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 W
ie aanbelt bij het witte huis aan de boomrijke laan, hoort als 

eerste de Maltezers Ollie en Bram blaffen. De deur zwaait 

open: ‘Jij komt voor Carry!’. Een vriendelijke vrouw met 

stralende ogen wijst me de weg. Het is Elles van den Berg, 

met wie schrijfster Carry Slee al bijna veertig jaar samen is. ‘Om de hoek, 

dáár zit ze.’ Links achter het huis staat het ruime en lichte schrijvershok. 

Aan twee kanten ramen, uitzicht op de tuin, een muur vol boeken, her en 

der posters van haar verfilmde jeugdboeken en een bureau in U-vorm. 

De computer is om te mailen, want haar boeken schrijft ze met pen en 

papier. Carry staat me al op te wachten, ze is tengerder dan verwacht. 

Haar hand voelt rank. Net als haar vrouw straalt ze rust en tevreden-

heid uit. Eigenlijk is het vandaag haar oma-dag en was ze ‘dierenarts’ 

aan het spelen met haar kleinzoon Florian. Maar Elles neemt die taak nu 

een uurtje over, want voor Zij aan Zij maakt de populaire schrijfster met 

liefde even tijd. 

Allereerst zijn felicitaties op zijn plek voor de onderscheiding van het 

COC. Hoe is het om de Bob Angelo-penning te ontvangen? ‘ Ik ben 

er trots op’, zegt ze. ‘ Paul de Leeuw, Erwin Olaf, Andreas Burnier en  

anderen kregen deze penning al. Maar nog meer hoop ik dat zo’n pen-

ning niet meer nodig zal zijn, en mensen gewoon mogen zijn wie ze zijn.’ 

Het COC gaf Slee de onderscheiding omdat ze seksuele diversiteit en 

genderidentiteit onnadrukkelijk en op volstrekt vanzelfsprekende wijze 

in haar populaire boeken verwerkt. Daarmee draagt Slee op bijzondere 

wijze bij aan de emancipatie van LHBT’s in Nederland. Dankzij Carry 

Slee groeien er generaties kinderen op met lievelingsboeken waarin 

het heel gewoon is om lesbienne, homo, bi of transgender te zijn. Voor 

LHBT-jongeren bieden die boeken herkenning en het gevoel dat ze niet 

de enigen zijn’, aldus COC-voorzitter Tanja Ineke. 

Carry
is niet meer bang

Slee
Ze is onderscheiden 

door het COC, wordt in 
juli 65 en haar  

vijfde boekverfilming  
is in de maak.  

Maar Carry Slee is 
vooral trots op de  

roman die ze nu na  
vijfentwintig jaar  

durfde te schrijven. 
‘Soms wekte ik Elles 

al om half zes: ‘Mag ik 
vertellen wat ik voor 

moois heb bedacht?’

Carry Slee wordt dit jaar 65, maar  

peinst er niet over om te stoppen  

met werken. Ze is op 1 juli 1949 in 

Amsterdam geboren. Ze heeft een 

oudere zus: Els. Ze schreef in totaal 

zo’n vijfenzeventig boeken waarvan ze 

4,5 miljoen exemplaren verkocht. Na 

de middelbare school ging ze naar de 

Academie voor Expressie door Woord 

en Gebaar in Utrecht en werkte ze zo’n 

tien jaar als lerares drama in het voort-

gezet 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 meer boeken, vooral  

realistische verhalen voor jonge 

kinderen en later voor tien plus. Deze 

zijn razend populair. Carry heeft negen 

keer de Kinderjury gewonnen, 

vijf keer de Jonge Jury, één keer de 

Z@pp kids top 20 en één keer de Tina 

Bruna Award. Van haar boeken zijn 

vier films verschenen, de vijfde wordt 

nu gedraaid. Ook zijn er twee musicals 

gemaakt. In 1999 schreef Carry het 

Kinderboekenweekgeschenk, Bikkels. 

