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Maar door de groeiende mogelijkhe-
den van dna-vergelijking is ook de ane
nimiteit van zaaddonoren van voor
2oO4 niet meer zeker. 'De vroeger be-
loofde anonimiteit is in deze tijden
niets meer waard', zegt familieonder-
zoeker Els Leijs, die onder anderen
adoptiekinderen en donorkinderen
helpt hun biologische ouders op te
sporen. Leijs gebruikt commerciële
dnadatabanken als FamilyTree, Ances-
try en SandMe. 'Met name in de Ver-
enigde Staten zijn deze databanken al
enorm populair', zegt Leijs.'Bijna alle
Amerikanen hebben hun roots liggen
buiten deVS, inAfrika of Europa.'

Waar een normale vaderschapstest
vaak op twintig dna-markers toetst,
maken de commerciële databanken
gebruik van geavanceerde tests op
soms wel 7oo duizend markers. Dat
maak het mogelij k om ook matches te
vinden met verre familieleden.

Emi Stikkelman (az), kind van een
anonieme zaaddonor, stuurde vorig
jaar buisjes wangslijm naar drie com-
merciële dna-databanken. Haar gene-
tisch materiaal bleek te matchen met
een Australische vrouw een achter-
nichtvan haar donorvader. Met hulp

van familieonderzoeker Leiis recon-
strueerde Stikkelman een stamboom.
In combinatie met enkele andere gege
vens leidde die uiteindelijk naar haar
biologische vader.

Stikkelman richtte metvijf andere
donorkinderen de stichting Donor De-
tectives op, die anderen helpt op de-
zelfde manier hun vader te traceren.
De Donor Detectives moedigen kinde-
renvan anonieme donoren aan op on-
derzoek uit te gaan.'Het is belacheliik
datje voor een kind besluitdathet niet
nodig is eerr vader te kenne-n , zegt Stik-
kelman.'Hei is jouw recht oÈr te weten
waar jevandaankomt.'

Via de dna-bank van FIOM kunnen
donorkinderen ookop zoekgaan naar
halfbroers en -zussen en spermadono.
ren, maar dan moeten die zichzelf daar
vrijwillig hebben geregistreerd. Het
verschil met de commerciële dna-ban-
ken is dat daarmee soms dus ook sper-
madonoren kunnen worden getra-
ceerd die niet willen worden gevonden.

Commerciële databank wij st
weg naar anonieme zaaddonor
Anneke StoÍfelen
Leiden

Voor het eerst is het een Neder-
lands kind van een anonieme
spermadonor gelukt via een com-
merciële dnadatabank haar bio-
logische vader te traceren. Door-
dat miljoenen mensen zich we
reldwiid in databases hebben ge-
registreerd, dreigen zaaddonoren
met terugwerkende kracht hun
beloofde anonimiteit te verliezen.

De stichting Donor Detectives NL/BE
gaat andere Nederlandse en Belgische
donorkinderen helpen ook zo hun bi-
ologische vader op te sporen.

Anoniem sperma doneren was in
Nederland toegestaan tot 2004. Naar
schatting zijn tot die tiid 40.ooo kinde-
ren uit anoniem donorschap geboren.
Niet bekend is welkdeel daarvan weet
dat zij afstammen van een donor. In
2004 is een wet ingevoerd die het do-
norkinderen vanaf hun t6de jaar mo-
gelijk maaktcontact op te nemen met
hun biologische vader. Kinderen heb-
ben het recht hun aÍkomst te kennen,
is de redenering daarachter.
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Ze rijdt eerst een keer langs het bedrijfs-
pandom te kijken of erechtniemand
meer is. Het is woensdagavond half acht,
de werkdag is ruimschoots voorbij,
maar je weet het nooit. In de psycholo-
genpraktij k brandt geen licht. Emi Stik-
kelman (az) parkeert haar auto en stapt
uit. Haar halfzusje Maartje Meuwissen
volgt haar naar de ingangvan hetge-
bouw. Dit is dus de plek waar hij elke dag
komt: hun biologische vader, de grote
onbekende. De mysterieuze fi guur die
niet van hun bestaan afi,veet en deson-
danks zo'n grote rol speelt in hun leven.
Het is voor het eerst dat ze op een fosieke
plek zijn waarvan ze zekerweten dat hij
er ookwas. Misschien nog maar enkele
urengeleden.

Ze lopen samen een rondje om het ge-
bouw. Eigenlijk is er niks te zien. Toch
voelde ziin bestaan nooit eerderzo echt.
Ze maken een selÍie met hetbord met
het bedrijíslogo. Haar zusje wijst op een
paar blauwe vuilniszakken. Misschien
zit daar wel iets in van hem? Nee, in vuil-
nis graaien zou tebelachelijkzijn.'We lij-
ken wel stalkers', zegt Stikkelman.

