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OOGGETUIGEN: 
Leesclub 12-04-2010 

 
 

De levens van verschillende mensen kruisen elkaar op enigerlei manier. Frank is 
makelaar en het gaat niet goed met het bedrijf. Zijn zoon Ruben wordt op school 
gepest. Conciërge Peter is daarvan getuige, maar om de een of andere reden 
neemt hij geen actie. Verder is er nog Nicole, wier dochter een tijd geleden een 
ernstig ongeluk heeft gehad, terwijl de bestuurder is doorgereden. Gefrustreerd 
in haar huwelijk en door zorgen om haar dochter zoekt Nicole haar heil in alcohol 
en buitenechtelijke relaties. Terwijl Frank via een arrogante zakenman probeert 
enkele dure huizen te verkopen, loopt het pesten van zijn zoon gruwelijk uit de 
hand. Deze bijzonder spannende en levensechte roman gaat over mensen die de 
consequenties van hun daden niet onder ogen durven zien met als gevolg 
frustraties, jaloezie en overspel. Ze raken steeds verder in de problemen tot er 
een onafwendbare climax plaats vindt. Elke hoofdstuk wordt verteld vanuit het 
oogpunt van een van de hoofdpersonen. Een spannend verhaal, levensecht, dat 
leest als een trein. De auteur is een veelgelauwerd schrijfster van voornamelijk 
jongerenromans. Vrij kleine druk. - Redactie 
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Naam: Carry Slee 

Geboren: 1 juli 1949 in Amsterdam 
Partner: Elles 
Kinderen:  Nadja en Masja 
Woont in: Bergen 
Lengte: 1.69 m 
Kleur ogen:  blauw 
Broers/zussen: 1 zus 
Is gek op: schrijven 
Haat: vervelen 
Fijnste man: Nelson Mandela 
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Biografie 

Carry Slee werd in 1949 in Amsterdam geboren. Na de middelbare school ging ze naar de 
Academie voor Expressie door Woord en Gebaar in Utrecht en werkte ze een aantal jaren als 
lerares drama in het voortgezet onderwijs. In 1988 debuteerde ze in het tijdschrift Bobo met 
verhalen over Keetje Karnemelk. Haar eerst boek, Rik en Roosje, een voorleesboek voor jonge 
kinderen, verscheen in 1989. Daarna volgden algauw meer boeken, meestal realistische verhalen 
voor jonge kinderen. In de jaren erna ging ze ook voor oudere kinderen schrijven. Haar 10+-
boeken werden razend populair bij de jeugd, gezien de vele nominaties en prijzen die ze voor 
haar boeken ontving. In 1999 schreef Carry het Kinderboekenweekgeschenk, Bikkels. 

In haar boeken schrijft Carry over onderwerpen als discriminatie, drugs, homoseksualiteit en 
pesten en dat werd zeer gewaardeerd door de doelgroep. 

Onder het pseudoniem Anne Mileau schreef Carry een drietal boeken die qua stijl en 
onderwerpen afweken van haar andere boeken: Haas en Kip, Anne en De verborgen prins. Taal 
en thematiek van deze drie boeken zijn subtieler van aard.  

Met Moederkruid (2001) debuteerde Carry als schrijfster voor volwassenen. In totaal zijn er nu 
vier boeken voor volwassenen van haar hand verschenen. Na Moederkruid, dat genomineerd 



 

1
2

 a
p

r
il

 2
0

1
0

 

werd voor de NS Publieksprijs, verschenen Dochter van Eva (2002), De toegift (2005) en 
Ooggetuigen (2007). 

Dat heb ik weer!  

Na zich een aantal jaren te hebben gericht op 12+-boeken, keert Carry Slee in 2008 terug naar de 
10+-doelgroep met haar succesvolle serie Dat heb ik weer. Van deze serie zijn inmiddels twee 
delen verschenen, en een testjesboek. Een derde deel is in de maak en zal begin 2010 
verschijnen. De hoofdpersoon Britt spreekt de kinderen (vooral meisjes) enorm aan, gezien de 
vele reacties die Britt krijgt op haar website www.dathebikweer.com en op haar Hyves-profiel.  

Nieuwe doelgroep 

In 2009 richt Carry Slee zich op een nieuwe doelgroep: onlangs verscheen Bangkok boy, Carry’s 
eerste boek voor 16+. Jongeren die haar kinder- en jeugdboeken zijn ontgroeid, maar de 
overgang naar haar (autobiografische) werk voor volwassenen te groot vinden, kunnen nu hun 
hart ophalen met Bangkok boy, een boek dat is gericht op de jongeren in de bovenbouw van de 
middelbare school, studenten en jongwerkenden. 

Carry is daarmee een van de weinige auteurs in Nederland geworden die zich met succes op alle 
doelgroepen richt. 

Lezerspubliek 

Carry Slee schrijft voor kinderen van alle leeftijden, zowel voor jongens als voor meisjes. Haar 
lezerspubliek is multicultureel, evenals haar hoofdpersonen. Carry schrijft voornamelijk 
realistische verhalen in klare taal, die kinderen en jongeren aanspreekt. De situaties die ze 
beschrijft, zijn heel herkenbaar en de lezer kan zich makkelijk identificeren met de personages. 
Haar boeken zijn altijd spannend en zo geschreven dat je ze in één keer uit wilt lezen.  

 
Bron: http://www.carryslee.nl/ 
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