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Soort ziekte: autobiografisch verhaal van Carrie over de ziekte die haar vader krijgt 
(anker) en waarom hij uiteindelijk via euthanasie sterft. 
 

Over de schrijfster: Carrie is een Rotterdamse die veel heeft geschreven via boeken 
en columns over haar leven als maatschappelijk werkster, over eigen ervaringen en 
o.a. over drugsopvang en hoeren. Ze schreef o.a. “Koninginnen van de nacht” (2003), 
“Blijf nog even” (2001), “Het binnenhof der Lage Lusten”, een keihard “Kusje”, 
“Carrie Op Oorlogspad”. 
 

Soort egodocument: Het boek is geschreven vanuit de ogen van een dochter wiens 
vader ernstig ziek is (kanker) en besluit euthanasie te willen. Het is het soort 
egodocument dat gaat over de ervaring, verhaalt over hoe het is om dingen mee te 
maken. Een getuigenis. 
 

Stijl: Carrie schrijft heel direct. Het boek is autobiografisch en dus vanuit het ik 
perspectief geschreven, met terugblikken op eerdere jaren en haar relatie tot haar 
ouders. Doorspekt met Rotterdams ‘dialect Ah joh, niks bonje’. Het leest makkelijk 
weg. Carrie schrijft recht vanuit het hart. 
 

Korte samenvatting: Carrie begint met te vertellen dat alle kinderen bij haar 
ouders moeten komen. Haar vader blijkt om euthanasie gevraagd te hebben, nadat hij 
6 jaar lang ziek is geweest. Ze beschrijft de doodsstrijd en dat hij besluit euthanasie te 
willen omdat hij steeds minder kan. Gedurende deze periode vertelt Carrie in flash 
backs over haar leven, wat ze allemaal heeft uitgespookt en hoe haar ouders daar een 
rol in hebben gespeeld. Daar ga ik nu even niet op in. In 1995 werd haar vader weer 
ziek en in april van 2001 gaf hij het op. Op een dag zei hij: 'Ik wou maar eens gaan 
voor euthanasie'. De laatste middag van zijn leven kookte Carrie voor het hele gezin. 
De dokter kwam om een infuus aan te brengen en zou een paar uur later terugkomen 
voor het spuitje. De knop van het gasfornuis deed het niet en Carrie vroeg eerst haar 
moeder en zus hoe het moest. Haar vader kwam uit bed om te helpen en zei tegen 
haar moeder: 'Vergeet morgen nou niet de loodgieter te bellen'. Een paar uur later 
kreeg hij de vloeistof ingespoten. Het laatste wat hij zei was: 'Wanneer ga ik het 
merken?' en toen was hij weg. 
 

Wat viel op: Wat opvalt is dat Carrie zo eerlijk schrijft. Over hoe alledaags hele 
indrukwekkende gebeurtenissen zijn. Over angsten, andere manier van in het leven 
staan, gebreken en ontroerende zaken. 
Citaten: ‘Ik heb mijn lichaam vermaakt aan de wetenschap. Er komt geen 
begrafenis, geen crematie en geen afscheidsplechtigheid’. Elly wordt spierwit. ‘Dat 
kan niet,’ zegt ze geschrokken, ‘ik wil erbij zijn, mijn kinderen willen erbij zijn. Er 
moet toch iets overblijven om u te kunnen gedenken.’ Dan zegt mijn vader, met een 
grijns die verdacht veel lijkt op het grijnzen waarmee hij mij heeft grootgebracht; 
‘Gedenken? Dan koop je maar een vaas bij de Blokker en zet je er met viltstift mijn 
naam op.’(pag. 8). 
….’Of de thuiszorg nog steeds komt? Of dat aardige mensen zijn. Mijn vader die al een 
tijdje met zijn hoofd gebogen zit, veert ineens op. ‘Nee, het zijn geen aardige 
mensen! Het zijn nare kleffe wijven, die de hele tijd maar aan je willen zitten. Gaat 
het een beetje meneer Jansen? Zou u er niet over willen praten, meneer Jansen? 



Terwijl ze dan maar aan je zitten te friemelen en, gadverdamme, nog een arm om je 
heen slaan ook! ….Hij raast en tiert maar door. Dat ze hem elke dag onder de douche 
slepen en dat hij dan in hun bijzijn in zijn blote kont moet staan. Dat hij er genoeg 
van heeft.’ (pag 51-52). 
 

Recensies : Kunst.com ‘Blijf nog even’ door Carrie, Ode aan haar vader. Na het 
schrijven van columns voor Radio Rijnmond en het radioprogramma "Spijkers met 
koppen" waagt Carrie zich nu aan haar eerste roman. Dit autobiografisch verhaal 
vertelt haar leven met haar vader en zijn doodstrijd. Het thema euthanasie is een zeer 
heikel punt in bijna elk gezin. Carrie's vader blijkt echter zeer resoluut in zijn keuze. 
Hij wil zijn strijd tegen kanker niet verder zetten. Zijn vrouw en kinderen staan hem 
tot op het laatste moment bij en respecteren zijn keuze. Toch blijken de verhoudingen 
binnen het gezin niet altijd probleemloos te zijn. Naast het verhaal over de 
doodsstrijd van haar vader blikt Carrie terug op haar eigen leven en de omgang 
daarin met anderen en vooral haar vader. Ze schaamt zich niet om te vertellen dat 
haar en zijn koppigheid vaak de bron was van jarenlange stiltes tussen hun beiden. 
Haar keuzes in haar leven waren vaak niet de zijne en dat zorgt ook voor de nodige 
strubbelingen. Carrie is niet te beroerd om haar eigen levenswandel ongekuist te 
vertellen. Zo geeft ze openlijk toe dat haar vader een hartaanval kreeg na een ruzie 
met haar over het roken van een joint. Ook over haar eigen liefdesleven is ze zeer 
eerlijk. Ze neemt geen blad voor de mond in dit boek en dat aspect verleent het zeker 
en vast de nodige charme. Het leest als een trein. Carrie heeft nooit evidente keuzes 
in haar leven gemaakt, dit zorgde voor heel wat moeilijkheden maar vooral ook voor 
een leven dat zij leidt zoals zij wil en dat door niemand gedicteerd is. Harry de Bock 


