
Marije Vermaas en Martine van Blaaderen: ‘Beschuit zonder muisjes’ Als je lang moet 
wachten op een baby. Uitgeverij het Boekencentrum, 2013. ISBN 9789023926559 Zie 
ook: www.uitgeverijboekencentrum.nl en www.beschuitzondermuisjes.nl  
(Zwangerschapsproblemen/ Informatief/ Lotgenoten/ Spiritualiteit/ Coping/ PO/AG) 
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst: ‘Kinderen krijgen is niet vanzelfsprekend. Maar soms lijkt het wel zo. 
De een na de ander wordt 'zomaar' zwanger, terwijl een zwangerschap bij jullie uitblijft. 
Herkenbaar? 
'Beschuit zonder muisjes' beschrijft de pittige reis die je samen maakt als een 
zwangerschap maanden, soms jaren op zich laat wachten. Je krijgt te maken met 
jaloezie, frustratie en verdriet. Je relatie staat onder druk. En hoe blijf je in dit alles 
vertrouwen op Gods beloftes voor jullie leven? Hoe houd je hoop? Dit boek geeft 
inkijkjes in de levens van elf stellen die weten hoe een beschuit zonder muisjes smaakt. 
Het boek biedt herkenning en bemoediging voor wie er middenin zit. 
Het is ook een eyeopener voor familie, vrienden, pastoraal werkers, psychosociale 
hulpverleners en voorgangers.’  
 
Over de schrijfsters: 
Covertekst: ‘Marije Vermaas-Boer (1984) is contextueel theoloog. Zij blogt, publiceert 
voor diverse organisaties en werkt bij een kenniscentrum voor de zorg. 
Martine van Blaaderen-Geerts (1984) werkt als freelance tekstschrijver (o.a. voor de EO) 
en is studentencoach bij Navigators.’ 
 
Inzien:  
https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=920000000
6521141    
 
Recensies/Extra: 
Covertekst: ‘'Een integer boek! Herkenbaar, taboedoorbrekend en zeker een 
bemoediging voor mensen met een (nog) onvervulde kinderwens.' - Mirjam Bouwman 
(EO-presentatrice), die met haar man Rik vijf jaar op haar eerste kindje heeft gewacht.’ 
 
Bol.com,     Elfje85 7 maart 2013  
(…) Ik heb dit boek aangeschaft omdat ik meer wilde lezen over hoe ik kan omgaan met 
mijn eigen (tot nu toe uitgebleven) kinderwens. Wat staat me (misschien) te wachten. 
Welke impact kan het hebben op je leven, je huwelijk. Ik vond het heftig om te lezen, 
maar ook heel mooi. Eigenlijk is het boek nooit uit! Soms pak ik het er weer bij als ik dat 
nodig vind.  
Vooral de hoofdstukken 6 t/m 9 waren voor mij een eye-opener. In onze kerk staan 
gezinnen met kinderen erg centraal en ik vond het goed om te lezen dat het ook fijn is 
dat een kerk mee kan leven met deze situaties en dat er ook meer over gesproken kan 
worden! 
Ik leen het boek ook regelmatig uit aan vrienden en familie. Zodat zij kunnen lezen hoe 
ik me soms voel, wat het allemaal teweeg brengt en hoe ze zelf om kunnen gaan met 
iemand die in deze situatie zit. (…)’  
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