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Nederlanders lang?  
Reuzenvolken uit het verleden 
torenen ver boven ons uitN
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dingen die sterk afwijken van wat je ge-
wend bent, geloof je niet snel. Vaak ben 
je ergens pas van overtuigd als je het 
eerst met eigen ogen hebt gezien of uit 
betrouwbare bron hebt gehoord. Zo zul je 
waarschijnlijk minder vreemd opkijken als 
iemand stelt dat er dwergvolken op aarde 
leven, waarvan de mannen niet langer 
worden dan anderhalve meter. je kunt het 
immers zelf opzoeken 
op internet. de online 
versie van de encyclo-
paedia britannica meldt 
dat de mannelijke leden 
van de pygmeeën niet 
groter worden dan an-
derhalve meter.

ooGGetuiGen
maar wat als iemand 
stelt dat er reuzenvol-
ken waren op aarde? 
op het eerste gezicht 
lijkt het misschien du-
bieus, maar als je in 
oude geschriften duikt 
– waarvan er trouwens 
heel wat online te raad-
plegen zijn! – dan zul 
je merken dat er veel 
materiaal is dat deze 
stelling onderbouwt. er 
zijn gegevens die erop 
wijzen dat reuzenvol-
ken pas enkele eeuwen 

geleden zijn uitgestorven. we hebben het 
dan over volken waarvan de mannen een 
lengte tussen de tweeënhalf en drie meter 
bereikten. meerdere ooggetuigenverklarin-
gen uit de periode 1500 tot 1750 zijn hier-
over op schrift gesteld. deze ooggetuigen 
meldden dat in patagonië, het uiterste zui-
den van Zuid-amerika, zeer grote indianen 
woonden van wel drie meter lang.

de eerste die hierover schrijft is de 
italiaan antonio pigafetta in zijn re-
lazione del primo Viaggio intorno al 

mondo (Verslag van de eerste reis 
rond de wereld). pigafetta voer, en-
kele decennia na de ontdekking van 
Zuid-amerika door columbus, mee 
met ontdekkingsreiziger Ferdinand 
magellaan. het werd uiteindelijk 
een reis om de wereld, waarbij ook 
een bezoek werd gebracht aan pa-
tagonië. daarover schrijft pigafetta 
het volgende: 

 ‘op een dag zagen we plotseling 
een naakte man van reusachtig formaat. 
Hij liep langs de kustlijn dicht bij de 
haven en zong en danste terwijl hij zand 
op zijn hoofd gooide. de kapitein-gene-
raal zond een van onze mannen naar de 
reus. deze man moest dezelfde hande-
lingen verrichten als de reus in de 
hoop dat hij dit als een vredesteken 
zou zien. nadat hij dat gedaan had, 
nam de man de reus mee naar een 
eilandje waar de kapitein-generaal 
wachtte. Toen de reus bij ons en 
de kapitein-generaal aankwam, 
maakte hij gebaren 
met een vinger 
opwaarts. Hij 
meende dat wij uit 
de hemel gekomen 
waren. de man was zo 
groot dat wij enkel tot 
aan zijn taille kwamen, 
en hij was goed gepro-
portioneerd. zijn gezicht 
was groot en rood 
geverfd, en zijn ogen 
waren geel geverfd.’

in de dagen die volg-
den trof het reisge-
zelschap meerde-
re patagonische 

‘wE zaGEn EEn 
naaKTE Man van 
EEn REusaCHTiG 
foRMaaT’

nederland is niet alleen bekend vanwege de 
kaas en bloemen maar ook doordat we de lang-
ste mensen op aarde ‘leveren’. met een gemid-
delde van 1,84 meter torent de nederlandse 
man boven andere mannen uit. maar de reputa-
tie van de reus wankelt. de nederlander groeit 
niet meer. bovendien kun je je afvragen of ne-
derlanders inderdaad wel zo buitensporig lang 
is. historische aanwijzingen maken 
het aannemelijk dat de Goliaths van 
vroeger pas écht grote jongens waren.

