
Délana (22)
1,91 cm.

L aatst zag ik een meisje in de trein en toen dacht 
ik: wow, jij bent lang! Toen ze opstond, bleek dat 

helemaal niet zo te zijn. Gek genoeg heb ik zelf niet meer 
door hoe lang ik ben. Pas als anderen mij erop wijzen, 
ben ik me bewust van mijn lengte. Ik ben er gewoon 
niet mee bezig, het maakt me niets uit dat ik lang ben. 
Dat is wel eens anders geweest. Als kind groeide ik heel 
snel, dus mijn ouders kochten elk jaar een nieuwe fiets 
van mijn verjaardagsgeld. Maar vervelend vond ik mijn 
lengte toen nog niet. Dat kwam pas op de middelbare 
school. Daar waren van die stoere jongens die dachten 
dat het leuk was om nare opmerkingen te maken. Pesten 
wil ik het niet noemen, maar prettig was anders. Het 
hielp ook niet dat mijn vriendinnen best klein waren. 
Ik stak hoog boven ze uit. Tijdens het uitgaan konden 
zij met jongens dansen, ik niet. 

 Een kleinere vriend 

Ik heb in die tijd wel eens een vriendje gehad die veel 
kleiner was. Met zoenen of omhelzen was dat echt on-
handig! Ik wilde vroeger dan ook het liefst vriendjes 
van mijn eigen lengte. Nu maakt me dat niet meer uit. 
Als ik een leuke jongen tegenkom, laat ik hem echt niet 
lopen vanwege zijn lengte. Tijdens het uitgaan heb ik 
gemerkt dat kleine, mediterrane mannen mijn lengte 
juist interessant vinden. Mijn huidige vriend is een klein 
beetje kleiner dan ik, dat gaat prima. Hij kan gewoon 
een arm om mijn schouder slaan. 
De reacties op mijn lengte zijn altijd hetzelfde: ”Jij bent 
lang”, ”Jij hebt lange benen!” of ”Ik dacht dat ik lang was, 
maar nu ik jou zie!” Ik zeg dan altijd maar: ”Ja, inderdaad. 
Ik ben lang en nee, ik zit niet op basketbal.” Dat wordt 
me namelijk altijd gevraagd! Zelfs als ik zeg dat ik niet 
op basketbal zit, gaan mensen door. ”Je bent zo lang, 
dan móet je toch wel aan basketbal doen?” 
Soms verbaas ik me echt over dat soort reacties. Maar 
over het algemeen krijg ik positieve reacties. Laatst zei 
een vrouw tegen me: ”Wat knap dat je zo lang kunt zijn!” 
Daar moest ik wel om lachen. Een rare opmerking, maar 
wel leuk. Ik merk dat veel mensen het bijzonder vinden 
dat ik zo lang ben. Zelf zie ik dat niet zo. Ik vind het 
eigenlijk wel raar dat ik zo veel losmaak bij mensen. 
Echte nadelen zie ik niet. Ik ben wel eens afgewezen 
voor een baan bij de Makro, omdat de kassa’s daar heel 
laag zijn. Maar ach, of dat nou zo’n probleem is? Ook 
lopende bandwerk is niet ideaal met mijn lengte. Maar 

dat zijn kleinigheden, die ik zeker niet als een probleem 
beschouw. Wel zijn er momenten waarop ik baal van 
mijn lengte. Bijvoorbeeld als ik mooie, hoge hakken 
zie. Die kan ik echt niet dragen, want ik wil niet bo-
ven de twee meter uitkomen. Heel soms doe ik het wel, 
maar meestal ben ik de reacties na vijf minuten al zat.  
Ook als ik me in de trein, bus of auto moet opvouwen, 
ben ik niet zo blij met mijn lengte. En als ik ren, zie 
ik eruit alsof ik elk moment kan opstijgen, dus daar 
lachen mensen altijd om. Verder duurde het een tijdje 
voordat ik in de breedte begon te groeien, dus dat was 
wel lastig met kleding kopen. Nu ik wat breder ben, 
heb ik daar geen problemen meer mee. Ik heb wel een 
fiets voor lange mensen en bij het kopen van een bed 
hou ik er rekening mee dat het bed aan de achterkant 
open is, zodat mijn voeten eruit kunnen bungelen. 
Al met al ben ik dus wel blij met mijn lengte. Ik hoef 
niet hard te praten om op te vallen, mensen zien mij 
toch wel. Als onbekenden mij één keer gezien hebben, 
onthouden ze me al. Mijn naam weten ze meestal niet 
meer, maar mijn verschijning staat in hun geheugen 
gegrift. ’Dat lange meisje’, noemen ze me dan. Dat vind 
ik wel grappig. 

