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Soort boek/ziekte/stijl:  

Iedere bevalling is een unieke gebeurtenis, maar de één spreekt net wat meer tot de 

verbeelding dan de ander. Wat te denken van een vierling, een baby die geboren 
wordt in een pretpark of een vrouw die tot vlak voor de bevalling niet wist dat ze 

zwanger was?   

  

Het idee voor dit boek werd geboren toen gynaecoloog Bertho Nieboer (1977) op 

Twitter vrouwen vroeg hun bevalling naar hem te tweeten. Per tweet maakte hij 0,50 
over naar 3FM Serious Request. De opbrengst ging dat jaar naar het verminderen 

van babysterfte in Afrika. Binnen een dag stond de teller op meer dan tweehonderd 

bevallingstweets!   

  

Naar aanleiding van de vele reacties ontstond het voornemen voor een bundeling van 

de meest in het oog springende verhalen. Negen maanden later is daar 'Geboren! 30 
bijzondere bevallingsverhalen'. Samen met journaliste Marieke van Gene (1981) reed 

Nieboer heel Nederland door om de dertig meest speciale verhalen op te tekenen. De 

één is grappig, de ander ontroerend en een derde verbazingwekkend. Alle interviews 
hebben gemeen dat de hoofdpersonen op openhartige en eerlijke wijze hun 

ervaringen delen. Fotografen Inge Mesman-Mulder en Hans van der Mast zorgden 

voor prachtige beelden bij de verhalen.   

  

De opbrengst van dit boek komt ten goede aan de Stichting Mulago Mama van de 

Nederlandse gynaecoloog Barbara Nolens in Oeganda.   

Over de schrijvers:  

Gynaecoloog Bertho Nieboer (1977) is sinds 2019 hoofdredacteur van Medisch 

Contact. Daarvoor was hij lid van de raad van advies van Medisch Contact. Nieboer is 

verbonden aan het Radboudumc, waar hij staflid obstetrie en gynaecologie is. Hij 
promoveerde in 2012 op het onderwerp minimaal invasieve chirurgische ingrepen. 

Verder is hij auteur van Geboren! 30 bijzondere bevallingsverhalen en bestuurslid 

van de stichting Mulago Mama, waarin hij zich inzet voor het terugdringen van de 
baby- en moedersterfte in Kampala (Oeganda).  

Marieke van Gene is journalist en communicatieadviseur in het St. Antonius 

Ziekenhuis en auteur van het boek Geboren!.  

Recensies/Extra:  

In deze kleine uitgave in vierkant formaat (hardcover) lezen we dertig 

ervaringsverhalen over bevallingen. Ze lopen uiteen qua inhoud, maar zijn stuk voor 

stuk bijzonder te noemen. We lezen onder andere over een bevalling van een baby 
van 5,5 kilo, over geboortes op bijzondere plekken, over vroeggeboortes of 

meerlingen, over speciale operaties en andere ontroerende of verbazingwekkende 



situaties. De verhalen – kort, overzichtelijk en gemakkelijk leesbaar – zijn verteld 
door moeders, vaders of verpleegkundigen/gynaecologen die allen een goed gevoel en 

een mooie herinnering aan een bevalling overhielden. Ze beginnen allemaal met een 

korte schets over de verteller (naam, leeftijd, woonplaats, beroep, aantal kinderen 
enzovoort) en worden ondersteund met sprekende, eenvoudige kleurenfoto's. De 

bundel is een initiatief van gynaecoloog Bertho Nieboer en de opbrengst van het boek 

komt ten goede aan de Stichting Mulago Mama 
(www.bnolens.wix.com/mulagomama).  

  

S. Mulders  

 

Bespreking:  

De verschillende bevallingsverhalen zijn korte impressies van een zo belangrijke 
gebeurtenis in het menselijk leven. Sommigen beschrijven de bevalling als een lange 
en levensgevaarlijke lijdensweg, anderen willen het wel elke dag meemaken en 
beschrijven de bevalling als ‘plop’. Kinderen worden vaak thuis geboren, maar ook in 
auto’s, pretparken, bevallingsbaden en ziekenhuisbedden. Indrukwekkend zijn ook 
de verhalen van meerlingen, doodgeboren kindjes of kinderen die te vroeg of met een 
handicap zijn geboren. Met name moeders vertellen, maar ook een enkele vader.Het 
is zeker niet allemaal rozengeur en maneschijn. Het boek geeft vanuit deze verhalen 
vooral inzicht in de goede en slechte kanten van de geboortezorg in Nederland, 
enkele geboortes spelen zich af in ontwikkelingslanden zoals Somalie, Tanzania of 
Oeganda, en dat is een groot verschil met Nederland. Niet alleen is bevallen daar echt 
levensgevaarlijk, ook de culturele rituelen rond de bevalling zijn anders. 

In de voetnoten geven de betrokken gynaecologen nog wat medische toelichting op 
de verschillende verhalen. 

 

Wat viel op:  

Opvallend is dat deze universele gebeurtenis zo verschillend kan uitpakken. 

Citaten:  

 

 


