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Soort boek/stijl: Ervaringsverhaal van Welmoed Barendse over de periode dat zij 
anorexia had. Ze schreef het op basis van een in die tijd bijgehouden dagboek. Dicht 
op de ervaring geschreven. Met veel aandacht voor de periode dat ze opgenomen was 
in een ziekenhuis en een therapeutisch centrum in Smilde. Dagboekachtige stijl, 
eerlijk en open geschreven. 
 
Over de schrijfster: Welmoed Barendsen (1990) woonde in Zwolle en Duitsland 
terwijl zij anorexia had. Ze had deze ziekte gedurende vier jaar en hield al die tijd een 
dagboek bij. Na haar eindexamen deed ze vrijwilligerswerk in Mexico en schreef ze 
dit boek. Welmoed woont nu tijdelijk in Amsterdam en is dit jaar begonnen aan een 
studie sociale wetenschappen in Utrecht. 
 
Korte beschrijving: In dit boek Lijntje (de titel verwijst naar Nijntje die aan het 
lijnen is), beschrijft Welmoed Barendsen welke factoren hebben bijgedragen tot het 
feit dat ze anorexia patiënte werd. Ze vertelt hoe ze naar zichzelf keek en wat er in 
haar leven gebeurde voordat ze werd opgenomen in het UMCG in Groningen en 
daarna in een psychiatrisch centrum in Smilde. Ze beschrijft hoe ze moest verhuizen 
en naar een nieuwe school gaan, hoe ze zich daar eenzaam en ongelukkig voelde en 
hoe ze begon om te gaan met eten. Ook beschrijft ze hoe haar omgeving daarmee 
omging, zowel toen ze nog thuis was als in de diverse perioden dat ze was 
opgenomen. Ze schrijft over medepatiënten en het verplegend personeel. En ze 
vertelt ook over alle trucs die ze toepaste om niet te hoeven eten, over stemmetjes in 
haar hoofd, fysieke en mentale problemen. Op een gegeven moment, na een tweede 
opname in Smilde, komt er een omslagpunt. Welmoeds leven ziet er dan 
rooskleuriger uit: ze heeft een nieuwe vriend Rob, ze heeft haar eindexamen gehaald 
en ze kan voelen en zien dat haar omgeving, ook haar moeder van haar houden zoals 
ze is. 
 
Wat viel op: Mij vielen vooral de trucjes op die Welmoed en de andere anorexia 
patiënten vonden om maar niet te moeten eten. Het zet je aan het denken over wat 
nou toch de beste therapievorm voor een persoon is, en hoe je daarachter komt. In 
het ziekenhuis kreeg Welmoed eten binnen via een infuus, waar ze vervolgens met 
een spuit de inhoud uit verwijderde. In Smilde probeerden ze weer op een andere 
manier, door controle tijdens en na het eten, Welmoed aan het eten te krijgen. Het 
lijkt alsof deze methoden ver staan van wat ik in het boek Monster en Mo las, dat je 
eten niet je vijand maar je vriend moet maken. Schokkend vond ik ook om weer te 
lezen dat een meisje het niet gehaald heeft, gestorven is aan anorexia. 
 
Citaten: Pag. 88-89: ‘Ik moet een sonde, vind het zó gemeen, ik had het helemaal 
niet verwacht, ze zeiden dat ik het maandag pas zou moeten,(..) Ik heb gegild, 
geschreeuwd, om me heen geslagen en nog wat andere hysterische acties uitgehaald, 
maar het liep allemaal niets. Mijn eerste portie van 250 ml sonde (ik moet vier keer 
250 calorieën per dag, dus loopt de sonde niet de hele dag door) heeft al gelopen en 
ben nu bezig zo veel mogelijk mijn maag leeg te pompen (afgekeken van Vivien: je 
plaatst een spuit aan het einde van de sonde, die uit je neus loopt, en op deze manier 
kun je je maag leegpompen, freaky of niet dan?) ‘ 
Pag. 104: ’Het werd steeds moeilijker voor mij om zogenaamd aan te komen terwijl ik 
helemaal niet zoveel aankwam of zelfs afviel. Ik moest steeds meer geld, sieraden en 



andere zware dingen in mijn ondergoed doen om een goed gewicht te hebben. Het 
leverde bij mij heel veel stress op. Meestal al vanaf vroeg in de morgen. Maar ja, dat 
moest je er maar voor over hebben, toch? ‘ 
Pag. 150: ‘Anuschka is later overleden aan anorexia, wat echt een schok voor me was. 
Ik vond en vind het echt heel erg! Het leek zo goed te gaan, ook al wist ik zelf maar al 
te goed dat je met toneelspelen erg ver kunt komen.’ 
Pag. 183: ‘’Ik ben zo blij voor jou en Rob,’ zei ze opeens glimlachend. En toen zei mijn 
moeder iets wat in mijn hart echt ineen deed krimpen, wat ik eigenlijk nooit heb 
geweten. ‘Je moet één ding weten: het ergste wat mij ooit is overkomen, is dat ik jou 
per dag een beetje meer dood zag gaan, iets ergers dan je eigen kind zo ongelukkig 
zien, bestaat er niet.’Ik omhelsde mijn moeder en begon te huilen. Ik trok haar tegen 
me aan. ‘En ik ben zo blij dat ik nu een gelukkige en prachtige dochter heb!’’ 
 
Recensies: Zie 
(http://www.bol.com/nl/p/boeken/lijntje/1001004006831388/index.html;jsessioni 
d=9A1C746DF13E2CF2365FA4DDD6159F50.ps21#product_description) 
9 oktober 2009, Amstelveen , Patricia : ‘Dit boek gaat over een serieus onderwerp, 
het is dus wel zielig ook met wat er allemaal met haar gebeurt (lost love & lonely), 
maar ik moest ook erg lachen om wat ze 24/7 bedenkt om niet te hoeven eten. Veel 
grappige trucjes (haha). Ik vind het een leuk en goed boek omdat het ook herkenbaar 
is dat ze juist van eten houd en tegelijk wil lijnen. het leest lekker. ‘ 
17 oktober 2009, Feerwerd: ‘Een vriendin tipte me dat dit anders is dan het zoveelste 
boek over anorexia, doordat er naast echt shocking real anorexia life scènes echt 
humor in zit. Daardoor leest het als een trein. Ik vond het jammer dat het uit was en 
hoop dat deze auteur nog een keer wat gaat schrijven.’ 