Onder het pseudoniem Sofie Mileau 

schreef Carry Slee drie boeken voor 

kinderen die qua taal en thematiek 

afweken. Sinds 2009 richt Carry zich 

op de nieuwe doelgroep: zestien plus. 

Met Moederkruid (2001) debuteerde 

Carry als schrijfster voor volwassenen. 

In totaal zijn er nu vijf boeken voor vol-

wassenen verschenen. Na Moederkruid, 

dat genomineerd werd voor de 

NS Publieksprijs, verschenen Dochter 

van Eva (2002), De toegift (2005), 

Ooggetuigen (2007) en Strijken (2013). 

Toen ze grootmoeder werd schreef ze 

in 2010 Mam, je wordt oma! In 2010 

vierde Carry Slee haar 20-jarig 

schrijversjubileum. Ter gelegenheid 

hiervan én omdat ze met haar boeken 

een grote rol heeft gespeeld in de lees-

bevordering van kinderen, kreeg ze een 

Koninklijke onderscheiding:  

ze werd benoemd tot Officier in  

de Orde van Oranje-Nassau.

Carry Slee: 
koninklijk 

onderscheiden
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Maar voor we verder praten over homo-eman-

cipatie en haar eigen coming out, staat Carry 

te popelen om het over haar nieuwe roman 

Strijken te hebben. Ze is er heel blij mee, want 

het heeft jaren geduurd voordat ze dit boek 

durfde te schrijven.

Paniekaanvallen
Strijken is haar vijfde boek voor volwassenen, 

na ruim zeventig boeken voor kinderen en 

tieners. ‘Strijken is gebaseerd op het allereer-

ste manuscript dat ik ooit naar een uitgeverij 

stuurde, vijfentwintig jaar geleden. Het was 

deels realistisch, deels absurdistisch. De uit-

geverij vond de realistische stukken heel goed, 

maar de absurdistische delen onleesbaar.

Toen ben ik maar verder gegaan met realis-

tisch schrijven. Ik werd succesvol, won prijzen 

en elke keer vroegen kinderen via mijn web-

site naar het volgende boek. Dus ik ging maar 

door. Terwijl die andere kant van mij er ook 

was, maar er niet uitkwam.’ Waarom nu dan 

wel? ‘Ik kon niet meer anders. Vijf jaar geleden 

ben ik begonnen met mediteren. Dat heeft  

mij veranderd. Mijn dochter gaf me een 

meditatie-cd en hoewel ik eerst dacht ‘wat 

moet ik hiermee?’ was ik direct verkocht!’ 

Ze mediteert twee keer per dag, anderhalf 

uur in totaal. Ze begint ‘s ochtends om kwart 

voor zeven met drie kwartier meditatie in een 

speciaal daarvoor ingerichte kamer. ‘Door het 

vele mediteren kwam ik dichter bij mezelf en 

kon ik beter voelen wat ik nu eigenlijk wilde. 

En dat was dit boek schrijven. Ik voelde: ik 

kan niet weer een zestien-plusboek schrijven. 

Het gaat gewoon even niet, er zit iets dat aan-

dringt om gezien te worden. En daar werd ik  

nieuwsgierig naar.’ Het duurde vier jaar voor 

het verhaal gerijpt was, daarna heeft ze het 

in een jaar geschreven. Door het mediteren 

ontdekte Slee ook dat ze een beetje werd 

geleefd. ‘Succes en roem zijn heel leuk, maar 

het werd een beetje veel. Op een gegeven  

moment stond ik handtekeningen uit te delen 

in de sauna. Terwijl ik eigenlijk verlegen ben 

en het liefst in mijn eentje zit te schrijven. 

Dan weer een film, dan weer een musical. Ik 

wil niet zeggen dat ik een burn-out had, maar 

paniekaanvallen en hyperventileren ken ik wel. 

