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 Alex Moorlag: Met één been in het leven, Biografie over een verloren 
been. Uitgeverij Droomvallei, 2016 ISBN 978-94-91886-44-7. Zie ook 
www.prachtboeken.nl. ( Botkanker/ 
 
Soort boek / Ziekte / Stijl: een realistisch, nuchter, zeer gedetailleerd 
verslag van een leven met (bot)kanker. Het zich moeten realiseren van de 
diagnose, het ondergaan van de therapieën,  de behandelingen, het sociale 
leven. Boek van 117 pagina’s. 
 
Over de schrijver: Alex Moorlag is 40 jaar, woonachtig in Oost Groningen,  
getrouwd met Leonie en heeft met haar een dochter en een dochter uit een 
eerder huwelijk.  Hij is een met chronische vermoeidheid kampende huisman. 
(pag.13)”School was voor mij niet de plek om mezelf te ontdekken, laat staan 
om me te ontplooien”. (pag.21) “Uiteindelijk is de school niets geworden. Ik 
ben intelligent genoeg, maar mis de kunde om het te laten zien”. Hij was 
werkzaam als manusje van alles bij een instelling voor zwakzinnigenzorg. Het 
huwelijk van zijn ouders is liefdeloos, doch zij wachten met een scheiding tot 
zijn meerderjarigheid. Hij blijft bij zijn moeder wonen, bij wie, na een lange 
lijdensweg, een been geamputeerd  moet worden vanwege trombose. Alex 
verzorgt haar.  
 
Wat viel op: de open, vrije, realistische, soms laconieke, schertsende 
verteltrant.  De gedetailleerde, treffend rake beschrijvingen tot in kleine 
details van personen en situaties zoals wachten in wachtruimtes  (de collectie 
tijdschriften op de leestafel) en de komende en gaande personen, het uitzicht 
vanuit zijn ziekenhuisbed naar buiten, karakterisering van en gesprekken 
(woordelijk) met medepatiënten, artsen, verpleging, familie en vrienden. Zijn 
motto: “opgeven is geen optie”. Een nuchter verteld verslag, daardoor zeer 
indringend.  
 
Citaten:   
(pag.48:)”Ik ga naar beneden, naar de aankomsthal, om daar rustig te zitten 
kijken wie er allemaal binnenkomen of wie er weer weggaan. Dat er zoveel 
mensen ziek zijn, besef je je pas als je zelf ziek bent. ---- Op de een of andere 
manier pik je mensen die kanker hebben of hebben gehad er zo tussen uit. Die 
mensen herken je door die bepaalde blik in hun ogen ---- de sprankeling 
mist”. 
 
(pag.63:) “D2 is de afdeling Oncologie. Hier gaan ze dood. Hier krijgen ze 
chemo. Hier kotsen ze. Hier hebben veel mensen gelegen die er niet meer zijn. 
Hier …. Hier staat een bed op mij te wachten”. 
 
(pag.65:) “Tussen de operaties door hebben ze me door de malle molen 
gehaald. Ik geloof dat ik alle onderzoeken wel heb gehad: van een vinger in 
mijn kont, tot het inspuiten van radioactieve vloeistof die zich moet hechten 
aan alles wat niet goed is aan mijn botten.  Het halve ziekenhuis ben ik door 
geweest. Ik blijk toch nog één voordeel te hebben: er zijn geen uitzaaiingen”.  
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(pag.96:) “De band tussen de verpleging en de patiënten is hecht. Zij weten 
wat je meemaakt, want ze hebben het zo vaak gezien. De patiënt vertrouwt op 
de verpleging : zij zijn onze houvast in deze donkere tijd”. 
 
(pag.110:) “Het engeltje op mijn schouder heeft met een overdaad aan wapens 
de duivel aan de andere kant verslagen. Twee keer een biopt. Een VAP 
plaatsing. Vier chemokuren. Te veel onderzoeken om op te noemen. Vier 
maanden ziekenhuis. Éen verrot lichaam. En één winnaar: IK.” 
 
(pag.113:)  “Na zo’n twee jaar op krukken te hebben gelopen, is het tijd voor 
een beenprothese. -----Ik loop weer na een aantal proefsessies, gipsafdrukken 
en veel oefenen. Ik ben niet meer die invalide man, maar een man die een 
beetje raar loopt; waar- schijn lijk gevallen of zo, met voetbal.” 
  
 
 
   
 
 
 
 
  


