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Een boek waarin dertig andere boeken over ervaringen met kanker zijn samengevat: 
de samenstellers van Door kanker getroffen. Een lexicon van de ervaring hebben in 
dit naslagwerk een lexicon van 46 thema’s opgesteld, van Aandacht tot Ziekenhuis, 
met daartussen zaken als Controle, Hoop, Kiezen, Misselijk, Troost, en Vriendschap.  
 
Elk lemma begint met een korte inleiding, vaak inzichten van een filosoof of een 
wetenschapper, een dichter of een schrijver, gevolgd door een reeks korte 
ervaringen, geciteerd uit de 30 geselecteerde boeken. Het gaat bij de zeer 
uiteenlopende lemma’s niet alleen om gevoelens (schuld), maar ook fysieke 
ongemakken (kaalheid) en vaak terugkerende gebeurtenissen (lotgenotencontact). 
 
Een sprekend voorbeeld is het lemma Lijf. In de introductie lezen we over de filosoof 
Descartes, die meende dat lichaam en geest uit geheel verschillende substanties 
bestaan. Hij stelde dat de geest daarbij wel het lichaam de baas was. Bij een ziekte 
als kanker scheiden de wegen van lichaam en geest zich radicaal: het lijf laat het 
afweten, maar het heeft op die manier wel de controle overgenomen van de geest.  
 
Dan volgen een aantal fragmenten, gekozen uit enkele van de de dertig genoemde 
ervaringsboeken, waaronder die van de patiënt die stelt dat ziekte het 
vanzelfsprekende idee verstoort dat lijf en geest het altijd doen. Of van een ander die 
zich een voorwerp is gaan voelen dat gerepareerd moet worden. Of een derde die 
blij is met het gehavende, maar genezen lichaam; ‘Het is weer helemaal van mij. We 
horen weer bij elkaar.’ 
 
Naast het sublemma Onwetendheid over je lijf bevat dit hoofdstuk onder andere titels 
als Het lijf bepaalt, Vijand, Luisteren naar je lichaam, Gewassen worden, Gif in het 
lijf, en Mijn lijf na genezing. Telkens klinken daarin de stemmen van de auteurs van 
de 30 gekozen boeken, waarvan achterin het boek een uitgebreide lijst is vermeld. 
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