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PAS TOEN HAAR GEWICHT
LEVENSBEDREIGEND
WERD, KREEG LISA (38)
DOOR WAAR HAAR VRIEND
MEE BEZIG WAS.
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“WE WAREN BIJNA VIER JAAR SAMEN TOEN IK ZIJN TACTIEK BEGON TE DOORZIEN. DAARVOOR HAD NIELS ZIJN SPEL ZO

subtiel gespeeld dat ik het niet in de gaten had gehad. Ik wist niet eens dat er feeders bestonden, laat staan dat uitgerekend de man die ik als
mijn grote liefde zag er eentje was. Van het slechtste soort nog wel. Dat je partner je afvalpogingen boycot, zich in onmogelijke bochten wringt
opdat jij je maar weer volvreet, ook al wéét hij dat jij daar ongelukkig onder bent. Sterker nog, dat hij er zelfs op uit is je vet te mesten, zelfs als
je gewicht levensbedreigend is. Dat verzin je toch niet?
Mijn ouders gingen uit elkaar toen ik elf jaar was. Ik ging bij mijn vader wonen en was daar vaak alleen. Eten werd mijn uitlaatklep. Vooral 
‘s avonds laat vrat ik mijn emoties weg. Toen ik ging studeren, had ik al een BMI van bijna 28. Maar ik heb een leuk gezicht, een grote bos krullen
en ik ben niet op mijn mondje gevallen. Ik had geen slank lichaam nodig om me zelfverzekerd te voelen of om mannen aan de haak te slaan.
Mijn vreetbuiten gingen over, maar ik bleef een emotie-eter. En voor sporten krijg je mij niet warm.
Dus kwam er elk jaar een paar kilo bij. Zeker toen ik kort na elkaar mijn baan en mijn relatie
kwijtraakte, ging het hard. Op het moment dat ik Niels ontmoette, woog 112 kilo. Zo zwaar was
ik nog nooit geweest en mijn zelfbeeld was daardoor aan het wankelen. Misschien was ik anders
niet eens op Niels gevallen, want het was voor mij zeker geen liefde op het eerste gezicht. Maar
hij veroverde me met complimenten. Hij keek tegen me op, noemde mij far out of his league. Daar
was ik gevoelig voor. Natuurlijk was er méér. Hij was intelligent, kon mij laten lachen en streelde
mijn lichaam zo teder als ik niet eerder had meegemaakt. Dat hij zo zorgzaam was, liet ik mij graag
aanleunen. Liever dan mij aan mijn koolhydraatarme dieet houden, ging ik mee in zijn verwennerijen.
Hij trakteerde me op uitgebreide ontbijtjes op bed, luxe diners en taart bij iedere gelegenheid. In het
eerste jaar van onze verliefdheid stond ik nooit op de weegschaal – ik had wel iets beters te doen.
Niels verleiden, bijvoorbeeld. In lingerie voelde ik mij de allermooist.
Na ongeveer een jaar kantelde dat gevoel. Ik paste mijn oude kleding niet meer, nieuwe dingen
kopen waarin ik me nog lekker voelde, werd steeds moeilijker. Ik kreeg bovendien meer last van
mijn gewrichten. Ook begon ik mij minder zeker te voelen bij Niels. Hij keek op straat naar andere
TEKST LYDIA VAN DER WEIDE

vrouwen, veel slanker dan ik. En begon opmerkingen te maken over mijn gewicht. Altijd verhuld,
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‘Toen ik met
hem over
een maag
verkleining
sprak, ging
hij totaal uit
zijn dak’

laten snijden’ – als het niet bitter was, zou ik er nu om lachen. Want een
gezond lichaam: ammehoela. Maar ik luisterde en ging naar een diëtiste,
die me een streng voedingsplan meegaf. Hoewel ik Niels expliciet vroeg
om mij te steunen en hij dat beloofde, bleef hij er dwars over doen. Zei
dat ik niet alles moest geloven wat ‘dat mens’ beweerde. Dat olijfolie júist
gezond was. Wanneer hij kookte waren de gerechten consequent te vet
en de porties te groot.
De ruzies die hij steeds vaker uitlokte, waren nog geniepiger. Achteraf
gezien heeft hij dat altijd al gedaan, steeds net wanneer ik eindelijk goed
bezig was. Niels speelde in op het feit dat ik een emotie-eter ben. Hij
werd boos om niets, liep de deur uit, en bleef vervolgens de hele avond

zoals een argeloos: ‘Zeg, zou jij eigenlijk wel in de vliegtuigstoeltjes van

weg en negeerde mijn telefoontjes. Later was hij zelfs weleens een hele

Ryanair passen?’ Hij ontkende dat hij het vervelend bedoelde, maar

nacht kwijt, allemaal om mij extra stress te bezorgen. En nog besefte ik

deed het iedere keer weer. Boos werd ik nooit, want in mijn hart vond

niet wat er aan de hand was.

