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Voor jou, mijn zonnestraal, omdat je me hebt laten zien wat ik 
niet meer nodig heb en de weg naar mijn warmte hebt gevonden.





deel i
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1

Ieder lichaam heeft een eigen verhaal. Bij dezen bied ik het mijne 
aan, een geschiedenis van mijn lichaam en mijn honger.
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2

Het verhaal van mijn lichaam is geen succesverhaal. Dit is geen 
autobiografie over gewichtsverlies. Op het omslag zal geen foto 
van een dunne versie van mij en mijn slanke lichaam prijken, 
waarop ik met beide benen in één broekspijp van mijn voormali-
ge dikke zelf sta. Dit boek biedt geen motivatie. Ik heb geen uit-
gesproken meningen over hoe je van een onhandelbaar lichaam 
of een onhandelbare eetlust afkomt. Dit is geen succesverhaal. 
Het is gewoon waargebeurd.
 Ik had maar al te graag een boek willen schrijven over glori-
eus gewichtsverlies en hoe ik effectiever leerde omgaan met mijn 
kwelgeesten. Dat ik vrede heb met mezelf en dat ik houd van 
ieder stukje van mezelf, ongeacht mijn figuur. In plaats daarvan 
heb ik dit boek geschreven, de moeilijkste schrijfervaring van 
mijn leven, veel confronterender dan ik me ooit had voorgesteld. 
Toen ik begon aan Honger was ik ervan overtuigd dat de woor-
den vanzelf zouden komen, net als anders. Wat is een makkelijker 
onderwerp dan het lichaam waar ik al meer dan veertig jaar in 
rondloop? Maar ik besefte algauw dat ik niet zomaar de geschie-
denis van mijn lichaam schreef; ik dwong mezelf om onder ogen 
te zien wat mijn lichaam heeft doorstaan, hoeveel zwaarder het is 
geworden, en hoe moeilijk het was om te leven met dat gewicht 
en om het kwijt te raken. Ik werd geconfronteerd met mijn meest 
gênante geheimen. Ik heb mezelf opengescheurd en volledig 
blootgesteld. Dat is niet aangenaam. Dat is niet makkelijk.
 Ik wou dat ik genoeg kracht en doorzettingsvermogen had om 
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een succesverhaal te vertellen. Ik ben op zoek naar die kracht en 
dat doorzettingsvermogen. Ik ben vastberaden om meer te wor-
den dan mijn lichaam – dan wat mijn lichaam heeft doorstaan, 
wat het is geworden. Mijn vastberadenheid heeft me tot nu toe 
echter weinig opgeleverd.
 Dit boek is een biecht. De lelijkste, zwakste, kwetsbaarste 
stukjes van mij liggen op tafel. Dit is mijn werkelijkheid. Dit is 
de geschiedenis van een lichaam, het mijne, omdat het verhaal 
van een lichaam als het mijne doorgaans genegeerd, weggewuifd 
of bespot wordt. Als mensen een lichaam als het mijne zien, trek-
ken ze meteen allerlei conclusies. Ze denken dat ze het hoe en 
waarom van mijn lichaam zo kunnen doorzien. Dat is niet zo. 
Dit is geen succesverhaal, maar het is een verhaal dat verteld moet 
worden en dat het verdient om gehoord te worden.
 Dit boek gaat over mijn lichaam en mijn honger, en uiteinde-
lijk ook over verdwijnen, verdwalen en heel graag gezien en be-
grepen willen worden. Dit boek gaat over hoe ik langzaam maar 
zeker leerde om mezelf te laten zien en begrijpen.
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3

Moet ik, om het verhaal van mijn lichaam te vertellen, zeggen 
hoeveel ik op mijn zwaarst woog? Moet ik dat getal noemen, die 
beschamende waarheid die me voortdurend in een wurggreep 
houdt? Moet ik zeggen dat ik weet dat ik me niet zou moeten 
schamen voor hoe mijn lichaam nu eenmaal is? Of moet ik ge-
woon de waarheid vertellen en mijn adem inhouden tot je met je 
oordeel komt?
 Ik ben 1,90 meter lang en op mijn zwaarst woog ik 262 kilo. 
Dat is een onvoorstelbaar getal, ik kan het zelf amper geloven, 
maar op een gegeven moment was dat de realiteit van mijn li-
chaam. Ik hoorde dat getal voor het eerst in de Cleveland Clinic, 
een academisch ziekenhuis in Weston, Florida. Ik weet niet hoe 
ik het zover heb kunnen laten komen, maar eigenlijk weet ik het 
wel.