 Grappige situaties 

Zo maak ik wel vaker grappige situaties mee. In een 
vliegtuig heb ik eens een stewardess getackeld, omdat 
ik mijn benen in het gangpad had uitgestrekt. 
Groeiremmers zijn eigenlijk nooit een optie geweest. Dat 
komt omdat iedereen in mijn familie lang is. Mijouders 
vonden het niet nodig en daar ben ik het mee eens. Zo 
belangrijk is je lengte niet. Bovendien vind ik het on-
verstandig om met een gezond lichaam te rommelen. 
Tegen andere lange meiden wil ik graag zeggen dat ze 
zich niet druk moeten maken om hun lengte. Dat ver-
andert toch niets. Maak er het beste van, er zijn ergere 
dingen in het leven. p

Zij
levenhoog!

Lange meiden vertellen

Deze lange meiden kunnen overal bij 
en bij een concert kunnen ze alles moeiteloos zien. 

Toch is lang zijn niet altijd leuk. Geroezemoes 
en starende blikken zijn onderdeel van hun dagelijks leven. 
                 Evenals de vraag: ”Hoe lang ben jij?” 
Vier meiden vertellen over hun leven op grote hoogte.

Hakken draag ik niet, 
ik wil niet boven de twee 

meter uitkomen
4 5www.intens-magazine.nl www.intens-magazine.nl



Saskia (20)
1,93 cm.

V an kleins af aan steek ik met kop en schouders 
boven mijn leeftijdsgenoten uit. Op mijn veer-

tiende was ik al bijna 1.90 meter. Vooral op de basis-
school en op de middelbare school was dat een ramp. Bij 
het maken van schoolfoto’s moest ik bijvoorbeeld altijd 
achteraan staan. En omdat mijn tafeltje op de hoogste 
stand stond, moest ik bij de lange jongens zitten. Het zijn 
kleine dingen, maar het had een grote invloed. 
Vanaf de laatste jaren van de basisschool ben ik gepest. 
Ik kreeg voortdurend opmerkingen naar mijn hoofd 
geslingerd. ”Is het koud daarboven?” werd er dan bij-
voorbeeld gevraagd. Dat maakte mij onzeker. Mijn zelf-
vertrouwen was zo ver te zoeken, dat ik niet voor mezelf 
durfde op te komen. Ik vertelde thuis wel over de nare 
opmerkingen, maar dat hielp niet echt. Mijn moeder is 
zelf ook lang, maar zij had niet door hoe erg ik ermee 
zat. Ze zei: ”Negeer ze gewoon” en ”Zet je eroverheen”. 
Maar dat kon ik niet. Ik voelde me niet begrepen. 
Groeiremmers zijn nooit echt ter sprake gekomen. De 
huisarts en de schoolarts voorspelden al vroeg dat ik 
rond de 1.90 meter zou worden. Zij wezen mijn ou-
ders erop dat mijn groei geremd kon worden, maar dat 
vonden ze niet nodig. Ze waren bang voor de mogelijke 
bijwerkingen. Achteraf heb ik hier flink van gebaald, ik 
had namelijk wel graag groeiremmers willen gebruiken. 
Maar ik heb het mijn ouders nooit kwalijk genomen, ik 
kan het toch niet terugdraaien.