ik dat hij groot gelijk had. Ik snapte ook best dat hij nog maar weinig

Tot het mijn diëtiste opviel dat iedere keer wanneer ik van mijn dieet

zin had in sex.

afgeweken was, de naam van Niels opdook. Ze stelde me impertinente

Ik probeerde mijn voedingspatroon aan te passen en was daar heel

vragen over mijn seksleven. Kickte Niels soms op mijn stevige lichaam?

serieus in. Niels ging er opvallend laconiek mee om. Hij bleef lekkere

Nee, dat niet – ons seksleven stelde juist helemaal niets meer voor. Dat

dingen mee naar huis nemen. Nam me vaak als verrassing mee uit eten

Niels mij vetmestte omdat hij dat zelf zo aantrekkelijk vond, lag daarom

en stond er dan op om voor mij te bestellen. Pogingen om een tijdje niet

niet voor de hand. Maar toen ik de term feeder op internet intikte, was

te drinken – alcohol maakt dik, bovendien kreeg ik dan zin in snacks

het mij evengoed in een mum van tijd duidelijk. De liefde van Niels was

– torpedeerde hij door te zeggen dat hij het zo ongezellig vond, of door

helemaal geen liefde. Het was ziekelijke bezitsdrang van een man die

onverwacht thuis te komen met een ‘unieke fles wijn’. Als toetje sloofde

mij koste wat kost klein wilde houden.

hij zich dan enorm uit in bed, waardoor ik dagen op wolken liep en mijn

Het is nu anderhalf jaar uit. Niels heeft me nog maanden lastiggevallen

dieet vergat. Zo ging het keer op keer op keer. En kreeg ik steeds meer

– tot hij wist dat ik een gastric bypass had ondergaan. Dat hij me

een hekel aan mezelf. Doordat mijn zelfbeeld steeds negatiever werd,

toen liet vallen, was het laatste bewijs dat ik nodig had. Ja, ik heb een

begon ik mezelf te isoleren. Met vriendinnen ging ik niet meer uit, ik

maagverkleining laten uitvoeren, want na onze relatiebreuk verloor ik

voelde me kolossaal naast hen. Zij waren bovendien bezig met kinderen

mezelf opnieuw in eetbuien. Het roer moest om en wel nu. Zeker omdat

krijgen, terwijl ik wist dat dat voor mij – met dit gewicht – gevaarlijk zou

ik nog steeds een kinderwens heb. En die laat ik mij niet door Niels

zijn. Mijn arts had me daar ongevraagd op gewezen, toen ik vanwege

afnemen. Op dit moment weeg ik 98 kilo. Als ik in de spiegel kijk,

een doodgewone keelpijn bij hem zat. Zo vernederend. In tranen belde

zie ik een vrouw die er – alhoewel nog steeds mollig – prima uitziet.

ik Niels, die troostend slagroomsoesjes haalde. ‘Wat een klootzak, die

Ik mag er absoluut zijn. Maar dat voel ik nog helemaal niet zo. Mijn

dokter’, zei hij. En: ‘Je moet een andere huisarts nemen.’ Natuurlijk, ik at

jaren met Niels hebben mijn zelfvertrouwen vernietigd, ik moet mezelf

de soesjes zélf op. Dat is en blijft mijn eigen verantwoordelijkheid. Toch

opnieuw uitvinden. En accepteren dat ik zo stom was om al die jaren

realiseer ik mij nu dat iemand die echt van je houdt, je op een totaal

te denken dat ik een goede relatie had. Gelukkig krijg ik veel steun van

andere manier behoort op te vangen.

mijn omgeving. Niels? Daar spuug ik op. En ik hou hem in de gaten.

Ik raakte in de buurt van de 140 kilo. Mijn zelfbeeld was op dat moment

Als ik ontdek dat hij een nieuwe vaste relatie heeft, zal ik niet aarzelen

gekrompen tot nul. Ik sprak met Niels over een gastric bypass. Hij ging

om zijn vriendin te waarschuwen. Hij mag niet nog eens iemand dit

totaal uit zijn dak, stond niet toe ‘dat ik in een gezond lichaam zou gaan

aandoen.” P
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