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 Lang op vakantie
Door Karen Brookfield, lid

En dan bedoel ik niet 3 maanden backpacken 
in Azië of avontuurlijk met een campertje door 
Canada… Ik bedoel lang zijn in het buitenland. 
In ons eigen lange Nederland is onze bovenge-
middelde lengte nog tot daar aan toe. Hoewel 
we ook hier opmerkingen krijgen en mensen 
ons (vermoedelijk jaloerse) blikken toewer-
pen, is men er hier toch meer aan gewend. In 
het buitenland is dat wel anders en zijn de 
verbaasde blikken en opmerkingen vaak nog 
een tikkie erger. Dan laat ik de hoogte van de 
douches en de lengte van de bedden (of eigen-
lijk; het gebrek aan hoogte en lengte) voor het 
gemak nog maar even buiten beschouwing.

Op Sicilië hebben mijn lange familie en ik ooit eens een 
dorpje in rep en roer gebracht met ons gezelschap van vier 
hele lange heren en drie relatief lange dames. In Azië is het 
niet veel beter, al is het filmsterrengevoel dat je daar krijgt 
van alle mensen die met je op de foto willen, toch leuker 
dan het Zuid-Europese gesmiespel achter onze lange rug om. 

Hoewel ik oprecht blij ben met mijn lengte (en ik er soms 
zelfs stiekem plezier aan beleef om mensen te shockeren 
als ik opsta), vind ik het ook wel eens jammer dat ik in het 
buitenland niet als local in de menigte op kan gaan.  
Met Westerse kop en brede schouders steek ik er boven uit. 
Zelfs als ik mij indien nodig aan lokale culturen aanpas en 
mijn hoofd met een sjaal bedek, is het overduidelijk dat ik 
geen lokaal product ben. 
Überhaupt is in de menigte opgaan er voor ons niet bij en 
een carrière als geheim agent kunnen we wel vergeten  
omdat we teveel opvallen. Onopgemerkt over een buiten-
lands  marktje struinen gaat nu eenmaal niet en toen ik met 
mijn lange nichtje een soukh (markt, red.) in Marrakesh  
bezocht, kregen we onophoudelijk ‘kijken, kijken, niet 
kopen’ of ‘you Dutch, yes?’ te horen. Terwijl wij ons ver-
baasden over afgehakte kamelenhoofden aan een haakje bij 
de slager, verbaasde de slager zich op zijn beurt over onze 
lengte. Kwestie van perspectief. 

(Noot van de redactie: de verhoudingen zijn flink vertekend.) 

Toen wij door de zoveelste verkoper zogenaamd leuke  
Nederlandse grapjes te horen kregen, sprak mijn nichtje 
droog: “Dutch? Netherlands? No, we are from Denmark.” 
Toen was het stil, want Deens spreekt nou eenmaal niemand 
buiten Denemarken (hoewel je hetzelfde zou verwachten van 
Nederlands, maar dat terzijde). Misschien toch maar eens 
naar Scandinavië op vakantie; daar kunnen we misschien wel 
wat onopvallender over straat. n


