
G E W O O N  A N D E R S

Per jaar worden in Nederland vijftien tot twintig baby’s geboren 
met achondroplasie. Die aandoening leidt tot dwerggroei. Wat 

betekent het om dat te hebben?

Folkert Klein (21) is 1,30 meter en al een 
tijdje uitgegroeid. Hij heeft achondroplasie, 
wat hem officieel een ‘klein mens’ maakt. 

Hoe is het om te leven in een wereld waarin 
 iedereen boven je uittorent? 

TEKST LOTTE STEGEMAN / FOTO’S  LARS VAN DEN BRINK

‘Ik ben 
klein, en 

dat is het’

K orte armpjes, korte beentjes 
en een groot hoofd. Toen 
Victor en de zwangere Renske 
tijdens de echo het schermpje 
bekeken, zagen ze het al: hun 

eerste kind zou net als vader Victor altijd 
klein blijven. ‘Toen ik uit mijn moeders 
buik kwam, werd het nog eens bevestigd’, 
zegt Folkert 21 jaar later. ‘Je zag het zelfs 
aan mijn handen. Kijk, alle kleine mensen 
die ik ken, hebben zulke scheef gegroeide 
vingers.’ Hij legt zijn hand op tafel. De 
middel- en ringvinger en pink buigen 
naar links, de rest naar rechts.

Doodnormaal leven
Folkert studeert toerisme aan het ROC 
in Amsterdam en woont met zijn ouders 
en zusje Tinka (16) in de Utrechtse wijk 
Oog in Al. Ze leiden een doodnormaal 
leven, in een doodnormaal huis. Oké, 
daar staat een lager fornuis, voor de 
veiligheid. En vooruit, de lichtknopjes 
zitten lager dan normaal. Maar dat was 
het dan ook wel. Krukjes helpen de drie 
kleine gezinsleden plekken te bereiken 
waar normaal alleen moeder Renske 
met haar 1,78 meter bij kan. ‘Mijn zusje 
heeft ook achondroplasie, alleen mijn 
moeder is groot. Of nou ja, gewoon.’ 
Toen Folkerts ouders toe waren aan 
kinderen, wisten ze dat de kans vijftig 
procent was dat een kind Victors dwerg-
groei zou erven. ‘Dat mijn vader een 
groeistoornis heeft, hield hem gelukkig 
niet tegen om kinderen te gaan nemen. 
Hij weet natuurlijk als geen ander dat je 
ook als klein mens een leuk leven kunt 
hebben.’

Niet mee met vrienden
Zo ergens in groep 3 begon Folkert echt 
te merken dat hij anders was. Zijn klas-
genoten spurtten hem in lengte voorbij. 
In die eerste klassen was het nog te 
overzien, met gym kon hij de rest nog 
bijbenen. Maar in groep 5 lukte het niet 
meer om te sporten met zijn vrienden. 
Frustrerend, want sport is alles voor 
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Folkert. ‘Vroeger zat ik op wedstrijd-
zwemmen, tot mijn leeftijdsgenoten 
zonder mij naar een hogere klasse gingen. 
Dat ik niks kon winnen, maakte me niet 
uit. Maar niet meer met mijn vrienden 
kunnen trainen vond ik wel erg.’ Folkert 
hockeyt ook al zolang hij zich kan herin-
neren. Maar op zijn zevende, toen zijn 
team naar een hogere divisie ging, kon 
hij niet mee. Met zijn techniek en kracht 
was niks mis, maar zijn benen hielden 
het niet bij. Gelukkig stelde hockeyclub 
Kampong net een eerste LG-team sa-
men , voor lichamelijk gehandicapten. 
‘Daar hockey ik nu ruim elf jaar.’ Het 
team is een kleurrijk geheel: iemand  
met een verlamde linkerarm, met epi-
lepsie, met hartproblemen... ‘Wat mooi 
is, is dat we elkaar in de gaten houden.’ 
Ook bij de Belangenvereniging voor 
Kleine Mensen (BVKM) is Folkert de 
sportman. ‘Ik zit in de sportcommissie, 
en volgend jaar ga ik naar de World 
Dwarf Games in Keulen.’ Zolang hij 
maar fanatiek kan blijven sporten, is  
hij  gelukkig. 

