest levend was: dat was op momenten dat ik extreme dingen deed, 

samen met andere kerels’. En: ‘het gros van de preken is zinloos, onvoorspelbaarheid 

moet in het systeem van de kerk zitten’. Daarmee poneert De 4e Musketier beweging 

een belangrijke vraag naar kerken: valt er nog iets te beleven in de kerk? In hoeverre 

worden mannen betrokken bij de kerk en aangemoedigd om hun geloof in de praktijk 

te brengen en met elkaar te beleven in concrete situaties?” (Klaver, 2013, 10). 

 

Haar artikel staat niet op zichzelf. Het is onderdeel van een themanummer van GEESTkracht, 

Bulletin voor Charismatische Theologie getiteld ‘Feminisering van de kerk – zin en onzin van 

een beeld’. In hetzelfde themanummer staat een bijdrage van Bert de Leede, onderzoeker aan 

de PthU. Hierin schrijft hij dat met feminisering primair wordt verwezen naar: 

gemeenschapsgevoel, meer horizontaal gerichte spiritualiteit en geloof, harmonie-gericht, te 

zweverig en preken die te weinig een beroep doen op discursief denken (de Leede, 2013, 10).  

Als het gaat om een feminisering van de kerk dan kan dit ook hier zowel letterlijk als figuurlijk 

worden opgevat. Bovenstaande figuurlijke beschrijvingen worden in hetzelfde 

themanummer in verband gebracht met een letterlijke feminisering: de toename van 

vrouwen op de kansel zou samenhangen met een feminisering in de liturgie en 

(kerk)beleving (Klaver en de Leede, 2013, 47-57).  

 

  

                                                             
7 In het verlengde hiervan kunnen er vraagtekens gezet worden bij de functionaliteit en wenselijkheid 
van de termen masculien en feminien; in hoeverre is feminien niet te beschouwen als een zekere vorm 
van beschaving en ontwikkeling? En, waarom verstaan wij na eeuwen van ontwikkeling nog steeds 
hetzelfde onder mannelijk en vrouwelijk? Een interessant boek die dit behandeld is De natuurlijke 
leider: Waarom sommige mensen leiden en anderen volgen: Lessen uit 2.5 miljoen jaar leiderschap (van 
Vugt & Ahuja, 2011).  
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4.4.3 Feminisering van de man 

Het karakterweekend van De 4e Musketier zou een vorm van kritiek zijn op de 

(veronderstelde) feminisering van de man in de samenleving, stelt Klaver (2013, 11). Hierbij 

beroept zij zich onder meer op het eerdergenoemde boek De ongetemde man van John 

Eldredge (2001). Hierin benadert Eldredge de feminisering, die volgens hem onze tijd en 

samenleving zou karakteriseren, als een gevaar waar mannen zich tegen zouden moeten 

wapenen. De complexe genderconstructies die inherent zijn aan huidige moderne 

samenlevingen storen hem dermate dat hij een alternatief suggereert, waarbij hij de diepste 

vragen van mannen en vrouwen terug wil leiden naar de vragen: ‘ben ik een held?’ – man – 

en: ‘ben ik mooi?’ – vrouw – (Eldredge, 2001, 205). Eenzelfde gedachtegang is voorman Henk 

Stoorvogel niet vreemd wanneer hij in een interview zegt: “Als een vrouw wordt als Jezus, 

wordt ze mooi, een man wordt sterk” (Nederlands Dagblad, 7 juni 2008) – alles behalve soft, 

spiritueel, bescheiden, gevoelig en teder, zo lijkt het.  

 

4.5 Crisis van de masculiniteit? 

 

Is met al die feminisering masculiniteit dan in een crisis? Een dergelijk geluid klinkt wel door 

in verschillende media. De afgelopen twee jaar verschenen er regelmatig artikelen die 

mannelijkheid onderzochten en poogden te definiëren, vanuit de veronderstelling dat echte 

mannelijkheid zoek zou zijn. De artikelen zetten een beeld neer van een verwarde man, die 

niet goed weet wat hij nu aan moet met al die vervrouwelijking om hem heen. Zo kwam 

HP/De Tijd mei dit jaar met een themanummer over de man in al zijn hoedanigheden – ‘de 

sukkel, de held en de toffe peer’ (HP/De Tijd, 28 mei 2014). In juli volgde De Groene 

Amsterdammer met een (nog niet voltooide) zomerserie getiteld ‘Het einde van de man’, 

waarin de staat van de man in verschillende landen wordt uitgelicht. Het eerste artikel, over 

Nederland, spreekt van de tendens in het westen om de man te zien als het nieuwe zwakke 

geslacht, de tweede sekse; in de ‘gender war’ zou de focus zich verlegd hebben naar de man 

die in de knel zit, als reactie op de vrouw die op allerlei vlakken steeds beter aan het presteren 

is. Een identiteitscrisis voor wat betreft de eigen mannelijkheid is inherent aan deze 

inhaalslag van vrouwen, zo wordt beargumenteerd (De Groene Amsterdammer, 16 juli 

2014). Ook de overige artikelen in deze serie getuigen van een verwarde man. Het beeld 

wordt geschetst dat de ervaring dat masculiniteit in een crisis zou verkeren wereldwijd 

grond aan de voeten vindt.  

Ook Brenton Malin, universitair hoofddocent in communicatie, ziet in zijn artikel ‘Policing the 

crisis of masculinity: Media and masculinity at the dawn of the new century’ (2014) de 
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tendens om masculiniteit in een staat van crisis te zien. Hij stelt echter dat dit niet 

overeenkomt met de realiteit: 

 

“The so-called ‘crisis of masculinity’ has very little basis in reality if we think of it in 

terms of economic and political power, as Western men continue to hold such power 

in abundance. Still, the rhetoric of masculine crisis can strongly influence what kinds 

of stories get told, how we represent important events, and who is treated as having 

legitimate authority to speak. (…) Via this rhetoric, masculinity tends to become a 

flattended image of aggression and vulnerability in which men can only be aggressive, 

vulnerable, or some awkward combination of the two” (Malin, 2014, 617-618). 

 

Malin is tot deze conclusie gekomen door te analyseren hoe mannelijkheid wordt geframed 

in de verschillende media door de geschiedenis heen. Opvallend is hierbij dat zijn conclusie 

raakt aan de retoriek die hierbij gebruikt wordt: eenzelfde retoriek die terug te vinden is bij 

De 4e Musketier. Zo spreekt hij over ‘some awkward combination’ van agressief en gevoelig, 

een ongemakkelijke dubbelheid die de mannenbeweging ook kent. Enerzijds is er de retoriek 

van de held waarbij bergen bedwongen, stormen doorstaan en vrouwen gered moeten 

worden; de held die zijn stempel op de wereld zet en tijdens jaarlijkse events gaat 

broekhangen. Anderzijds is daar de retoriek van de gevoelige man wiens doel het is dichter 

bij God te komen en de ander te dienen; de feminiene man zelfs, volgens Stoorvogel:  

 

“Ik ken geen plek op aarde waar zoveel wordt gehuild als bij De 4e Musketier. Ook niet 

waar zoveel geknuffeld wordt. De 4e Musketier mannelijk? Het is één feminiene bende 

bij elkaar! Ik snap overigens heel goed hoor, dat het beeld is ontstaan van stoer 

mannengedoe en mannelijk chauvinisme. Maar als je dieper kijkt naar wat het 

uitwerkt… dan is dat liefde” (Nederlands Dagblad, 17 augustus 2013).  

 

Deze ‘platte’ representatie van mannelijkheid stoort Malin, maar ook hen die hun 

vraagtekens zetten bij De 4e Musketier. In het man-beeld dat de beweging kent zijn er veel 

parallellen te zien met de populaire media die Malin onderzocht, stelt ook Klaver (2013, 13) 

– zelfs letterlijk in de heldenverhalen die aangehaald worden in het boek De Vierde Musketier. 

Interessant is dat Malin bovenstaande conclusie ziet als bewijs voor ‘mainstream Western 

culture’s utter lack of creativity in thinking about and representing masculinity’ (2014, 618).  

 

  



 
32 

4.5.1 Consequenties voor het debat en de man zelf 

In hoofdstuk 2.6 werden de consequenties van het gehanteerde manbeeld binnen De 4e 

Musketier voor het debat over man/vrouwopvattingen besproken. De belangrijkste waren 

dat mannelijkheid als gegeven niet werd geproblematiseerd en dat de impliciete macht over 

vrouwen, die hieruit voortvloeit en tevens nog steeds een rol speelt in de maatschappij, 

binnen dit kader niet bekritiseerd kan worden. Het problematiseren van een gefeminiseerde 

man, die inboet aan masculiniteit, loopt uit op precies hetzelfde probleem. De hieronder 

liggende platte representatie van vrouwelijkheid en mannelijkheid, zoals Malin hierboven 

heeft omschreven, sluit op generlei wijze aan op de realiteit waarin mannen en vrouwen voor 

alles mens, en dus complex, zijn.  

Treffend wordt dit weergegeven in een artikel in De Volkskrant, getiteld: ‘Je bent toch geen 

meisje? De Echte Man – hoe jongens lijden onder stereotypes’ (4 januari 2014). Hierin wordt 

gesteld dat het stereotype man schadelijk is voor jongens. ‘Meisje’, als zijnde niet stoer maar 

gevoelig, wordt daarbij gehanteerd als scheldwoord. Hiermee wordt empathie in zekere zin 

in een kwaad daglicht gezet, wat uiteindelijk tot de conclusie leidt dat mannelijkheid jongens 

ontmenselijkt – overigens eenzelfde conclusie die Verkerk deed ten aanzien van De 4e 

Musketier. In het artikel worden er twee onderzoeken aangehaald waaruit blijkt dat juist de 

opgroeiende jongens hier onder lijden: volwassenen zagen stereotype jongensgedrag dat er 

helemaal niet was en behandelden hen als gevolg extra streng. Waar Verkerk’s mening eerst 

nog als dramatisch werd weggezet, wordt hier de vraag gesteld of in die dramatiek niet een 

kern van waarheid zit. Bij monde van hoogleraar psychologie Chris Kilmartin: “Wanneer het 

ergste dat we tegen een jongen kunnen zeggen dat hij gooit ‘als een meisje’, dan leren we 

jongens om vrouwen niet te respecteren. Het is de culturele onderstroom van verkrachting”. 

