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Een erg actief jaar op 
internationaal vlak
Welkom bij de laatste uitgave van de  
Vriendschap van 2019. Het jaar is voor mijn 
gevoel weer omgevlogen. Naast vele uiteen-
lopende gebeurtenissen en dingen die dit 
jaar binnen de BVKM de revue zijn gepas-
seerd, is het bestuur dit jaar ook weer erg 
actief geweest op internationaal vlak.

Zo heeft er afgelopen oktober een interessant 
interview plaatsgevonden, waarbij Ellen en 
ik vanuit onze rol als bestuurslid zijn geïn-

terviewd door 2 leden van de Spaanse Foundation 
voor Kleine Mensen, Fundacion Alpe Achondrop-
lasia genaamd. Zij zijn bezig met een onderzoek 
naar de positie van kleine mensen in 10 verschillen-
de landen in Europa. Maar ook naar de functie en 
het doel van een kleine mensen vereniging in alle 
10 de landen. Het doel van de interviews is om tot 
een totaaloverzicht te komen van de uitdagingen 
en krachten van elke vereniging. Met dit resultaat 
wenst men naar de Europese Unie in Brussel te 
gaan, om daar subsidie te kunnen aanvragen en 
te ontvangen voor het oprichten van een European 
Federation. 

Interview als reflectie
In Spanje werken 4 mensen in loondienst van de 
foundation. Dat geeft hen ook meer tijd en ruimte 
om dit onderzoek te kunnen uitvoeren. Tijdens het 
interview kwamen verschillende thema’s aan bod. 
De belangrijkste thema’s waren participatie, me-
dische zorg, onderwijs, inclusie, beeldvorming en 
toegankelijkheid. Deze sluiten nauw aan op waar 
de BVKM zich onder andere voor inzet. Zo kregen 
wij ook vragen over de rol van onze vereniging in 
Nederland, kijkende naar in hoeverre wij actief zijn 
ten aanzien van deze thema’s en hoe wij onze 
leden daarin ondersteunen. Het was voor ons ook 
een goede reflectie op onszelf als BVKM. Door dit 
interview en de verhalen van andere verenigingen 
zijn wij tot nieuwe inzichten gekomen. We hebben 
nieuwe ideeën gekregen over wat de BVKM nog 
meer zou kunnen faciliteren. 

Belangrijke uitkomst: Spanje inclusiever
De dames vertelden ons ook iets over de uitkom-
sten van de interviews die zij al reeds hebben af-
genomen. Ondanks dat Spanje een ‘armer’ land is, 
blijkt uit de praktijk dat zij een inclusievere samen-
leving hebben. Een duidelijk voorbeeld hiervan is 
dat wanneer men in Spanje een bouwvergunning 
aanvraagt, als zijnde bijvoorbeeld horecaonderne-
mer of overheidsgebouw, krijgt men deze vergun-
ning alleen wanneer men ook een toegankelijkheid 
biedt voor mensen in een rolstoel. Vanuit mijn 
ervaring en kennis weet ik dat we in Nederland 
helaas nog lang niet zover zijn. Dit is in mijn ogen 
een grote gemiste kans.

Ellen en ik hebben het als een ontzettende leuke 
en inspirerende middag ervaren. Ook wel vermoei-
end omdat de voertaal Engels was, maar daar 
wisten Ellen en ik ons goed doorheen te slaan. 
Kortom, we kijken er met een voldaan gevoel op 
terug.

Meer weten over een European Foundation?
Mocht je enthousiast zijn geworden van dit ver-
haal of meer willen weten over de weg naar een 
mogelijke European Federation, neem dan contact 
op met het bestuur. Wij zullen ook regelmatig een 
terugkoppeling blijven geven over de voortgang. 

Tot slot wens ik jullie hele fijne feestdagen en een 
gelukkig & gezond 2020 toe! Ik hoop jullie allen 
te zien op de nieuwjaarsviering op zaterdag 25 
januari.

Een feestelijke groet,
namens het bestuur.

Stephanie Hendriks
Voorzitter
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Zo, voor jullie ligt alweer de 4e editie van de Vriendschap. Vinden jullie ook dat het jaar weer 
voorbij is gevlogen? Nou, ik wel kan ‘k je zeggen. Ik zou graag even met jullie willen  
terugkijken en tevens wil ik jullie meenemen naar 2020.

Begin dit jaar viel bij jullie de vernieuwde Vriend-
schap in de bus. Deze verandering viel samen met 
het marketing & communicatieplan van de BVKM. 
We hebben veel positieve reacties mogen ontvan-
gen van onze leden en wij als redactie zijn daar 
erg blij mee. Maar ‘gelukkig’ hebben we ook posi-
tieve feedback ontvangen m.b.t. hetgeen waar wij 
scherp op moeten blijven. Dit nemen wij mee naar 
de komende edities.

