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Soort boek/Ziekte/Stijl: 
De auteur Lieneke H. vertelt in dit boek van 299 pagina’s heel open over het seksuele 
misbruik in haar jeugd en wat voor gevolgen dit heeft gehad op de rest van haar 
leven. Door het misbruik ontwikkelt ze een meervoudige persoonlijkheidsstoornis, 
wat haar leven flink lastig maakt. In de daaropvolgende jaren komt er nog meer 
narigheid op Lieneke haar pad en loopt ze steeds weer tegen problemen aan, wat 
uiteindelijk leidt tot suïcidegedachten. Als het op een gegeven moment echt niet meer 
gaat, trekt ze aan de bel en begint de lange weg naar hulp. 
 
Achterflap: “Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden valt een klein 
meisje in de handen van een op seks beluste jongeman, zij wordt zijn liefje. Zijn 
seksuele escapades jagen haar de stuipen op het lijf, ze is te jong en weet niet wat er 
met haar gebeurt. Ze vlucht in een fantasiewereld om de pijn en de vreemde 
gevoelens die bij haar opgewekt worden, weg te stoppen. De in haar fantasie 
verzonnen personen worden ook volwassen en regelen haar doen en laten. Zij lijdt 
aan meervoudige persoonlijkheidssyndroom. Haar sterke wil en een therapeut leggen 
een lange weg af naar genezing, zo die er al is.” 
 
Over de schrijver:  
Over Lieneke H. is, buiten haar boek om, weinig informatie te vinden. Naar 
aanleiding van haar boek geeft ze aan nooit te hebben begrepen waarom alles 
mislukte wat ze ondernam. Iedereen zag haar altijd alleen als vrolijk en ondeugend, 
maar niemand wist van haar meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Ze geeft aan dat 
haar verschillende persoonlijkheden haar regelmatig in de problemen hebben 
gebracht. De vraag hoe het kon heeft haar jarenlang beziggehouden, maar uiteindelijk 
hebben hulpverleners en psychiaters haar naar de zere plek gebracht waardoor haar 
letterlijk de ogen werden geopend. 
 
Korte beschrijving:  
In het boek maak je kennis met Lieneke en haar meerdere persoonlijkheden; het 
publiek, Dominee Jansen, Fedora en de dikke. In het boek begint Lieneke met 
vertellen over het seksuele misbruik in haar jeugd en het gezin waar ze in moest 
opgroeien. Lieneke wordt door een oudere man meermalen seksueel misbruikt en 
naderhand bang gemaakt zodat ze niets aan anderen vertelt.  Thuis heeft Lieneke het 
ook niet makkelijk doordat haar moeder boos wordt als het meisje keer op keer ‘ziek’ 
wordt. Door al het misbruik ontstaat er een wantrouwen naar mannen, wat zich uit in 
witte slierten voor haar ogen zodra een man seksuele bedoelingen zou kunnen 
hebben of zodra die te dicht bij intieme delen komt. Dit leidt er zelfs regelmatig toe 
dat ze flauwvalt. 
 
Door het misbruik ontwikkelt Lieneke een meervoudige persoonlijkheidsstoornis. 
Dominee Jansen is een persoonlijkheid die erg van preken houdt en veel uit de bijbel 
citeert. Als Lieneke iets doet wat in zijn ogen een zonde is, dwingt hij haar zichzelf te 
straffen door middel van zelfkastijding. Voorbeelden hiervan zijn in te kleine 
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schoenen lopen, sigaretten op de arm uitdrukken en zichzelf slaan met een riem. 
Fedora daarentegen vindt de Dominee maar niks: zij is een echt feestbeest, houdt van 
een grapje, is zelfverzekerd en daarnaast enorm seks belust. Als Fedora boos wordt, 
moet Lieneke zichzelf straffen door middel van bijvoorbeeld hele lange periodes te 
masturberen. Het publiek bestaat uit meerdere stemmen wiens meningen verdeeld 
zijn tussen Fedora en Dominee Jansen. Tot slot is de dikke een man die in het publiek 
zit, maar daarbinnen wel zodanig opvalt dat hij een eigen naam heeft gekregen in het 
boek.  
 
De meerdere persoonlijkheden zorgen met de jaren keer op keer voor verwarring en 
problemen. Ondanks dat ze wel een man (Rien) en twee kinderen krijgt, blijven de 
persoonlijkheden voor heibel zorgen.  Zo vindt de Dominee Rien een geweldige man, 
omdat hij vrouwen ondergeschikt lijkt te vinden, terwijl Fedora meestal een hekel aan 
hem heeft. Lieneke wordt door alle problemen rondom de persoonlijkheden erg 
depressief en ontwikkelt suïcidale gedachten. Na een hele lange periode proberen en 
doorgaan, is te lezen hoe Lieneke uiteindelijk hulp voor zichzelf gaat zoeken. Dit is 
het begin van een lang en zwaar traject om, voor zover mogelijk, te genezen. 
 
