
Joosje Duk: ‘Ik zie je bij de uitgang’ Een ode aan de onverbrekelijke band tussen een 
dochter en haar vader. Lebowski Publishers, Amsterdam 2021.( Corona/ Long Covid/ 
Coronaperikelen/ Intensive Care/ Ziekenhuisopname/ PO) Zie ook:  
www.lebowskipublishers.nl en www.joosjeduk.com   
 
Soort boek/ziekte stijl: 
“Eind maart werd mijn vader ziek. Eerst was hij gewoon niet zo lekker, maar toen 
hadden we nog niet heel erg het idee dat het corona was. Op 1 april werd hij ineens 
kortademig en toen ging het heel erg snel. Ik heb die periode heel letterlijk tussen 
hoop en vrees geleefd. Het was heel intens.” Vader Rogier Duk: “Ik heb luid en 
duidelijk tegen de arts gezegd dat mijn leven nog niet voltooid was.” 
 
In het literaire debuut van Joosje Duk ‘Ik zie je bij de uitgang’ vertelt de schrijfster 
het hartverscheurende verhaal van haar vader Rogier Duk, die ternauwernood corona 
overleefde. Ze schrijft over de angstige periode toen haar vader in coma lag en schetst 
een gedetailleerd beeld van de situatie op de IC tijdens de eerste coronagolf vorig jaar 
april. (Bron: https://op1npo.nl/2021/09/28/joosje-duk-schreef-een-boek-over-haar-
vader-die-ternauwernood-corona-overleefde/) 
  
Over de schrijfster:  
Joosje Duk (1994) groeide op in een gezin met een zoon en een dochter, Ruben en 
Joosje. Haar vader was advocaat, haar moeder rechter. Haar ouders scheidden nadat 
de kinderen uit huis waren. Zij hielden een goede band. Joosje Duk studeerde, 
woonde en werkte samen met haar vriend in New York, maar waren en Nederland 
toen Amerika de grenzen sloot vanwege Corona. Zij is scenarioschrijver en regisseur, 
maakte diverse films en series. Dit is haar eerste boek dat gaat over de Corona die 
haar vader opliep. Zie ook: https://joosjeduk.com/about  
 
Bespreking:  
Covertekst: ‘‘Het komt goed, lieve papa. Je gaat gewoon even slapen, en dan... komt 
het goed.' 'Hoe weet je dat?' vraagt hij voorzichtig. Het is even stil. Ik zoek naar een 
antwoord dat ik niet heb.’ 
 
Begin april 2020. De wereld wordt langzaam wakker in een nieuwe realiteit wanneer 
Rogier Duk plotseling onwel wordt en in het ziekenhuis belandt. Hij blijkt een van de 
eerste ernstige coronapatiënten te zijn op een moment dat er nog vrijwel niets bekend 
is over het verloop van de ziekte. Duizend vragen, geen antwoorden. Elke dag bezoekt 
Joosje haar vader op de intensive care; een plek die we vooral kennen van de 
angstaanjagende beelden in het nieuws, maar die abstract blijft tot je er geweest bent. 
Er wordt haar aangeraden een dagboek bij te houden, zodat haar vader zijn ic-tijd 
later beter kan verwerken. Alles schrijft ze op: van de intieme momenten met haar 
vader tot de grapjes van de verpleging. Met ontroerende eerlijkheid en een ijzersterk 
gevoel voor detail vertelt Joosje hoe haar eigenzinnige familie zich door de periode 
vecht die zoveel Nederlanders hebben moeten doormaken. …’ 
 
Wat viel op:  
Nadruk van het boek ligt op de periode waarin Rogier Duk op de Intensive Care 
opgenomen was in een ziekenhuis in Den Haag. De revalidatieperiode wordt niet 
beschreven.  
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Vanuit het perspectief van Joosje Duk, de dochter en contactpersoon voor het 
ziekenhuis, wordt beschreven hoe de verzorging van haar vader was, hoe de 
behandeling en de gang van zaken op de IC bij Corona patenten. 
Ze gaat onder andere in op de gevoelens die haar familie en zij hebben gedurende de 
hele periode dat Rogier Duk opgenomen is, bij aftakeling, vooruitgang en terugval. 
Op de beperkte toelating van bezoek (een persoon per dag, al meer dan in andere 
ziekenhuizen),  de intense zorg die het zorgpersoneel verlenen, hun eigen bijdragen. 
Dat Rogier Duk ook suikerziekte heeft. 
 
Citaten:  
Pag.18: ‘‘Dag Joospetoos.’ Zegt hij afwezig.  
‘Alles oké?’ 
‘Ja, hoor.’ 
‘Zo vervelend dat je je niet lekker voelt.’ 
‘Gaat wel.’ 
‘Heb je moeite met rustig ademhalen?’ 
‘Gaat wel.’ 
….. 
Björn [ bevriende neuroloog red.] volgt me naar de keuken.  
‘Hij ademt dertig keer per minuut. Dat is echt heel snel.’ 
 
Pag. 52: ‘‘Mooi zo. Ik heb goed nieuws: de intubatie is goed verlopen. Dus dat 
betekent dat jullie vader nu in slaap wordt gehouden en de beademingsmachinezijn 
ademhalen heeft overgenomen, wat zijn lichaam tijd geeft om het virus onder 
controle te krijgen….. Laat ik er niet omheen draaien. Jullie vader is goed ziek. Er is 
een grote kans dat hij vanavond op zijn buik wordt gekeerd om zijn longen nog een 
extra zetje te geven.’’ 
 
Pag.81-82: ‘ Ze herpakt zichzelf, helpt me in mijn maanpak en ledit me door de 
sluis….‘…Zullen we even met Ruben bellen, zodat je ook zijn stem kunt horen? Ik 
weet dat Ruben dat ook heel fijn zou vinden.’ Papa knikt gretig, dus ik pak de 
telefoon….’ 
 
Pag.83: ‘De verpleegkundige aan de telefoon raadde me vanochtend aan om tijdens 
het bezoekuur muziek te spelen, dus ik zet zijn favoriete artiest op, Peggy Lee.’ 
 
Pag.158: ‘Er wordt een ‘beestje’ gevonden in het bloed van mijn vader dat zijn koorts 
verklaard.’ 
 
Pag. 217: ‘Op 29 mei 2020 wordt papa ontslagen uit het ziekenhuis – de enige keer 
dat hij ergens ontslagen wordt. De hele familie zwaait hem buiten het ziekenhuis uit 
wanneer  hij met de zorgambulance naar het revalidatiecentrum wordt gebracht. Op 1 
augustus 2020, vier maanden nadat hij opgenomen werd in het ziekenhuis, mag hij 
voor het eerst een weekend thuis slapen.’  
  
Inzien en luisterfragment:  
https://www.overamsteluitgevers.com/boek/2123/joosje-duk-ik-zie-je-bij-de-
uitgang.html  
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Recensies/Extra: 
https://op1npo.nl/2021/09/28/joosje-duk-schreef-een-boek-over-haar-vader-die-
ternauwernood-corona-overleefde/  
https://joosjeduk.com/press  
https://www.youtube.com/watch?v=mw3Q6vWZ4ck  
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