Voor het komende jaar hebben we al wat nieu-
we rubrieken klaarstaan die jullie vanzelf zullen 
terugzien in de Vriendschap. Een tipje van de sluier 
is bijvoorbeeld het onderwerp ‘BVKM at Work’. Ie-
dereen binnen de BVKM heeft zo zijn werk waar hij 
druk mee is. De een werkt bij de overheid, de ander 
staat weer voor de klas. Hoe mooi is het om dit te 
laten zien aan iedereen. Dit is gelijk een mooi item 
dat past in de #grootverhaal-campagne.

Tevens willen we ons op social media ook meer 
laten zien. Veel van onze jongeren zijn daar 
bereikbaar en hen willen we ook zoveel mogelijk 
bereiken.

Jullie zien dat we dus genoeg te doen hebben. 
Maar we willen jullie ook blijven uitdagen om ons 
jullie mooie verhaal te blijven sturen. Doe dat 
vooral!

Rest mij nog jullie een gelukkig 2020 te wensen. 

Tot volgend jaar,
namens de redactie.

Dave Jacobs
Hoofdredacteur

Een kleine terugblik en een mooi 
vooruitzicht

VAN DE REDACTIE
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EVEN VOORSTELLEN...

Zaterdag 2 november werd ik uitgenodigd 
om aanwezig te zijn bij het Kaderoverleg. 
Nu zullen jullie je wellicht afvragen: “waar-
om dan?” Dat zal ik straks uitleggen, maar 
eerst wil ik even van de gelegenheid gebruik 
maken om mijzelf aan jullie voor te stellen. 

Hoi! Ik ben Jilis Oudshoorn, op moment 
van schrijven 35 jaren oud (of jong, dat 
mag je zelf bepalen). Ik ben woonach-

tig en werkzaam op een boerderij, een kleine 10 
kilometer boven Woerden. Hier hou ik mij voorna-
melijk bezig met systeem-/netwerkbeheer en de 
boekhouding. Als kind ben ik al lid geweest van de 
BVKM, maar had er eigenlijk vrijwel niets mee en 
ik besloot rond mijn 20ste jaar mijn lidmaatschap te 
beëindigen. Gelukkig kruipt het bloed waar het niet 
gaan kan en begon vorig jaar toch het verlangen 
te ontstaan naar meer contact met andere kleine 
mensen. En zo werd ik actief lid van de BVKM.  
 
Stagiair penningmeester 
Begin dit jaar kwam de functie van penning-
meester vrij. Na enig wikken en wegen heb ik mij 
hiervoor aangemeld bij het bestuur. Omdat een 
bestuurslid altijd door de Algemene Ledenverga-
dering moet worden gekozen is er besloten dat ik 
tot die tijd met het bestuur mee draai als ‘stagiair’. 
Op die manier kan ik kennis maken met de vereni-
ging, het bestuur, alle commissies en externe par-
tijen en zij met mij. Vanaf de komende ALV hoop ik 
mij dan ten volle te kunnen inzetten als penning-
meester voor deze vereniging. In voorbereiding 
op die functie probeer ik kennis te maken met alle 
facetten van de vereniging. En het Kaderoverleg is 
daarbij zeker essentieel!  

Ontspannen en ordelijk
Deze keer was ik voor de eerste keer aanwezig op 
een kaderoverleg. Wat mij vooral opviel was de 
ontspannen en supergezellige sfeer die heerste 
met een duidelijke orde. Aan de ene kant vlogen 

de koekjes letterlijk over de tafel, maar tegelijker-
tijd wist iedereen ook precies waar hij of zij aan 
toe was. Voor mij als nieuweling gaf dat een heel 
prettige mogelijkheid om kennis te maken met alle 
commissies die de vereniging rijk is. Wat zij doen, 
waar zij op dit moment staan, wat zij willen gaan 
doen en hoe zij dat willen gaan aanpakken. Ieder-
een kreeg ruim de tijd om zijn of haar woordje te 
doen en dat maakte voor mij nog meer duidelijk 
hoeveel er binnen de BVKM eigenlijk gebeurt. Tot 
nog toe verbaast mij dat iedere keer weer. 

Het was een goed overleg. Voor mijn gevoel staan 
alle koppen aardig in dezelfde richting en voor de 
komende tijd staan er weer leuke dingen op de 
planning. Bijvoorbeeld de nieuwjaarsreceptie, het 
BVKM-weekend en de WDG natuurlijk! Er is werk 
aan de winkel, voor het bestuur en voor alle ove-
rige betrokkenen. En ik heb er zin in om hieraan 
mijn steentje bij te dragen!