 Mijn vader ging met me mee naar de Cleveland Clinic. Ik was 
achter in de twintig. Het was juli. Buiten was het warm en broei-
erig, en alles was begroeid met sappig groen. In het ziekenhuis 
was de lucht koel en steriel. Alles was glad en opgepoetst – duur 
hout, marmer. Ik dacht: Hier ga ik mijn zomervakantie doorbren
gen.
 Er zaten zeven anderen in het vergaderzaaltje – een voorlich-
tingsbijeenkomst over een gastric bypass (een maagomleiding) – 
twee dikke mannen, een vrouw met licht overgewicht, haar ma-
gere echtgenoot, twee mannen in witte jassen en een andere forse 
vrouw. Terwijl ik de kring in me opnam, deed ik wat dikke men-
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sen meestal doen als ze bij andere dikke mensen in de buurt zijn: 
ik woog mezelf af tegen hun gewicht. Ik was dikker dan vijf van 
hen, slanker dan twee. Tenminste, dat is wat ik mezelf voorhield. 
Voor 270 dollar hoorde ik het grootste deel van de dag aan welke 
voordelen het had om een drastische ingreep in mijn lichaam te 
laten doen en zo af te vallen. Volgens de artsen was het ‘de enige 
effectieve behandeling tegen obesitas’. Zij waren de artsen. Zij 
hoorden te weten wat het beste voor me was. Ik wilde ze geloven.
 Een psychiater sprak met de aanwezigen over de voorbereidin-
gen voor de ingreep, hoe we met eten moesten omgaan zodra 
onze maag niet groter was dan een duim, dat we moesten ac-
cepteren dat de ‘normale mensen’ (zijn woorden) in ons leven 
soms probeerden om ons gewichtsverlies te saboteren omdat ze 
zo vasthielden aan het beeld van ons als dikke mensen. We kregen 
te horen dat ons lichaam de rest van ons leven een tekort aan 
voedingsstoffen zou hebben en dat we voor altijd een halfuur tus-
sen eten en drinken zouden moeten laten. Ons haar zou dunner 
worden, misschien zelfs uitvallen. We zouden last kunnen krijgen 
van het dumpingsyndroom, een aandoening waarvan de naam 
eigenlijk al genoeg zegt. En dan had je natuurlijk nog de moge-
lijke complicaties bij de ingreep. We konden tijdens de operatie 
overlijden of in de dagen erna een infectie oplopen.
 Het was een scenario met goed nieuws en slecht nieuws. Het 
slechte nieuws: ons leven en ons lichaam zouden nooit meer het-
zelfde zijn (als we de operatie al overleefden). Het goede nieuws: 
we zouden slank zijn. Voor het einde van het eerste jaar zouden 
we 75 procent van ons overtollige gewicht verliezen. We zouden 
zo goed als normaal worden.
 Wat de artsen voorspiegelden klonk zo aantrekkelijk, zo ver-
leidelijk: je sliep een paar uur en zodra je weer wakker werd, was 
je binnen een jaar van vrijwel al je problemen af, in ieder geval 
volgens de medische wereld. Als je jezelf natuurlijk in de waan 
liet dat je lichaam het grootste probleem was.
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 Na de voorlichting was er ruimte om vragen te stellen. Ik had 
geen vragen, laat staan antwoorden, maar de vrouw aan mijn 
rechterhand, een vrouw die daar duidelijk niet hoefde te zijn om-
dat ze niet meer dan twintig kilo te zwaar was, had het hoogste 
woord en stelde allerlei persoonlijke, vertrouwelijke vragen die 
hartverscheurend waren. Terwijl zij de artsen aan dit kruisver-
hoor onderwierp, zat haar echtgenoot naast haar te grijnzen. Het 
begon me te dagen waarom ze er was. Het draaide allemaal om 
hem en hoe hij haar lichaam zag. Dat is toch het toppunt van triest
heid, dacht ik, bewust negerend waarom ik in diezelfde kamer 
zat, bewust negerend dat ik zelf met enorm veel mensen te maken 
krijg die mijn lichaam zien voordat ze zelfs maar naar mij hebben 
gekeken.
