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Over het boek: 
De Gemene Deler – Jongvolwassenen met kanker verbeelden het onzegbare 
We hebben veel gemeen, wij jonge mensen met kanker. Zoveel waarover we soms zo 
moeilijk met anderen kunnen praten, met anderen die niet ziek zijn, met leeftijdgenoten 
die een ongebroken leven leiden. Als we elkaar ontmoeten hebben we weinig woorden 
nodig, een blik zegt vaak al genoeg. Er is herkenning en er is troost. We zijn niet alleen. 
Maar willen we in onze situatie weer vooruit kunnen, dan moeten we de diepte in. 
Dieper naar binnen om te weten wat het ziek zijn met ons doet. Moeten we voelen waar 
de pijn zit en waar de angst, om die beter achter ons te kunnen laten. Kanker is een 
gemene ziekte. Ook als die onder controle is, is er een dreiging. Want we weten maar al 
te goed dat ons lijf niet te vertrouwen is. Het heeft ons immers al een keer verraden, 
kwaaie cellen deelden zich zonder onze toestemming. En toch, als we eerlijk zijn is er 
ook in het goede veel dat ons verbindt. We weten hoe mooi klein leven is, we zijn boven 
het vanzelfsprekende uitgetild en zien schoonheid vlak voor onze voeten. Wij delen wat 
we gemeen hebben, wat deze gemene ziekte van delende cellen met ons doet. Wij 
delen dat met elkaar en met jullie. 
 
De Gemene Deler is een koffietafelboek waarin de verhalen van 11 jongvolwassenen 
(18-35 jaar) met kanker worden verteld in 66 beelden. Bij de foto’s zijn teksten 
geschreven die de beelden versterken. Het geheel van kunstfotografie, tekst en 
vormgeving nodigt de lezer uit tot nadenken, het zal hem of haar bewust maken van 
een leefwereld die voor de meeste mensen onvoldoende bekend is. 
 
Over de auteur: 
Floor van Liemt is de bedenker en creatief eindverantwoordelijke van De Gemene 
Deler. De beelden zijn gemaakt door de jonge fotografe Loet Koreman (1990, 
Academie St. Joost). 
 
Extra en recensies: 
Dit kunstfotografieboek is onderdeel van F|Fort Foundation, een stichting met de 
missie om jonge mensen met kanker weer in hun kracht te zetten. Lees hier meer over 
F|Fort Foundation. In het NRC en De Volkskrant vertelde Floor van Liemt meer over 
haar verhaal, boeken en stichting.   

 

https://ffortfoundation.nl/
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/20/elf-jongeren-met-kanker-vertellen-over-hun-dromen-angsten-en-ambities-a4055478
https://www.volkskrant.nl/mensen/ik-stond-net-op-eigen-benen-toen-ik-door-kanker-weer-werd-teruggeworpen-op-mijn-ouders-en-dat-was-niet-altijd-makkelijk~ba31ed4f/