‘nEdERLandsE
REus’ is MaaR 
EEn uKKiE

 ‘de man was zo 
groot dat wij enkel tot 
aan zijn taille kwamen.’

de eerste ontdek-
kingsreizigers beweren 
reuzen te hebben gezien.



reuzen, waarvan sommigen zelfs nog gro-
ter waren dan de eerste. 

ook thomas cavendish, die zo’n zeventig 
jaar na Ferdinand magellaan eveneens de 
wereld omvoer, ontmoette de imposante 
inheemse bevolking in patago-
nië. harris beschrijft de reis van 
cavendish als volgt:

 ‘Terwijl zij uit Kaap frio 
in Brazilië voeren, kwamen zij 
aan bij de kust van amerika 
(…) ze voeren tot aan Port 
desire (…) Hier verwondden de wilden 
twee van de reizigers met hun pijlen, die 
gemaakt waren van riet en vuursteen. 
Het waren wilde schepsels, en, zo leek 
het, van een reusachtig ras. Hun voeten 
hadden een lengte van 45 centimeter, 
wat betekent dat hun lichaamslengte, 
als we van normale proporties uitgaan, 
ongeveer 2,30 meter moet zijn geweest.’

het lijkt er dus op dat ca-
vendish de reusachtige 
bewoners van afstand 
heeft gezien en niet zo 
dichtbij als pigafetta. wel 
had hij de mogelijkheid 
om een voetafdruk op te 
meten en te vergelijken 
met die van de west-eu-
ropeaan.

er is meer…
het stopt niet met deze 
twee beschrijvingen. in 
1578 beschreef Francis 
Fletcher, een aalmoeze-
nier die in dienst was van 
de bekende engelse ont-
dekkingsreiziger Francis 
drake, gedetailleerd over 
zijn ontmoeting met de 
grote bewoners van pa-
tagonië:

 ‘Toen wij langs de 
kust voeren namen we 
waar dat het vasteland 
van de zilverrivier 
(red.: Río de la Plata) 
en de straat Magellaan 
geheel en al bewoond 
wordt door de reuzen, 
(...) want overal waar 
wij aan land gingen 
ontmoetten wij hen in 
groten getale. En op de 

47-ste graad, ten zuiden van 
de lijn, maakte de vloot een 
stop om de arriverende 
schepen op te wachten, (...) 
en de Generaal ging met 
sommigen van zijn gezel-

schap aan land, waar de 
reusachtige mannen en 
vrouwen met hun kinderen 
zich met hen onderhielden, 
en toonden dat ze ongevaar-
lijk waren. ze stonden zelfs 
klaar om ons enig goed en 
plezier te doen; ja, zij 
toonden ons meer vriendelijkheid dan 
vele christenen gedaan zouden hebben.’

ook nederlan-
ders hebben de 
reuzen destijds 
gezien. in 1615 
beschreef admi-
raal spilbergen, 
de leider van 
een nederlandse 
expeditie, dat 
hij een man van 
gigantische af-
meting zag, die 
de heuvels op-
klom om hen in 
de gaten te hou-

den. waarschijnlijk zag hij een telhuelche-
indiaan.

het feit dat patagonië bewoond werd door 
reuzen was enkele eeuwen geleden zo ge-
accepteerd dat op veel oude landkaarten 
patagonië werd aangeduid als ‘regio gi-
gantum’ (gebied van reuzen). daarbij zat 
vaak een afbeelding van langharige, zeer 
lange indianen die kleinere europeanen 
ontmoetten.