 Later op de dag lieten de artsen filmpjes van de ingreep zien 
– camera’s en chirurgische instrumenten in glibberige holtes die 
sneden, hechtten en duwden en essentiële onderdelen van het 
menselijk lichaam verwijderden. De ingewanden waren vurig 
rood, roze en geel. Het had iets lachwekkends en angstaanjagends 
tegelijk. Aan mijn linkerhand zat mijn vader, lijkbleek, duidelijk 
aangedaan door de genadeloze vertoning. ‘Wat denk je ervan?’ 
vroeg hij zachtjes. ‘Het is één grote freakshow,’ zei ik. Hij knikte. 
Dit was de eerste keer in jaren dat we het ergens over eens waren. 
Toen het filmpje klaar was glimlachte de arts en vertelde hij jube-
lend dat het een korte ingreep was, uitgevoerd door middel van 
laparoscopie. Hij verzekerde ons dat hij in drieduizend operaties 
nog maar één patiënt was verloren – een man van 385 kilo, zei 
hij op verontschuldigende fluistertoon, alsof het lichaam van die 
man zo beschamend was dat hij het niet hardop kon uitspreken. 
Toen zei de arts hoeveel het ultieme geluk zou kosten: 25.000 
dollar, met een korting van 270 dollar voor de voorlichting zodra 
er een aanbetaling voor de operatie was gedaan.
 Voordat deze marteling voorbij was, volgde er nog een 
een-op-eenconsult met de arts in een aparte behandelkamer. Voor 
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de arts binnenkwam noteerde zijn coassistent mijn medische ba-
sisgegevens. Ik werd gewogen, gemeten, in stilte gekeurd. De 
coassistent luisterde naar mijn hartslag, voelde aan mijn lymfe-
klieren en maakte nog wat andere aantekeningen. Na een halfuur 
kwam de arts binnengewaaid. Hij bekeek me van top tot teen. 
Hij wierp een blik op mijn kersverse gegevens, bladerde vluchtig 
door de pagina’s. ‘Ja, ja,’ zei hij. ‘Je bent geknipt voor de ingreep. 
We zullen meteen een datum voor je prikken.’ Toen verdween 
hij weer. De coassistent schreef verwijsbriefjes voor de tests die ik 
van tevoren zou moeten ondergaan, en ik kreeg een schriftelijke 
verklaring dat ik het voorlichtingstraject had doorlopen mee naar 
huis. Ze deden dit duidelijk elke dag. Ik was niet uniek. Ik was 
niet bijzonder. Ik was niet meer dan een lichaam, een dat gerepa-
reerd moest worden, en zo lopen er zovelen rond op de wereld, in 
onze uitermate menselijke lijven.
 Mijn vader, die in het luxe ingerichte atrium op me zat te 
wachten, legde een hand op mijn schouder. ‘Zover ben je nog 
niet,’ zei hij. ‘Iets meer zelfbeheersing. Twee keer per dag bewe-
gen. Meer heb je niet nodig.’ Ik gaf hem gelijk, heftig knikkend, 
maar toen ik later alleen op mijn slaapkamer zat, verdiept in de 
folders die ik had meegekregen, kon ik mijn ogen niet afhouden 
van de voor-en-na-foto’s. Ik wilde – wil nog steeds – zo graag die 
‘na’.
 En ik weet nog wat het gevolg was van gewogen, gemeten en 
gekeurd worden, van dat onvoorstelbare getal: 262 kilo. Ik dacht 
dat ik wist wat schaamte was, maar die avond ontdekte ik pas 
echt wat het inhoudt. Ik wist niet of ik ooit nog over die schaam-
te heen zou komen en het op zou kunnen brengen om mijn li-
chaam onder ogen te komen, mijn lichaam te accepteren, mijn 
lichaam te veranderen.
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Dit boek, Honger, gaat over het leven als je niet een paar of zelfs 
twintig kilo te zwaar bent. Dit boek gaat over het leven als je 
honderdvijftig of tweehonderd kilo te zwaar bent, als je volgens je 
body mass index of bmi niet lijdt aan obesitas of morbide obesi-
tas, maar aan superobesitas.
 bmi is een begrip dat zo technisch en onmenslievend klinkt 
dat ik deze maatstaf graag in de wind sla. Toch is het een term en 
een maatstaf die de medische wereld helpt om een zekere orde 
aan te brengen in ordeloze lichamen.
