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Over de schrijfster: Gerarda Mak (1955) is het zevende kind uit een gezin met 11 
kinderen. Ze was getrouwd met Ron die in 2005 op 48-jarige leeftijd stierf aan 
darmkanker. Gerarda leerde Ron tijdens haar eerste baan het Marine Bedrijf in Den 
Helder kennen. Ze was toen 18. Ze woont in Westerland, werkte als secretaresse en 
studeert nu journalistiek. In 2005 kwam haar boek ‘Alleen met velen’ uit . Zie ook: 
http://www.gerardamak.nl/gerarda_mak_leven.html 
 
Soort boek/ervaringsverhaal/stijl: Ervaringsverhaal vanuit het perspectief van 
Gerarda over de periode waarin bij Ron darmkanker werd geconstateerd tot vlak na 
zijn dood. Het boek begint met een proloog om vervolgens met het verhaal te 
beginnen op 15 december 1999. Ron sterft op 23 januari 2005. Gerarda beschrijft 
deze periode uit hun huwelijk en verwerkt daarin ook herinneringen aan hun 
gezamenlijke leven. Leest makkelijk en prettig. In de ik-vorm geschreven. 
 
Korte beschrijving: Gerarda beschrijft hoe ze Ron heeft leren kennen, wat voor 
soort leven ze leiden en wat hun gezamenlijke hobby’s zijn; ze reizen graag, gaan 
graag naar concerten genieten van elkaars gezelschap. Dan wordt er in 1999 
darmkanker geconstateerd bij Ron en volgen er vele onderzoeken, operaties, 
behandelingen, bestraling en chemo. Gerarda beschrijft wat dat voor hun relatie 
betekent, hoe de omgeving reageert, goede en slechte ervaringen met artsen en 
hulpverlening. Ze vertelt over Rons muziek, pijn en overgave, acceptatie, frustraties, 
problemen, liefde, haat en relatieproblemen, rouw en hoe alles uiteindelijk geregeld 
wordt, hoe ze afscheid neemt. En overal tussen de regels door lees je over haar liefde 
voor Ron.  
 
Wat viel op: De openheid waarmee Gerarda schrijft over allerlei details zoals: 
karakterverandering als gevolg van morfinegebruik, seksualiteit gedurende goede en 
slechte perioden, problemen binnen hun relatie (waardoor alleen maar duidelijker 
wordt dat ze echt een heel dierbaar iemand heeft verloren) , reacties uit hun directe 
omgeving, de kleur van Rons jas en of ze hem al dan niet zelf zal afleggen. Dat 
Gerarda slecht nieuws over Ron te horen krijgt van een arts-assistent en niet van de 
behandelend arts zelf. Dat zij en niet Ron als eerste het slechte nieuws te horen krijgt 
(pag. 112-115) en de volgende ochtend samen met de arts-assistent Ron gaan 
informeren. 
 
Citaten: Pag. 41: “Ron begint nu echt te geloven dat de tumor geen tumor is geweest, 
maar eerder een hardnekkige ontsteking. Hij vertelt aan iedereen die het horen wil 
dat de heren doktoren het waarschijnlijk interessanter willen laten lijken dan het was. 
Mijn tenen krullen iedere keer weer, als ik hem zo hoor praten. Hij ontkent dat hij 
ernstig ziek is geweest…” 
Pag. 68: “Ron was er al bang voor en hij kreeg gelijk: ons seksleven is dramatisch 
veranderd. Eigenlijk moet ik eerlijk zijn en bekennen dat we helemaal geen seksleven 
meer hebben. Spontaan knuffelen of lekker knus in elkaars armen liggen is er niet 
meer bij. Hij schaamt zich voor zijn lichaam. Zolang hij zich zo voelt en het idee heeft 
niets voor elkaar te krijgen, wil hij geen lichamelijk contact.” 
Pag. 118: “… Ik ga terug en zet de morfinepomp hoger. Omhels Ron en zeg dat hij 
tegen mij mag zeggen wat hij wil. Ik weet van wie het komt en dat het beter van hem 



kan komen dan van iemand bij zijn volle verstand. Hij lacht dankbaar en ik zie hem 
langzaam ontspannen.” 
Pag. 167: Om die reden ben ik ziek thuis en heb ik een afspraak gemaakt met de 
maatschappelijk werkster van het Marinebedrijf. Want zoals ik mij nu voel, zo 
verschrikkelijk rusteloos en moe, daar wil ik iets aan doen. Ron en ik leven langs 
elkaar heen, praten nauwelijks meer met elkaar. 
Pag. 232: Na ruim een week gaan ze eindelijk de nierkatheters verwisselen voor een 
bredere katheter, zodat er een geringere kans is op verstopping. Eigenlijk is Ron er 
sinds de ziekenhuisopname alleen maar op achteruit gegaan. Terwijl we er juist goede 
hoop op hadden dat het beter zou gaan. Hij kan me nu aankijken met zijn mooie 
blauwe ogen en zeggen: ‘Het helpt niet Gerarda, of ik me verzet tegen kanker. 
Optimistisch blijf, of kanker gewoon negeer. Het geeft allemaal niets. Positief denken 
en al je energie in de strijd werpen, zoals Lance Armstrong beweert, werkt ook niet. 
Want reken maar dat ik dat heb geprobeerd. Niemand wil toch dood? ‘” 
Pag. 237: “Van de hele reeks verpleegkundigen die inmiddels de drempel zijn 
gepasseerd is zij de enige met wie ik goed kan praten. Zij luistert geduldig en geeft 
advies.” 
 
Recensie: Anja Schüller: (www.leefwijzer.nl) : Een ontroerend boek van twee 
mensen die veelvan elkaar houden. Ondanks alle tegenslagen, proberen ze van elkaar 
te genieten. “Voorgoed anders” is een eerbetoon aan Ron. 