kritiek
aan het eind van de achttiende eeuw kwa-
men er steeds meer geluiden dat de reuzen 
nooit zouden hebben bestaan. dit baseert 
men op de verslaglegging van john byron, 
die na een reis rond de wereld in 1766 Lon-
den binnen voer. de geruchten gingen dat 

ook hij patagonische 
reuzen had gezien, 
maar dat bleek uitein-
delijk niet zo te zijn. 
byron had wel mensen 
ontmoet in patagonië, 
maar de langste van 
hen was een kleine 
twee meter, meldt zijn 
verslag.
de indianenstam waar 
byron contact mee 
had, was waarschijnlijk 
de tehuelche-stam, die 
in 1879 werd uitgeroeid 
door generaal julio 
argentino roca. ook 
deze tehuelche ston-
den erom bekend op-
merkelijk lang te zijn, 
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‘Hun voETEn 
HaddEn EEn LEnGTE 
van 45 CEnTiMETER’

de indianenstam waar 
Byron contact mee had, was 
waarschijnlijk de Tehuelche-stam.

de verslagen van 
francis drake maken ook 
melding van reusachtige 
mensen in zuid-amerika.

op deze oude 
kaart is te zien dat de 
ontdekkingsreizigers 
veel grotere indianen 
ontmoetten.
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hoewel ze dus niet langer dan twee meter 
zouden zijn geweest.
maar wie zegt dat de reusachtige indianen 
die pigafetta, cavendish en Fletcher drie eeu-

w e n 
e e r d e r 

beschreven tot 
dezelfde stam behoor-

den als de 
tehuelches 
die byron 
ontmoette? 
Kan het lot 
dat de ‘felle, 
sterke men-
sen’ (wat ‘te-
huelche’ be-
tekent) niet 
hetzelfde zijn 
geweest als 
het lot van 
hun reusach-
tigere buren 
een paar eeu-
wen eerder? 

Zijn ze uitgemoord? of stierven 
ze door ziekten die europeanen 

meebrachten? wie zal het zeggen… 

je kunt ervoor kiezen om de ooggetui-
genverslagen van pigafetta en anderen af 
te doen als nonsens. aan de andere kant 

moet je je dan wel realiseren dat je daar-
mee zegt dat deze mensen opzettelijk 
logen over wat ze destijds in patagonië za-
gen. dat is het spanningsveld.
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Het valt niet te ontken-
nen: de groeispurt die 
veel nederlanders de 
afgelopen halve eeuw 
maakten is op zijn minst 
opmerkelijk. de gemid-
delde lengte van de 
volwassen nederlandse 
man steeg van 1,75 meter 
in 1955 naar 1,84 meter in 
1997. Maar daarna volgde 
de groeigrafiek jarenlang 
een horizontale lijn. de 
nederlanders groeiden 
niet meer.

En daarmee volgden zij een 
trend die al eerder onder de 
scandinaviërs waarneembaar 
was; zij volgden de nederlan-
ders lange tijd op de voet als 
het gaat om lichaamslengte, 
maar de laatste twintig jaar 
zit ook bij hen de klad erin.
de opmerkelijke groeispurt 
van de nederlanders werd 
altijd toegeschreven aan de 
verbetering van gezondheids- 

en hygiëneomstandigheden. 
Het lijkt er nu op dat het 
plafond is bereikt; alsof er 
genetisch gezien niet 
meer uit te ‘persen’ 
valt dan dit. 

oorzaken 
in 2010 maakte 
Tno de resultaten 
bekend van de 
Landelijke 
Groeistudie, 
die toen 
voor de 
vijfde keer 
sinds 1955 
werd gehouden. 
zo’n 20.000 
kinderen waren 
twee jaar lang 
gevolgd. Kinde-
ren tussen de 
nul en negen-
tien jaar. ze 
werden ge-
wogen en 
geme-
ten, 
in 

de lengte en in de breedte. En 
wat bleek? de kinderen wer-
den niet langer, wel dikker. 
Een verschijnsel dat volgens 
de onderzoekers te wijten 

