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Soort boek/stijl/ziekte: Hester (1993) heeft een eetstoornis, anorexia. Ze besluit 
hierover te schrijven als ze hiervoor in een ziekenhuis is opgenomen voor 6 weken om 
aan te komen. Ze kijkt in dit boekje terug op een eerdere opname in het ziekenhuis, 
een opname in een kliniek en de therapieën en ambulante hulp. In dit boek probeert 
ze duidelijk te maken hoe belangrijk de steun van haar ouders en zusje is geweest en 
hoe ze haar ziekte probeert te overwinnen. 
 
Over de schrijver: Hester is geboren op 17 september 1993 te Nijmegen. In 
Nijmegen heeft ze de basisschool doorlopen en momenteel volgt ze er havo onderwijs. 
Tot haar vijftiende heeft Hester gedrumd en waterpolo gespeeld. Op dit moment doet 
ze aan stijldansen en heeft ze zangles. 
 
Korte beschrijving: Hester beschrijft haar ervaringen met haar eetstoornis en de 
weg die zij aflegt om hiervan te genezen. Deze ziekte is eigenlijk ongemerkt begonnen 
en zoals de titel al zegt: het begon met lijnen maar voor ze het wist had ze anorexia. 
Tenminste zo voelde dat voor haar. Ze brengt haar gevecht goed onder woorden en de 
stem van de anorexia in haar hoofd die steeds zegt dat ze niet mag aankomen en zelfs 
moet afvallen. Ondertussen weet ze heel goed dat ze veel te mager is en dat ze weer 
zou moeten eten. Het is een strijd tussen Hester en de anorexia. 
Haar ouders proberen alles te doen om hun dochter te laten eten maar anorexia is 
een ‘vals en gemeen loeder’, zoals een therapeut tegen Hesters moeder zegt. Ook de 
moeder van Hester schrijft in het boekje af en toe een brief aan haar dochter. Zij 
beschrijft haar wanhoop en machteloosheid omdat ze haar dochter steeds magerder 
ziet worden. Ze is wanhopig over het feit dat er geen eenduidige aanpak is bij een 
eetstoornis. Eerst moest er van alles geprobeerd worden met meer of minder succes. 
De moeder reageert ook op wat Hester schrijft over de opnames, therapieën, artsen 
en lotgenoten. Via deze brieven kom je er als lezer achter hoe Hester, of liever gezegd 
de anorexia, manipuleert en draait om maar niet te hoeven eten. Tijdens de opnames 
en therapieën probeert ze steeds onder het eten uit te komen of ervoor te zorgen dat 
het aantal calorieën op haar eetlijst omlaag gaat. Ze is op een gegeven moment zo 
mager dat zij ook allerlei andere medische problemen krijgt. 
Langzaam komt ze er achter dat ze een probleem heeft, dat ze een binnenvetter is en 
dat ze al een tijd, voor de eetstoornis, niet zo gelukkig was. Ze voelde zich alleen en 
verdrietig en stelde zeer hoge eisen aan zichzelf. Toen ze de eetstoornis eenmaal had 
ontwikkeld werd ze een andere Hester en draaide alles om eten of liever gezegd: niet 
eten. Haar ouders en zusje konden haar toen niet goed meer bereiken. 
 
Wat viel op: Hester is dit boekje mede gaan schrijven omdat ze een behoefte voelde 
haar gevoelens te uiten. Ze geeft dit aan bij verschillende therapeuten maar die 
zeggen steeds dat ze er nog niet aan toe is en eerst moet aankomen. Hester praat 
uiteindelijk met haar moeder en andere familieleden die in dit boekje ook brieven aan 
haar schrijven. Zij is begonnen te schrijven om haar gevoelens onder woorden te 
brengen en ook omdat ze zich erg verveeld in het ziekenhuis. Ze mag daar nauwelijks 
van haar kamer af. Hester weet duidelijk haar gevoelens onder woorden te brengen 
en is heel actief in het zoeken naar mensen die haar verhaal willen horen. Het is 



belangrijk voor haar en daarom is het opmerkelijk dat de therapeuten haar een 
luisterend oor weigeren. 
Dit boekje kan als steun dienen voor meisjes (en jongens) die met een eetstoornis te 
maken krijgen. Zij zullen zich vast kunnen herkennen in Hester en haar verhaal. 
Maar ook de ouders en andere familieleden zullen veel hebben aan dit boekje. Als je 
wilt weten wat er om gaat in het hoofd van iemand met een eetstoornis, lees dan dit 
boek. En als je wilt weten hoe om te gaan met iemand met een eetstoornis en welke 
weg je moet gaan, dan staan er in dit boek veel handige tips. 
 
Citaten: Pag. 16: ‘Ik had nooit gedacht dat ik deze ziekte zou krijgen. Je hongert je 
namelijk niet alleen uit maar er is ook nog geen enkel ziektebesef. Ik vond dat 
iedereen aan het overdrijven was. Zo dun was ik niet. Als ik in de spiegel keek zag ik 
nog steeds mijn buikje dat maar niet plat genoeg werd. De laatste kilo’s afvallen kan 
ik me nauwelijks meer herinneren. Het is alsof ik een black-out had.’ 
Pag. 26: ‘De terugval voelt als een teleurstelling maar is toch ook een vooruitgang. Ik 
merk dat de opname in dit ziekenhuis maakt dat ik me ziek kan voelen. Er groeit een 
overtuiging dat ik moet eten. 37 kilo is natuurlijk wel heel weinig. En al zeg ik dan 
ooit dat ik liever dood ben dan dik, diep in mezelf leeft ook een stemmetje dat zegt dat 
ik er juist heel graag wil zijn.’ 
Pag. 27: ‘Lieve Hester, Wat ik moeilijk vond (en vind) was dat wij jou als ouders 
telkens tot eten moesten blijven motiveren. Dit gaf veel spanning en conflicten. Wij 
moedigden je aan om de lijst op te hogen maar de professionele hulpverlening liet 
zich wel eens door jou verleiden. Het ophogen werd dan uitgesteld en jij zag weer 
kans om af te vallen.’ 
Pag. 61: ‘Toch denk ik dat mijn eetstoornis uiteindelijk helemaal niet gaat over mijn 
uiterlijk. Ik denk dat ik vooral heel bang ben om de controle over mezelf te verliezen. 
Ik ben bang dat als ik me toe sta om meer te eten dat ik het dan niet meer in de hand 
zal kunnen houden. Gek eigenlijk, want ik ben eigenlijk helemaal niet zo’n uitbundig 
iemand. Ik heb juist een grote zelfdiscipline. Ik denk zelfs dat anderen me juist 
daarom niet altijd leuk vinden.’ 