Zeventien jaar is ze al op zoek. Het
voordeel van een vader die alleen in je
fantasie bestaaq is datje jezelfaltijd
kuntwijsmaken dat hij trots en blij zou
zijn als hil van je bestaan afiruist. Nu stapt
Stikkelman voor het eerst ziin realiteit
binnen. En behalve nieuwsgierigheid
naar de man die in de jaren tachtig als
anonieme donor zijn sperma achterliet
in een Leidse kliniek, komt er angst bo-
ven. Wat als hij niets van haar wil weten?

TOEN

AI op haarderdestelde Stikkelman haar
moeder wagen over haar vader, was hii
soms dood? Stu§e bij bee§e kreeg ze ge
durende haarjeugd het heleverhaal te
horen. Haar moederhad een relatie met
een man diezelf alvaderwas en geen ei-
gen kinderen meerwilde. Dus kwam ze
terecht bij de spermabank in Leiden. ln
septembertgs4 kwam Emi terwereld.
De wiend had haar moeder al verlaten.

Eigenlijk zolang ze zich kan herinne.
renis Stikkelman bezigmetwagen en
fantasieën over haarvader. Op haarzes-
tiende deed ze, tevergeefs, een zoektocht
met het tv-programma Spoo rloos.Ze
weet enkel wat in haar donorpaspoort
staat hij is geboren in 1960, studeerde
psychologie,waarschijnlijkin Leiden, is
1.8o langen heeftblauwe ogen en don-
kerblond krullend haar.

Sinds 2oo4 is hetanoniem doneren
van sperma in Nederland nietlangertoe-
gestaan. Ieder kind heeft het recht zijn
afkomstte kennen. Uit Stikkelmans erva-
ring blijkt wel waarom: de onduidelijk-
heid overhaarvader is een rode draad
van onrust in haarleven. Bijalleverande-
ringen is de gedachte aan haarvader
aanwezig, soms op devoorgrond, soms
meerop deachtergrond. Maaraltijd is er
die leegte van het nietweten. Haarmoe-
der is een lieve wouwdie doorpsychia-
trische klacirten worstelt met het leven.
Zelf is Stikkelman doortastend en opti-
mistisch. Zou ze datvan hem hebben?

JULI,O16

Stikkelman spuugt het witte plastic
buisje vol tot aan het streepje. Ze mengt
de buffervloeistof erdoorheen en draait
de dop erop. Dit dna-monster gaat strak
per intercontinehtàle post naar de Ame-
rikaanse dna-databank z3andMe, net als
hetbuisje speeksel van haar moeder.

Stikkelman heeft een besluit genomen:

Sommige mannen kunnen ze direct
afstrepen,biivoorbeeld vanwege een Azi-

atisch uiterlijk. Een enkeling vertoont
zulke geliikenissen met Stikkelman dat
die op-de 

;shortlist'wordt gezet. Maar de

meerderheid belandt op het stapeltie
'zou kunnen'. Het Googlen maakthaar
soms moedeloos. Gaat ze hem zo ooit
vinden?

OKTOBER 2016ze gaat nog één keer op zoek naar haar
vader.

Haar leven lang is haarverteld dat hij
een altruistische daad heeftverrichc hij
hielp vrouwen met hun hnderwens. En
als hij nietgevonden wilworden, moest
Stikkelman dat misschien respecteren.
Langis ze meegegaan in datverhaal.

Maar inmiddels heeft ze een puntbe-
reikt dat ze het niet langervolhoudL Zij
heeftertoch nietvoorgekozen om zo op
de wereld teworden gezet? En hoezo is
zaad doneren een altruïstische daad? In
feite heeft haarvader al afstand gedaan
van zijn kinderen nogvoor ze waren ge-
borén. Noem dat maarhelpen.

In zoto heeft zij door een artikel in de
krant haar halfzusje Maartje Meuwissen
gevonden. Maaftjes moeder zag Stikkel-
mans foto staan bij een verhaal over do
norkinderen en herkende trekken van
haar eigen dochter. Een dna-testwees uit
dat de twee jonge wouwen inderdaad af-
stammen van dezelfde spermadonor.

Sindsdien voerde Stikkelman vele ge-
sprekken met haar halfzus. En die sterk-
ten haar in haarvastberadenheid: ze
móet die man vinden, ookalwil hij dat
nieL Hetis toch nietnormaal datziials
3O-jarige op straat elke vijftigplusser
loopt te scannen, zich afuragend of die
het misschien is, of die?Ze heeft een rela-
tie, wienden, maar toch voelt ze intense
eenzaamheid en een gemis vanbinnen.

