
Naja Marie Aidt: ‘Het boek van Carl’ Heeft de dood iets van je afgenomen geef het dan 
terug. Uitgeverij Querido, Amsterdam 2018. ISBN 9789021408538 (Ongeval/ Dood/ 
Rouw/ Persoonlijke relaties/ PO/AG) Zie ook: www.querido.nl   
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst: ‘"Ik hef mijn glas op en proost met mijn oudste zoon. Boven slapen zijn 
zwangere vrouw en zijn dochter. Buiten is de maartnacht koud en helder. "Op het leven!" 
zeg ik wanneer de glazen tegen elkaar klinken met een breekbaar en mooi geluid. Mijn 
moeder zegt iets tegen de hond. Dan gaat de telefoon. We nemen niet op. Wie zou ons zo 
laat op een zaterdagavond kunnen bellen?' 
 
In maart 2015 overlijdt Naja Marie Aidts een na oudste zoon Carl op 25-jarige leeftijd 
door een tragisch ongeluk. Het boek van Carl beschrijft het eerste jaar na dat 
verschrikkelijke telefoontje tot de schok van zijn dood langzaam wordt gedempt. Het is 
zowel een nuchter verslag van hoe het is om te leven na het verlies van een kind – het 
laat zien hoe verdriet je relatie met de werkelijkheid, je geliefden en de tijd verandert – 
als een poëtisch boek over verlies en liefde. Het boek van Carl is hartverscheurend mooi.’ 
 
Over de schrijfster: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Naja_Marie_Aidt  Naja Marie Aidt (1963) is een Deense 
dichtster en schrijfster. Zie ook: https://litteratursiden.dk/forfattere/naja-marie-aidt  
 
Recensies/Extra: 
https://www.chicklit.nl/boekrecensies/164898/recensie-boek-van-carl   
https://www.bol.com/nl/p/het-boek-van-
carl/9200000086440911/?Referrer=ADVNLGOO002008P-G-56741762070-S-
441678729316-9200000086440911&&Referrer=ADVNLGOO002008P-G-
56741762070-S-441678729316-
9200000086440911&gclid=CjwKCAiAlvnfBRA1EiwAVOEgfHJPDTJMyoBVfcprQAUBsj
JQOuqe2ugkywyfsT9qGf6ZZHD0CRMUmBoCWysQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds T. van 
Oirschot-Sparla: ‘Carl, een vrolijke, begaafde jongeman van 25 jaar, sprong tijdens een 
onomkeerbare psychose door gebruik van paddenstoelen uit het raam van de vierde 
verdieping. Dat gebeurde in maart 2015. Zijn moeder, een begaafde Deense auteur, 
meerdere malen bekroond, schreef erover. Het werd een aangrijpend relaas. Bovendien 
geven gedichten en teksten van de schrijfster, van haar verongelukte zoon en van veel 
beroemde schrijvers en dichters het boek een grote literaire waarde. Het is als het ware 
een práchtig document, een eerbetoon aan de verongelukte jongen. De auteur vertelt ook 
over zijn herhaalde opmerking – als het gesprek erover ging – dat hij na zijn dood 
begraven wilde worden, niet gecremeerd, omdat hij één wilde zijn met de natuur. Heel 
duidelijk wordt ook dat het toestemming geven voor donatie van organen van een 
geliefde dode zeer pijnlijk en moeilijk kan zijn voor de nabestaanden. Geen gemakkelijk, 
maar aangrijpend boek.’ 
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