is aan een ongezondere 
leefstijl, minder bewegen en 
vetter eten. Er zijn onderzoe-
kers die vrezen dat overge-
wicht de oorzaak is van de 

groeistop, maar volgens 
Boudewijn Bakker, 

onderzoeker van de 
Landelijke Groeistu-
die, zijn daar niet 

zo veel aanwijzingen 
voor. Toch vindt hij 
het wel iets waar naar 
gekeken moet worden 
om uit te sluiten dat 
de groeistop inderdaad 
door overgewicht wordt 
veroorzaakt.
in deze groeimeting 

zijn ook Turkse en 
Marokkaanse 

nederlanders 
onderzocht. 

die groei-
en nog 

wel. Mannen zijn gemiddeld 3 
centimeter groter dan dertien 
jaar geleden en vrouwen 2 
centimeter.

lanGe ouders
duidelijk is dat erfelijkheid een 
belangrijke factor is bij lengte-
groei. als een kind lange ouders 
heeft is de kans groot dat het 
zelf ook lang wordt. volgens 
prof. dr. stenvert drop, kinder-
endocrinoloog in het Erasmus 
Medisch Centrum, wordt de 
lengte van de mens zelfs voor 
75 procent(!) bepaald door de 
lengte van zijn ouders. 
Het ziet er dus naar uit dat 
nederlanders een specifieke 
‘genenpoel’ hebben met daarin 
de genetische informatie die het 
toelaat om een aanzienlijke ge-
middelde lengte te bereiken. in 
de afgelopen anderhalve eeuw 
zijn de omstandigheden voor 
groei alleen maar verbeterd 
(goede voeding, medicijnen en 
een verbeterde hygiëne) waar-
door we een maximale lengte 
bereikten.

hebben nederLanders hun lanGste tiJd Gehad?

waREn dE 
vERsLaGEn van 
dEzE ooGGETuiGEn 
nonsEns?

Generaal Roca en zijn 
manschappen roeiden in 1879 de 
Tehuelche-stam uit.

worden 
nederlanders 
straks weer 
kleiner?



niet alleen vanaf 1500 meldden ooggetui-
gen dat er reuzenvolken waren op aarde. 
ook als je verder teruggaat in de tijd kom 
je meldingen tegen. 

Zo beschreef de griekse schrijver en 
geograaf pausanias hoe hij het skelet van 
een reus had gezien op een eiland in Lydia, 
het hedendaagse turkije. daarnaast ver-
meldt hij hoe in een tombe in de stad mile-
te het skelet van de reus asterius lag.

herodotus, de vader van de geschied-
schrijving, noemt in het eerste boek van 
zijn historiën een opmerkelijke vondst: een 
grafkist van zeven ellen, gevonden in de 
stad tegea in het oude griekenland. Vroe-
ger was de lengtemaat ‘el’ niet overal het-
zelfde, maar zelfs als je uitgaat van de 
kleinste afmeting – omgerekend 46 centi-

meter – dan zou de 
grafkist waarover 
herodotus schrijft 
nog 3,20 meter 
lang zijn. een smid, 

die de kist vond toen hij een 
put groef, opende het en 
vond tot zijn verbazing een 
skelet met dezelfde lengte 
als de kist. hij mat het skelet 
en sloot daarna de kist 
weer.

reFaïeten en enakieten
waren de vondsten van de griekse smid en 
geograaf uitzonderingsgevallen? toevallig 
twee mensen die als gevolg van een aan-
doening die acromegalie heet (zie kader) 
veel groter werden dan hun volksgenoten? 
dat kan. er zijn echter nog vele andere 
bronnen. talloze overleveringen maken 
melding van het bestaan van reuzenvolken. 
de bijbel noemt ook het bestaan van vol-

ken met uitzonderlijk lange mensen: de 
refaïeten en de enakieten, nakomelingen 
van rafa en anak, die tot ongeveer een 
millennium voor onze jaartelling in het 
midden-oosten leefden. het volk israël 
kreeg meermaals met deze gewelddadige 
en sterke volken te maken. de reus goliath 
was bijvoorbeeld zo’n refaïet (zie kader). 
een ander bekend voorbeeld is de geschie-
denis rondom de verspieders die waren 
uitgezonden om het land Kanaän te bespi-
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ook vandaag de dag treden er stoornis-
sen op die reuzengroei veroorzaken. Te 
denken valt aan acromegalie.