 Pesterijen 

Op mijn vijftiende ben ik een weekend weggeweest met 
jongeren die ook lang zijn. Daar heb ik erg veel aan ge-
had. Het deed me goed om te zien dat ik niet de enige 
was die zo lang is. Op het vmbo gingen de pesterijen 
door. Ik vond het verschrikkelijk. Ik zat midden in de 
puberteit en op die leeftijd wil je niet anders zijn dan 
leeftijdsgenoten. Niet alleen de pesterijen, maar ook 
het kopen van kleding maakte mij onzeker. Broeken en 
mouwen waren altijd te kort.
Pas op het mbo werd ik met rust gelaten. Natuurlijk 
viel mijn lengte nog steeds op en werden er vragen over 

gesteld, maar ik werd niet meer gepest. Echt veel vrien-
den had ik ook daar nog niet. Door de pesterijen vond 
ik het moeilijk om vriendschappen te sluiten. Maar ik 
was geen buitenbeentje meer en langzaamaan werd ik 
zekerder van mezelf. Ik maakte grapjes en sprak weer 
met mensen af. 
Inmiddels heb ik een leuke baan in een verpleeghuis en 
heb ik geen last meer van vervelende opmerkingen. Ik 
zie zelfs steeds meer de voordelen van mijn lengte in. 
Ik heb in een supermarkt gewerkt en daar kwam mijn 
lengte goed van pas. Veel klanten vroegen mij of ik iets 
voor ze wilde pakken. En dat gebeurt nog steeds. Dat 
vind ik geen probleem, ik vind het leuk om te helpen. 
Ik krijg ook veel leuke reacties op mijn lengte. Men-
sen zeggen dat het me goed staat, dat is natuurlijk leuk 
om te horen. Alleen bij concerten hoor ik nog wel eens 
mensen achter mij mopperen. Daar trek ik mij niets van 
aan, dan hadden ze maar eerder moeten komen. Ik ben 
juist blij dat ik op dat soorten momenten kan profiteren 
van mijn lengte. 

 Lichamelijke klachten 

Natuurlijk baal ik ook nog wel eens van mijn lengte. 
Aanrechten zijn vaak te laag, waardoor ik moet bukken 
en last van mijn rug krijg. Ook tafels waar mijn benen 
nauwelijks onder passen, zijn vervelend. En doordat ik 
zo snel gegroeid ben, heb ik te weinig kraakbeen ontwik-
keld. Daardoor kan ik bijvoorbeeld niet basketballen. 
Dat vind ik erg jammer, want dat vind ik een leuke sport. 
Ook handbal, wat ik heel lang gedaan heb, gaat niet 
meer vanwege knieklachten. Winkelen is ook nog steeds 
niet mijn hobby, al ben ik er wel creatief in geworden. 
Ik zet bijvoorbeeld manchetten aan een jas waarvan de 
mouwen te kort zijn. 
Ik wilde graag een Ford Ka, maar daar pas ik net 
niet in. Daardoor heb ik nu een grotere, maar min-
der leuke auto. En ik word nog steeds vaak nage-
keken, vooral tijdens het uitgaan. Ik hoor ook wel 
eens mensen fluisteren als ik voorbij loop. Ik laat ze 
maar, ik heb geen zin om de confrontatie aan te gaan.  
Door de jaren heen ben ik zelfverzekerder geworden. De 
positieve reacties hebben daar zeker aan bijgedragen. Zo 
draag ik gewoon hakken. Vroeger durfde ik dat niet. Nu 
denk ik maar zo: ik ben toch al lang, die paar centimeter 
meer maakt ook niet uit! p

Zij
levenhoog!