Folkert is altijd nuchter geweest over zijn 
lengte. Tien jaar geleden werd het voltal-
lige gezin Klein geïnterviewd door de 
Volkskrant. ‘Ik was supergoed in ver-
stoppertje spelen’, vertelde de piepjonge 
Folkert aan de krant. ‘Ik mocht niet in de 
achtbaan toen anderen dat al wel moch-
ten. Ik deed de avondvierdaagse op de 
fiets in plaats van lopend.’ Hij kan zich  
de quote niet meer herinneren, maar 
herkent zich er nog wel in. Klein zijn is 
soms handig en soms onhandig, en dat 
ís het dan ook. Dramatischer hoeven we 
het wat hem betreft niet te maken. 

Staarders
Wie verwacht dat alle kleine mensen 
gebukt gaan onder hun gebrekkige 
lengte, en gepest worden of anderszins 
buitenspel gezet, heeft het dus mis. 
Natuurlijk, Folkert valt op en wordt 
nagekeken. ‘Maar ik staar soms zelf  
ook als ik iemand zie die anders is. Ik 
snap het.’ En natuurlijk beginnen men-
sen vaak over zijn toepasselijke achter-
naam. ‘Afgelopen zomer liep ik stage bij 
het Corendon Village Hotel op Schiphol. 
Dat zorgde wel voor hilariteit, vooral ook 
bij buitenlandse collega’s. ‘‘Klein means 
little.’ ‘Little, really? Hahaha.’ Ja, het ís 

ook grappig.’ Maar gepest is Folkert 
nooit. ‘Ik zat altijd op goede scholen, 
waar aandacht werd besteed aan wat  
ik heb. Ik was altijd boven alles gewoon 
Folkert. Het zal ook liggen aan hoe ik  
ermee om ben gegaan. Ik ben nooit 
zenuwachtig als ik ergens voor het eerst 
heen ga omdat ik klein ben. Zelfs niet 
toen ik naar de middelbare school ging. 
Tuurlijk, ik was wel nerveus, maar dat  
is iedereen die naar de brugklas gaat.’ 
Folkert heeft een grote vriendenkring, 
‘Die bestaat grotendeels uit heel lange 
mensen. En eigenlijk is mijn lengte ook 
daar nooit een gespreksonderwerp. 
Iedereen voelt wel aan wat werkt. Kijk,  
in een drukke kroeg moeten we niet 
gaan staan. Dan zie ik alleen maar 
 benen en armen en sta ik de hele avond 
naar boven te roepen. Dus gaan we altijd 
zitten.’ Liefst niet op barkrukken, want 
dan moet Folkert een aanloopje nemen. 
En ooit moet hij weer van die kruk af. 

Laat me nou
Wie klein is, moet slim zijn. Folkert weet 
inmiddels met ieder obstakel wel raad. 
‘Tijdens mijn stage stond ik achter de 
receptie en kwam ik natuurlijk niet 
boven die balie uit. Dus had ik een 

Wat is  
achondroplasie? 

Er bestaan 200 verschillende 
groeistoornissen, waarvan 
achondroplasie, of dwerg

groei, de meest voorkomende is. 
Het is een aandoening aan het 
skelet, veroorzaakt door een 
 stoornis in de kraakbeenvorming 
van de groeischijven. Het gevolg is 
dat de botten korter blijven. Vrou
wen worden gemiddeld 1,24 meter, 
mannen 1,31 meter. De groeistoor
nis is erfelijk: de kans dat kinderen 
van een ouder met achondroplasie 
het ook hebben, is een op twee. 
Naar schatting heeft een op de 
25.000 mensen dwerggroei. 
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Meer informatie
bvkm.nl: informatieve website van de 
 Belangenvereniging van Kleine Mensen.

‘Echt, krukjes zijn de 
oplossing voor alles’

kleine mensen hulp nodig hebben. Dan 
ben ik in de supermarkt boodschappen 
aan het inpakken en komt er iemand die 
zegt: ‘Ik help je wel.’ Laat me nou maar 
gewoon, denk ik dan. Als ik na een lange 
dag nog even snel boodschappen wil 
doen, word ik daar echt chagrijnig van. 
Maar het is aardig bedoeld, dat weet ik 
ook wel.’ 

Omhelzen
Op de site van de BVKM prijkt promi-
nent de tekst ‘love a little #Dwarfism-
awareness’. In de Verenigde Staten en 
Engeland wordt de term dwarf veel 
gebruikt. Hier vallen benamingen als 
‘dwerg’ en ‘lilliputter’ niet even goed bij 
iedereen. Folkert spreekt zelf het liefst 
over kleine mensen, want dat is wat het 
is. ‘Sommige mensen vinden de term 
lilliputter heel vervelend. Mij doe je daar 

vrienden nooit kan omhelzen. Ik kan 
een arm om hun heup of middel slaan, 
niet om hun schouder. Het is mooi dat 
dit bij kleine vrienden wel kan.’ 