Het artikel concludeert: 

 

“Het is tijd om het debat op een andere manier te voeren en op een andere manier 

naar jongens te kijken. Williams haalt in haar analyse de socioloog Michael Kimmel 

aan: ‘Als we echt de jongens willen redden, jongens willen beschermen en voor 

gunstige jongensjaren willen zorgen, dan is het onze taak om de 

mannelijkheidsideologie te ontmaskeren en uit te dagen, om de goedkope en 

gemakkelijke mal van boys will be boys te verstoren” (De Volkskrant, 4 januari, 2014).  
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4.6 Conclusie 

 

Het idee dat De 4e Musketier zich zou verzetten tegen een gefeminiseerde maatschappij en 

man is niet vreemd, gezien het onderzoek van Hofstede en Hofstede (2004). In de media blijkt 

dat men ook in een seculiere context hiermee bezig is: vanuit een soort ongemakkelijkheid 

met al dat vrouwelijke op zoek zijn naar wat nu echte mannelijkheid is. De binnen De 4e 

Musketier opgevatte gewonde man sluit aan op het wijdverbreide idee van de crisis van 

masculiniteit, zoals deze is beschreven door Malin (2014) en waar een retoriek centraal staat 

‘in which men can only be aggressive, vulnerable, or some awkward combination of the two’ 

(Malin, 2014, 617-618).  

Vanwege de verschillende paralellen kan De 4e Musketier niet los worden gezien van deze 

brede seculiere tendens om mannelijkheid te beschouwen als zijnde in een vorm van crisis. 

De vele artikelen in de media ten aanzien van dit onderwerp getuigen van een algehele 

zoektocht naar wat het nu, in deze tijd, betekent om man te zijn. Is De 4e Musketier in die zin 

wellicht op te vatten als een baken in deze zoektocht?  
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Hoofdstuk 5  

Methode 

 

5.1 Inleiding 

 

Dit hoofdstuk bestaat uit de verantwoording van de methode, welke tot doel heeft de 

hoofdvraag van dit onderzoek te beantwoorden. In de opzet van dit hoofdstuk is gebruik 

gemaakt van Fred Wester’s publicatie ten aanzien van de methodeparagraaf (Wester, 2005).  

 

5.2 Doelstelling 

 

Het probleem van waaruit dit onderzoek vertrekt is dat er geen door empirie gestaafd 

antwoord is op de vraag ‘wat mannen beweegt om deel te nemen aan survivalweekenden, 

waarbij ze primair als man worden aangesproken’ (Klaver, 2013, 1). Waar het theoretisch 

kader een antwoord hierop poogde te geven vanuit de theorie, heeft het empirische gedeelte 

van dit onderzoek tot doel deze antwoorden naast de antwoorden te leggen van mannen die 

daadwerkelijk deel hebben genomen aan een karakterweekend. Zo suggereert de theorie dat 

er sprake is van een eenzijdig masculien manbeeld, wat mannen zou aanspreken omdat zij 

last zouden ondervinden van de feminisering van man, maatschappij en kerk. Middels 

semigestructureerde diepte-interviews zal gekeken worden in hoeverre deze aannames 

grond vinden in de beleving van de mannen. Door dit alles heen staat de volgende hoofdvraag 

centraal:  

 

Op welke manier spelen man/vrouwopvattingen een rol in de motivatie en deelname 

aan een karakterweekend van De 4e Musketier? 

 

5.3 Onderzoeksopzet 

 

5.3.1 Onderzoekstype 

Met het oog op bovenstaande hoofdvraag en de mogelijkheden van een beperkt aantal 

respondenten is er gekozen voor het semigestructureerde diepte-interview. Deze methode 

komt tegemoet aan de gevoeligheid die ten grondslag ligt aan het onderwerp. Het open 

karakter ervan maakt dat respondenten op hun eigen wijze invulling kunnen geven aan de 
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centrale termen van dit onderzoek, waarmee het een sociaal-constructivistische inslag heeft. 

In de woorden van Bryman: 

 

“… the categories that people employ in helping them to understand the natural and 

social world are in fact social products. The categories do not have built-in essences; 

instead, their meaning is constructed in and through interaction. Thus, a category like 

‘masculinity’ might be treated as a social construction” (Bryman, 2004, 18 & 266). 

 

De interviews zijn semigestructureerd omdat een geheel open interview hier niet passend 

zou zijn: het onderwerp is niet het volledige leven van de respondent, maar hoe hij reflecteert 

op zijn motivatie om deel te nemen aan een karakterweekend van De 4e Musketier en hoe zijn 

man/vrouwbeelden hierbinnen zijn te plaatsen – specifieke doelonderwerpen. Deze 

onderwerpen zijn verder uitgewerkt in het theoretische kader, waarmee richting gegeven 

kan worden aan het vormgegeven van de interviews middels een interviewgids (zie hierna). 

De interviewgids kan opgevat worden als een direct uitvloeisel van de theorie, aangezien 

datgene uit de theorie is geselecteerd dat een rol kan spelen op de reflectie van de mannen 

ten aanzien van de eigen motivatie. Als gevolg krijgt niet alles uit het theoretische kader een 

plek. 

Alle fases van de methode zijn gevormd door de verschillende bestudeerde 

onderzoeksliteratuur ten aanzien van het semigestructureerde diepte-interview, te weten: 

 

Baarda, D.B., de Goede, M.P.M. en Teunissen, J. Basisboek Kwalitatief Onderzoek: 

Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. 

Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff bv, 2005. 

Bryman, A. Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press, 2004. 

Engler, S. en Stausberg, M. (red) The Routledge Handbook of Research Methods in the 

Study of Religion.  Londen: Routledge, 2011.  

Kvale, S. en Brinkmann, S. InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research 

Interviewing. Los Angeles: SAGE, 2009. 

Wester, F. De methodeparagraaf in rapportages over kwalitatief onderzoek. Kwalon, 

2005-10(3): 8-14. 
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5.3.2 Interviewgids  

De volgende gids is gehanteerd bij alle interviews:  

 

1. Persoonsgegevens 

 

2. Motivatie voor deelname 

Hoofdvraag: waarom heb je ervoor gekozen deel te nemen aan een karakterweekend? 

In deze fase vooral de geïnterviewde laten praten en via vragen erachter proberen te komen 

in hoeverre de motivatie iets te maken heeft met: 

a. Problemen die ervaren worden in de eigen mannelijkheid; 

b. Feminisering van man, maatschappij en kerk. 

Daarbij het volgende aan bod laten komen: 

- Wat wil de beweging volgens hen bereiken? 

- Wat vinden zij ervan dat ze primair als man worden aangesproken? 

- Zien zij zichzelf als slachtoffer van hun omgeving? (Welke rol kennen zij zichzelf 

toe) 

- Wat is volgens hen de huidige staat van de man in onze samenleving? 

 

3. Musketier in dienst van de Koning 

Hoofdvraag: hoe ziet de musketier in dienst van de koning eruit? 

a. Welk ideaaltype man schetsen ze? (Toont dit overeenkomsten met het held-

zijn zoals dit wordt voorgestaan in het discours?). 

b. Voldoen ze zelf hieraan?  

c. Is voor de respondenten held-zijn primair iets voor mannen; hoe reageren 

zij op het idee van de vrouw als held en mochten zij hiermee instemmen, 

welke invulling krijgt dit held-zijn en welke bewoordingen gebruiken ze 

hierbij? 

d. Welke (helden)verhalen en metaforen zijn hen een voorbeeld? 

 

4. Mannelijkheid versus vrouwelijkheid 

Hoofdvraag: wat is mannelijk en wat is vrouwelijk? 

a. Definities 

b. Hoe verhouden ze zich tot elkaar? 

c. Zijn er biologische verschillen te onderscheiden? Welke dan? 



 
38 

d. Is mannelijkheid een gegeven, of iets dat verworven moet worden?  

e. Zijn mannen en vrouwen één? Hoe vatten zij het begrip 'eenheid' op 

wanneer het gaat om gender en man/vrouwbeelden? 

f. Welke rol kennen zij toe aan de vrouwen in hun omgeving? 

g. Wat is volgens hen de beschrijving van een ideale vrouw? 

h. Hoe reageren zij op het begrip vrouwelijkheid - hoe vullen zij dit in, ook in 

relatie tot de man (vrouwelijke man)?  

 

In de chronologie van de te bespreken onderwerpen is er bewust, vanwege tactische 

overwegingen, afgeweken van hoe deze in het theoretisch kader is weergegeven. Het gaat van 

algemeen naar specifiek en ook van (enigszins) gemakkelijk naar moeilijk. Dit is van belang 

aangezien interviewer en geïnterviewde elkaar nog niet kennen en er ruimte moet zijn om 

een zekere mate van gewenning naar elkaar toe te krijgen. Bovendien stelt het de 

geïnterviewde in staat om via minimale sturing zijn motivatie te formuleren ten aanzien van 

zijn deelname aan een karakterweekend. Tijdens de rest van het interview kan deze 

motivatie, door vervolgvragen, zich steeds meer uitkristalliseren. 

 

5.4 Eenhedenselectie 

 

Met het oog op de omvang van dit onderzoek is ervoor gekozen een zestal mannen te 

interviewen die deel hebben genomen aan een karakterweekend. De selectie ging niet 

gemakkelijk. In eerste instantie is de organisatie benaderd. Als reactie daarop werd een lijst 

met tien namen met contactgegevens verstrekt. Deze zijn allen, tot twee keer toe, benaderd 

met een interviewverzoek. Uiteindelijk is hier één interview uit voort gekomen (Job). Een 

tweede verzoek aan de organisatie om namen kreeg geen gehoor. 

Twee andere respondenten kwamen via een kennis (Jaap en Wim) en zijn buren van elkaar 

als mede goede bekenden. Een andere respondent is geselecteerd via benadering van de 

Facebook pagina van De 4e Musketier, waar de betreffende persoon een bericht had gezet over 

mannelijkheid (Fred). Omdat het vinden van respondenten moeilijk bleek, zijn de 

respondenten uiteindelijk zelf gevraagd naar andere namen van mannen die hebben 

deelgenomen. Zo is Jan benaderd via Job en Aad via Jan.  

