
Recensie 

Kees Kager - Lymph, en de k van kanjers, Uitgeverij Aspekt, Soesterberg 2017 

In het voorwoord van zijn boek over zijn ziektegeschiedenis legt Kees Kager uit waarom hij geaarzeld 
heeft het zoveelste verhaal over kanker te publiceren. Zou het iets toevoegen aan de talloze 
patiëntengetuigenissen die al waren verschenen?  Wat het ziektebeeld en het verloop daarvan 
betreft, alsook alle stadia die een mens doorloopt die te horen krijgt te zijn getroffen door een 
levensbedreigende ziekte: inderdaad weinig nieuws onder de zon. Kager stelt echter dat zijn relaas 
misschien toch iemand tot steun kan zijn, al is het maar één patiënt.  Maar wat zijn verslag écht de 
moeite waard maakt, is dat het vlot is geschreven. Woordkeus en zinsbouw zijn anders dan in het 
gemiddelde kankerboek. Hier verraadt zich het feit dat dit niet Kager's eerste boek is. Hij heeft er al 
drie op zijn naam staan, thrillers om precies te zijn, en min of meer in die stijl wordt het verhaal dan 
ook verteld. De auteur neemt de lezer mee tijdens de zenuwslopende momenten die de onzekerheid 
over de eerste klachten en onderzoeken met zich meebrengt. De spanning neemt per bladzijde in 
sterkte toe (net als de druk op zijn door lymfevocht opgezwollen buik), tot bijna op de helft van het 
boek de definitieve diagnose wordt gesteld: folliculair Non Hodgkin lymfoom. Daar wordt ook een 
aardig literair trucje toegepast. Op het moment dat de behandelend arts gaat vertellen wat er aan de 
hand is, wordt het verhaal onderbroken. Hoe het gesprek afliep wordt dan verteld in een mail die zijn 
vrouw aan de familie schrijft. De lezer voelt zich aldus ook bijkans familielid, want deelt in de 
rechtstreeks tot intimi gerichte ontboezemingen. Vanaf hier wordt het boek echter minder sterk. De 
spanning is er een beetje af, al is de afloop vrij ongewis.  De vele uitgeschreven mails, 
facebookberichten en whatsapps van familie, kennissen, dorpsgenoten en collega's zijn lang niet 
allemaal even boeiend. De lezende buitenstaander voelt zich minder op z'n gemak als deelgenoot 
van deze vaak ook banale privéberichten, al zijn ze voor de patiënt van onschatbare waarde. Die 
maakt zich intussen met horten en stoten los van zijn werk als leraar, een schrijnend verhaal dat op 
de achtergrond speelt. Helaas werd Kager bij het ter perse gaan van Lymph weer ziek: op de 
achterflap wordt enigszins impertinent de vraag gesteld of het boek wellicht een vervolg zal krijgen. 
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