
Else-Marieke van der Heiden: ‘Rode Tranen’ Een verhaal vol kleine glimlachjes naar 
de weg na de diagnose borstkanker. De Goudse Uitgeverij, Gouda 2020. ISBN 
9789090339689. Zie ook: www.rodetranen.nl (Borstkanker/ Coping/ Evenwicht/ 
ED/AG) 
 
Soort boek/ziekte stijl: 
‘Achteraf werd pas duidelijk wat de behandelingen lichamelijk en geestelijk met me 
gedaan hebben. Op een dag ben ik aan de tafel gaan zitten en ben ik begonnen met 
het opschrijven van mijn verhaal. Ik ben niet meer gestopt tot het boek ‘Rode tranen’ 
voor me lag. 

Nu drie jaar later kan ik pas zeggen ‘Ik heb het geflikt, genailed, I did it.’ Nooit meer 
de oude ik teruggevonden, maar wel weer een mooie nieuwe ervoor terug gekregen. 

Met dit boek wil ik mijn verhaal vertellen. Vertellen aan iedereen die het horen wil. 
Lotgenoten, familieleden, vrienden… En natuurlijk aan de minister van 
volksgezondheid, omdat… nou ja lees dat zelf maar…’ (www.rodetranen.nl) 

Bol.com: ‘Wat maakt een jonge moeder mee in de twee jaar, waarin ze de ziekte 
borstkanker overwint? Else-Marieke vertelt met een lach en een traan hoe ze deze 
periode heeft beleefd, nadat een ontsteking kanker bleek te zijn. 
Rode Tranen is een positief geschreven verhaal over de behandelingen die ze heeft 
ondergaan, over de moeilijke periode hierna en over de goede afloop. Leidraad in het 
boek zijn de vaak hilarische mailtjes die ze tijdens het behandeltraject opstelde voor 
haar vriendjes. 
Else-Marieke schrijft treffend en vanuit het hart over haar kwetsbaarheid en 
eenzaamheid op een unieke manier. Het is geestig, komisch en lachwekkend en soms 
zwartgallig, triest en verdrietig. Ondanks het zware onderwerp is het een zeer 
vermakelijk verhaal dat je niet meer los laat.’ 

 
Over de schrijfster:  
Else-Marieke van der Heiden is 42 jaar, getrouwd en heeft 2 kinderen. Zij volgde de 
PABO en werkt als onderwijzeres. Het gezin woont in Stolwijk. Van der Heiden kreeg 
op 39-jarige leeftijd  in 2018 borstkanker. Zie ook: https://rodetranen.nl/over-de-
auteur/  

Wat viel op:  
Het ironische soms rauwe taalgebruik van de schrijfster. Zo noemt ze haar kinderen 
regelmatig stinkerds, hulpverleners die onbegrijpelijk of onhandig reageren 
schaapjes. 
Het commentaar dat ze heeft op sommige hulpverleners en de (niet op maat 
aanwezige) nazorg. 
De titel van het boek verwijst naar de kleur van de tranen gedurende de chemokuur. 
Ze waren  toen oranjerood van kleur. 
 
Citaten:  
Pag. 23: ‘Waar deze frustratie vandaan komt? Nou, toen ik bijvoorbeeld opgewekt en 
optimistisch aangelopen kwam voor mijn eerste chemo, en ik klaar was om te 
strijden, zei zo’n azijnpisser met een zeikerige stem: ‘Nou… als je je laatste kuur 
krijgt, dan loop je niet meer zo kwiek, dan kan je beter een rolstoel pakken.’ 
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Pag.65: ‘Het schaapje maakte het nog gekker en zei letterlijk: ‘Jij mag nooit zeggen 
dat je verminkt bent, want je hebt een mooi litteken.’ 
 
Pag.111: ‘Voor deze zin ben ik allergisch geworden: ‘Wat vervelend voor je…’ 
 
Pag.129: ‘Het waren afspraken met arboartsen, chirurgen, casemanagers, 
geesteswetenschappers, schaapjes, directeuren, ergotherapeuten, strebers, fysio’s, 
uwvmanagers, carrièrejagers en strontvliegen.’ 
 
Pag.154: ‘Vanaf nu ging ik alleen nog maar doen wat het beste voor mij was en ik ging 
luisteren naar mezelf in plaats van naar de ‘professionals’ die er óf niets van begrepen 
óf met een andere agenda werkten, omdat ze niet door mijn verzekering werden 
uitbetaald, maar door een verzekering van iemand anders.’ 
 
Inzien:  
https://rodetranen.nl/lezen/  
 
Recensies/Extra: 
https://www.bol.com/nl/p/rode-tranen/9300000016001723/  
https://www.kanker.nl/ervaringen-van-anderen/blogs/rode-tranen/rode-tranen  
https://www.ad.nl/gouda/juf-else-marieke-had-borstkanker-en-hoort-leerlingen-
met-kanker-schelden-ze-moesten-eens-weten~aa7e002f/  
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