Al met al is het een ongestructureerde selectie geweest. De huidige selectie heeft 

verschillende consequenties ten aanzien van de resultaten: 

- Fred is een gekleurde en onzuivere selectie: hij is geselecteerd omdat hij duidelijk 

iets met mannelijkheid heeft; 



 
39 

- Dat Jaap en Wim goede bekenden zijn kan maken dat ze minder open waren, ze 

wisten van elkaar dat ze deelnamen. Het gegeven dat zij meerdere jaren geleden 

hebben deelgenomen aan een karakterweekend is terug te lezen in het interview, 

het was minder ‘vers’; 

- Na elk interview wisten de deelnemers wat de onderzoeksopzet was van het 

onderzoek, alsmede wat er gevraagd zou worden. Door de deelnemers zelf naar 

namen te vragen kan de selectie worden gekleurd: er zou sprake kunnen zijn van 

het geven van namen van mannen die (volgens de respondenten) een belangrijke 

input zouden kunnen leveren aan het onderzoek. 

Ten aanzien van de representativiteit van deze selectie kan aangenomen worden dat deze, 

qua leeftijd, overeen lijkt te komen met deelnemers aan de karakterweekenden. Henk 

Stoorvogel laat dit weten in een reactie waarin hij stelt dat de meeste mannen dertigers en 

veertigers zijn en er kleinere aantallen twintigers en vijftigers zijn.  

Pieter Cnossen, een andere leider binnen de beweging, bevestigt dit beeld door inzicht te 

geven in de leeftijden van de mannen die zich hebben opgegeven voor het eerstvolgende 

karakterweekend (najaar 2014). Hij stelt dat de gemiddelde leeftijd van de 423 mannen 

(ruim) 36 jaar is, met een standaarddeviatie van 9,6. De oudste deelnemer is 68 jaar, de 

jongste 17 jaar. Hieronder is de spreiding gespecificeerd: 8 

 

 

  

  

                                                             
8 Verkregen via e-mails naar de auteur, gedateerd op 18 en 19 augustus 2014. 
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5.4.1 Persoonsgegevens respondenten 

De volgende mannen hebben deelgenomen aan het onderzoek, in chronologische volgorde: 

1. Fred, 24 jaar, woont in een klein dorp in Friesland, bij zijn moeder. Heeft geen relatie. 

Filmmaker; net afgestudeerd ‘communicatie en multimediadesign’, hbo. April dit jaar 

voor het eerst meegegaan met een karakterweekend, naar Noorwegen. Ook 

meegegaan met de Muskathlon in Israël, gevraagd door 4M zelf om een documentaire 

van te maken. Niet betrokken bij een kerkelijke gemeente. (26 juni 2014 – interview 

via Skype) 

2. Jaap, 38 jaar, woont in Amsterdam, getrouwd en hebben samen twee kinderen. 

Allebei werkzaam. Hij is manager bij een software bedrijf. 1993-1997 commerciële 

economie (hbo). Oktober 2011 meegegaan met karakterweekend. In mei in Ethiopië 

mee geweest met Muskathlon. Lid van een gereformeerd vrijgemaakte gemeente. (3 

juli 2014) 

3. Wim, 39 jaar, woont in Amsterdam, getrouwd en hebben samen één kind. Allebei 

werkzaam. Hij is politieagent. Lid van Stroom-Amsterdam. April 2012 meegegaan 

met een karakterweekend. (3 juli 2014) 

4. Job, 37 jaar, woont in Utrecht, getrouwd en hebben (nog) geen kinderen. 

Vergunningenverstrekker bij gemeente sinds 1997. MTS bouwkunde. Lid van een 

Christelijk-Gereformeerde gemeente. April dit jaar deelgenomen aan 

karakterweekend. (10 juli 2014) 

5. Jan, 39 jaar, woont in Ermelo, getrouwd en hebben samen vier kinderen. 

Beleidsmedewerker zorgorganisatie. Daarvoor groepsleider op een internaat, met 

jongeren met ernstige gedragsproblematiek. MTS (monteur landbouwtechniek), 

daarna SPW en SPH. Lid van een PKN gemeente. April dit jaar deelgenomen aan een 

karakterweekend. (21 juli 2014) 

6. Aad, 48 jaar, woont in Harderwijk. Gescheiden en na zeven jaar hertrouwd. Twee 

kinderen uit vorige huwelijk. Accountmanager. Na de LTS 6 jaar onderofficier bij de 

Landmacht, daarna 20 jaar Financiële dienstverlening met veel opleidingen en 

cursussen. Lid van een evangelische gemeente. Ardennen 2013 deelgenomen aan een 

karakterweekend. (22 juli 2014 – interview via Skype) 
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5.5 Gegevensproductie 

 

De respondenten hebben allen een fictieve naam gekregen, om anonimiteit te waarborgen. 

Voorts is er in alle contact sprake geweest van het centraal zetten van de beleving en ervaring 

van de respondenten. Allereerst door tijdens de interviews zelf regelmatig de respondenten 

samen te vatten, met de vraag of die samenvatting accuraat is, verhelderingsvragen te stellen 

en terug te koppelen. Als tweede door na elk interview het interview uit te werken en het, ter 

goedkeuring, aan hen voor te leggen.  

 

5.5.1 Reflectie eigen positie als onderzoeker en interviewer 

Inherent aan diepte-interviews is het gegeven dat de interviewer een grote rol speelt in de 

constructie van de gegevens die voortkomen uit de interviews (Bryman, 2004) (Kvale & 

Brinkmann, 2009) (Baarda, de Goede & Teunissen, 2005) (Engler & Stausberg, 2011). De 

interviewer/onderzoeker is een persoon met een eigen karakter, voorkeuren en vragen, die 

men niet simpelweg ‘uit kan zetten’. Zoals hiervoor beschreven is er steeds naar gestreefd 

om de mannen zelf centraal te zetten om hen uiteindelijk recht te doen in hun beleving en 

ervaring. Dat in deze opzet is geslaagd blijkt enerzijds uit de positieve reacties van de 

respondenten op de werkwijze en terugkoppeling en anderzijds uit het gegeven dat er door 

de respondenten, met uitzondering van een aantal kleine correcties, geen wijzigingen zijn 

aangebracht in de uitgewerkte interviews.  

Dit alles kan echter niet voorkomen dat de persoon van de interviewer invloed heeft op de 

resultaten. Transparantie en reflectie op dat gebied zijn dan ook geboden, wil men integer te 

werk gaan. In dit onderzoek zijn wat dat betreft de volgende elementen van belang: 9 

 

- De invloed en sturing van mij als onderzoeker begon al bij de opzet van het 

onderzoek zelf. Zo is dit onderzoek ontstaan vanuit een persoonlijke interesse 

naar het fenomeen. Deze interesse ging gepaard met een bepaalde mate van 

irritatie: waarom zouden mannen zichzelf zo te kijk zetten tijdens een 

karakterweekend, alsof ze niet eeuwen van ontwikkeling hebben doorgemaakt? 

Deze irritatie kon zich ook omzetten naar pure frustratie, zeker bij lezing van het 

boek ‘De Vierde Musketier’. Er was het verlangen de beweging te ontmaskeren en 

in een negatief daglicht te zetten. Ik was dus zonder meer bevooroordeeld. 

Tijdens de interviews echter won mijn nieuwsgierigheid en ‘wil tot verstaan’ het 

van mijn irritatie, met als resultaat dat ik er een veel genuanceerder beeld van de 

                                                             
9 Hierbij is in dit gedeelte gekozen voor een persoonlijkere schrijfvorm, met ik-gebruik, het gaat hier 
immers om de persoon van de onderzoeker. 



 
42 

beweging op nahoudt. Ik was in staat mij volledig open te stellen naar de man 

tegenover mij, niet zonder maar juist mét mijn negatieve ideeën over de 

beweging. 

- Dit betekent dat ik als interviewer, naarmate het interview vorderde, steeds 

transparanter werd naar de geïnterviewde toe. Enerzijds creëerde dit een open 

sfeer, waardoor de ander meer kon ontspannen en vertellen. Anderzijds ging de 

geïnterviewde hier rekening mee houden bij de antwoorden die hij gaf. Dit uitte 

zich in het geven van sociaal wenselijke antwoorden en in relativerende 

opmerkingen. 

- Cruciaal is mijn vrouw-zijn in dit alles. Niet in de zin dat dit mij als onderzoeker 

beïnvloedt (hierbij is mijn persoonlijkheid van groter belang), maar in de zin dat 

dit de geïnterviewde beïnvloedt. De respondenten waren op hun hoede, 

voorzichtig in hun antwoorden, zeker wanneer het over man/vrouw-

verhoudingen ging. Ik twijfel er niet aan dat als een man hetzelfde interviewscript 

had gevolgd, er een ander gesprek had plaatsgevonden.  

- Het gegeven dat ik bekend ben met de leefwereld van de respondenten had een 

constructief effect op de gesprekken: ik ben vertrouwd met de begrippen en 

bovendien werd ik daarin beschouwd als zijnde één van hen. 

 

5.6 Analyseproces 

 

Van elk interview is een opname gemaakt en bewaard. Na elk interview is deze opname 

beluisterd en uitgewerkt; dat wil zeggen dat er delen van het interview zijn getranscribeerd 

en andere delen zijn samengevat. De keuze tussen het één of het ander beruste vooral op het 

gegeven of er iets nieuws werd gezegd ten opzichte van het vorige interview: was dit niet het 

geval dan werd het samengevat, was dit wel het geval dan werd het woordelijk opgeschreven. 

Wanneer er nog vragen overbleven na het interview dan werd dit voorgelegd aan de 

betreffende respondent. Ook werd hen de uiteindelijke samenvatting/het transcript 

voorgelegd ter goedkeuring. In alle gevallen is er een akkoord gegeven, zonder dat er van de 

mogelijkheid gebruik werd gemaakt dingen in het eigen verhaal te wijzigen. De respondenten 

zijn voorts op de hoogte van hoe hun verhalen worden verwerkt, de hoofdvraag van dit 

onderzoek en de uit de theorie voortkomende aannames welke door de interviews ‘getoetst’ 

werden aan de praktijk.  