als deze hormonale stoornis zich bij jonge 
mensen tijdens hun groei openbaart, treedt er 
reuzengroei op tot soms wel tweeënhalve meter 

lang.
in extreme geval-
len worden men-
sen nóg langer.
de grootste man 
in de afgelopen 
honderd jaar, 
zoals vastgelegd 
in het Guinness 
Book of Records, 
was de amerikaan 
Robert wadlow. 
zijn kruin reikte 
tot een ongeloof-
lijke hoogte van 
2,72 meter. Tot 

op het moment van zijn sterven – wadlow werd 
slechts 22 jaar – ging het groeiproces onvermin-
derd door. de onverminderde productie van een 
groeihormoon was daar de oorzaak van.

onVerminderde Groei

al in de tijd van de grieken 
werden er reuzen gevon-
den. ook in de bijbel wordt 
over reuzen gesproken. wa-
ren dat unieke gevallen? of 
is er meer aan de hand?

 Robert wadlow

Lang, langer, langst!

  Gigantisch  
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oneren. Zij kwamen bang en 
verslagen terug, en zeiden: ‘wij 
hebben ook daar de reuzen gezien, en de 
kinderen van Enak, van de reuzen; en wij 
waren als sprinkhanen in onze ogen, alzo 
waren wij ook in hun ogen’ (numeri 13:33).
de enakieten waren 
volgens de bijbel een 
volk dat berucht was 
vanwege hun uitzonder-
lijke lichaamslengte en 
kracht. het was een volk 
waarover men zei: ‘wie 
zou bestaan voor het 
aangezicht der kinderen 
van Enak?’ (deuteronomium 9:2). daar-
naast vermeldt de bijbel dat de refaïeten 
in ammon ook wel Zamzummieten werden 
genoemd, en dat er ook een volk genaamd 
de emieten leefde, die even lang waren als 
de enakieten en refaïeten. de emieten 
werden daarom ook voor refaïeten aange-
zien (deuteronomium 2: 10, 18-20).
ook de egyptenaren kenden de enakitische 
reuzen en waren bang voor hen. de enakie-
ten worden meermaals genoemd in egyp-
tische vervloekingsteksten. de 
egyptenaren schreven de namen 
van gevreesde vijanden op pop-
pen van klei, die na het bakken in 
stukken werden gegooid. op deze 
vervloekingsteksten zijn meerdere 
malen het volk van iy’anaq terug 
te zien, die woonden in het gebied 
van Kanaän.

Wat heB ik eraan?
stel nu eens dat je ervan over-
tuigd bent geraakt dat reuzenvol-
ken inderdaad hebben bestaan. 
wat kun je dan met die kennis? 
het biedt in elk geval een hele an-
dere blik op het verleden. ook kun 
je met die kennis verklaringen be-
denken voor mysteries als aanwe-
zigheid van enorme bouwwerken 
in het midden-oosten, zoals de 
ruïnes in baalbek (Libanon). Zij 
bestaan uit de grootste stenen 
die ooit voor een bouwwerk zijn 
gebruikt. de steenblokken zijn zó 
enorm dat het gewicht van som-
mige wordt geschat op 400 ton!