Jilis Oudshoorn
Stagiair penningmeester

Jilis Oudshoorn

Op 30 november was het dan eindelijk zover: Sinterklaas bracht een bezoek aan de BVKM.  
Speciaal voor deze gelegenheid had hij 3 kleine Pieten meegebracht!

Sinterklaas vertelde over alle 19 aanwezige kinderen wat leuks. Het hoogtepunt was uiteraard het  
gezamenlijk uitpakken van de cadeaus.

Sint en Pieten heel erg bedankt voor jullie komst!

Lieve groet,

Beitske Schrauwen
Namens de Ouderwerkgroep

De laatste jaren kon zij helaas wegens gezond-
heidsproblemen niet meer naar de activiteiten van 
de BVKM komen. 

Tijdens de afscheidsdienst noemde haar broer de 
BVKM een paar keer en vertelde hij dat als Wilma 
naar een BVKM-bijeenkomst of -weekend ging zij 
altijd zei dat zij naar haar vrienden ging. 

Wilma, wij zullen je missen…

Marina Joosen

Op 4 oktober is Wilma de Greef op 44-jarige leeftijd overleden. Zij was vanaf 1992 lid en heeft 
vele weekenden en bijeenkomsten bijgewoond waarvan zij altijd zichtbaar genoot.

Sinterklaas brengt een 
bezoek aan de BVKM

Wilma de Greef

BVKM ACTIVITEIT

IN MEMORIAM

check de foto-impressie

op pagina 8 & 9
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Ook als het financieel tegenzit wil de BVKM 
de belangen blijven behartigen. De BVKM 
wil voorkomen dat personen hun lidmaat-

schap opzeggen vanwege financiële problemen. 
Daarnaast kan het zo zijn dat een persoon geen lid 
kan worden vanwege de kosten van een lidmaat-
schap. Of een lid of een kind van een lid wil deel-
nemen aan activiteiten maar dat niet kan betalen. 
Ook voor deze mensen wil de BVKM de belangen 
behartigen.

Voorstel fonds
Derhalve heeft de BVKM een fonds opgericht om 
personen met financiële problemen financieel te 
ondersteunen door bijvoorbeeld gedeeltelijk of ge-
heel de contributie te betalen. Of door de kosten 
van een activiteit te betalen zodat een lid toch 
kan deelnemen. 

Financiële middelen
Van het Vijf tegen Vijf-fonds heeft de BVKM nog 
een potje van € 2.500,-. De BVKM heeft dit potje 
gebruikt en een fonds opgericht om mensen met 
financiële problemen te ondersteunen. Personen 
krijgen het geld niet in handen maar er wordt 
voor hen betaald. Indien het potje op is, vervalt de 
financiële ondersteuning. Indien er andere financi-
ele middelen zijn zoals bijvoorbeeld giften dan kan 
het potje weer worden aangevuld.

Het fonds is geen onuitputtelijke bron dus de bij-
drage is niet structureel. 

Vertrouwenspersoon
Om te kunnen beoordelen wie wel of niet in aan-
merking komt voor financiële ondersteuning stelt 
de BVKM een vertrouwenspersoon aan. Deze ver-
trouwenspersoon krijgt volmacht van de BVKM om 
op integere wijze het Vijf tegen Vijf-fonds potje te 
besteden. Leden of personen die lid willen worden 
kunnen zichzelf aanmelden of worden aange-
dragen door andere leden en de vertrouwens-
persoon zal in gesprek gaan om te beoordelen of 
de persoon in aanmerking komt voor financiële 
ondersteuning.

Leden die financiële ondersteuning krijgen, hoe-
ven niet bij naam bekend te zijn bij het bestuur. 
De vertrouwenspersoon weet wie het zijn en dat is 
voldoende. Wel geeft de vertrouwenspersoon door 
hoeveel er nog in het fonds zit. Het bestuur heeft 
mij als vertrouwenspersoon aangesteld. Derhalve is 
het fonds het ‘Leniefonds’ genoemd.

Met vriendelijke groet,

Lenie Matton

De belangenvereniging heeft als doel het behartigen van de gemeenschappelijke en individuele 
belangen van personen die voldoen aan de eisen die voor het lidmaatschap worden gesteld.  
De belangenbehartiging geschiedt in de ruimste zin van het woord en op algemene basis.

Het Leniefonds
BVKM FONDS

Onlangs belde Christ Joosen me op om te vertellen dat Anna (22 mei 1946 – 16 
oktober 2019) is overleden. De familie schreef op de kaart: “[…] Een vlinder die 
uit haar cocon is gekropen en de wijde wereld in is gegaan. Eindelijk bevrijd 
van een lichaam […]”. Een zin die ieder begrijpen kan die haar heeft gekend.

