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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

‘Misschien kunnen we beter gaan schrijven,’ zei journalist Peter Henk Steenhuis tegen 
zijn dochter Hille, toen ze tijdens een wandeling voor de zoveelste keer ruzie kregen. 
 
Nog diezelfde avond schreef Hille haar vader een eerste mail. Over haar uitwisseling 
naar Erfurt, waar ze een week ervoor meer dan zes kilo lichter van was teruggekomen. 
Vader en dochter bleven elkaar schrijven, ook toen bleek dat Hille een fikse eetstoornis 
had, waarvan de behandeling nog maanden op zich liet wachten. Die mails zijn de basis 
geworden voor Hongerklop. 
 
Hille schreef over alles wat ze meemaakte. Over de fitgirls die haar rolmodel waren. 
Over discipline en doorzettingsvermogen, of juist het gebrek daaraan. Over de zwarte en 
witte wolf, die bezit van haar namen. Over haar drang te sporten. En over haar 
borstbeen, dat op een ochtend dwars doormidden werd gezaagd, omdat ze een 
openhartoperatie moest ondergaan. 
 
Hongerklop is het relaas van een vader en een dochter die zich door een van de 
smerigste ziektes van onze tijd heen worstelen. 
 
Over de auteurs: 
Hille Steenhuis (2002) is geboren in Amsterdam en doet dit jaar eindexamen (2020). 
 
Peter Henk Steenhuis (1969) is filosofieredacteur bij Trouw en publiceerde meer dan 
vijftien boeken, onder meer Andere Achterhuizen (samen met Marcel Prins) en Door het 
beeld door het woord (met René Gude). 
 
Van Peter Henk Steenhuis hebben we ook het boek ‘Who the hell is Trudy?‘ (2015) in de 
collectie.  
 
Bespreking: 
Boek van 197 pagina’s. Omdat de spanning zo hoog oploopt tijdens de gesprekken 
tussen Hille en haar vader, Peter Henk, besluiten ze samen dat ze elkaar gaan schrijven 
om gedachten uit te wisselen, te discussiëren, en ideeën uit te wisselen over o.a. 
bepaalde gebeurtenissen. En de lezer mag meelezen met deze mailuitwisselingen en het 
‘dagboek’ van Hille. Zo is voeding en sport een veelbesproken thema. Ook krijgt Hille 
een openhartoperatie en deelt zij haar gedachten hierover: over de opname en het 
herstel en zet ze dit tegenover haar ziekte Anorexia.  
 
Wat viel op: 
De consequentie, en de manier waarop Hille en Peter Henk is heel mooi. Je merkt als 
lezer dat deze manier van communiceren heel goed werkt voor hen, dat ze het beiden 
ook echt consequent blijven doen, en dat ze veel leren van elkaar. Het laat zien hoe 
belangrijk het is om elkaar te proberen te begrijpen. 

https://www.patientervaringsverhalen.nl/?id=20539


Citaten: 
 
‘’Ik ben ’ziek’. Voor het eerst zie ik nu wat papa en mama al een half jaar zeggen. Het is 
echt erg wat ik heb, veel erger dan ik dacht.’’  (p.50) 
 
‘’Sommigen gaan braken, anderen, zoals ik, ongezond veel sporten. Zo kom je niet op 
een hoger gewicht. Barbara zei ook dat het lastig is je bewegingsdrang onder controle te 
krijgen omdat je lichaam op zoek gaat naar eten als je ondergewicht hebt. Het lichaam 
gaat jagen, wordt als die oermens. (…) Soms heb ik zoveel honger en zin in eten, dat ik 
het liefste het papier van de reclameborden oppeuzel, omdat het er zo lekker uitziet.’’ 
(p.51) 
 
“Helaas ben ik weer overgenomen door de eetstoornis-Hille. Het ging zo goed. (…) Papa 
en mama waren weg, wij aten pizza. Eigenlijk houd ik niet van pizza. Wit deeg en kaas, 
dingen die nog steeds op mijn Verboden Lijst staan. Van mama mocht ik de pizza lekker 
bekleden zodat het misschien wat makkelijker was om te eten. (…) Ik hapte in die van 
mij. Heerlijk! Zou willen dat ik dit iedere dag kon eten. Op dat moment drong 
eetstoornis-ik zich op de voorgrond: nee, je moet dit niet eten, dat is niet goed voor je! 
Uit alle macht probeerde ik het geruis in mijn hoofd te negeren. Bij de eerste stukken 
lukte dat, bij de laatste niet meer. ‘’ (p.163-164) 
 
“Lieve Hille,  
Je legt prachtig het verschil uit tussen discipline en wilskracht uit. Ik begrijp nu ook 
waarom ik meer van het woord ‘’wilskracht’’ dan van discipline hield.  Ik had altijd het 
idee dat je wilskracht ontwikkelde door discipline, bijvoorbeeld: doordat een 
painoleraar je opdracht geeft elke dag twintig minuten te spelen, ontwikkel je het 
doorzettingsvermogen ook te spelen als deze druk van buiten er niet meer is. Ik was 
daarom altijd erg positief over ‘discipline’ en ‘wilskracht’. Door wat we nu met jou 
meemaken ben ik hier behoorlijk aan gaan twijfelen- dan druk ik me nog voorzichtig 
uit.’’ (p.192) 
 
 
 
Extra/Recensies: 
 
 Trouw| Dochter met eetstoornis en vader schrijven over het gevecht met de zwarte en 
witte wolf| 21-03-2020 
 
Het Parool| Hille: ‘Eindeloos telde ik van fitgirls de 6 blokjes op hun buik’| 23-03-2020 
 
KRO-NCRV Jacobine| Hoe gaat een vader om met zijn dochter die anorexia heeft?| 21-
03-2020 
 
 
 

https://www.trouw.nl/leven/dochter-met-eetstoornis-en-vader-schrijven-over-het-gevecht-met-de-zwarte-en-witte-wolf~b7af0b2a/
https://www.trouw.nl/leven/dochter-met-eetstoornis-en-vader-schrijven-over-het-gevecht-met-de-zwarte-en-witte-wolf~b7af0b2a/
https://www.parool.nl/ps/hille-eindeloos-telde-ik-van-fitgirls-de-6-blokjes-op-hun-buik~b114d3e9/
https://www.kro-ncrv.nl/programmas/jacobine/seizoenen/seizoen-2020/hoe-gaat-een-vader-om-met-zijn-dochter-die-anorexia-heeft-kn1712828
https://www.kro-ncrv.nl/programmas/jacobine/seizoenen/seizoen-2020/hoe-gaat-een-vader-om-met-zijn-dochter-die-anorexia-heeft-kn1712828