Omdat steeds dezelfde onderwerpen besproken werden was het niet nodig de interviews te 

coderen: in zekere zin zijn de verschillende deelonderwerpen op te vatten als codes.  
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Hoofdstuk 6  

Interviewuitkomsten:  

                     motivatie voor deelname karakterweekend 

 

6.1 Inleiding 

 

In wat volgt zullen de interviewuitkomsten naast de in hoofdstuk 5 genoemde interviewgids 

gelegd worden. De verschillende paragrafen vormen de onderwerpen van het interview, 

waarbij steeds één vraag centraal staat en welke bij monde van de geïnterviewde mannen 

hier beantwoord wordt. De sub paragrafen staan voor de kernelementen van de gegeven 

antwoorden. Eigen bewoordingen, interpretaties en analyses worden in dit hoofdstuk 

achterwege gelaten, deze zijn onderwerp van het volgende hoofdstuk: alle bewoordingen 

komen rechtstreeks uit de (door de respondenten) goedgekeurde uitwerkingen van de 

interviews. Uiteindelijk kan er zo een antwoord geformuleerd worden op de laatste 

deelvraag: Wat beweegt mannen om deel te nemen aan een karakterweekend? 

 

6.2 Waarom heb je ervoor gekozen deel te nemen aan een karakterweekend? 

 

6.2.1 Problemen en vragen 

Fred heeft zijn vader verloren toen hij twaalf was en sindsdien moest hij de man in huis zijn. 

In eerste instantie maakte dit dat hij zich volwassener voelde dan zijn leeftijdsgenoten. Later 

echter kreeg hij het gevoel dat hij werd ingehaald. Zijn opgave heeft dan ook te maken met 

een idee zich te willen bewijzen ten overstaan van andere mannen. Achteraf stelt hij dat het 

weekend hem volwassen heeft gemaakt.  

Jaap gaf aan roerige tijden te beleven toen hij zich in 2011 opgaf voor een karakterweekend: 

hij had een eigen bedrijfje dat niet goed van de grond kwam en met het opgroeien van zijn 

kinderen raakte hij er steeds meer van doordrongen dat zijn leven helemaal was veranderd. 

Dit had ook een negatieve impact op zijn geloofsleven. Het karakterweekend voorzag in zijn 

behoefte om iets stevigs te doen en te herladen. Al met al was hij op zoek naar een verdieping 

van zijn geloofsleven, een herstart.  

Wim kwam in aanraking met het karakterweekend omdat Jaap hem vroeg mee te gaan. Ook 

hij gaf aan op dat moment in zijn leven niet lekker in zijn vel te zitten. Hij was net overspannen 

geweest en moest noodgedwongen, als agent, bureauwerk doen. Hij was op zoek naar dingen 
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die hem energie gaven en waar hij enthousiast van werd. In het verlengde daarvan liep hij 

ook de Nijmeegse Vierdaagse.  

Job kwam vier jaar voordat hij zich opgaf al in aanraking met De 4e Musketier. Hij las het 

gelijknamige boek en nam deel aan een event. Wat er werd verkondigd sprak hem erg aan. 

Onder invloed van een strenge orthodoxe opvoeding, met een controlerende moeder en een 

vader die hem niet zelden een tik gaf, voelde hij zich minderwaardig. In zijn jeugd en later in 

zijn volwassen leven zat het hem dwars dat het hem niet lukte om aan het ideaalbeeld te 

voldoen dat hij met zijn opvoeding kreeg voorgeschoteld. De 4e Musketier bracht hem in 

aanraking met een alternatief beeld van wie hij is, namelijk dat hij er met al zijn 

tekortkomingen mag zijn en dat God daarom niet minder van hem houdt. Het fysiek zware 

van het weekend hield hem in eerste instantie tegen om zich op te geven; hij wist niet of zijn 

conditie daar goed genoeg voor was. Toch gaf hij zich uiteindelijk wel op, met als doel bezig 

te gaan met de vraag: wat wil ik nu met mijn leven. Tegelijkertijd worstelt hij al sinds zijn 

tweeëntwintigste met een seks/pornoverslaving. Om die reden is hij in relatietherapie 

gegaan met zijn vrouw. In de maanden voor het weekend verhevigde zijn verslaving echter 

en zijn vrouw kwam hierachter. Hij biechtte op dat het weer mis was maar was onvolledig in 

hoe zwaar de terugval was. Uiteindelijk stond het karakterweekend niet in teken van de 

eerder geformuleerde vraag, maar in teken van deze seksverslaving. Tijdens het weekend 

raakte hij doordrongen van de noodzaak zijn vrouw het hele verhaal te vertellen en eenmaal 

thuis deed hij dat ook. Sindsdien voelt het alsof er een last van zijn schouders is gevallen en 

ervaart hij Gods zegen: hij kan weer naar vrouwen kijken zonder dat hij gedachten heeft over 

seks.  

Jan was erg sceptisch over De 4e Musketier en hun karakterweekenden. In zijn werk heeft hij 

iets vergelijkbaars gedaan met jongeren met een ernstige gedragsproblematiek, als een 

methode om het oude af te breken en iets nieuws op te bouwen. Iemand in zijn kerk wilde 

echter de deelname voor een karkaterweekend voor hem betalen en daar kon hij moeilijk nee 

tegen zeggen. Hij ging erheen met de vraag of een managementfunctie niet beter bij hem zou 

passen, in plaats van het ondersteunende van beleidsmedewerker. In de loop van het 

interview geeft hij aan dat het weekend levens veranderend is geweest in de zin dat het zijn 

perspectief op het leven heeft veranderd. Hij wilde het beter hebben dan de buurman het 

heeft en nu heeft hij meer de ervaring dat het goed is zo; dat je je niet groter of anders voor 

hoeft te doen dan je bent. Dit alles heeft ook te maken met verschillende dramatische 

gebeurtenissen in zijn leven. Zo heeft hij onder andere zijn vrouw twee keer bijna verloren, 

de eerste keer door een aneurysma en de tweede keer door een suïcidepoging (wegens 

chronisch geldgebrek).  
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Aad geeft aan dat zijn opgave te maken had met de behoefte weer eens op een andere manier 

geprikkeld te willen worden, het evangelie in een ander licht te willen zien.  

 

6.2.2 Het fysieke in combinatie met het geestelijke 

Iedereen gaf aan de combinatie van het fysieke en het geestelijke aantrekkelijk te vinden. Het 

fysieke staat daarbij voor uitdaging en stoere mannendingen doen en het geestelijke voor het 

verdiepen van de relatie met God.  

 

6.2.3 Samen met andere mannen 

Het feit dat de beweging hen primair op hun man-zijn aanspreekt ervaart geen van de 

respondenten als problematisch: het is immers een mannenbeweging. Wel geeft het 

merendeel aan de gevoerde retoriek te relativeren. Jaap, Wim, Job en Jan geven aan datgene 

eruit te halen wat op hen van toepassing is, wat hen aanspreekt. Het overige kunnen ze naast 

hen neerleggen. In het verlengde daarvan zien alle vier de gehanteerde vorm – stoere 

mannendingen doen en stoere mannentaal bezigen – als een middel om een dieperliggend 

doel te bereiken. Het is de buitenkant, terwijl de binnenkant een ander verhaalt vertelt (zie 

volgende hoofdstuk).  

Zij (h)erkennen allemaal dat mannen onder elkaar een andere dynamiek hebben dan 

wanneer er vrouwen bij zouden zijn. Er worden andere dingen besproken en ook op een 

andere manier. Fred vindt dit ‘onder mannen zijn’ noodzakelijk in de zin dat je dan ‘echt man’ 

kunt zijn. Jaap vindt het onder mannen zijn mooi, omdat je er even uit bent – los van je vrouw 

en gezin – en je over andere dingen kunt praten (en op een andere manier). Bovendien beziet 

hij het ook vanuit functioneel oogpunt: het creëert een veilige sfeer waar dingen gedeeld 

kunnen worden die, wanneer er vrouwen bij zouden zijn, niet gauw gedeeld zouden worden. 

Hiermee doelt hij vooral op zaken aangaande seksualiteit en pornografie – iets wat ook Wim 

en Job aangeven als hoofdreden waarom het goed is dat de beweging zich primair op mannen 

richt. Jan erkent dit ook, maar zet wel zijn vraagtekens bij het gegeven: het is niet persé iets 

goeds dat je zonder vrouwen erbij het over heel andere zaken hebt of op een andere manier. 

Hij vraagt zich af of je jezelf dan niet verloochent wanneer er vrouwen bij zijn, of andersom, 

wanneer er mannen bij zijn. Ook Aad vindt het niet per definitie iets goeds, maar stelt dat het 

‘nu eenmaal zo is’: ‘Ze doen andere dingen, vinden andere dingen leuk’, stelt hij.  
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6.3 Hoe ziet de musketier in dienst van de Koning eruit? 

 

6.3.1 Een man die zijn verantwoordelijkheid neemt 

Hierboven is een aantal keer gesteld dat de mannen het weekend en de daarbij behorende 

‘stoere’ activiteiten en retoriek zien als een middel om tot een doel te komen. Wat dat doel is 

daar is iedereen het over eens: dat mannen weer gaan staan en hun verantwoordelijkheid op 

zich nemen. Een kort overzicht van de antwoorden op de bovenstaande vraag. De musketier 

in dienst van de Koning is: 

Fred: iemand die zich inzet voor gerechtigheid en die integer en moedig is. 

Jaap: iemand die zich richt op wat belangrijk is en zich hiervoor inzet: God, gerechtigheid, je 

vrouw en kinderen en zich niet laat opslokken door de waan van de dag (carrière e.d.).  

Wim: een oprecht man, die zijn hart laat spreken en het goede probeert te doen. 

Job: iemand die eerlijk en oprecht is, toegewijd is en zijn verantwoordelijkheid neemt. 

Jan: iemand die de verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leven en daarin een 

voorbeeld is voor de ander – iemand die tot zegen is. 

Aad: een heel gewoon iemand die het van tijd tot tijd leuk vindt om een avontuur te beleven 

en die in actie komt in zijn gezin en gemeente - iemand die niet bij voorbaat andere mensen 

voor laat gaan maar zelf op de voorgrond treedt. 