Ik zei overal ja op. Nu doe ik qua optredens  

alleen nog wat ik echt leuk vind.’

Koortsdroom
De hoofdpersoon in haar roman Strijken, 

Johan van Tongeren, heeft behoorlijk wat 

gelijkenissen met Carry. Ook hij heeft geen 

inspiratie voor een nieuw boek en wil op de 

vlucht slaan voor de geplande tournee. In 

plaats daarvan slaat zijn geest op de vlucht. 

Tijdens een optreden in een schouwburg 

gaat een deel van hem door op de automa-

tische piloot en raakt een ander deel van hem  

ernstig in de war. Hij wordt meegenomen op 

de rug van een garuda - een mythische vo-

gel die symbool staat voor balans en kracht 

- en maakt de meest bizarre avonturen mee. 

Zo verblijft hij in een kasteel en wordt hij ge-

dwongen mee te doen aan een schrijfwedstrijd 

waar het publiek hem wil laten verdwijnen in 

een papierversnipperaar wanneer hij haar niet 

geeft wat ze wil horen. Het zijn surrealistische 

scènes waarbij je je als lezer in een koorts-

droom waant. Je kunt je niet vasthouden aan 

wat waar is en wat niet. ‘Mooi hè?’ zegt Carry. 

‘Zo is het leven. Je kunt niets vastgrijpen, een 

minuut later kan je hele situatie anders zijn.’ 

Het ontwaken uit de verwarring gebeurt wan-

neer Johan teruggaat naar een traumatische 

gebeurtenis uit zijn jeugd waarover hij zich nog 

steeds erg schuldig voelt. In het boek staan de 

soms heftige scènes uitgebeeld in tekeningen 

van kunstenaar Rudolf van Maanen, de ex van 

Carry die een goede vriend is gebleven. ‘Hij 

was degene die altijd tegen me bleef zeggen 

dat ik iets moest doen met die absurdistische 

kant. Daarom vond ik het een mooi eerbetoon 

om zijn tekeningen in het boek op te nemen.’

Prachtige ervaring
Het schrijfproces was anders dan bij andere 

boeken. ‘Het was een prachtige ervaring. Bij 

andere boeken weet ik ongeveer wat ik aan het 

einde van de dag op papier heb staan. Maar nu 

wist ik echt niet wat ik kon verwachten. Ik liep 

elke dag nieuwsgierig mijn werkkamer binnen, 

me afvragend wat er vandaag weer zou gaan 

gebeuren.’ Hoe deed ze dat? ‘Ik ging helemaal 

open, zoals ik bij mediteren heb geleerd. Mijn 

geest gaf ik helemaal de ruimte, zo kwam ik 

in diepere gevoelslagen terecht. Er kwamen 

beelden uit mijn onderbewuste omhoog, die 

schreef ik op. Dan maakte ik er iets moois om-

heen en vroeg Elles om commentaar. Daarna 

ging ik het weer verbeteren.’ En merkten Elles’ 

en Carry’s dierbaren dat ze met een ander soort 

boek bezig was? ‘Ja, want ik zat veel in mijn 

onderbewuste. Ook ‘s nachts bedacht ik van 

alles. Dan maakte ik Elles al om 5.30 uur wakker 

en vroeg ik: ‘Mag ik vertellen wat ik voor moois 

heb bedacht?’. Ik zat er helemaal in en werd er 

heel blij van. Ik wil verder op dit pad!’ Ze glun-

dert. Daar waar ze normaal de volgende dag al 

weer aan een volgend boek begon, durft ze nu 

rustig de tijd te nemen om een nieuw verhaal te 

laten rijpen. Het verhaal van Strijken moest ook 

vier jaar rijpen. Al die tijd stelde ze Strijken uit 

omdat ze echt bang was voor de reacties. Hoe 

zouden publiek en recensenten reageren? Er 

was veel lef voor nodig, benadrukt ze. Wat zijn 

nu de reacties? ‘Tot mijn verrassing zijn er nog 

geen recensies verschenen in de dagbladen. De 

reacties zijn tot nu toe positief, ook van litera-

tuurkenners. Het boek verkoopt goed, natuur- 

lijk niet zo goed als mijn jeugdboeken, maar 

mijn uitgever is tevreden.’

