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Lang haar. Nou en?
Heel veel haar - In 2000 richtte Maarten Willemsen (41) de Club voor Jongens met Lang Haar 

op. Het doel van de club is dat jongens met lang haar elkaar ontmoeten, steunen en samen 

trots zijn op wie ze zijn. Om lid te worden, moet je tussen de 6 en 12 jaar oud zijn en  

belangrijker: je haar moet minimaal 30 centimeter lang zijn. De club heeft ongeveer zestig 

leden uit heel Nederland. En waar zit die club? In Haaren natuurlijk! Door Esther Smid

De Club voor Jongens met Lang 
Haar organiseert clubdagen en 

-weekenden waar jongens met lang 
haar elkaar ontmoeten en samen 
leuke dingen doen. Zonder dat ze 
moeten uitleggen dat ze jongens zijn 
of hun uiterlijk moeten verdedigen. 
Ze herkennen het gevoel van andere 
langharige jongens en kunnen  
gewoon zichzelf zijn. Het contact op 
de club steunt hen: ze zien dat ze niet 
de enige zijn met lang haar. 

Het begin
Kevin Timmerman (18) schreef toen 
hij 10 was een brief aan Achterwerk, 
de brievenrubriek voor kinderen op 
de achterkant van de VPRO-gids. Hij 
vroeg zich af of er nog meer jongens 
met lang haar waren en of hij foto’s 
van ze mocht hebben. Een van de  
jongens die reageerden, was Joris 
Steur, pleegzoon van Maarten  
Willemsen. Maarten raakte gefasci-

neerd door de eigenheid van jongens 
met lang haar, het durven afwijken 
van de massa. Hij plaatste oproepjes 
in de krant en fotografeerde een 
aantal langharige jongens. Wat begon 
als een eenmalig portretfotoproject, 
groeide dankzij steun van begeleiders 
en ouders uit tot een echte club. 
Omdat de jongens het leuk vonden 
elkaar te ontmoeten en een verbon-
denheid met elkaar voelden.

Indianen
‘Ik zag lang geleden een film over  
indianen op tv’, vertelt Kevin. ‘Vooral 
de jongetjes met lang haar vond ik 
gaaf. Dat wilde ik ook! Vanaf mijn 
9e liet ik mijn haar groeien. Mijn 
ouders vonden dat prima. Ik werd er 
soms mee gepest, maar daar had ik 
maling aan. Ik wilde graag andere 
jongens met lang haar ontmoeten 
en daarom schreef ik een brief naar 
Achterwerk.’

Eén regel
‘Ik was vanaf het begin lid van de 
club en heb er een leuke tijd gehad. 
Er is veel vrijheid op de Club voor 
Jongens met Lang Haar. Je doet 
waar je zin in hebt: crossen met een 
crossfiets of een step, door het bos 
banjeren of een kampvuur maken. 
Er is eigenlijk maar één belangrijke 
regel: iedereen is goed zoals hij eruit 
ziet. Het was belangrijk voor mij 
om andere jongens met lang haar 
te ontmoeten. De club is goed voor 
mij geweest: ik ben er sterker van 
geworden.’

Doodshoofden
‘Toen ik te oud werd voor de 
club, ben ik hulpleider geworden. 
Ondertussen zit ik bij de leiding. Ik 
help mee met spelletjes organiseren 
en bardienst draaien. Laatst was 
ik een hele dag bezig met body-
painting en nep-tatoeages. Ik heb 
veel doodshoofden gemaakt! Ik vind 
het nog steeds erg leuk om daar te 
zijn. Al die kids met lang haar, dat is 
gewoon grappig. Het is leuk om ze te 
zien en ze zijn ook altijd blij om mij 
te zien.’

Meer Weten?

Ben jij een jongen tussen de  
6 en 12 jaar oud en heb je lang 
haar? Misschien is de Club voor 
Jongens met Lang Haar dan ook wel 
iets voor jou. Als je lid bent, kun je 
naar clubmiddagen en kampen toe 
en krijg je de clubkrant met foto’s, 
verslagen, tips voor je haar en 
wetensHaardigheden. De contributie 
bedraagt ! 22 per jaar (langharige 
broertjes gratis). Wil je meer weten? 
Stuur dan een e-mail naar  
Willemsen.M@tiscali.nl

Ik ben geen meisje!

Stoere mannen - Douwe van 
Doornewaard (10) besloot twee jaar 
geleden zijn haar te laten groeien. 
Gewoon omdat hij dat mooi vindt. En 
nu is hij lid van de Club van Jongens 
met Lang Haar. 

Word je wel eens gepest met je 
lange haar?
‘Soms zeggen ze wel eens “meisje” 
tegen mij. Dan zeg ik dat ik een jongen 
ben. Het is irritant om dat steeds te 
moeten zeggen, maar ik zou er mijn 
haar niet voor afknippen.’

Hoe kwam je bij de CJLH terecht?
‘Mijn vader had het op tv gezien en 
vond het wel wat voor mij. Het leek mij 
leuk om andere jongens met lang haar 
te leren kennen. Een jaar geleden ben 

ik gaan kijken op een clubdag. Het is 
heel grappig dat je dan ineens alleen 
maar jongens met lang haar ziet. Ik 
wilde gelijk lid worden. Ik had thuis 
mijn haar al opgemeten en gelukkig 
was het lang genoeg!’

Hoe vaak ga je naar de club?
‘Er zijn vijf clubmiddagen en drie 
kampen per jaar. Long hairs in the 
green is een zomerkamp in de natuur 
waarbij ouders, broers en zussen ook 
mogen blijven slapen. Maar dan wel in 
het ouderreservaat! Ik probeer zo vaak 
mogelijk te gaan. Je mag doen waar 
je zin in hebt. Het leukste dat ik ooit 
gedaan heb, was brommer rijden! Ook 
mag je zelf weten hoe je erbij loopt, 
niets is raar. Je bepaalt zelf hoe laat 
je naar bed gaat en je hoeft je niet te 

wassen. Maarten heeft ook een schuur 
met een zelfgemaakte bar. Je kunt daar 
snoep en drinken kopen met Hairy’s, 
een soort eigen geld van de Club van 
Jongens met Lang Haar.’ 

Hebben jullie het vaak over lang 
haar?
‘Best wel. We wisselen tips uit over 
lang haar. Bijvoorbeeld wat je het 
beste kan doen als je luizen krijgt.’ 

Wanneer ga je je haar afknippen?
‘Nooit! Ik moet van mijn ouders helaas 
af en toe naar de kapper om er model 
in te laten knippen. Hopelijk mag 
ik later dreadlocks. Dat vind ik nog 
mooier dan gewoon lang haar.’

Kevin