Frappant is dat deze 
blokken kaars-

recht zijn en 
met grote per-
fectie zijn afge-

werkt. ook zijn 
ze met zulk een 

nauwkeuri g he id 
opgestapeld dat het niet 
mogelijk is ook maar een 
velletje papier tussen de na-
den te krijgen. geen enkele 

geleerde kan met zekerheid 
zeggen hoe deze bouwwer-
ken zijn gemaakt, en door 
wie. maar een aanknopings-
punt is er wel. de plaatselijke 
arabische traditie zegt dat de bouwwerken 
na de vloed werden gebouwd door een ras 
van reuzen. op een oud arabisch manus-
cript dat in baalbek gevonden is staat: ‘...
na de vloed, toen nimrod regeerde over 
Libanon, zond hij reuzen om de vesting 

van baalbek te herbouwen, dat zijn naam 
kreeg ter ere van baal.’
een interessant feit. Koppel dit eens aan 
de feiten die eerder in dit artikel zijn ge-
noemd en het leidt tot de vraag: is het mo-
gelijk dat nimrod duizenden jaren geleden 

de sterke reuzen-
volken tempels liet 
bouwen ter ere van 
de cultus die hij in-
stelde rondom baal 
of bel? onderzoe-
kers die met zo’n 
bril hun werk doen 
zouden wel eens tot 
hele verrassende, 
nieuwe inzichten 
kunnen komen.
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van het reuzenvolk uit Gat waartoe Goliath be-
hoorde, wordt een genetische opvallendheid ge-
noemd. zij zouden zes vingers aan iedere hand en 
zes tenen aan iedere voet hebben gehad. 

2 samuel 21:20-22 zegt: ’nog was er 
ook een krijg te Gath; en er was een 
zeer lang man, die zes vingeren had 
aan zijn handen, en zes tenen aan 
zijn voeten, vier en twintig in getal, 
en deze was ook aan Rafa geboren. 
En hij hoonde israël; maar Jonathan, 
de zoon van simea, davids broeder, 
sloeg hem. deze vier waren aan Rafa 
geboren te Gath; en zij vielen door 
de hand van david, en door de hand 
zijner knechten.’

deze bijzondere eigenschap versterkt het idee dat de reuzen-
volken een afwijkende genetica bezaten. Het verkrijgen van 
zes vingers en tenen is namelijk ook vandaag de dag een be-
kende genetische opvallendheid, genaamd polydactylie. door 
een duplicatie in een specifiek gen wordt een kind geboren 
met zes vingers per hand en zes tenen per voet.

Lag het aan 
Goliaths Genen?

over dit onderwerp is nog lang niet alles ge-
zegd. veel vragen blijven onbeantwoord. zeker 
ook als andere feiten voor het voetlicht komen.

op de website www.s8int.com/giants1.html kun je 
heel wat zaken terugvinden die niet in dit artikel zijn 
genoemd. de wetenschappelijke onderbouwing miste 
en daarom zijn ze niet gebruikt. de website geeft echter 
een helder beeld van opmerkelijke zaken die nog rond 
het thema reuzen spelen. denk bijvoorbeeld aan de ver-
melding van de ‘nephilim’ (de groten die voor de zond-
vloed op de aarde waren), genoemd in Genesis 6 vers 4.
nogmaals, lees deze site met onderscheid en neem niet 
voetstoots aan dat alles wat hier staat ook goed on-
derbouwd is met feitenmateriaal. Het geeft in elk geval 
aan aan dat er nog veel onduidelijk is over dit onder-
werp. Genoeg reden voor de redactie om er in een later 
artikel op terug te komen wanneer er meer te melden 
is. dat deze zaken de nieuwsgierigheid prikkelen, is een 
ding wat zeker is.

wordt vervolGd

de Romeinse keizer Maximinus 
de Thraciër (173-238 na Christus) 
was volgens de Historia 
augusta een reus van 
ruim tweeënhalve 
meter. Hij had voeten 
van enorme afmeting.

dE EGyPTEnaREn 
noEMEn dE EnaKiETEn 
GEREGELd in Hun 
vERvLoEKinGsTEKsTEn