Wat dit verantwoordelijkheid innemen precies inhoudt verschilt van man tot man. Fred, Jaap, 

Wim, Job en Jan stellen dit ook: het is afhankelijk van ieders talent – zolang je maar je talenten 

gebruikt en ontwikkelt. Ten gunste van Gods koninkrijk, zogezegd. In het verlengde daarvan 

stellen alle zes de respondenten dat de boodschap en het doel primair christelijk is en weinig 

van doen heeft met of je nu man of vrouw bent: dezelfde boodschap zou ook aan vrouwen 

gebracht kunnen worden. De reden en noodzaak om dit desalniettemin aan mannen te 

brengen, in plaats van aan vrouwen, zal in de analyse aan de orde komen. 

Aad is de enige die een extra verantwoordelijkheid ziet voor de man en dit zoekt in de door 

de beweging geventileerde boodschap dat de man een priester dient te zijn van zijn gezin. 

Hiermee doelt hij op mannen die de leiding nemen als het gaat om het geloofszaken. 

Tegelijkertijd stelt hij verderop in het interview dat hij in de Bijbel leest dat mannen het hoofd 

dienen te zijn van het gezin – dus ook buiten geloofszaken om. Dit alles is onafhankelijk van 

capaciteiten, stelt hij:  

 

‘In de Bijbel staat dat de man het hoofd moet zijn van zijn gezin, er staat niet bij dat 

dat alleen geldt voor hen die er de capaciteiten voor hebben. Ik heb deze week nog 

een documentaire gezien van Margaret Thatcher, die toch een hele sterke vrouw was. 

Haar man was geen doetje, zeker niet, hij had heel veel capaciteiten – maar hij koos 
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er voor om die rol naast zijn vrouw te spelen. Zo’n keuze kun je maken. Maar ik denk 

dat het Bijbelser zou zijn op het moment dat zo’n vrouw de leiding (van het gezin) 

alsnog aan de man had gegeven. Er staat niet voor niets dat je priester moet zijn. Ik 

geloof niet dat dat er staat om toe te passen op de momenten dat het je uitkomt’. 

 

De overige mannen erkennen wel dat deze boodschap wordt gepredikt maar zien dit in het 

kader van het eerder genoemde ‘sommige elementen pak ik eruit en andere laat ik liggen’. 

Als het gaat om beslissingen nemen in het gezin doen alle andere mannen met een gezin dit 

samen met hun vrouw.  

 

6.4 Wat is mannelijk en wat is vrouwelijk? 

 

6.4.1 Stereotypes 

Zonder op de analyse vooruit te lopen is het van belang hier te zeggen dat alle respondenten 

moeite hadden met dit onderdeel van het interview. Zij gaven aan in het kader van De 4e 

Musketier nooit eerder over man/vrouwverhoudingen te hebben nagedacht. Ook buiten dit 

kader om is het een onderwerp waar zij niet mee bezig zijn. Het verband tussen het één – een 

mannenbeweging – en het ander – man/vrouwverhoudingen – was nieuw voor ze. De 

volgende antwoorden waren dan ook geen spontane antwoorden, maar kwamen tot stand na 

nadere uitleg over de achtergrond van het onderzoek en het belang van een antwoord op 

deze vraag: 

Fred denkt dat er biologische en psychologische verschillen zijn tussen mannen en vrouwen: 

meisjes spelen met poppen, jongens met geweren. Ook crème smeren is typisch vrouwelijk. 

Leidinggeven ziet hij als iets waar vooral mannen voor in de wieg zijn gelegd. Volgens hem 

wijst de geschiedenis dat uit. Alleen hij en Aad schrijven leiderschap toe aan de man: Aad 

beargumenteerd het vanuit de Bijbel – los van capaciteit – en Fred vanuit de geschiedenis 

waaruit zou blijken dat het een biologische aanleg is. De overige respondenten geven te 

kennen dat zowel mannen als vrouwen evenredig in staat zijn leiding te geven.  

Jaap moest naar een andere afspraak op het moment dat dit onderdeel werd besproken. Op 

het verzoek om hier nog schriftelijk op in te gaan heeft hij niet gereageerd. Het enige wat hij 

in het kader hiervan noemde is dat vrouwen kunnen beginnen over een incident dat weken 

daarvoor heeft plaatsgevonden, terwijl een man gewoon is doorgegaan.  

Ook bij Wim is dit onderdeel onderbelicht gebleven en ook hij reageerde niet op het verzoek 

om hier schriftelijk nog op in te gaan. Hij erkent wel dat gevoeligheid vaak met 

vrouwelijkheid in verband wordt gebracht wanneer hij zegt: ‘Ik voel me niet altijd even stoer, 
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ik heb ook een gevoelige kant maar daar ben ik ook trots op. Ik hoef niet altijd stoer te zijn. 

Het is juist ook heel stoer om te laten zien dat je wel geraakt bent’.  

Job denkt aan stereotypes die volgens hem wel een kern van waarheid bevatten, zoals: 

kampvuren voor mannen, een high tea voor vrouwen. Het zijn generalisaties waarvan hij 

weet dat er ook uitzonderingen op zijn. Zelf zegt hij weinig waarde te hechten aan zijn man 

zijn: ‘Ik ben wie ik ben, of dat nu in de verpakking man of vrouw zit’.  

Jan erkent dat er een verschil is tussen mannelijk en vrouwelijk maar wat dat verschil zou 

zijn, dat weet hij niet. Hij stelt dat ons normen- en waardenpatroon daarover is ingegeven 

door onze cultuur. Tegelijkertijd brengt hij in het interview verschillende gedragingen en 

voorkeuren in verband met man-zijn: stoer doen, af en toe op de grond tuffen, rouwdouwen, 

bomen beklimmen, bovenop auto’s klimmen, het ‘buiten de deur willen eten als je thuis niet 

te eten krijgt’ (refererend aan seks), held willen zijn en over het algemeen redenerend vanuit 

het verstand. 

Aad beantwoordt de vraag in eerste instantie in het kader van wat hij denkt dat Bijbelse 

mannelijkheid is: mannelijk is dan je verantwoordelijkheid nemen als hoofd en priester van 

je gezin, waarbij hij stelt dat de vrouw ‘het nekje is dat bepaalt waar het hoofd naartoe draait’. 

Op de vraag of er, los van de Bijbel, dingen zijn die in essentie mannelijk of vrouwelijk zijn 

dan antwoordt hij met dat hij dat niet weet.  

Door dit alles heen worden de activiteiten en retoriek van De 4e Musketier door allen beleeft 

als zijnde ‘dingen die mannen aanspreken’.  

 

6.4.2 Gelijkwaardig maar niet hetzelfde 

Zoals hierboven duidelijk wordt menen alle mannen dat vrouwen en mannen andere 

voorkeuren kennen. In het verlengde daarvan denken ze dat de karakterweekenden in de 

huidige vorm vrouwen niet zal aanspreken. Man en vrouw zijn dan ook niet hetzelfde, maar 

in welke mate of in welke vorm ze verschillen – dat bleef bij alle mannen onhelder. 

Alle mannen stellen in meer of mindere mate dat vrouwen en mannen gelijkwaardig zijn. 

Hierin is wel verschil. Fred vindt dat mannen en vrouwen niet gelijk zijn of zouden moeten 

zijn. Liever ziet hij een duidelijke scheiding: ‘dit is een man’ en ‘dit is een vrouw’. Hiermee 

bedoeld hij niet een terugkeren naar een traditionele rolverdeling, maar wel dat die mannen 

die voor hun kinderen zorgen terwijl de vrouw aan het werk is de kans moeten krijgen om 

zichzelf te zijn, om man te zijn. Jaap, Wim, Job en Jan stellen in het kader van 

gelijkwaardigheid dat mannen en vrouwen elkaar aanvullen en elkaar nodig hebben. Aad ziet 

in het idee van de man als hoofd en priester van het gezin wel gelijkwaardigheid: ‘Als je kijkt 

wat hoofd van het gezin concreet betekent dan zit daar echt een stuk gelijkwaardigheid in en 

niet overheersen. Een vorm van dienend leiderschap’.  
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6.5 Conclusie 

 

In antwoord op de laatste deelvraag over wat mannen beweegt om deel te nemen aan een 

karakterweekend, kan bij monde van de deelnemers gesteld worden dat dit in hun beleving 

niets te maken heeft met enige opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid. In plaats 

daarvan waren zij op een punt in hun leven waarbij ze het gevoel hadden een dergelijk 

weekend nodig te hebben of goed te kunnen gebruiken. Bij het merendeel ging hier een 

concrete ervaring aan vooraf dat gekenmerkt kan worden met termen als ‘niet lekker in je 

vel zitten’, ‘zoekende naar verdieping en uitdaging’. Wat de motivatie ook was, duidelijk is 

dat deze door negatieve tendensen werd ingegeven. Er was iets dat beter kon, zogezegd. Allen 

brengen zij dit in verband met hun man-zijn, dat zij invullen als christen-zijn. Dat is volgens 

hen ook precies wat de beweging probeert te bereiken: mannen die hun 

verantwoordelijkheid nemen als christen en de daarbij behorende normen en waarden 

volledig gaan omarmen en uitdragen.  
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Hoofdstuk 7  

Analyse Interviews 

 

 

7.1 Inleiding 

 

Waar het vorige hoofdstuk de centrale hoofdvragen in het interview beantwoordde bij 

monde van de geïnterviewde mannen, heeft dit hoofdstuk tot doel deze antwoorden, en 

andere tijdens de interviews aan bod gekomen vragen en antwoorden, te analyseren. Dit wil 

zeggen dat er een terugkoppeling plaatsvindt naar het theoretisch kader en de daarin naar 

voren gekomen beweringen ten aanzien van de hoofdvraag van dit onderzoek. Aangezien 

deze beweringen vertaald zijn naar de interviewgids, zal de gehanteerde interviewgids ook 

hier het kader vormen voor de analyse. Allereerst zal deze terugkoppeling gestalte krijgen 

door een reflectie op de in de interviewgids geformuleerde vragen (hoofdstuk 7.2). Hierna 

worden wederom de centrale onderwerpen in het interview behandeld, waarbij nu eigen 

observaties en analyse centraal staan (hoofdstuk 6.3 – 6.5).  

 

7.2 Reflectie interviewgids 

 

De antwoorden die de mannen gaven op de hoofdvragen van het interview vertoonden in 

veel gevallen weinig overlap met de in de interviewgids opgenomen vooronderstellingen. Het 

vorige hoofdstuk wilde de mannen zelf aan het woord laten, zonder tussenkomst van enige 

analyse. Om deze reden zijn verschillende onderwerpen toen niet aan de orde gekomen, in 

het bijzonder: feminisering, het zogenaamde slachtofferschap van de man en de man als held. 

