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Over de schrijfster: Hanneke Groenteman startte als journaliste bij Het Parool, 
werd radiopresentatrice bij de VARA en presenteerde meer dan zeven jaar bij de 
VPRO het programma De plantage. Momenteel presenteert zij het 
televisieprogramma Vrouw en Paard. 
 
Soort boek/stijl: Korte verhalen waarin Hanneke Groenteman beschrijft waarom 
ze in 2006 een maagverkleining onderging, hoe dat was en wat ze er nu van vindt. 
Een goed leesbaar, moedig boek, met eerlijke reflectie op de vóór- en nadelen van 
haar keuze. 
 
Korte beschrijving: Uit eerder verschenen boeken van Hanneke Groenteman, 
onder andere Doorzakken bij Jamin, kennen we haar overmatige behoefte aan eten. 
En ook dat ze daarnaast de obsessieve wens had om af te vallen en dat probeerde met 
behulp van diverse diëten, hulpmiddelen en sporten. En steeds leverde dat 
uiteindelijk meer kilo’s op dan ze voor een dieet had. In dit boek beschrijft Hanneke 
hoe ze in 2006 besloot tot een maagverkleinende operatie, nadat ze een 
televisieprogramma had gezien waarin de Belgische tv-presentatrice Margriet 
Hermans over haar darmoperatie vertelde. Die maakte dat ze vele kilo’s lichter was 
geworden. Hanneke beschrijft waarom ze koos voor mager, weinig en suikervrij en 
hoe ze daar nu tegenover staat. Ze gaat in op de vóórs en tegens van de operatie. En 
hoe ze zich in de periode erna voelde. Ze viel kilo’s af en beschrijft waarom zij dat fijn 
vond en vindt. Ze schrijft onverbloemd en open over haar twijfels en wat het eten 
voor haar heeft betekent en hoe ze daar nu tegenover staat. Ze heeft het over het 
commentaar van voormalige lotgenoten, dikke mensen die zich in de steek gelaten 
voelen en of deze maagverkleining iets te maken heeft met de slankheidterreur. 
Daarnaast vertelt ze hoe verschillend reacties van haar omgeving waren. Van 
sommigen had ze niet hoeven af te vallen terwijl anderen haar bewonderden. Zo geeft 
zij een heel genuanceerd beeld over hoe de operatie haar wereld heeft veranderd. 
 
Wat viel op: Ik was getroffen door de twijfel die Hanneke Groenteman zo open 
beschreef. Ze vraagt zich af of, in dit dunnere lichaam, haar zelfbeeld positiever is 
geworden, ze werkelijk zelfverzekerder is. En geeft dan toe dat dat zeker niet altijd het 
geval is. Naast natuurlijk de andere verhalen, waarin de overwegingen staan waarom 
ze het wél heeft gedaan. Bijvoorbeeld omdat ze het zo leuk vindt om kleding te 
kunnen kopen in een kleinere maat, waar ze zich lekker in voelt. En dan vertelt ze ook 
weer over een vroegere minnaar die het helemaal niet nodig vond dat ze dunner 
werd, omdat hij haar al mooi vond. Kortom, ik was aangenaam verrast omdat het niet 
alleen een glamour verhaal is, maar een afweging van wat deze operatie haar wel en 
niet heeft gebracht en ook gaat over wat ze heeft moeten inleveren. 
 
Citaten: Pag. 10: ‘Ik zuig mijn wangen naar binnen, maar het gezicht lijkt een 
lachspiegel. Het wordt niet magerder. Ik trek mijn onderkin naar boven, de hals naar 
achteren. Overal knijpen harde handen. Ik haat dat dikke lijf.’ 
Pag. 37-38: ‘Ik vond het heerlijk om met je in bed te liggen, ik hield van je met alles 
erop en eraan, en vooral van je lijf. (…)Onze liefde is gedoofd door jouw zelfhaat, ik 
heb dat moeten accepteren, maar nooit echt begrepen. 
Pag. 120: ‘Ik zie opeens de keerzijde van mijn glimmende medaille. De echte 
keerzijde. Ik kende de gevaren van de operatie natuurlijk wel. (…) Ik had me echter 



niet gerealiseerd dat in mijn hoofd ook nog een adder onder het gras school. Dat ik 
niet zomaar achterover kan leunen en denken dat mijn stoutste dromen nu zomaar 
waar zijn geworden. Dat ik altijd moet blijven opletten, mijn zwakke plekken serieus 
moet nemen.’ 
 
Recensie: www.bol.com ‘ (…)Maar er is ook het commentaar van haar voormalige 
lotgenoten: de dikkerds die zich in de steek gelaten voelen. Hebben ze gelijk, en is 
Hanneke gevallen voor de antifeministische slankheidsterreur? De slanke den vliegt 
met haar nieuwe kleine maten winkel in winkel uit, maar maakt zich tegelijk zorgen 
over haar oprukkende 'zelfingenomenheid'. Met de haar kenmerkende stijl en humor, 
gemengd met een dosis onverbiddelijke eerlijkheid, laat ze zien dat een mens door dik 
en dun steeds dezelfde blijft – maar dat die mens zónder al die ballast bevrijd raakt 
van meer dan kilo's alleen. Het gaat over het niet meer talen naar eten, over kilo's die 
ervan afvliegen en over vele, vele complimenten. ‘ 


