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Inleiding

Ik heb veel pogingen gedaan om de volgende hoofdstukken 
te schrijven want ik wens dat dit boek het verhaal van mijn 
reis zal zijn, een reis door anorexia nervosa, maar ook een reis 
met God naar de volheid van het leven in zijn dienst. Het is een 
zoektocht om mijn ware ik te vinden, geen autobiografie. Toch 
ben ik me er diep van bewust dat de wortels van een eetstoor-
nis of van enige andere psychische ziekte vaak in de kinder-
tijd liggen. Wie we zijn wordt in grote mate bepaald door onze 
ouders en de omstandigheden van onze geboorte. De vroege 
jaren van afhankelijkheid en kwetsbaarheid zijn heel beslis-
send in de vorming van onze toekomstige psyche. Dat geldt 
zeker voor mij en daarom ben ik mijn verhaal begonnen met 
een beetje familiegeschiedenis.

Anorexia heeft mijn leven meer dan vijftig jaar beheerst, 
samen met mijn roeping tot het religieuze leven. Mijn weg is er 
één geweest van tweestrijd, waarbij ik steeds probeerde te rea-
geren op twee verschillende stemmen in mijn hoofd, die elkaar 
voor het grootste deel tegenspraken. De hierna volgende blad-
zijden zijn daarom in veel opzichten het verhaal van een per-
soonlijk gevecht met anorexia en met een God die zoveel lief-
heeft dat Hij nooit opgeeft.

Mijn doel was inzicht te geven in de geest van iemand met 
een eetstoornis, want ik weet hoe moeilijk het is voor iemand 
die de ziekte niet ondervonden heeft, om de wijze van denken 
te begrijpen die achter het maatschappelijk misschien onaan-
vaardbare gedrag zit. Voor hen die de ziekte hebben, is het 
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echter even moeilijk om te weten wat ‘normaal’ is. Het was bij-
voorbeeld voor mij ondenkbaar hoe iemand zich gelukkig kon 
voelen in het lichaam van een vrouw of genoegen kon vinden 
in uit eten gaan. Zoals u in mijn verhaal zult zien, kunnen de 
talrijke angsten die het leven regeren en het gedrag bepalen, 
vaak de oorzaak zijn van veel lijden en misverstand, zowel 
voor de patiënte als voor de mensen die om haar bezorgd zijn.

Iedereen is in Gods ogen een uniek individu van gelijke 
waarde. Voor mij heeft mijn herstel er in bestaan die waarheid 
te ontdekken. Het volgen van een therapieprogramma voor 
anorexia heeft mij inzicht en eigenwaarde gegeven. Ik kan het 
verleden niet veranderen: het heeft mij gemaakt tot wie ik ben 
en anorexia zal altijd een deel van me zijn. Maar zij is geen ver-
nietigende stem meer die me vastgebonden houdt in anorexia 
nervosa, maar veeleer een positief deel van mijn eigen weg 
naar genezing, waardoor ik de unieke persoon geworden ben 
die God wilde dat ik zou zijn. Zonder de ziekte zou ik nooit 
tot de diepte van dat begrip of tot de onbegrensde dankbaar-
heid en waardering gekomen zijn, die ik nu heb voor een leven 
waarvan ik niet wist of kon dromen dat het mijn leven zou 
zijn. Het is een leven dat eindelijk vrij is, open voor vertrou-
wen en wederzijdse liefde. Mijn geschiedenis maakt nu deel 
uit van mijn gebedsleven. Ik ben één met al degenen die onder 
enige vorm van psychische ziekte lijden en ik geef mijn leven 
terwijl ik bid dat velen de weg naar genezing mogen vinden en 
een God ontdekken die hen onvoorwaardelijk liefheeft.

Ik zou graag allen die me geholpen hebben en mijn reis moge-
lijk gemaakt hebben, willen bedanken en ook degenen die het 
nu goedvinden dat ik hen in de volgende bladzijden verwerk. 
Ik schrijf dit boek vooral als dankzegging aan God wiens hand 
van voorzienigheid iedere stap van me geleid heeft. Hij heeft 
in deze lange strijd elk kwaad in een goed veranderd en elke 
zwakte in sterkte, vaak genoeg zonder mijn medewerking. Die 
strijd met God en met anorexia is voorbij. 