Dit betekent allerminst dat deze onderwerpen niet aan de orde zijn geweest, integendeel. Het 

betekent alleen dat deze onderwerpen in expliciete zin niet raken aan de beleving van de 

mannen. Het zijn immers ook begrippen die ontleend zijn aan de theorie; begrippen die 

verbanden aangeven en vooronderstellingen ten aanzien van de hoofdvraag van dit 

onderzoek. Ze bewegen zich daarmee op het terrein van het impliciete; in expliciete zin zijn 

ze geen issue voor de mannen en daarom zijn ze ook niet opgenomen in het vorige hoofdstuk. 

Waar daar het expliciete centraal stond, zal hier het impliciete centraal staan.  
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7.3 Waarom heb je ervoor gekozen deel te nemen aan een karakterweekend? 

 

7.3.1 Problemen en vragen - een onderdrukte man? 

Met uitzondering van Aad geven alle mannen aan een probleem of een vraag in hun leven te 

ervaren die hen dreef zich op te geven voor een karakterweekend. Kunnen deze echter in 

verband gebracht worden met een ‘onderdrukte man’; het soort man waar De 4e Musketier 

zich op zou richten en welke besproken is in hoofdstuk 2.6? Anders gezegd: zoeken de 

respondenten de oorzaak van hun problemen bij hun omgeving en kunnen zij in die zin 

opgevat worden als slachtoffer van hun omgeving?  

Hoewel Fred en Job duidelijk blijk geven van een vaderwond zijn er geen indicaties dat zij, als 

gevolg daarvan, zichzelf zien als slachtoffer. Wanneer het gaat over seksualiteit is het beeld 

genuanceerder: zowel Jaap, Wim, Job en Jan geven aan dat pornografie een groot probleem 

vormt voor christelijke mannen. Jaap en Wim doen geen uitspraken over de oorzaak van dit 

probleem. Job erkent zelf een pornoverslaving te hebben, maar zoekt de oorzaak volledig bij 

zichzelf. Jan daarentegen geeft te kennen dat hij de oorzaak van een eventuele 

pornoverslaving buiten de man zelf zoekt: in eerste instantie, in geval van een relatie, bij de 

vrouw van de man - in de zin van een onbevredigende seksuele relatie - en in tweede instantie 

bij de pornoficatie van onze samenleving, waarbij seks je op een dienblad wordt aangereikt. 

Hoewel de respondenten zichzelf niet zien als slachtoffers van hun omgeving, en hiermee ook 

niet gezien kunnen worden als een onderdrukte man, is er wel iets anders opmerkelijks te 

constateren. Alle geïnterviewde mannen lijken mannen te zien als geneigd tot passiviteit, in 

tegenstelling tot vrouwen, die actief zouden zijn.  

 

7.3.2 Feminisering? 

Met uitzondering van Fred herkent geen van de respondenten het idee van een 

gefeminiseerde man. Er zijn ook geen indicaties dat ze hier impliciet last van zouden hebben; 

dat hun problemen te relateren zijn aan een vervrouwelijking van de man. Tegelijkertijd 

staan vrouwen niet los van hun problemen. Het is juist de actieve rol die de vrouw vervult in 

gezin en kerk die de man lijkt te overschaduwen: alle mannen geven blijk van de noodzaak 

om (christelijke) mannen op hun verantwoordelijkheid te wijzen hun plek in te nemen in 

maatschappij, kerk en gezin. Zo spreekt Fred bijvoorbeeld over mannen ‘een zetje geven’, 

Jaap over ‘een schop onder je kont krijgen’, Wim over mannen ‘die er maar een beetje bijzitten 

in de kerk’ terwijl vrouwen enthousiast meedoen en herkent Aad bij veel mannen een soort 

gezapigheid; ingekakte mannen: ‘de slappe hap zoals je ze steeds vaker voorbij ziet komen’. 

Daarbij: wanneer alle mannen spreken over hoe De 4e Musketier aanspoort om je 

verantwoordelijkheid op je te nemen, mannen wil stimuleren daadwerkelijk te gaan staan op 
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de plek waar ze neer zijn gezet, impliceert dat mannen die niet hun verantwoordelijkheid 

nemen. Impliciet bevestigen zij dat ook zij die schop onder hun kont nodig hebben om 

datgene te doen wat ze moeten doen. Echter, wat is datgene nu precies? 

 

7.4 Hoe ziet de musketier in dienst van de Koning eruit? 

 

7.4.1 Je verantwoordelijkheid nemen – held zijn? 

Geen van de mannen refereert aan ‘held zijn’ in hun antwoord op bovenstaande vraag. Laat 

staan dat zij bewoordingen gebruiken die doen denken aan een held. In plaats daarvan 

omschrijven zij eigenschappen die kunnen doorgaan voor christelijke waarden. Al met al is 

in alle gevallen ‘musketier zijn’ op te vatten als ‘christen zijn’. Toch is ‘held’ wel een term die 

expliciet door de beweging gevoerd wordt in het discours. Dit (h)erkennen de mannen ook, 

maar vatten dit op als onderdeel van een bepaalde manier om mannen te bereiken. Het lijkt 

erop dat hiermee het jongetje in hen wordt aangesproken, wat hen weer doet ontvlammen in 

enthousiasme en hen van passief naar actief maakt. Met uitzondering van Fred geven zij allen 

aan dat het op een dergelijke wijze werkt. Zo stelt Jaap dat de taal tot doel heeft de man aan 

te spreken om hem zo tot actie te bewegen: ‘daar zit verder niks achter’. Ook Job en Jan 

beamen dat het vooral een middel is, een stukje marketing om mannen te prikkelen. Een 

opvallende uitspraak van Jan daarbij is: “Die vorm spreekt mannenharten aan, mannen in 

hun wezen, niet in hun karakter of zo. Welk jongetje wil nou geen held zijn?”. Ook Aad zegt 

iets soortgelijks: “Ik denk dat elke man de jongensboeken wel herkent in zichzelf en waaraan 

De 4e Musketier ook naar verwijst. Dat held willen zijn is herkenbaar voor mannen”. Hoewel 

er enerzijds sprake lijkt te zijn van een relativering zien ze anderzijds het verlangen om held 

te willen zijn als een essentie van hun man-zijn. Impliciet zeggen de andere mannen hetzelfde 

wanneer ze stellen dat de gehanteerde taal en het gehanteerde middel mannen aanspreekt: 

mannen willen de held zijn en houden ervan om stoere dingen te doen.  

Wanneer je kijkt naar hoe dit held-zijn verdere invulling krijgt dan gaat het weer over de 

eerder besproken, hele gewone, christelijke waarden. Veelzeggend in dit verband is het 

antwoord van Aad, op de vraag wat held zijn nu precies inhoudt:  

 

“Als ik mannen van midden veertig hoor vertellen dat ze voor het eerst op hun werk 

hebben verteld dat ze christen zijn dan is daar een soort moed en vrijmoedigheid voor 

nodig, die losgemaakt en aangewakkerd moet worden”. 

  

Al met al gaan de geïnterviewde uit van een passieve man, die weer aangevuurd moet worden 

en waar De 4e Musketier een rol in vervult. Mannen die, expliciet als christen, hun plek 
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innemen in de maatschappij, kerk en hun gezin en dit niet meer zomaar overlaten aan 

vrouwen. Stoorvogel zei het zelf al, het gaat hier over ‘kerels die zich niet meer laten 

intimideren’ (Nederlands Dagblad, 17 augustus 2013) – blijkbaar lieten dezelfde mannen dit 

voorheen wel gebeuren. De balans dient herstelt te worden.  

Het slachtofferschap is hen als man dan ook niet vreemd: blijkbaar is de vrouw zich zo 

intimiderend gaan gedragen dat de man bij de pakken neer is gaan zitten. Dit sluit aan op 

Ganzevoort’s eerdere analyse van evangelische mannenbewegingen en welke in het 

theoretische kader al aan bod is gekomen:  

 

“Ze hebben hun plaats en taak als man, dat wil zeggen als leider, opgegeven. Nu zijn 

ze vervallen in onzuiverheid, machtsmisbruik, zwakheid of apathie. Wat nodig is, is 

een nieuwe visie op mannelijkheid, waarmee mannen weer dapper op zullen staan 

om hun verantwoordelijkheid te dragen” (Ganzevoort, 1998, 12).  

 

Duidt dit op een man die zich nog steeds geen raad weet met de emancipatie van vrouwen?  

 

7.5 Wat is mannelijk en wat is vrouwelijk? 

 

7.5.1 Stereotypes 

Een gesprek voeren over mannelijk en vrouwelijk bleek in de praktijk net zo lastig te zijn als 

de theorie had voorzegt. Wanneer je refereert aan de man die zich niet laat intimideren dan 

slaat dat elk gesprek stuk over man/vrouwverhoudingen. Dat bleek. Het moest haast 

verontschuldigend ter sprake worden gebracht wilden de respondenten erop in gaan. En 

wanneer ze dat dan deden, dan voornamelijk met dooddoeners en clichés. Dit was zeker het 

geval wanneer hen gevraagd werd een beschrijving te geven van vrouwelijkheid: ‘En dat 

vraag je aan mij? Jij bent een vrouw!’, zei Fred, om later te zeggen: ‘Er zijn gewoon bepaalde 

dingen die je als vrouw doet, die je als man niet doet. Je haar krullen ofzo, ik noem maar wat’. 

Alle andere respondenten voelden zich evenredig ongemakkelijk aangaande het bespreken 

van wat vrouwelijkheid is.  

Het gegeven dat het bespreken van man/vrouwverhoudingen in het kader van een 

mannenbeweging voor alle mannen een brug te ver scheen, is een opmerkelijk resultaat. Het 

lijkt te duiden op een over fixatie op het zelf en tegelijkertijd op het ontbreken van enige 

reflectie ten aanzien van de eigen positie als man ten opzichte van vrouwen en van hoe De 4e 

Musketier over zou kunnen komen op vrouwen. De respondenten konden en wilden de 

dingen niet vanuit het perspectief van een vrouw bekijken. Er was geen inlevingsvermogen 

en daar zagen ze ook de noodzaak niet toe.  
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In het theoretische kader werd gesuggereerd dat de positie van de vrouw er één zou zijn van 

afhankelijkheid en passiviteit. Dit vormde echter een onderdeel van het ‘helden narratief’ dat 

De 4e Musketier schetst en wat onderhand, in de lijn van de interviews, opgevat mag worden 

als een onbereikbare jongensdroom. Als de mannen aangeven dat dit narratief hen 

aanspreekt als man, dat ze hierdoor geprikkeld worden – geldt hetzelfde dan voor de andere 

kant van hetzelfde verhaal: dat vrouwen (weer) onmondige mooie sloven moeten worden?  

