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"Wees altijd eerlijk tegen elkaar. Di,e moraal stond baj mijn ouders hoog i,n het
aaandel. Dat ui,tgerekend zij uijftig jaar lang met de grootste leugen hebben
rondgelopen, is dan ook haast ondenkbaar. Ik kan er nog boos om tnorden."

: et was dat haar tante zich drie jaar geleden

, :versprak. Anders had interieurverzorgster
'+ '. Renate van Gooswilligen uit Zeist (53) nooit

geweten dat ze een donorkind is. Ineens heeft ze

er, naast haar eigen gezin, een hele familie b!j,
die de komende tdd misschien nog wel verder
wordt uitgebreid. Wie in de jaren vijftig en zestig

een zaaddonor zocht, kwam al snel blj één van
de privéklinieken van Levi, Swaab of Kremer uit.
De eerste vrouwenartsen in Nederland die KID
(de oudste vruchtbaarheidsbehandeling, red) in
het geheim toepasten. Renate: "Laatst had ik een

barbecue bij een van mijn halfzussen. We bleken
niet alleen onze hamsterwangen en onze liefde voor
spijkerbroeken met elkaar te delen, maar ook onze
interieursmaak! Hoe grappig is dat? Die herkenning
is ontzettend fijn én belangrijk, alsof ik een stukje
identiteit heb teruggevonden. Het verbaast me iedere
keer weer hoe goed en vertrouwd het samen voelt en
dat terwljl we een paar maanden geleden niet eens

van elkaars bestaan afwisten!"

'AIs kind had ik me weleens verwonderd over
de kleur van rnijn ogen - de mijne zijn licht
groenblauw, die van mi.jn vader diep donkerbruin -

rnaar de keren dat ik er thuis naar vroeg, werd het
onderwerp subtiel afgekapt. Geen idee waar dat
willen weten vandaan kwam. Het was er gewoon.
Niet heel sterk, meer onderhuids. En omdat
niemand erop inging - ik vroeg het zelfs een keer
aan de huisarts - gleed het steevast weer net zo

snel van me af als dat het was opgeborreld. Tot ik
die bewuste middag mijn tante tegenkwam en ze

zich liet ontvallen dat mljn vader mijn vader niet
was. Had ik haar wel goed verstaan? Had ze het
misschien verzonnen? Ik besloot het uiteindelijk
toch aan mljn broer Ed te vertellen. Stel dat het
waar was, dan moest ik het wetenl Hij besloot
meteen heel praktisch een DNA-test te laten
doen. Mijn moeder lag op dat moment heel slecht
als gevolg van long- en alvleesklierkanker en we
wilden de boel niet onnodig overhoop halen. Een
paar weken later kregen we de uitslag: we hadden
beiden een andere vader."

ZWARIT SCHAPTN

"Was mama vreemdgegaan? Waren we misschien
geadopteerd? De scenario's schoten door mijn
hoofd, de één nog wilder dan de ander. Uiteindelijk
was er maar één manier om erachter te komen.
Mijn hart bonkte in mijn keel toen we met zijn
tweetjes aan het voeteneind van mljn moeders bed
stonden en haar die ene, prangende vraag stelden.
Ik weet niet meer wat me het meest raakte, haar
nuchtere reactie of het eerlijke antwoord dat we
direct kregen; we waren beiden donorkinderen. Het
voelde in ieder geval alsof iemand de grond onder
mdn voeten vandaan trok. Kort daarop haakte
mijn vader bij het gesprek aan. Hij schrok, maar
maakte ook direct duidelijk er verder niet over te
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willen praten. Vanaf dat moment hield mijn moeder
eveneens haar mond. I{oe vaak we het daarna
nog probeerden. Drie maanden later stierf ze, en
ruim een jaar later mijn vader. In een verwoede
poging toch nog iets te weten te komen, deed mijn
broer nog een oproep aan de familie tijdens de
begrafenis van mijn vader. We kregen geen enkele
reactie, zelfs geen steunbetuiging. Ineens wist ik
waarom we al die tijd de zwarte schapen van de
familie waren geweest."

ÏTRUG NAAR MUN ROOTS

"Joh, waar maak je je druk om? Je ouders hebben
toch goed voorje gezorgd? Ik hoor het sommige
mensen denken. En ja, ik ben in mijn jeugd niets
te kort gekomen, maar het geheel wordt wel
overschaduwd door één grote leugen. Het is lastig
uit te leggen wat dat precies met je doet. Tijdens
een middag van Stichting Donorkind vond ik
gelukkig de nodige herkenning. Het was ook via
hen dat ik terechtkwam bij het Fiom, een stichting
gespecialiseerd in ongewenste zwangerschap en
afstammingsvragen, en zo uiteindelljk mijn halftrroer
wist te achterhalen. Ik was helemaal hoteldebotel
toen ik het nieuws hoorde, maar helaas was dat
gelukzalige gevoel van korte duur. Hlj bleek niet op
zoek naar een hereniging: hij wilde enkel contact
vanwege het achterhalen van erfelÍLjke ziektes. Kort
daarop werd ik getriggerd door een uitzending van

Tekst en Íoto's: MARIEKE VAN DER HEIJDEN

'Spoorloos'met daarin Esther de Lau, een donorkind
uit de tijd van dokter Levi, Swaab en Kremer. Zil
vertelde over een besloten Facebook-groep voor
donorkinderen en donoren, eveneens van Stichting
Donorkind. Lang verhaal kort: ik meldde me aan, liet
mljn DNA opnieuw testen (ditmaal via myheritage.
nl) en ontdekte dat we halfzussen van elkaar waren.
Oet ik krijg meteen weer een brok in mijn keel als
ik eraan terugdenk. En het werd nog mooier, want
ik kreeg er direct nog twee halfzussen blj, te weten
Nicole en Saskia."

VERGTVTN

"Inmiddels hebben we elkaar ontmoet en we bellen
elkaar volop. Dat geeft een heerlljk gevoel. Of we
ooit nog achterhalen wie onze vader is, doet er voor
mij niet zo veel toe. Ik voel me met hen en mijn
broer Ed - die juist doordat we onze zoektocht met
elkaar delen meer dan ooit als mijn broer voelt -
rljker dan ooit en compleet. Het enige wat ik hoop, is
dat de boosheid naar mijn ouders toe ooit verdwijnt.
Nog steeds kan ik het niet opbrengen hun grafte
bezoeken. Mijn theorie is dat ze bang waren ons
kwijt te raken. Helaas vergaten ze dat een kind altijd
vanz'n ouders blijft houden. Ze hadden zich gewoon
aan hun eigen credo moeten houden, want eerlljk
duurt echt het langst."

Meer wetren? Kijk op myheritoge.nl, donorkind.nlof fiom.nl.
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