 Je bmi bereken je door je gewicht in kilo’s te delen door je 
lengte in meters in het kwadraat. Wiskunde is moeilijk. Vervol-
gens zijn er verschillende categorieën waarin de mate van on-
handelbaarheid van het menselijk lichaam kan vallen. Als je bmi 
tussen 18,5 en 24,9 is, ben je ‘normaal’. Als je een bmi van 25 of 
hoger hebt, heb je overgewicht. Als je bmi 30 of hoger is, heb je 
obesitas, hoger dan 40 heb je morbide obesitas, en als je hoger 
dan 50 scoort, heb je superobesitas. Mijn bmi is hoger dan 50.
 In werkelijkheid zijn veel medische aanduidingen willekeurig. 
Zo hebben medische experts in 1998 op last van het Amerikaanse 
Hart-, Long- en Bloedinstituut de bmi-grens voor ‘normaal’ ge-
wicht verlaagd tot onder de 25 en daarmee het aantal Amerikanen 
met overgewicht verdubbeld. Een van de redenen voor deze ver-
laging: ‘Een rond getal als 25 is makkelijker te onthouden.’
 De begrippen zelf zijn vrij afschuwelijk. ‘Obesitas’ heeft een 
onaangename bijsmaak – het komt van het Latijnse obesus, wat ‘te 
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veel gegeten’ betekent. Dat is letterlijk gezien natuurlijk best te-
recht, maar als mensen het woord ‘obees’ gebruiken, bedoelen ze 
het niet alleen in die betekenis. Er zit een bepaalde beschuldiging 
in verpakt. Het is vreemd, en misschien ook best triest, dat artsen 
deze terminologie hebben bedacht, terwijl het hun voornaamste 
taak is om nooit iemand kwaad te doen. De toevoeging ‘morbide’ 
bestempelt een dik lijf als een doodvonnis, ook wanneer dat niet 
aan de orde is. Het begrip ‘morbide obesitas’ schildert dikke men-
sen af als wandelende doden, en de medische wereld behandelt 
ons ook zo.
 De culturele maatstaf voor overgewicht lijkt wel te zijn: ieder-
een die groter draagt dan maat 38, een lichaam heeft dat niet van 
nature aangenaam is voor het mannelijk oog of cellulitis op haar 
dijen heeft.
 Ik weeg nu geen 262 kilo meer. Ik ben nog steeds erg dik, maar 
ik weeg zo’n 70 kilo minder. Met iedere nieuwe poging tot een 
dieet schraap ik er weer een paar kilo af. Het is allemaal relatief. 
Ik ben niet slank. Dat zal ik ook nooit worden. Om te beginnen 
ben ik lang. Dat is zowel mijn vloek als mijn redding. Ik ben een 
verschijning, zegt men. Ik neem ruimte in. Ik ben intimiderend. 
Ik wil geen ruimte innemen. Ik wil onopgemerkt door het leven 
gaan. Ik wil me verstoppen. Ik wil verdwijnen tot ik de controle 
over mijn lichaam heb teruggekregen.
 Ik weet niet hoe ik het zover heb kunnen laten komen, maar 
eigenlijk ook wel. Dat is mijn refrein. Ik verloor de controle over 
mijn lichaam doordat er steeds meer aan bleef hangen. Ik begon 
te eten om mijn lichaam te veranderen. Dat was een bewuste keu-
ze. Een groep jongens had me gebroken en ik overleefde het ter-
nauwernood. Ik wist dat ik niet nog zo’n aanslag op mijn lichaam 
kon doorstaan, dus begon ik te eten, omdat ik dacht dat als mijn 
lichaam afstotelijk was, ik mannen op afstand kon houden. Zelfs 
op die jonge leeftijd begreep ik dat dik zijn onaantrekkelijk is 
voor mannen, dat ze het zelfs hun minachting niet waard vinden, 
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en ik had mijn portie minachting wel gehad. Dat leren de mees-
te meisjes – dat we klein en slank moeten zijn. We mogen geen 
ruimte innemen. We moeten gezien, maar niet gehoord worden, 
en als we gezien worden, moeten we mannen – en de hele maat-
schappij – met ons uiterlijk behagen. De meeste vrouwen weten 
dit, dat er van ons verwacht wordt dat we onszelf wegcijferen, 
maar het moet worden uitgesproken, hardop, keer op keer, zodat 
we ons tegen die verwachtingen kunnen verzetten.
