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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

Tatjana is al haar hele leven dik. En krijgt dus al zo lang ze zich kan herinneren 

ongevraagd commentaar op haar lijf. Naaste familie, wildvreemden, specialisten: 

iedereen vindt het nodig haar te vertellen dat dik zijn iets slechts is en dat ze daar zo 

snel mogelijk iets aan moet doen. Alsof het haar niet al duidelijk was hoeveel haar extra 

kilo's haar hebben gekost. In haar puberteit waren er geen prille liefdes of eerste 

seksuele ervaringen, geen onbezorgd ontdekken van de wereld. In plaats daarvan waren 

er pestende klasgenoten, stiekeme vreetbuien en een constante schaamte. 

Wanneer ze eenderde van haar lichaamsgewicht verliest ervaart ze voor het eerst de 

privileges die bij slank zijn horen. Toch neemt het ongevraagde commentaar alleen 

maar toe – al helemaal als ze weer begint aan te komen. In dit boek neemt ze zélf de 

regie in het gesprek over haar lichaam, en doet ze openhartig verslag van het leven als 

dikke vrouw in een land waar dun zijn de norm is. 

 

Over de schrijver: 
Tatjana Almuli (1991) studeerde Nederlands en journalistiek aan de Universiteit van 
Amsterdam. Op 22-jarige leeftijd nam ze deel aan het televisieprogramma Obese. 
Sindsdien schrijft ze over thema’s als gewicht, schoonheids- en gezondheidsidealen, 
zelfbeeld en zelfacceptatie voor Women’s Health en op haar eigen sociale mediakanalen. 
Daarnaast werkt ze als freelance fotograaf. Knap voor een dik meisje is haar debuut 
 
Extra/recensies: 

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/05/een-eetbui-heeft-niets-te-maken-met-lekker-

eten-a3955934 

 

https://www.volkskrant.nl/mensen/tatjana-is-een-dik-meisje-van-27-en-ze-schreef-

daar-een-boek-over~b3aae41c/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Uuj7DM-q9mI  

 

Tijdens het schrijfproces kwam Tatjana erachter dat dun zijn en gelukkig zijn niet 

onlosmakelijk met elkaar verbonden bleken te zijn. ‘Ik dacht altijd: als ik afval, dan gaat 

alles gebeuren. Grappig genoeg gebeurde alles toen ik zwaarder werd: ik kreeg een 

relatie, studeerde af, had meteen een baan. Nu mag ik een boek gaan schrijven. Alle 

dingen waar ik altijd al van droomde, gebeurden toen ik dik was.’ 

(https://www.folia.nl/actueel/128497/tatjana-schreef-een-boek-over-gewicht-aan-de-

uva-wist-ik-dat-ik-de-dikste-van-de-studie-was) 
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