 Winkelen als je  
 lang bent 

Winkelen is voor lange meiden vaak 
geen pretje, maar met deze leuke 
adresjes wordt het een stuk makkelij-
ker: 

Schoenen
Van Haren, tot en met maat 44: 
www.vanharen.nl
Schuurman Schoenen, tot en met  
maat 44: www.schuurmanschoenen.nl
Van Wonderen, tot en met maat 46: 
www.van-wonderen.nl
Shoe+: www.shoeplus.nl
MaxiShoe: www.maxishoe.nl

Kleding
Pretty Tall: www.prettytall.nl
Miss Etam: www.missetam.nl
All About Eve: www.allabouteve.nl
An Exception: www.anexception.nl
Paddocks: www.paddocks.nl

 Wist je dat: 
•  de gemiddelde lengte van de Neder-

landse vrouw 1.68 meter is?  
•  Nederlandse vrouwen tot de langste 

vrouwen ter wereld behoren? Daar-
na volgen Noren met 1.67 meter en 
Belgen met 1.66 meter. In Japan zijn 
vrouwen gemiddeld het kleinst: 1.53 
meter.  

•  vrouwen uit Groningen, Friesland 
en Drenthe in 2006 gemiddeld 2,4 
centimeter groter zijn dan vrouwen 
uit Brabant en Limburg?

•  hoogopgeleide mensen gemid-
deld ruim 5 centimeter langer zijn 
dan mensen met alleen een lagere 
schoolopleiding? 

•  de Nederlandse Trijntje Keever 
(1616-1633) met haar 2.54 meter 
de langste vrouw was die ooit heeft 
bestaan?

Bron: Centraal Bureau voor Statistiek, 
www.gemiddeldgezien.nl  

Ik wilde graag een Ford Ka, 
maar daar pas ik niet in
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Jet (20)
1,93 cm.

I k kan me er echt aan storen als ik andere lange meiden 
met hun hoofd naar beneden en met kromme schou-

ders zie lopen. Wees trots op jezelf, denk ik dan. Ik loop 
altijd rechtop, dat heb ik van mijn ouders meegekregen. 
Iedereen in mijn familie is lang. Zo is mijn vader twee 
meter en mijn neef zelfs nog eens zestien centimeter 
langer! Daardoor vind ik mezelf eigenlijk niet zo lang, 
ik ben niet anders gewend. Ik vind het ook wel leuk dat 
we allemaal zo lang zijn. Als wij ergens binnenkomen, 
worden we in elk geval niet over het hoofd gezien. 
Het is niet alleen maar leuk om lang te zijn. Vooral win-
kelen is vervelend. Broeken zijn vaak te kort, daarom 
draag ik veel jurkjes en rokjes. Als ik wel een goede 
broek vind, zeg ik meteen tegen mijn zus, die ook lang 
is, waar ik hem gekocht heb. 
Schoenen kopen is ook heel moeilijk. Ik heb maat 43/44 
en reguliere winkels verkopen schoenen tot en met maat 
42. Hakken draag ik niet, dan word ik nog langer. Dat 
vind ik erg jammer. Ieder meisje wil toch hakken dragen? 
Ook in het openbaar vervoer baal ik van mijn lengte. Als 
er iemand tegenover mij zit in de trein, zitten we echt 
knie aan knie. Vooral bij mannen vind ik dat ongemak-
kelijk. Vaak doe ik mijn benen dan iets opzij, maar ik 
blijf liever staan. Met slapen heb ik gelukkig geen moeite: 
mijn vader heeft speciaal voor mij en mijn broer een 
lang bed gemaakt. En ik heb ook een hogere fiets, met 
een breder stuur. 

 Geen attractie 

Veel erger dan die praktische ongemakken vind ik de 
vervelende opmerkingen. Ik word altijd aangestaard. 
Mensen fluisteren, wijzen me na en bekijken me ongege-
neerd van top tot teen. Ze gaan ook soms op hun tenen 
naast me staan, alsof ik een of andere attractie ben! Er 
wordt ook vaak gevraagd hoe lang ik ben. Dat vind ik 
echt raar! Ik vraag toch ook niet aan iemand die heel 
dik is wat zijn of haar maat is? 
Laatst liep ik over de markt en hoorde ik achter mij 
iemand zeggen: ”Zou zij vroeger een man geweest zijn?” 
Ik vind het echt ongelooflijk dat mensen dat zomaar 
zeggen! Toch heb ik er niets van gezegd. Ik dacht: als 
ik me nu omdraai vallen er klappen. 
Ik sluit me ervoor af, dat heb ik inmiddels wel geleerd. 
Soms winden vriendinnen zich op over een opmerking 
en dan heb ik het zelf niet eens gehoord. Door de jaren 
heen heb ik een soort muurtje om me heen gebouwd. 