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Het is belangrijk om te vermelden dat mijn leven in tweeën is ge-
spleten, ruw doormidden gehakt. Er is een voor en een na. Voor 
ik zwaarder werd. Nadat ik zwaarder werd. Voor ik verkracht 
werd. Nadat ik verkracht werd.
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In het ‘voor’-deel van mijn leven was ik ontzettend jong en be-
schermd. Ik wist van toeten noch blazen. Ik wist niet dat ik be-
schadigd kon worden, of de mate waarin. Ik wist niet dat ik mijn 
ellende een stem kon geven. Ik wist niet dat er betere manieren 
waren om met die ellende om te gaan. Van alle dingen die ik nu 
weet waarvan ik wou dat ik ze toen wist, wou ik vooral dat ik had 
geweten dat ik met mijn ouders kon praten en hulp kon zoeken, 
dat ik me tot iets anders kon wenden dan eten. Ik wou dat ik toen 
wist dat het niet mijn schuld was dat ik verkracht werd.
 Eten kende ik wel, dus at ik, omdat ik begreep dat ik zo meer 
ruimte kon innemen. Ik kon mezelf steviger, sterker, veiliger ma-
ken. Door hoe ik mensen naar dikke mensen zag staren, door hoe 
ik zelf naar dikke mensen staarde, wist ik dat overgewicht niet 
aantrekkelijk was. Als ik niet aantrekkelijk was, zou niemand me 
meer pijn willen doen. Of dat hoopte ik tenminste, want in het 
‘na’-deel van mijn leven had ik al te veel pijn doorstaan. Ik wist 
te veel over pijn, maar ik wist niet hoeveel meer een meisje kan 
doormaken tot ik eraan moest geloven.
 Maar. Dit heb ik teweeggebracht. Dit is het lichaam dat ik 
heb gecreëerd. Ik ben zwaarlijvig – mijn armen, benen en buik 
zijn grote bruine vetrollen. Uiteindelijk kon het vet nergens meer 
heen, dus baande het zich een weg over mijn lichaam. Mijn huid 
is bezaaid met striae, mijn gigantische dijen zitten vol putjes van 
de cellulitis. Het vet heeft een nieuw lichaam gevormd, een li-
chaam waarvoor ik me schaamde maar waarin ik me wel veilig 
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voelde, en als ik iets nodig had was het een gevoel van veiligheid. 
Ik moest me voelen als een vesting, ondoordringbaar. Ik wilde 
dat niets of niemand me nog kon raken.
 Ik heb het mezelf aangedaan. Het is mijn eigen schuld en ver-
antwoordelijkheid. Dat houd ik mezelf voor, al zou ik de ver-
antwoordelijkheid voor dit lichaam niet in mijn eentje moeten 
dragen.
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Dit is de realiteit van een leven in mijn lichaam: ik zit opgesloten 
in een kooi. Het frustrerende aan kooien is dat je opgesloten zit, 
maar toch precies kunt zien wat je wilt. Je kunt naar buiten rei-
ken, maar slechts een klein stukje.
 Ik zou makkelijk kunnen doen alsof ik geen enkel probleem 
heb met mijn lichaam. Ik wou dat ik mijn lichaam niet zag als 
iets waarvoor ik me moet verontschuldigen of wat ik moet ver-
antwoorden. Ik ben feministe en ik geloof dat we af moeten van 
de starre schoonheidsnormen waardoor vrouwen zich willen con-
formeren aan onrealistische idealen. Ik vind dat we een brede-
re definitie van schoonheid nodig hebben, een die ruimte laat 
voor lichamen in alle soorten en maten. Ik vind het belangrijk 
dat vrouwen zich prettig voelen in hun eigen lichaam zonder dat 
ze alles aan hun lichaam moeten veranderen om dat gevoel te 
krijgen. Ik geloof – of wil geloven – dat mijn waarde als mens niet 
afhangt van mijn gewicht of uiterlijk. Doordat ik ben opgegroeid 
in een maatschappij die een ongezonde invloed op vrouwen heeft 
en voortdurend probeert om vrouwenlichamen in het gareel te 
krijgen, weet ik hoe belangrijk het is om weerstand te bieden aan 
onredelijke normen voor hoe mijn lichaam of dat van een ander 
eruit zou moeten zien.
 Wat ik weet en wat ik voel zijn twee heel verschillende dingen.