Ongewenst?
Folkert staat volledig achter zijn vaders 
keus om ondanks het risico toch voor 
kinderen te kiezen. Later wil hij ook wel 
kinderen. ‘Of ze klein of groot worden, 
dat maakt me niet uit.’ In oktober 2019 
wijdde Nieuwsuur een aflevering aan  
de discussie rond ingrijpen in menselijk 
DNA, om zo ziektes en handicaps te 
vermijden. BVKM-lid Gerard Hilhorst 
gaf er zijn mening: hij vond het zorgwek-
kend, omdat het insinueert dat mensen 
die afwijkingen hebben ongewenst zijn. 
Folkert is het er roerend mee eens. ‘Ik 
ben gezond en mijn levensverwachting  
is niet lager dan bij mensen van normale 
lengte. Ik ben klein en dat is het. Ik  
had niet in een land als China geboren 
 willen worden. Mensen met een groei-
stoornis worden daar anders behandeld, 
ze worden geïsoleerd. Maar hier staan 
we middenin de maatschappij.’
En als Folkert een magisch groeipilletje 
zou kunnen nemen, dan spoelde hij het 
door de wc. ‘Natuurlijk heb ik weleens 
gewenst dat ik langer was. Het was mijn 
droom om topsporter te worden. Dat 
realisatiepunt dat je er echt niet gaat 
komen, hoe hard je ook traint, is heftig. 
Dat was rond mijn twaalfde. Ik was boos 
en verdrietig, maar het ging over en is 
het enige grote probleem dat ik op mijn 
netvlies heb. Er zijn mensen voor wie 
klein zijn grotere gevolgen heeft. Maar  
ik ben er daar niet een van. Was ik zo 
lang als mijn moeder, dan was ik Folkert 
Klein niet meer.’ Q
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We zijn niet schattig’ 

De Belangen
vereniging van 
Kleine Mensen 

(BVKM) is een platform 
waar kleine mensen  
en direct betrokkenen 
kennis, ervaringen en 
vriendschappen met 
elkaar kunnen delen. 
Woordvoerder Arda 
Hoeve (64) groeide op 
in een heel andere tijd 
dan Folkert, zegt ze 
aan de telefoon. ‘Toen 
ik klein was, was er 
nauwelijks kennis  
en bestond er geen 

vereniging.’ Nu is het 
leven voor kleine men
sen veel makkelijker, 
weet Hoeve uit erva
ring. Al zijn er nog wel 
een paar hardnekkige 
misvattingen. ‘Veel 
mensen denken: klein 
van stuk, klein van 
geest. Onzin. Mensen 
denken ook graag vóór 
ons. Toen ik een bad
kamer had besteld, 
had de leverancier op 
eigen houtje een kin
dertoilet gekozen en 
de wastafel op veertig 

centimeter hoogte 
gezet.’ Wat dacht hij? 
Dat Hoeves billen op 
zo’n klein potje pas
ten? En dat ze haar 
wastafel als voetbad 
zou gebruiken? Ook 
heel storend: ‘Mensen 
vinden ons vaak schat
tig. Ik snap het wel, 
hoor. Als ik met mijn 
hond langs ren, ziet 
dat er komisch uit. 
Maar nee, kleine 
 mensen zijn niet per 
definitie schattig. En  
ik al helemaal niet.’

niks mee.’ Kunnen mensen met dwerg-
groei zich meer permitteren dan niet- 
kleine mensen? ‘Als je het zelf bent, mag 
je het noemen wat je wilt. En binnen de 
vereniging hebben we wel zelfspot, hoor.’ 
Hoe geaccepteerd Folkert zich ook voelt, 
soms is het toch fijn om even omringd  
te zijn door bondgenoten. ‘Iets wat je je 
niet snel realiseert, is dat ik mijn lange 

Ikea-krukje bij me. Echt, krukjes zijn de 
oplossing voor alles.’ In de supermarkt 
klimt hij in de schappen of vraagt hij om 
hulp. ‘Of ik pak een prei van de groente-
afdeling en zwiep daarmee iets uit het 
schap.’ Autorijden is dankzij uitklap-
pedalen ook geen punt. Kortom: Folkert 
redt zich wel. Het is alleen wel een beetje 
jammer dat vooral vreemden daar nogal 
eens anders over denken. ‘De grootste 
misvatting is dat mensen denken dat 
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