In het verleden heb ik me vaak genoeg onzeker gevoeld, 
vooral in de puberteit. Ik werd bijvoorbeeld ’Eiffeltoren’ 
genoemd, of iets anders in die trant. Dat trok ik me heel 
erg aan. Dan vroeg ik mijn moeder waarom ik toch zo 
lang ben. Of ik zei: ”Als er een pilletje was dat me kleiner 
maakte, nam ik het meteen.” 
Mijn moeder zei altijd: ”Je bent mooi zoals je bent.” 
Mijn ouders hebben me altijd meegegeven dat ik blij moet 
zijn met wie ik ben. Daarom zijn groeiremmers denk ik 
nooit ter sprake gekomen bij ons thuis. Maar het is ook 
gevaarlijk, groeiremmers hebben veel bijwerkingen. Ik 
weet niet of ik dat risico genomen zou hebben. Met één 
ding was ik wel heel blij in de puberteit: ik word altijd 
ouder geschat. Zo kon ik op mijn veertiende al uitgaan. 

 Bijzonder 

Met uitgaan hou ik onbewust wel rekening met mijn 
lengte. Als ik op een barkruk zit en met iemand in gesprek 
ben, wacht ik altijd tot de ander weg is voordat ik opsta. 
Of ik zeg voordat ik opsta alvast dat ik lang ben, als een 
soort waarschuwing en om opmerkingen voor te zijn. 
Met relaties is het wel lastig als iemand kleiner is, maar 
op zich maakt het me niet heel veel uit. Vroeger wilde ik 
per se iemand van mijn eigen lengte, nu vind ik dat niet 
meer belangrijk. Er is altijd wel een oplossing te vinden.  
Als ik het voor het zeggen had, zou ik tien centimeter 
kleiner willen zijn, zonder twijfel. Dat is puur omdat ik 
dan minder opval. Ik ben nu een bijzonder mens, zonder 
dat ik daar iets aan kan doen. Dat klinkt negatief, maar 
dat is het niet altijd. Ik vind het bijvoorbeeld leuk om 
anderen te helpen. Als ik mensen zie worstelen in de 
supermarkt, vraag ik wel eens uit mezelf of ik ze kan 
helpen. Dan zie ik hun mond opengaan van verbazing, 
want dat verwachten ze natuurlijk niet. Maar ze zijn me 
altijd heel dankbaar en dat vind ik echt leuk. p

Als ik mensen zie worstelen in 
de supermarkt, help ik ze graag

Zij
levenhoog!
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Sofie (20)
I k was altijd al langer dan leeftijdsgenoten, maar pas 

in de puberteit stoorde ik me daaraan. Ook al werd ik 
niet gepest, ik wilde niet groter zijn dan mijn klasgenoten. 
Ik werd in die tijd gevolgd door doktoren en in mijn 
topjaar groeide ik tien centimeter. Daardoor merkte ik 
al snel dat kleding kopen een ramp is. Ik kon nooit goede 
broeken vinden. De lengte was vaak wel goed, maar in 
de breedte waren ze veel te groot. En dan te bedenken 
dat ik om de twee maanden een nieuwe broek nodig 
had! Gelukkig kon mijn moeder goed naaien.
Nog steeds vind ik kleding kopen vervelend, dat doe ik 
echt niet voor mijn plezier. Ik woon in België en daar 
zijn geen winkels voor lange meiden. Daar word ik echt 
verdrietig van. Elk meisje wil toch een H&M binnen 
lopen en gewoon iets kopen? Dat kan ik niet. Ik moet 
heel lang zoeken voordat ik iets vind en broeken moet 
ik altijd bestellen. Ook andere dingen zijn lastig door 
mijn lengte. Zo pas ik niet in een Mini Cooper en bij 
veel auto’s stoot mijn hoofd tegen het dak als ik op de 
achterbank zit. Ik zou ook graag hakken willen dragen, 
maar dat kan echt niet. Dan toren ik nog meer boven mijn 
vriend uit. Dat vind ik wel jammer, want ik vind hakken 
supervrouwelijk. Ik heb er wel een paar in mijn kast lig-
gen, maar die komen er eigenlijk nooit uit. Toiletten zijn 
vaak te klein, ik zit dan met mijn knieën tegen de deur. 
Dit lijken misschien onbenullige problemen, maar ik 
heb er wel last van. 