 Me prettig voelen in mijn lichaam draait niet alleen om 
schoonheidsnormen. Het draait niet alleen om idealen. Het 
hangt vooral samen met hoe ik van dag tot dag in mijn vel zit.
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 Ik voel me niet prettig in mijn lichaam. Bijna elke vorm van 
fysieke inspanning kost moeite. Als ik rondloop voel ik alle extra 
kilo’s die ik moet meezeulen. Ik heb geen uithoudingsvermogen. 
Als ik langere tijd achter elkaar moet lopen, krijg ik last van mijn 
heupen en kuiten. Ik heb last van mijn voeten. Last van mijn 
onderrug. Ik heb eigenlijk vrijwel altijd ergens pijn. Elke ochtend 
ben ik zo stijf dat ik overweeg om de rest van de dag gewoon in 
bed te blijven liggen. Ik heb een beknelde zenuw, dus als ik te 
lang blijf staan verlies ik het gevoel in mijn rechterbeen en moet 
ik een beetje rondstrompelen tot het weer terugkomt.
 Bij warm weer zweet ik overmatig, met name in mijn gezicht, 
en dan voel ik me ongemakkelijk en ben ik voortdurend bezig 
om mijn zweet af te vegen. Stroompjes zweet ontspringen tussen 
mijn borsten en er liggen hele poeltjes onder aan mijn rug. Mijn 
t-shirt wordt klam en ik krijg zweetplekken. Ik heb het gevoel 
dat mensen naar me staren terwijl ik loop te zweten en het me 
kwalijk nemen dat ik zo’n onhandelbaar lichaam heb dat zo bui-
tensporig zweet, dat durft te laten zien hoeveel moeite alles kost.
 Er zijn dingen die ik graag zou willen kunnen die mijn lichaam 
niet toelaat. Als ik met vrienden ben, kan ik ze niet bijhouden, dus 
verzin ik voortdurend smoesjes waarom ik langzamer loop dan 
zij, alsof ze dat niet allang weten. Soms doen ze alsof ze het niet 
weten en soms lijkt het alsof ze er werkelijk geen benul van heb-
ben dat niet alle lichamen hetzelfde bewegen en evenveel ruimte 
innemen als ze onmogelijke voorstellen doen, bijvoorbeeld naar 
een pretpark gaan, drie kilometer heuvelopwaarts lopen naar een 
stadion of een berg beklimmen voor het mooie uitzicht.
 Mijn lichaam is een kooi. Een kooi die ik zelf in elkaar heb 
gezet. Ik probeer nog steeds om eruit te ontsnappen. Dat probeer 
ik nu al meer dan twintig jaar.
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Als ik zo over mijn lichaam schrijf helpt het misschien om het 
in al deze zwaarlijvigheid als een plaats delict te beschouwen. Ik 
moet het fysieke resultaat bestuderen om de oorzaak te kunnen 
achterhalen.
 Ik zie mijn lichaam liever niet als een plaats delict. Het is geen 
fijn idee dat het een plaats is waar iets volledig uit de hand is ge-
lopen, die afgezet en onderzocht moet worden.
 Is mijn lichaam een plaats delict als ik al weet dat ik de dader 
ben, of in ieder geval een van de daders?
 Of moet ik mezelf beschouwen als het slachtoffer van de mis-
daad die tegen mijn lichaam is begaan?
 Ik ben op zoveel manieren getekend door wat ik heb meege-
maakt. Ik heb het overleefd, maar daar eindigt het verhaal niet. 
Door de jaren heen heb ik geleerd hoe belangrijk het is om te 
overleven en je het label ‘overlever’ toe te eigenen, maar ik heb 
geen moeite met het label ‘slachtoffer’. Ik geloof ook niet dat 
ik me hoef te schamen als ik zeg dat ik door mijn verkrachting 
slachtoffer werd en dat ik tot op de dag van vandaag, naast alle 
andere dingen die ik ben, nog steeds slachtoffer ben.
 Het heeft lang geduurd, maar tegenwoordig geef ik de voor-
keur aan ‘slachtoffer’ boven ‘overlever’. Ik wil de ernst van wat er 
gebeurd is niet wegwuiven. Ik wil niet doen alsof ik een positieve 
zegetocht heb gemaakt. Ik wil niet doen alsof er niets aan de hand 
is. Wat er gebeurd is draag ik altijd mee, ik leef verder zonder te ver-
geten, zonder te doen alsof het geen littekens heeft achtergelaten.


