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Soort boek/ziekte/stijl: Ervaringsverhaal van Ellen van Geel-Schoonen over de 
periode dat zij en haar man probeerden zwanger te geraken. Zij werden na 14 jaar 
proberen zwanger, maar het kindje, Benthe, stierf op de helft van de zwangerschap. 
Ellen beschrijft dit alles tot 2 jaar na Benthes geboorte. Ze begon te schrijven omdat 
ze zo beter kon verwerken. Een goed leesbaar in dagboekvorm geschreven boekje met 
enige gedichten. 
 
Over de schrijfster: Ellen van Geel-Schoonen (1966) werd geboren in Wouw. Zij 
werkte jaren in de plantenkwekerij van haar vader en na diens dood bij een bakkerij, 
totdat ze gezondheidsproblemen kreeg; ze had al last van een darmaandoening en 
kreeg er fibromyalgie en hypermobiliteit bij. Ellen is getrouwd met Leon met wie zij 
jarenlang heeft geprobeerd kinderen te krijgen. Met dit boekje hoopt ze ook voor 
andere mensen die kinderloos blijven of een kind hebben verloren iets te kunnen 
betekenen. Ellen zet zich ook in voor de lotgenotencontactgroep Lieve Engeltjes, een 
groep voor ouders die een kind verloren hebben. 
 
Korte beschrijving: In dit boek beschrijft Ellen van Geel-Schoonen hoe zij de 
periode heeft ervaren waarin zij en haar man Leon probeerden kinderen te krijgen. 
Dat hebben ze onder andere geprobeerd gedurende 6 jaar met behulp van 
geneeskundige zorg, onder andere met IUI. Daarbij licht ze ook toe waar voor hen de 
grens lag: zij wilden geen eiceldonatie en ook geen geadopteerd kind. In 2004 legden 
ze zich er bij neer dat ze kinderloos zouden blijven. Bovendien bleek Ellen in dat jaar 
naast de ziekte van Crohn ook weke delen reuma en hypermobiliteit te hebben. 
Maar in augustus 2004 blijkt Ellen na 14 jaar proberen toch zwanger. Ze doen 
een punctie en alles lijkt goed te zijn en te gaan. Maar bij een echo in november blijkt 
het kindje, een dochter Benthe, dood te zijn gegaan in de baarmoeder. Benthe wordt 
op 9 november geboren. 
Ellen licht toe hoe ze is gaan schrijven om te verwerken, omdat ze over wat haar 
was overkomen niet goed kan communiceren. Door dagelijks te schrijven en te 
dichten kon ze de dag door komen en haar verdriet en emoties kwijt. Ze schrijft over 
kinderloosheid, maar ook over Benthe, het zwanger zijn, het verlies en over hoe haar 
leven er uitziet tot twee jaar na Benthes dood. 
 
Wat viel op: Indrukwekkend is het weer om te lezen hoeveel verdriet ongewenste 
kinderloosheid echtparen kan geven. Het moet zeer moeilijk zijn om dan in 
verwachting te raken en dat kindje te verliezen. Goed dat deze verhalen verteld 
worden, zodat de omgeving zich realiseert wat ongewenst kinderloze echtparen mee 
kunnen maken. Opvallend vond ik ook hoe het schrijven Ellen heeft geholpen bij het 
verwerken van de dood van haar dochtertje Benthe. En dat ze Benthe ook dankbaar is 
voor wat ze haar heeft gebracht. 
 
Citaten: Pag. 1o: ‘Vergis je niet, al die jaren van spanningen, wachten, behandelen, 
steeds maar teleurstelling op teleurstelling is niet niks. Het vreet aan je huwelijk, en 
dat huwelijk, dat wilden we voor geen goud kapot zien gaan, en we hebben dus voor 
onszelf gekozen. En dan, héél soms, kiest er een klein mensje voor jou…’ 
Pag. 19: ‘Met geen pen is te beschrijven wat er allemaal door ons heen gaat, we zitten 



samen te brullen, zoveel pijn, zoveel verdriet, dacht niet dat dat mogelijk was…’ 
Pag. 25: ’Voel me zwaar in de steek gelaten door mijn eigen lijf, het functioneert al 
bijna 20 jaar niet naar behoren, maar wat het me nu flikt?! Eindelijk groeit er een 
klein mensje in mijn buik en dan laat het dat ook nog gaan…’ 
Pag. 47: ‘Maar wat nooit zal veranderen, is de dankbaarheid dat we jou mochten 
krijgen. Zo onverwacht, een cadeautje, je hebt ons laten zien en voelen hoe mooi het 
is om een kindje in je buik te hebben, hoe speciaal dat is, hoe wonderlijk ook. Daar 
kan ál ons verdriet niet tegenop…’ 