Wat viel op: 
Het is een boek waarbij je bepaalde stukken meermalen moet lezen om het goed te 
begrijpen. Zo lijkt er soms een switch te zijn tussen heden en verleden en is vooral het 
eerste hoofdstuk erg verwarrend. Lieneke geeft zelf aan dit gedaan te hebben omdat 
het voor haarzelf nog steeds niet helder is hoe die periode is geweest. Doordat ze het 
verhaal niet mooier heeft gemaakt dan het is, door bijvoorbeeld heel duidelijk en 
rechtlijnig alles op te schrijven, kun je je goed inleven in hoe warrig het er in haar 
hoofd aan toe kon gaan. 
 
Daarnaast valt op dat, ondanks dat Fedora in Lieneke haar ogen beschamende dingen 
heeft gedaan, ze heel open weet te praten over de seksuele straffen van Fedora. 
Waarschijnlijk zou lang niet iedereen zo open durven te zijn, zeker aangezien er 
vanuit sommige hoeken van de maatschappij nog steeds een stigma rust op seksueel 
misbruik. Het is daarom enorm dapper om te zien hoe ze, ondanks al het misbruik 
dat haar is overkomen, toch durft te vertellen dat er ook door een eigen 
persoonlijkheid (Fedora) op momenten werd aangestuurd op ongewenste seksuele 
activiteiten. 
 
Citaten: 
Blz. 38: “Ze likte met een gretige tong aan het ijsje, mmm, lekker! Ze had al een paar 

likjes genomen en keek hem dankbaar aan, hij trok een rare snuit en haar alarmlicht 

sprong op rood, hij nam haar vrije handje. Ze keek en zag zijn oog op een vleesstok, 

net zoals ‘de grote jongen’ had. Het oog keek haar aan en ze kromp in elkaar van 

ellende, maar hij deed haar geen pijn. Hij voelde alleen maar wat in haar broekje en 

hij liet haar handje op en neer gaan met zijn vleesstok, het oog ging open en dicht, 

open en dicht! Ze voelde hoe het ijsje over haar andere hand aan het wegsmelten was. 

Ze liet los en het ijsje verdween in een witte wereld. Ergens huilde hartverscheurend 

een baby. ‘Mama kijk, mijn rokje is omhoog, en nog kan ik niet wegrennen!’ ”. 

Blz. 124/125: “Ze voelde hoe het angstzweet langs haar rug liep, huiverend liet ze het 

bad vollopen en kleedde zich uit. F. IK HEB ZIN! ‘Toe nou slechte vrouw, nou niet! 



Mijn hoofd staat er echt niet naar.’  F. TOE NOU, DAN KAN JIJ OOK WAT 

SPANNING LOSLATEN. DAARNA VOEL JIJ JE WEER WAT BETER, DAT WEET IK 

ZEKER. DEZE KEER ZAL IK NIET OVERDRIJVEN, TOE NOU! ‘Nee, ik moet me 

voorbereiden op vannacht.’ F. WAT ENE ONZIN ZEG, GELOOF JIJ IN DIE 

KLETSPRAATJES VAN HEM. HIJ IS EEN BOEKJESGELEERDE. IK BEN HIER DE 

BAAS EN NIET HIJ! VOORUIT, MASTURBEREN DAN MAAR, ALS JE DAT SOMS 

BETER VESRTAAT.” 

BLZ. 182: “Ze hoorde Fedora roepen tegen de groepsleider die naar haar keek. F. 

HEB IK SOMS IETS VAN JE AAN, VUILE BLIEKERD! Wim, heette de man, dat wist 

ze niet maar ze wist het gewoon. Toch zag ze hem nu pas voor het eerst. ‘Nee hoor’, 

zei Wim, ‘je hebt niets wat ik zou willen hebben’. ‘Hoezo wil je niets van mij hebben?’ 

‘Nou, je vroeg toch of ik iets van je aanhad?’ ‘Oh!’ Ze keek eens rond in de groep, ze 

kende de meeste mensen wel, ze had ze al eens gezien. Ze hadden hier vorige week 

ook al gezeten. Hoe kwam ze hier eigenlijk, wie waren deze mensen? Ze kende ze niet, 

het waren vreemden, maar ze kende ze wel.” 