Discriminatie
Ondertussen denderen de spin offs van Slee’s 

boeken onverminderd voort. De verfilming van 

haar boek Spijt! heeft al op filmfestivals in een-

entwintig landen prijzen gewonnen. Onlangs 

is de musical Afblijven in première gegaan en 

zijn de opnamen gestart voor de film Pijnstil-

lers. Tieners zijn fan van Carry omdat ze hun 

taal spreekt. Ze beschrijft hun leefwereld en 

snijdt herkenbare thema’s aan als pesten, 

scheidende ouders, moeilijke thuissituaties, 

drugs, seksueel misbruik en groepsdruk. Ze 

kreeg wel eens kritiek omdat de tienerliefdes 

alleen maar hetero zijn. Volkomen onterecht, 

zegt Slee. ‘In mijn allereerste boek, Rik en 

Roosje, hadden de hoofdpersonages twee 

moeders. Ik dacht: dat moet eens even goed 

neergezet worden. In Confetti conflict heeft  

de vader een vriend. Joël gaat over een 

transgender en in Paniek worstelt een perso-

nage met zijn homoseksualiteit.’ Daarnaast is 

de lesbische component in Carry’s gedeeltelijk 

autobiografische boeken voor volwassenen 

ook aanwezig. Carry heeft zelf de nodige erva-

ring met discriminatie om te weten hoe belang-

rijk het is om het onderwerp aan te kaarten. 

Voordat ze in 1989 kinderboekenschrijfster 

werd, was ze tien jaar dramadocente op een 

katholieke school. Daar werd ze door collega’s 

indirect gepest nadat ze vertelde dat ze samen 

met Elles een kind zou krijgen. De directie  

wilde dat ze het voor de leerlingen geheimhield 

- wat ze mooi niet deed. In een openhartig in-

terview met Opzij in het jaar 2000 vertelde 

Carry hoe tijdens haar bevalling in het zieken-

huis de vroedvrouw Elles naar huis stuurde 

en Carry urenlang alleen liet met haar weeën. 

Pure discriminatie. Ook de wijkverpleegster 

maakte homo-onvriendelijke opmerkingen. 

En later lieten ouders van klasgenootjes van 

dochters Nadja en Masja blijken dat ze het 

vies en raar vonden. Pas toen Carry bekend 

werd, waren ze niet meer de dochters van 

twee potten, maar de dochters van schrijf-

ster Carry Slee. Carry: ‘Zelf heb ik er nog nooit 

een geheim van gemaakt dat ik lesbisch ben. 

Als kinderen bij lezingen vragen of ik een man 

heb, vertel ik altijd meteen dat ik een vriendin 

heb. Ik heb het nooit onder stoelen of banken 

gestoken, omdat ik er zelf ook gewoon heel 

trots op ben. Het is niet iets om je voor te scha-

men. Dat heb ik nooit gehad, geen seconde!’

Coming out
Toch heeft het tot haar 24ste geduurd voor-

dat ze de conclusie trok dat ze lesbisch was. 

In een interview met Zij aan Zij in 2001, ten 

tijde van het verschijnen van haar zeer succes- 

volle debuut voor volwassenen, Moederkruid, 

vertelde ze aan journaliste Liesbeth Spreeu-

wenberg: ‘Ik had het veel eerder kunnen weten, 

want ik was altijd verliefd op meisjes. Maar 

ach, dat had toch iedereen wel eens? Zonder 

erbij na te denken zocht ik bij meisjes de liefde 

die ik van mijn moeder niet kreeg. En ik vond 

het ook zo’n groot woord: lesbisch. Terwijl het 

eigenlijk iets heel simpels is, je kiest gewoon 

voor een vrouw en niet voor een man.’ Carry 

was zes jaar samen met Rudolf van Maanen, 

toen ze Elles ontmoette op de Academie voor 

Expressie door Woord en Gebaar in Utrecht. 