Kleine Wijven Quartet
Er was een tijd dat Anna en ik goed contact met elkaar hadden. Toen liet ze zich nog An-
neke noemen. We deelden naast het klein zijn ook de interesse voor creatieve activiteiten 
en muziek. Toen we elkaar op de BVKM ontmoetten, bleken we dezelfde beroepsopleiding 
gevolgd te hebben, de opleiding Bezigheidstherapie in Epe. Ineke de Kogel, richtte in die-
zelfde tijd het Kleine Wijven Quartet (KWQ) met ons op, waar we allebei en later ook Renée 
de Hu in zaten. Anna speelde aanvankelijk accordeon, maar later vooral blokfluit.

Emancipatie
In ‘onze’ tijd, heeft ze ook een periode de functie van secretaris in het bestuur vervuld en 
zat ze in de commissie Informatie en Onderzoek. Deze periode was een belangrijke pe-
riode voor de BVKM en voor de leden van het KWQ in het bijzonder. Een periode waarin 
diverse groepen in de samenleving zich gingen emanciperen, zo ook Kleine Mensen. Wij 
4 vrouwen hebben ieder op eigen wijze een bijdrage geleverd aan die emancipatie in die 
tijd. Naast het lidmaatschap van de BVKM was Anna ook actief lid van de NVSH.

Creativiteit
In haar grote flat in Den Haag had ze de grote slaapkamer ingericht als woonkamer en de 
woonkamer als atelierruimte, waar ze aan kleine groepen lesgaf in schilderen en collage 
maken. Creativiteit stond bij haar centraal.

De wereld op kruishoogte
Het thema klein-zijn probeerde ze op diverse manieren te onderzoeken. Dat resulteerde 
op een gegeven moment in een uitgave (in eigen beheer) van haar boek ‘De wereld op 
kruishoogte’. De wereld vanuit haar eigen perspectief. Voor de Vriendschap besprak ze 
boeken door andere kleine mensen geschreven of waar kleine mensen in voorkwamen. 

Uit elkaar groeien
Na het overlijden van Ineke de Kogel kwamen Anna en ik nog wel voor de gezelligheid bij 
elkaar. Onder het eten spraken we over het leven en wat ons zoal bezig hield. We deelden 
ook een belangrijke activiteit niet: sport en beweging. Anna realiseerde zich eerder dan ik 
dat onze levens te ver uit elkaar groeiden om nog een verbinding te voelen met elkaar. Het 
verschil werd te groot, ook de afstand tussen Den Haag en Amsterdam. Wel bleef ze nog 
jaren actief in de BVKM. 

Ik wens de familie en vrienden van Anna (Anneke) veel sterkte met het heengaan van 
haar.

Janneke Graamans

Anna van Santen
IN MEMORIAM
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#grootverhaal
van Annemarijn van Dalen

M isschien dat menigeen het al op de 
BVKM-Facebook of Instagram heeft zien 
staan. Het ‘Wat gebeurt er in het najaar 

van 2019’-nieuws is: ik ben uitgeroepen tot Sporter 
van de Maand September van de Dirk Kuyt Foun-
dation. De Dirk Kuyt Foundation zet zich in voor 
het mogelijk maken van sport voor mensen met 
een beperking. Het project ‘Sporter van de Maand’ 
helpt elke maand een sporter met de aanschaf van 
materiaal voor zijn of haar sport. 

In mijn geval ben ik voor € 2.500,- gesponsord voor 
tafeltennismateriaal. Hiervan heb ik een tafelten-
nistafel en een geavanceerde tafeltennisrobot 
(spuugt balletjes) kunnen aanschaffen. Ik ben de 
Dirk Kuyt Foundation erg dankbaar voor deze 
mogelijkheid, omdat ik nu vaker en zelfstandig kan 
gaan trainen. Het zal mijn tafeltennisontwikkeling 
hopelijk een boost geven! Mijn dank gaat ook uit 
naar onze BVKM-badmintontrainster Annie van 
Daal. Geen idee of Annie zit te wachten op een on-
aangekondigd moment in het zonnetje, maar dat 
maakt dit moment spontaan, nietwaar? Het leuke 
gesprek met Annie over de Dirk Kuyt Foundation 
op de BVKM-jubileumdag zorgde er namelijk voor 
dat ik contact zocht met de organisatie en mijn 
sportverhaal deelde. En zo geschiedde! 

