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Over de schrijfster: Justine (1989)  woont met haar ouders en jongere zusjes Clothilde en Jeanne
in het midden van Frankrijk. Ze schreef dit boek om andere jongeren te waarschuwen voor  de
gevaren van eetstoornissen.

Soort boek/ziekte/stijl: ervaringsverhaal van Justine die aan anorexia en Boulimia leed. Ze
schrijft heel dicht bij de ervaring en helder. In het laatste hoofdstuk laat ze haar familieleden
vertellen hoe het voor hen was om in haar omgeving te leven terwijl zij ziek was.Het boek leest
makkelijk en snel en geeft veel inzicht in de wereld van een jongere met een eetprobleem.

Korte beschrijving: Als Justine 13 is, is ze slim, vrolijk, precies, verantwoordelijk en vol. Haar
familieleden maken veel grapjes over haar lijf en ze wil afvallen. Dat doet ze, maar ze merkt dat
ze niet meer kan stoppen. Dat is wel het geval rond haar 14 e. Justine beschrijft hoe heerlijk ze
het is gaan vinden om macht te hebben over haar lijf, hoe ze steeds meer afviel, met eten
knoeide, hoe haar familie last had van haar ziekte en tot hoever ze ging voordat ze werkelijk
wilde genezen. Daarvoor werd ze eerst door haar moeder naar een specialist gestuurd, kreeg ze
sondevoeding, werd opgenomen, hoorde dat haar kamergenote niet lang na haar thuiskomst
stierf aan anorexia, moest ze een tijd van school weg etc. Ze viel tenslotte  af tot  36 kilo. Daarna
kwam er  een keerpunt en slaat de anorexia om in Boulimia. Maar langzaamaan komt er een
kentering en krijgt Justine weer zin in andere zaken, o.a. wielrennen. Ondertussen startte ze een
weblog  waar ze haar verhaal vertelt en waar vele jongeren op komen.
Aan het eind probeert Justine erachter te komen waarom ze eetproblemen heeft gekregen; door
‘een aantal druppels die de emmer heeft doen overlopen’: onder andere haar bazige karakter,
naast beïnvloedbaarheid, wispelturigheid en meegaandheid, molligheid, de geboorte van haar
jongste zusje, angst om groot te worden, een verhuizing naar het soutterain, misverstanden,
dood van een grootmoeder,  het stoppen van amateur wielrennen van haar vader, invloed van
slankheidsfanaten, geliefd willen zijn, geliefkoosd willen worden, kortom een wirwar van
oorzaken.

Wat viel op: Indruk maakte de eenzaamheid, de stukjes van de familieleden, het slapen in het
soutterain.

Citaten:pag. 88 ‘ Pijn in mijn botten. Pijn in mijn haren, pijn in mijn tanden, die los gaan zitten
door een gemene tandvleesontsteking. Ik ben niet eens meer in staat in een appel te bijten. Dus
probeer ik een nieuwe compensatiemethode die even absurd is als mezelf uithongeren.’
Pag.202 Ik beschouw mezelf als aan de beterende hand, en leg een bekentenis af. En eindelijk
valt alles in mijn brein langzamerhand weer op de plaats. Vooral wat betreft de paradoxen van
anorexia en boulimia. Geliefd willen zijn, liefde willen ontvangen van anderen maar zich nooit
laten doorgronden…’