Hoewel vier van de zes mannen expliciet, en uit zichzelf, aangaven de heldenretoriek niet al 

te serieus te nemen en het slechts als middel opvatten om een dieperliggend doel te bereiken, 

waren er impliciet signalen dat deze retoriek een grotere betekenis voor hen heeft. Zij 

erkennen de realiteit van geëmancipeerde vrouwen en zullen niet van hun vrouwen wensen 

dat zij zich gaat vormen naar ouderwetse en achterhaalde rolpatronen. Tegelijkertijd voelen 

de mannen zich, door de gehanteerde retoriek, in hun wezen aangesproken – in wie zij zijn. 

Hoewel de mannen ervan getuigen dat De 4e Musketier zeker geen eenzijdig manbeeld 

hanteert, dat er plek is voor iedereen, zullen er uiteindelijk alleen mannen meegaan met een 

karakterweekend die zich aangesproken voelen door de specifieke benaderingswijze van de 

beweging. 

De mannen zelf waren zich niet bewust van hun onvermogen te reflecteren op het door de 

beweging uitgedragen verhaal. Zij legden datgene naast hen neer waar zij weinig mee 

konden, zoals elementen als ‘priester zijn’ of ‘held zijn’. Hun motivatie had niets te maken met 

man/vrouwverhoudingen, het had alles met henzelf te maken. Het is een mannenbeweging 

en het heeft niets met vrouwen te maken, zeiden ze. Juist in deze, in hun ogen, relativerende 

opmerkingen bevestigen ze hun onvermogen om te reflecteren – zijn ze immers niet naar een 

karakterweekend van een mannenbeweging gegaan? De man staat nooit op zichzelf, stelde 

de eerder aangehaalde Whitehead al. Hij staat altijd in relatie tot de vrouw.  

De karakterweekenden hebben voor alle respondenten een positieve uitwerking gehad op 

hun leven. Zij zijn allen gestimuleerd om hun verantwoordelijkheid op te pakken als christen, 

om een licht te zijn in de wereld. Het middel, de vorm waarin het is gegoten, was daarbij leuk 

en aansprekend. Door het middel op deze manier weg te zetten geven ze er blijk van weinig 

sensitiviteit op te kunnen brengen ten opzichte van de complexe werkelijkheid waarin wij 

leven. Bovendien: de vorm bepaalt mede de inhoud. De inhoud mag dan als (niet 

genderspecifiek) christelijk zijn aan te duiden, de vorm is er één van een ‘kerel’. Impliciet zegt 

dit van alles; over kerel zijn, over man zijn, over vrouw zijn en over christen zijn. 
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Hoofdstuk 8  

Conclusie 

 

Op welke manier spelen man/vrouwopvattingen een rol in de motivatie en deelname 

aan een karakterweekend van De 4e Musketier? 

 

In antwoord op de in dit onderzoek centrale hoofdvraag kan gesteld worden dat, in de 

beleving van de respondenten, de motivatie en deelname aan een karakterweekend van De 

4e Musketier geen enkel verband heeft met de man/vrouwopvattingen van de respondenten. 

Dit onderzoek beoogde de beleving van de respondenten centraal te zetten en in hun beleving 

heeft het één niets met het ander te maken.  

In plaats daarvan werd de motivatie om deel te nemen gedreven door zaken die primair 

betrekking hadden op henzelf. Reflecterend op de in het theoretisch kader gedane aannames 

kan geconcludeerd worden dat: 

1. de mannen expliciet geen eenzijdig manbeeld hebben ervaren - in hun ogen is er plek 

voor iedere man, in al zijn eigenheid; 

2. de mannen het binnen de beweging naar voren gebrachte held-zijn ofwel relativeren 

dan wel geheel naast zich neer leggen; 

3. feminisering in welke zin dan ook niet raakt aan hun beleving aangaande de eigen 

motivatie. 

Het in de media geschetste beeld moet dan ook worden bijgesteld. De mannen zijn niet 

bewust op zoek naar mannelijkheid of een nieuwe definiëring daarvan. Tegelijkertijd schuilt 

precies in dat ‘bewust zijn’ de keerzijde van deze conclusie.  

 

De mannen gaan naar een mannenbeweging, geen christenbeweging: alles wat er wordt 

verteld wordt in de mal van man of ‘kerel’ gegoten. De uitspraak dat hetzelfde verhaal tegen 

vrouwen verteld kan worden is misleidend: de mannen worden immers niet als mens 

aangesproken, maar als man. Alles wat daarna komt geeft invulling aan dit man-zijn en, als 

gevolg, ook aan vrouw-zijn. Hoewel de mannen dit alles als iets onschuldigs zien, als slechts 

een middel om een doel te bereiken, is dit verre van onschuldig – zoals ook meermalen 

gebleken is in het theoretisch kader. Exemplarisch is het gegeven dat bij de motivatie en de 

deelname de mannen zelf centraal staan: het gaat over henzelf en hun eigen zoektocht. Dit is 

echter primair een perspectiefkwestie, de wereld bestaat immers niet uit alleen henzelf, er is 

altijd een omgeving bij betrokken. Het gegeven dat zij op geen enkel moment van perspectief 

(willen) wisselen is enigszins zorgwekkend, niet alleen vanuit theologische oogpunt maar 
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ook vanuit sociaal oogpunt: welk signaal geven ze af wanneer zij deelnemen aan een dergelijk 

weekend, wanneer zij expliciet mannelijkheid met stoerheid in verband brengen en 

vrouwelijkheid met zachtaardigheid en zich daarbij precies op dat eerste laten voorstaan: op 

stoerheid. Het gaat er in dit geval niet om deze vraag te beantwoorden, als wel te stellen. Het 

feit dat zij zichzelf deze vraag nog nooit hebben gesteld lijkt te duiden op weinig empathie 

ten aanzien van hun omgeving.  

Door dit alles heen bevestigen zij onbewust wat ze bewust ontkennen: 

1. Ook al is er ruimte voor allerlei verschillende soorten mannen, in feite is er wel sprake 

van een eenzijdig manbeeld: alle mannen willen in wezen een held zijn. 

2. Door te stellen dat De 4e Musketier mannen ertoe aanzet hun verantwoordelijkheid te 

nemen, gaan zij impliciet uit van een passieve man die zijn verantwoordelijkheid niet 

neemt – in tegenstelling tot de vrouw, die dit wel doet. Allen geven zij aan precies 

hierin te zijn aangesproken: de ervaring van het weekend was er één die hen heeft 

empowered, zogezegd. Impliciet heeft het dan ook een hele duidelijke link met 

feminisering: het gaat over kerels die zich niet meer laten intimideren. Hieraan vooraf 

gaat het dus over kerels die zich laten intimideren en op zoek zijn naar een manier 

zodat dit niet meer gebeurt.  

Hierin kunnen zij dan ook, ten slotte, niet los worden gezien van de huidige tijd en omgeving, 

waarbij een (seculiere) tendens te ontwaren is van de verwarde man die op zoek is naar zijn 

identiteit als man. Immers, de boodschap om je verantwoordelijkheid als christen op te 

nemen is zondags in de kerk ook te horen – en de fysieke uitdaging zaterdags op de sportclub. 

Het lijkt erop dat De 4e Musketier inderdaad als een baken fungeert in de verwarring rond 

mannelijkheid, door hier een helder antwoord op te formuleren. Maar, in hoeverre zijn ze 

hiermee nog als een christelijke beweging te onderscheiden? Wat is er christelijk aan man-

zijn?  
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Hoofdstuk 9  

Discussie 

 

De conclusie eindigt met een inherent theologische vraag, welke, voor alle andere aspecten 

van dit onderzoek, om een nadere bestudering vraagt. Het is het meest essentiële wat er nu 

te doen staat, omdat het raakt aan de doelstelling van de beweging, namelijk het uitdragen 

van christen-zijn. Het zou niet zo moeten zijn dat zij, in hun focus op man zijn, volledig voorbij 

gaan aan deze doelstelling. De vraag wat man-zijn te maken heeft met christen-zijn is niet 

alleen een vraag waar dit onderzoek op uitkomt, maar ook een vraag die gesteld wordt door 

buitenstaanders. Typerend, en enigszins ontluisterend, is een filmpje van PowNews over De 

4e Musketier, waarbij de presentatrice op een gegeven moment, tussen allemaal worstelende 

mannen door, aan één van de mannen vraagt: wat is er met de naastenliefde gebeurd? -

waarna het stil blijft. 10  

Als onderzoeker en als mens hecht ik grote waarde aan integriteit. Om deze reden wil ik 

benadrukken dat er goede gesprekken hebben plaatsgevonden met de respondenten en dat 

ik op geen enkelen manier twijfel aan hun oprechtheid: zij hadden met hun deelname 

absoluut geen kwaad in de zin, sterker nog: ik trek hun bewering dat zij met dit weekend een 

positieve verandering in hun leven hebben bewerkstelligt niet in twijfel. Dit gezegd hebbende 

lijken zij door de beweging niet aangezet te zijn tot empathie. De vraag blijft dan ook in 

hoeverre deze beweging, in essentie, christelijk te noemen is. Op welk moment in zijn leven 

heeft Jezus het gehad over kerels, of over mannen die hun verantwoordelijkheid nemen, laat 

staan over helden? Op welk moment in zijn leven heeft Jezus zich überhaupt alleen gericht 

tot mannen? Zullen niet juist de eersten de laatsten zijn? Ten behoeve van de beweging zelf 

is een theologisch onderzoek naar het door haar uitgedragen verhaal dan ook van groot 

belang. 