World Dwarf Games
En toen kwam het iets minder gezellige nieuws. 
(Snik, boehoehoe. Even mezelf herpakken, een 
momentje, alstublieft. Kuch). Ik heb in de zomer 
contact gehad met Arthur Dean, de president van 
de International Dwarf Sports Federation, over mo-
gelijke deelname aan de WDG. Helaas mag ik hier 
NIET aan meedoen. Erg jammer om te horen, maar 
ik begrijp het uiteraard. Als puntje bij paaltje komt, 

heb ik gewoonweg geen genetische dwerggroei of 
een groeistoornis. Mijn algehele lengte is kort ge-
noeg, maar daar is ook alles mee gezegd. Toeval-
lig sprak ik Arthur en zijn vrouw Penny tijdens het 
BVKM-weekend. Zij vonden het erg leuk en handig 
om mij in het echt te zien, want ze kregen nu een 
beter beeld van mij en mijn fysieke gesteldheid. 
Voor het besluit maakte dit helaas niets uit, maar 
het was toch erg gezellig. We hebben afgesproken 
om contact te houden en ik krijg misschien een 
second opinion. De kans is echter wel groot dat de 
uitkomst hetzelfde zal zijn en daar ben ik mij ook 
van bewust. 

“Eén, twee, drie, vier, komt er nog wat van?!”
Op het moment dat ik dit teleurstellende nieuws 
hoorde, voelde het als een bevestiging dat ik 
niet een “echt” klein mens ben. Dat ik toch een 
beetje buiten de boot val met mijn Wildervanck. 
Maar! Ook al mag ik zelf niet mee sporten, ik ga 
natuurlijk wel mee! Om precies te zijn: ik wil mee 
als trainer en coach (en iets minder agressief dan 
hierboven in het kopje staat). Ik hoor gewoon bij 
de BVKM en dat wil ik ook blijven uitstralen. De 
vereniging zit iets lager dan 1,47 meter in mijn hart. 
Een negatieve classificatie-uitslag laat mij niet uit 
het sportveld slaan. Het lijkt mij ontzettend mooi 
en heel gaaf om als TeamNL in Keulen te gaan 
doen wat wij het liefste willen doen: sporten en lol 
hebben tot we erbij neervallen. Samen. ¢

De vorige keer dat ik hier mijn artikel-debuut maakte (laten we de sporttermen erin houden), 
liet ik jullie in spanning door te eindigen met maar liefst 2 grote cliffhangers. Om maar gelijk 
met de boodschap door de brievenbus te vallen: er is goed en slecht nieuws. Of nou ja, dat 
laatste is iets minder gezellig nieuws dan ik hoopte. Nu denkt u misschien, nou Van Dalen, voor 
de draad ermee, verlos ons uit dit lezende lijden en stop met dat cryptische geleuter. Ik ben 
de beroerdste niet, dus ik zal eens wat inhoud aan deze pagina geven. Hier komt het:

 Part ii 

“ Ik hoor gewoon bij de  
 BVKM en dat wil ik ook   
 blijven uitstralen ”
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ren (courtjester) aan het Spaanse hof die daar een 
belangrijke rol hadden ten tijde van Filip IV. Deze 
koning had in die tijd vele kleine mensen in dienst, 
die deze functie bekleedden. Zij waren de grap-
penmakers aan het hof, zodat zij ook wat licht, 
lucht en grappen brachten in het strenge hof. Dit 
hof moest zich in die tijd ook houden aan strenge 
conventies, waarin niets was gepermitteerd. De rol 
van deze kleine mensen was dat zij alles mochten 
doen en zeggen en dat werd bedekt met de op-
merking; ‘Dat zijn zij maar’. Dit was in die tijd erg 
precair.” 

Hofnar en functionaris
Als we kijken naar het schilderij van The Jester 
Don Diego de Acedo, dan valt op dat hij heel erg 
majestueus is afgebeeld. Je ziet hem met een 
zwierige hoed en een prachtig zwart kostuum. In 
zijn hand heeft hij een bijzonder groot boek. Het 
leek wel of hij een machtig en belezen man was 
binnen het Spaanse hof. Hij was ook een functi-
onaris. Diego de Acedo had een administratieve 
functie bij de ‘Estampa’, het kantoor waar konink-
lijke documenten van een officiële stempel werden 
voorzien. De boeken en het inktstel op het schilde-
rij verwijzen waarschijnlijk naar zijn werkzaamhe-
den. Hierna gingen we naar het schilderij van Don 
Sebastián de Morra en we zien dan dat hij gekleed 
is als hofnar. Wat hierbij opvalt is de manier hoe 
hij naar je kijkt en zich posteert. Dat is formidabel 
geschilderd. Als je hiernaar kijkt, dan heb je niet de 
gaten dat hij een klein mens is, want dat zie je pas 
aan de onderkant van dit schilderij. Beide elemen-
ten laten je dan zien dat het een heel sterk beeld 
is geworden. 