 Meer zelfvertrouwen 

Om mijn groei te remmen, heb ik een speciale anticon-
ceptiepil genomen. Uiteindelijk ben ik daardoor twee 
centimeter minder lang geworden dan voorspeld. Dat 
is niet veel, maar in elk geval iets. Ik wilde geen echte 
groeiremmers, omdat ik die te gevaarlijk vind. Vroeger 
vond ik mezelf helemaal niet mooi door mijn lengte en 
deed ik niet veel moeite om er mooi uit te zien. Het is 
nog niet zo lang geleden dat mijn zelfbeeld veranderde. 
Dat komt vooral door mijn vriendje. Hij heeft me zelf-
vertrouwen gegeven. We zijn nu drie jaar samen en in 
het begin van onze relatie was ik nog onzeker. Toen ik 
merkte dat hij echt om me gaf, heb ik mijn lengte leren 
aanvaarden. Inmiddels besef ik dat ik mooi kan zijn 
op mijn manier. Mijn lengte hoort bij mij. Ik zou niet 
dezelfde persoon zijn als ik kleiner was. 
Mijn vriend is veel kleiner dan ik, maar dat vind ik niet 

erg. Eigenlijk heeft mijn lengte ervoor gezorgd dat we 
samen zijn, omdat mijn vriend op lange benen valt. We 
worden wel vaak nagekeken en als we zoenen, moet hij 
op zijn tenen staan. Ook kan hij niet zijn armen om mijn 
schouders leggen. 
Ik vind het nu wel leuk om lang te zijn. Het maakt mij 
tot wie ik ben. En het is natuurlijk handig dat ik nooit 
een stoel nodig heb om iets te pakken. Ik word ook wel 
eens door vrienden of familie gevraagd om plafonds 
schoon te maken. 

 Veel nagekeken 

Soms voel ik me wel bijzonder, bijvoorbeeld als mensen 
zeggen dat ze jaloers zijn op mijn lange benen. Ik zit op 
een school waar ook lessen worden gegeven in mode 
en ik word wel eens gevraagd om mee te lopen in een 
modeshow. Dat is wel leuk, maar daar ben ik nog nooit 
op ingegaan. Het is niet echt iets voor mij om zo in de 
spotlights te staan. Ik ben ook wel eens op straat aan-
gesproken door mensen van een castingbureau, maar 
ook dat zie ik niet zitten. Ik vind het wel leuk dat ik 
daarvoor gevraagd word. 
Toch is het niet altijd leuk om op te vallen. Er zijn veel 
mensen die mij spontaan aanspreken om te vragen hoe 
lang ik ben. Dat vind ik heel vervelend. Ik geef wel ant-
woord, maar ze merken wel aan mijn reactie dat ik er 
niet graag over praat. En ik word ook veel nagekeken, 
maar dat zie ik eigenlijk niet als een probleem. Ik zeg dan 
altijd maar tegen mezelf: als ze zo blijven kijken, ben ik 
vast de moeite waard. Zo probeer ik het te relativeren.
Als ik mensen nog niet zo goed ken, praten ze vaak niet 
tegen mij. Zo vertelden mijn klasgenoten me pas na een 
half jaar dat ze aan het begin van het schooljaar waren 
geschrokken van mijn lengte. Gelukkig verandert dat 
wel als ze me beter leren kennen. Na een tijdje zien ze 
het niet eens meer. P

Zij
levenhoog!

1,88 cm.

Vertel het op het forum
www.intens-magazine.nl

Heel klein
of juist heelgroot?
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