Al haalt men het ‘evangelische’ weg uit ‘evangelische mannenbeweging’, dan blijft de vraag 

staan: waar leidt dit alles toe? Dat de mannen zichzelf ‘empowered’ voelen om hun 

verantwoordelijkheid te nemen is in die zin geen antwoord op deze vraag. Het is 

zorgwekkend dat er niet op deze vraag wordt gereflecteerd. De masculiniteit van de 

beweging ontkrachten door te zeggen dat het ‘één feminiene bende’ bij elkaar is omdat ze 

allemaal aan het huilen zijn – wat zegt dat nu precies over vrouwelijkheid? Dus weer: waar 

leidt dit alles toe? 

 

                                                             
10 Hier te bekijken: http://www.cip.nl/artikel/34676/PowNews-bij-4e-Musketier 
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Als laatste wil ik benadrukken dat de waarde van dit onderzoek primair ligt in het gegeven 

dat het aandachtspunten heeft willen geven voor vervolgonderzoek. Zoals met de meeste 

onderzoeken het geval is zijn er meer vragen ontstaan dan dat er beantwoordt zijn. Een 

aantal, in mijn ogen essentiële, zijn: 

- Hoe is De 4e Musketier te plaatsen in de seculiere en wereldwijde (?) zoektocht 

naar mannelijkheid, die onze tijd lijkt te kenmerken? 

- Hoe staat De 4e Musketier in dienst van christen-zijn? 

- In hoeverre komt de door De 4e Musketier geschetste man overeen met een 

evolutionair-biologisch perspectief op man-zijn, zoals deze bijvoorbeeld gegeven 

wordt bij Delfos (2008, 2010).  

- In hoeverre kan het karakterweekend beschouwd worden als een overgangsrite 

van jongen tot man?  
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Bijlage 

Transcriptie interview met respondent Jan 

 

21 juli 2014, te Ermelo, bij Jan thuis. 

1. Persoonsgegevens 

39 jaar, getrouwd, beleidsmedewerker zorgorganisatie. Daarvoor groepsleider op een internaat, met 

jongeren met ernstige gedragsproblematiek. Op zijn 24e getrouwd, 26e vader. 4 kinderen. Lid van de 

PKN. 

 

MTS (monteur landbouwtechniek), SPW en toen SPH. 

 

Is April 2014 mee geweest met een karakterweekend.  

 

Heftige dingen meegemaakt. Zijn vrouw 2 keer bijna verloren, de eerste keer door een aneurysma en 

de tweede keer door een suïcidepoging (wegens chronisch geldgebrek). 

 

2. Motivatie voor deelname 

Hoofdvraag: waarom heb je ervoor gekozen deel te nemen aan een karakterweekend? 

Hij was in eerste instantie juist tegen omdat hij dergelijk werk ook deed met jongeren met ernstige 

gedragsproblematiek, een methode om iets nieuws op te bouwen. Maar iemand anders bood aan om 

het voor hem te betalen en daar kon hij geen nee tegen zeggen. 

Hij ging er heen voor een stuk reflectie, nam de vraag mee: moest hij niet een managementfunctie 

bekleden i.p.v. het ondersteunende van beleidsmedewerker – zou dat niet beter bij hem passen? Hij 

was daar niet heel direct mee bezig tijdens het weekend, maar erna had hij wel het idee dat hij hierin 

een bevestigend antwoord had gekregen. 

 

Levens veranderend wel, omdat het perspectief waarmee hij tegen het leven aankijkt is veranderd. Hij 

wilde het beter hebben dan de buurman het heeft en nu heeft hij meer de ervaring dat het goed is zo. 

Je hoeft je niet groter voor te doen dan dat je bent, je hoeft je niet anders voor te doen. Een stuk 

overgave. 

 

Wat vind je ervan dat je primair als man wordt aangesproken? 

‘Niet zo relevant. Je doet dingen die echt iets voor jongens zijn, beetje stoer doen en zo. Maar ik ben 

ervan overtuigd dat het evangelie niet alleen voor mannen is. De vorm is aangepast voor mannen, de 

inhoud geldt voor iedereen. Ergens geloof ik wel dat mannen een andere rol daarin hebben dan 

vrouwen. Maar ik ben wel zo nuchter dat ik eruit haal wat ik nodig heb; iemand anders zal er wat 

anders uithalen’.  

 

Een feminisering van de kerk of van de man herkent hij desgevraagd niet.  

 

‘Wat 4M wel goed doet is dat ze je imponeren. Dat ze zeggen: denk erom: je bent gewoon een kerel en 

je moet gewoon af en toe op de grond tuffen. Als jongen van zeven moet je kunnen rouwdouwen. 

Daarvan leer je incasseren’.  

En vrouwen dan? Moeten die niet leren incasseren? 

‘Jawel, maar die doen dat op een andere manier’. 

Hoe dan? 

‘Dat weet ik niet, ik ben geen vrouw’. 
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Hij herkent de boodschap van 4M dat als een man op Jezus lijkt dat anders is dan wanneer een vrouw 

op Jezus lijkt. Hij weet niet goed wat hij daarmee moet. 

 

‘De mogelijkheid van zo’n weekend moet er blijven bestaan voor mijn zonen: dat ze zichzelf leren 

ontdekken, herontdekken’.  

 

‘Ik vind dat het mogelijk moet zijn om dit samen met mannen en vrouwen te doen. Wanneer je zegt dat 

dit niet mogelijk is zou je je eens achter de oren moeten krabben: verloochen je jezelf dan op het 

moment dat er vrouwen bij zijn? Of andersom: als er mannen bij zijn? Als ik met een stel 

klaverjasvrienden zit te ouwehoeren dan gaat het over hele andere dingen dan wanneer mijn vrouw 

erbij is. Maar dat is niet persé iets goeds’.  

 

‘Het lijkt wel of je  in de evangelische kringen bij hoort als je de bekentenis hebt gedaan dat je 

seksverslaafd bent. Je kunt niet naar een conferentie gaan zonder dat iemand met een dergelijk 

getuigenis komt’. Hij vindt seksverslaving niet goed, maar begrijpt wel dat het gebeurt. ‘Het wordt je 

op een presenteerblaadje aangereikt, de verleiding is zo groot en als er dan ook nog sprake is van een 

ongezonde seksuele relatie met je vrouw… Mijn moeder zegt wel: als je buiten honger krijgt dan kom 

je naar huis om te eten. Maar als je thuis geen eten krijgt, wat kan je dan?’  

 

Waarom denk je dat 4M zo populair is? 

‘Omdat ze het marketingtechnisch heel slim doen: duidelijk logo, polo die je krijgt als je het weekend 

bent doorgekomen, de taal van mannen onder elkaar; ze spreken je aan als man (i.p.v. gemeente). Het 

feit dat je wordt aangesproken als man, dat doet wel wat met je. Je wordt echt aangesproken op je zijn. 

En ze organiseren mannendingen: bovenop auto’s klimmen, in bomen klimmen – ik heb een neef die 

heeft boven en onder zich een zus en ik zei op een gegeven moment tegen hem: ga eens in een boom 

klimmen. Nee, dat mag niet, zei hij, dan wordt mijn broek smerig. En toch ga je een boom beklimmen! 

Dat moet je ook leren’. 

‘Vroeger was het duidelijk: de man ging werken, de vrouw bleef thuis. Zo hoorde het. En nu..’ 

Denk je mannen zo’n weekend nodig hebben om zich weer echt man te voelen? 

‘Ik denk dat dat voor heel veel wel geldt ja, los van wat ik daarvan vind. Ik heb het geluk dat ik werk en 

Marit thuis is. Was het andersom geweest dan was in denk ik minder gelukkig geweest. Maar het is ook 

best mogelijk dat er mannen zijn die wel tot hun recht komen wanneer ze thuis zijn bij de kinderen’.  

 

3. Musketier in dienst van de Koning 

Hoofdvraag: hoe ziet de musketier in dienst van de koning eruit? 

Iemand die de verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leven en daarin een voorbeeld is voor de 

ander. Dat je tot zegen bent. Maar hetzelfde geldt voor vrouwen, daarin is geen verschil. 

 

Het held-zijn binnen het discours van de beweging herkent hij, als een soort van stoere mannentaal 

die mannen aanspreekt. Daarbij zegt hij:  

‘Die vorm spreekt mannenharten aan, mannen in hun wezen, niet in hun karakter of zo. Welk jongetje 

wil nou geen held zijn?’ 

  

Voorbeeldfiguur: Als hij een voorbeeld moet noemen: zijn grootvader. Rotsvast vertrouwen, discipline 

in het geloofsleven. 

 

4. Mannelijkheid vs vrouwelijkheid 

Hoofdvraag: wat is mannelijk en wat is vrouwelijk? 

a. Definities 
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‘Er is een verschil tussen mannelijk en vrouwelijk, maar wat dat is weet ik niet. Ons normen- en 

waardenpatroon die we daar over hebben is ingegeven door onze cultuur’. 

b. Hoe verhouden ze zich tot elkaar? 

‘Ze hebben elkaar nodig, om elkaar aan te vullen, om een eenheid te vormen’.  

 

Hij geeft aan dat er momenten zijn dat hij zich meer man voelt dan andere momenten. De vorige dag 

nog had hij de 4Mpolo aan bij New Wine, dan voelt hij zich wel een baasje.  

 

Hebben mannen een inhaalslag te maken ten opzichte van vrouwen, wat betreft het tot hun recht komen? 

‘Ze hebben een andere route te lopen. Van hun kop naar hun hart, met hun verstand naar hun hart. 

Voor veel vrouwen is dat vanuit hun emotie naar hun hart. Dat is een generalisatie en zal niet voor 

iedereen opgaan. Ik heb een maat die redeneert helemaal vanuit zijn emotie. Dat kan, zolang je maar 

die reis naar je hart maakt’.  

 

Wat bedoel je eigenlijk met je hart? In wat voor staat ben je dan? Wat voor doel heb je dan bereikt? 

‘Ik denk dat je hart staat voor de plek waar je ziel woont, waar God wil wonen, waar jouw diepste zijn 

is. In het fysieke beeld is het hart het midden tussen de buik (emotie) en het hoofd (verstand). Ik geloof 

er in dat als deze gestuurd worden door je diepste zijn, je tot je doel komt. Dat de drive om iets te doen 

bij God vandaan komt. Dat dan een ieder zal leren om zowel verstand als emotie te gebruiken in dienst 

van Hem’. 

 