‘Ik zag Elles, en toen was er geen houden meer 

aan. Ik dacht, die moet ik hebben. Alles viel op 

zijn plaats. Ik heb het ook vrijwel direct aan 

mijn ouders verteld en die maakten er geen 

probleem van. Dat kwam denk ik omdat ik 

het heel overtuigend bracht: zo zit het en niet  

anders. Maar ook omdat ze gewoon te veel 

met zichzelf bezig waren om het een prob-

leem te vinden.’ Sommige mensen hebben 

Carry gevraagd of ze niet lesbisch is geworden  

omdat haar vader tot haar puberteit deed  

alsof ze een jongen was, omdat hij graag een 

zoon wilde, zoals te lezen is in Moederkruid. 

‘Dat is absoluut niet zo. Dan zou het ook weer 

over moeten gaan’, brengt Carry daar tegen in. 

Liefde!
‘Ik vond niet mijn coming out moeilijk, maar 

juist de tijd voordat ik het wist. Dat je samen 

bent met een man en denkt: ‘Hè, ik wil dit niet, 

dit past niet bij mij, zo zal ik nooit gelukkig 

worden. Maar toen ik Elles tegenkwam en ik me 

realiseerde me dat ik lesbisch was, nou, toen 

was het voor mij wel goed hoor! Het kon me 

niets schelen wat wie dan ook ervan zei!’ Twee 

jaar lang hebben Carry, Elles en Rudolf met zijn 

drieën samengewoond. Hoe dit was, omschrijft 

ze in het boek De Toegift uit 2005.

Uiteindelijk moesten ze vaststellen dat het niet 

meer ging, het was te moeilijk. Tussen Elles en 

Ruud liep het wel goed, maar zij hadden nooit 

voor elkaar gekozen, Carry zat er altijd tussen. 

Toen is Ruud vertrokken. En na bijna veertig jaar 

zijn Elles en Carry nog steeds gelukkig samen. 

Elles was actrice, maar tegenwoordig werkt 

ze in het bedrijf Carry Slee. Zo doet ze onder 

andere de PR en houdt ze de Facebookpagina 

bij. Carry en Elles hebben ieder één dochter 

gebaard, Carry de oudste, Nadja, en Elles 

de jongste, Masja. De dochters kennen hun  

vaders, maar voor de buitenwereld houdt Carry 

geheim wie dat zijn. Waarom viel ze destijds op 

Elles? ‘Door hoe ze in het leven staat. Het is een 

heel kleurrijk mens. Dat vind ik leuk, daar houd 

ik van. Ze is ook niet zomaar een gemiddeld  

iemand, maar ook anders, creatief, kunstzin-

nig, dat vind ik leuk, dat trekt mij aan.’ Al zo lang 

samen, wat is hun geheim? ‘Liefde! Ik weet het 

niet, het klikt gewoon. Kijk bijvoorbeeld hoe we 

met het jaar zijn omgegaan waarin ik schreef 

aan Strijken. Ik was een jaar lang een beetje 

weg en daar was gewoon ruimte voor. We  

blijven kijken naar onszelf: wie heeft wat nodig? 

We hebben twee dochters, dat is heel mooi.  

En er komt zelfs nog een tweede kleinzoon bij. 

We zijn gelukkig.’ 

Ik was heel bang  
om dit boek  

te schrijven, ik heb het  
altijd uitgesteld

Ik heb er nooit een  
geheim van gemaakt dat 
ik lesbisch ben, ik ben er 

zelfs trots op!