“Jullie openhartigheid viel op”
Langzaam kwamen we aan het eind van dit in-
terview en ik deelde met Bo, dat zij bij het laat-
ste schilderij de veel voorkomende groeistoornis 
achondroplasie te zien is. Ik vroeg haar wat dit 
haar deed en zij vertelde het volgende: “Ik wist na-
tuurlijk van te voren al dat jullie kwamen op deze 
bijzondere dag. Maar jullie openhartigheid viel 
op en dat ontroerde mij. Ook de confrontatie met 
de andere bezoekers die jullie wilde fotograferen 
deed mij het nodige. Er werd gelijk een corrige-
rende opmerking door jullie gemaakt en tegelijk 
dacht ik: jullie worden ook altijd gefotografeerd en 
dat is toch enorm verschrikkelijk vermoeiend voor 
jullie”.
  
Tot slot doet zij nog een oproep: “Kom vooral 
kijken, want juist deze 2 schilderijen hebben mij 

vooral veel gedaan. Je ziet de kracht van Veláz-
quez, want hij keek vooral naar de mens. Hij keek 
vooral naar het masker achter de joker, de lolbroek 
en het laat de kwetsbaarheid zien. Het zijn voor 
mij de mooiste schilderijen die hier in het Rijksmu-
seum hangen. Verder ben ik totaal onder de indruk 
en betoverd van deze geweldige kunstenaar. Kunst 
doet mij heel erg veel en als je hier werkt en als 
je deze kunst ziet dan word je daar een gelukkig 
mens van en dat is goud. Ik ben daar heel dank-
baar voor dat ik dit allemaal mag doen.” Je kunt 
deze tentoonstelling zien tot en met 19 januari 
2020. Het is de moeite waard. Lom zo vroeg mo-
gelijk en begin in de achterste zaal!

“Bijzonder om deze tentoonstelling te zien”
Ook onze voorzitter, Stephanie Hendriks, was hier 
aanwezig en gaf na het zien van deze tentoon-
stelling deze reactie: “Als je bedenkt dat kleine 
mensen in die tijd op schilderijen en prenten vaak 
als lachwekkend of als minderwaardig werden 
neergezet, is dat best bijzonder. Normaal zijn deze 
werken alleen te bezichtigen in Museo del Prado 
in Madrid. Toen wij vernamen dat deze werken in 
Nederland te zien zijn, hebben wij contact gezocht 
met het Rijksmuseum. Zij reageerden zeer positief 
op onze belangstelling en boden ons deze rond-
leiding aan. Tot slot dank aan het Rijksmuseum die 
deze mogelijkheid aan de BVKM heeft geboden.”

Het Rijksmuseum wil een inclusief museum zijn
Van Casper van der Kruit, Press Officer bij het 
Rijksmuseum, kreeg ik nog een mooie reactie op 
dit artikel die ik u niet wil onthouden: “Ik vind het 
heel leuk om te lezen dat jullie hebben genoten 
van de rondleiding. Wij willen graag een inclusief 
museum zijn voor iedereen en daarom vonden we 
het ook heel belangrijk om jullie verzoek te honore-
ren. Mochten jullie voor ons tips hebben hoe wij ons 
museum nog aantrekkelijker kunnen maken voor 
kleine mensen horen wij dat uiteraard graag.”

Gerard Hilhorst

Op Dwarfism Awareness Day (Dag van Kleine Mensen, 25 oktober) organiseerde het rijksmu-
seum voor 10 leden een bijzondere rondleiding tijdens de tentoonstelling Rembrandt-Veláz-
quez. Aanleiding hiervoor was dat er 2 werken van de 17e-eeuwse hofschilder Diego Rodríguez 
de Silva y Velázquez (1599-1660) te zien zijn, waarop hij 2 personen met een groeistoornis 
heeft afgebeeld.

Deze kleine mensen waren als hofnar en 
functionaris werkzaam aan het hof van 
Filips IV, maar zijn in het werk van Veláz-

quez niet neergezet als een karikatuur. Hij was niet 
alleen een generatiegenoot van Rembrandt, maar 
had ook een vergelijkbare virtuoze schilderstijl. Als 
hofschilder van de Spaanse koning Filips IV maak-
te hij vooral veel portretten. Bijzonder is de reeks 
portretten van dwergen en hofnarren, waarvan 
dit portret van Diego de Acedo misschien wel het 
allermooiste is.

Een vergelijking met meesters uit de 17e eeuw 
Na afloop van deze rondleiding sprak ik met rond-
leidster/museumdocente Bo Bojoh. Zij doet dit al 
7 jaar en leidt, scholen, studenten, volwassenen in 
verschillende talen rond en dit keer leidde zij ons 
rond. Zij vertelt daar het volgende over:  

“Wat jullie hier hebben gezien is dat verschillende 
meesters met elkaar worden vergeleken en met 
meesters uit Nederland en Spanje uit de 17e eeuw. 
Deze schilderijen heeft het Rijksmuseum in paren 
opgehangen, zodat je de tegenstellingen en over-
eenkomsten kunt zien. Maar ook waarom. Neder-
land en Spanje waren in die tijd zo verschillend van 
elkaar. Ons land was in die tijd een republiek en 
Spanje een koninkrijk en daarbij was ook nog het 
verschil tussen het katholicisme en protestantis-
me. Dit uit zich in allerlei manieren en ook in deze 
schilderkunst.”

Twee bijzondere portretten
In deze tentoonstelling zijn 2 bijzondere schilderij-
en te zien van kleine mensen. Dit is een portret van 
Don Sebastián de Morra en van The Jester Don 
Diego de Acedo. Dit zijn bofornessen, de hofnar-

Bijzondere rondleiding 
in het Rijksmuseum
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combi-training
11:00 uur | Utrecht

combi-training
utrecht (exacte locatie n.n.b.)

SUPPORTBEURs 2020
13-16 mei | Jaarbeurs Utrecht

combi-training
utrecht (exacte locatie n.n.b.)

kaderoverleg
Het Ondersteuningsburo | amersfoort

SINTERKLAASBIJEEN-
KOMST & WINTERBORREL
LOCATIE N.N.B.

SPORTWEEKEND I.C.M. 
HET BVKM-WEEKEND
18-20 SEPTEMBER | LOCATIE N.N.B.

WORLD DWARFISM  
AWARENESS DAY

nieuwjaarsborrel
14:00 uur | Hotel Ernst Sillem Hoeve

vriendschap 1
inleveren kopij vóór 26 januari

vriendschap 2
inleveren kopij vóór 10 mei

vriendschap 3
inleveren kopij vóór 16 augustus

vriendschap 4
inleveren kopij vóór 8 november

kaderoverleg
Het Ondersteuningsburo | amersfoort

algemene  
ledenvergadering
onder voorbehoud: i.c.m. het BVKM-WEEKEND

BVKM jaarkalender 2020

de Vriendschap:
inleveren kopij 
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Jas met kap           
6850 kleur 19
Bonded-Polyester-Fleece, 100% Polyester

128 - 164 € 34,-
S - 4XL € 41,50

Jas           
9850 kleur 19
Bonded-Polyester-Fleece, 100% Polyester

128 - 164 € 30,-
S - 4XL € 37,50

Sweater           
8850 kleur 19
Polyester-Terry, 100% Polyester

116 - 164 € 22,50
S - XXL € 26,50

Polo           
6350 kleur 19
Polyester-Jaquard, 100% Polyester

140 - 164 € 19,-
S - 4XL € 22,50

T-shirt           
6150 kleur 19
Polyester-Jaquard, 100% Polyester

116 - 164 € 15,-
S - 4XL € 19,-

Shirt KM           
4205 kleur 19
Polyester-Interlock, 100% Polyester

116 - 164 € 19,-
S - 4XL € 22,50

T-shirt           
6175 kleur 19
Materiaalmix, Polyester-Micromesh, 
100% Polyester

128 - 164 € 13,50
S - 3XL € 15,-

Tank top          
6075 kleur 19
Materiaalmix, Polyester-Micromesh, 
100% Polyester

128 - 164 € 13,-
S - XXL € 14,50

Trainingsbroek           
8450 kleur 09
Polyester-Piqué, 100% Polyester

110 - 158 € 22,50
104 - 164 € 22,50
S- 3XL  € 26,50

Polyesterbroek           
9250 kleur 09
Shiny-Polyester-Tricot, 100% Polyester

110 - 158 € 15,-
104 - 164 € 15,-
S - 4XL € 19,-

Short met binnenbroek
4403 kleur 09
Polyester-Interlock, 100% Polyester

104 - 164 € 10,50
S - 3XL € 12,-

Short met binnenbroek          
4403 kleur 00
Polyester-Interlock, 100% Polyester

104 - 164 € 10,50
S - 3XL € 12,-

Teamline Classico

Het aanbod is geldig tot 31.12.2022 Bovenkleding en tassen worden standaard bedrukt met BVKM-logo

Kledinglijn
NU VERKRIJGBAAR

Short           
6250 kleur 09
Stretch-Mirco-Twill, 100% Polyester

116 - 164 € 13,50
S - 4XL € 15,-

Sportsokken 3-pack      
3939 kleur 00
70% katoen, 27% polyester, 3% Elasthan

35/38 - 43/46   € 7,50

Jas met kap           
6850 kleur 09
Bonded-Polyester-Fleece, 100% Polyester

128 - 164 € 34,-
S - 4XL € 41,50

Polo           
6350 kleur 09
Polyester-Jaquard, 100% Polyester

140 - 164 € 19,-
S - 4XL € 22,50

Shirt           
4233 kleur 09
Polyester-Interlock, 100% Polyester

104 - 164 € 10,50
S - 3XL € 12,-

Rugzak          
1850 kleur 09
Polyester 600 D, 100% Polyester

Standaard € 15,-

Sporttas          
1950 kleur 09
Polyester 600 D, 100% Polyester

Bambini € 19,-
Junior  € 22,50
Senior   € 26,50

Groot logo          
Bedrukking
Bijv. op tas of rug

1 kleur (wit) € 7,50

Klein logo          
Bedrukking
Op borst

1 kleur (wit) € 4,50

Gratis
verzend-
kosten*

* De retourkosten zijn voor eigen rekening

Bezoek nu onze webshop en bestel 
direct jouw eigen sportkleding!
www.bvkm.nl/winkel



Commissies

Contact

CARLA KWANTES

ARDA HOEVE

ELISE VAN SCHÖLL

ARDA HOEVE & 
CHRIST JOOSEN

JOLIENE STEURS

mail ouders@bvkm.nl

tel 033 - 285 01 34
mail info@bvkm.nl

adres Antwoordnummer 593
 2130 wb  hOOFDDORP

adres postbus 3152
 2130 kd  hoofddorp
mail administratie@bvkm.nl

mail vsop@bvkm.nl
web www.iederin.nl
 www.vsop.nl

ANNIEK MARTENS
tel 0117 - 45 10 01

mail sport@bvkm.nl

mail senioren@bvkm.nl mail jongeren@bvkm.nl

oudercommissie

informatie- & bestellijn administratie

Ieder(in) & vsop

turnervrouwen

sportcommissie

seniorencommissie jongerencommissie

Ereleden Lid van verdienste

Dhr. C. Aarts
Dhr. M.J. de Groot
Dhr. G. Hilhorst
Mw. T. Schijvens
Mw. L. Matton

Prof. Dr. R.T.W.M. Thomeer
Neurochirurg specialisatie  
stenoses achondroplasie

Colofon

de Vriendschap | Magazine van kleine mensen
ISSN 1384–3214 | 4e editie 2019

 Redactioneel

Redactie Dave Jacobs, Claudia Grannetia,   
 Annemarijn van Dalen, Lenie Matton
Opmaak,  rmic | onweerstaanbare marketing
drukwerk & nijmegen | www.rmic.nl
verzending
e-mail redactie@bvkm.nl
Website www.bvkm.nl

 Aan deze Vriendschap hebben bijgedragen

Jilis Oudshoorn, Beitske Schrauwen, Marina Joosen, 
Lenie Matton, Janneke Graamans, Annemarijn van 
Dalen en Gerard Hilhorst.

 Kopij voor de 1e editie

Lever de kopij aan voor: 26 januari 2020
Gelieve de tekst per e-mail aanleveren in een Word-
bestand, en de foto’s/illustraties als aparte bijlage 
toevoegen (en niet tussen de tekst in).

 Donateur worden

Je wordt al donateur voor € 17,50 per jaar. 
Daarmee steun je onze vereniging en ontvang je o.a. 
het verenigingsblad ‘de Vriendschap’. 

Ga naar bvkm.nl/doneren en vul het online formulier 
in.

 BVKM opnemen in je testament

Denk je eraan om de BVKM op te nemen in het 
testament? Neem dan contact met ons op voor een 
persoonlijk gesprek. 

Ga naar bvkm.nl/contact en vul het online formulier 
in. Als onderwerp vul je in ‘testament’. Vervolgens zal 
er op korte termijn contact worden opgenomen met 
je.

Algemene informatie
Bestuur

Regio contactpersonen

STEPHANIE HENDRIKS

ROOS RIJNBEEK

CAROLINE VOERMAN

CHRIST JOOSEN

ELLEN BROUNS

EMMY VAN HOOGSTRATEN 
- VAN DET

MARK DE GROOT

JILIS OUDSHOORN

ANGELA TER HEEGE

YVETTE PAMA

GERARD SMITS

ARDA HOEVE

tel 06 144 234 42
mail bestuur@bvkm.nl

mail communicatie@bvkm.nl

mail c.voerman@gmail.com

mail marina-christ@planet.nl
tel 0165 - 50 31 61

mail secretaris@bvkm.nl

mail emmyjvh@hotmail.com

mail mjhdegroot@live.nl

t/m juni 2020 is jilis stagiair. tot die 
tijd blijft gerard ons contactpersoon.

mail aterheege@hotmail.com

mail yvettepama@gmail.com

mail penningmeester@bvkm.nl

mail hoeve1955@gmail.com

voorzitter

contactpersoon communicatie

Zuid-Holland /  
Coördinator regio’s

noord-Brabant & Zeeland

secretaris

Noord-Holland

Limburg

stagiair penningmeester

Utrecht & Flevoland

Drenthe, Friesland & 
Groningen

interim penningmeester

Gelderland & Overijssel

mailto:bestuurslid%40bvkm.nl?subject=