Dus stuurt ze nu haar buisje op naar
de Amerikaanse databant en later ook
naar twee andere wereldwijde dnadata-
bases. Miljoenen mensen hebben hieral
wijwillig hun genetisch materiaal laten
registreren om zo meer te weten te ko-
men over hun afkomst. Stikkelman weet
dat ze zoek naareen speld in een hooi-
berg, maarze moet hetproberen.

SEPTEMBER 20T6

Stikkelman zet de zoveelste naam tussen
aanhalingstekens in Google. Ze scrollt
door het Linkedln-profiel van de man.
Zou dit hem kunnen zijn?Tja, hij heeft
wel krullen, maar verder? Ze voeft zijn
gegevens in in het Excel-sheeL Avonden-
langzitzezo nu al te Googlen.

Viavia is Stikkelman in contactgeko-
men met een historicus diebeschik
over oude almanakken van alle Leidse
studenten. De almanak van 1983 heeft ze
in Polen laten digitaliseren en gefilterd
óp relevante namen: alleen mannelijke
psychologiestudenten vanaf tgz. Zo
heeft ze een'longlist' van driehonderd
mannen overgehouden die haarvader
kunnen zijn. Met een 'Google-protocol'
trekt ze stukvoor stuk de namen na-
ook haarwiend en de moedervan haar
halfzus speuren mee.

Ze ontvangt een nieuw berichtvan de

dnadatabank Ancestry.com: er is een

match gevonden in Australië. Uit het 8e-
netisch-profiel van deze vrouw van rond
de zestigblilkt een connectie met Stik-

kelmanleen van haar overgrootouders
moet een broer of zus zijn geweest van

een grootouder van deze vrouw.
oËewel: de Australische is een achter-

nicht van Stikk.l*"nr rade. of moeder.
Het dna van haar moeder staat in een

andere database, maar op de website
GedMatch kunnen deelnemers van alle
dna-databanken gratis hun'raw dna'
uploaden. De Australische werkt hieraan
mee. Tot Stikkelmans vreugde blijkt de
vrouw niet verwant aan haar moeder.

Een achternichtvan haarvader, zo

dichtbij is ze nog nooit geweest. Maar
wat kan ze hiermee? Ze stuurt een be-
richtaan familiedetective Els Leijs, die ze

kent uit een Facebookgroep over dna-on-
derzoek.rWàt, je hebt een second cousin
gevonden?', schrijft die enthousiast.
'Dan vinden we je vader.'

Leijs deed eerder familieonderzoek
voor onder meerSpoorloos en heeft nu
haar eigen bureau. Ze traceerdevoor
adoptiekinderen al menig biologische
ouder. De laatste tijd is zii gefascineerd
door de mogelijkheden van commerciële
dnadatabanken. Met name in de VS won-
nen die in korte tijd aan populariteit. De
grootste, Ancestry.com, telt naar eigen
zeggen ruim 4 milioen dna-proÍielen.
Hoe meer mensen zich tegen betaling r+
gistreren, hoe meer er te rraceren is.

De familiedetective helpt Stikkelman
een stamboom te reconstrueren. DeAus-

. tralische achternicht geeft hes de-oa-
men van haargrootouders -die van
moederskant blijken Nederlands. Dank-
zii archieven achterhaalt Leijs de broers
en zussen van dit koppel. Een deel valt af
als potentiële overgrootouder, bijvoor-
beeld omdatze geen kinderen hadden.

Op 24 oktober krijgt Stikkelman te ho-
ren dat Leijs op deze manier tot een
lijstje van acht mogelijke achternamen
van haarvader is gekomen. Stikkelman
opent op haar laptop de namenlijst uit
de studentenalmanak. leijs kijkvia Fa-

cetime mee en spelt een voor een de acht
namen uit. Stikkelmanvoertze in in de
zoekfunctie. Eén naam komt inderdaad
in de almanakvoor.

Deze naam was doorStikkelman nog
niet aan het Google-protocol onderwor-
pen - ze is pas halverwege de'longlist'.
Nu tiktze hem alsnog in in de zoekma-
chine. Een website van een psychologen-
praktijk is een van de eerste hits. Er staan
foto's van medewerkers op.'Kijk die
ogen', gilt Stikkelman opgewonden te-
gen Leijs. Dit moet hem ziin.
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Zenuwachtig bladert Stikkelman door
een tijdschriftuitde leesmaP in de
wachtkamer. Ze wijst haar zusje op een
idiote advertentie voor babyvoeding. Er
vliegt ineens een deur open. Is hii het?
Nee, er klink een wouwenstem.

Hoe confronteer ie je donorvader met
de wetenschap dat jij ziin kind bent?
Moesten ze hem schrijven? Een brief kan
door iemand anders worden openge
maakt. Verkeerd bezorgd. of worden ge-

negeerd. Stikkelman en haar zus von-
den het beter om het hem persoonlijkte
vertellen.Als hij hen wilde afiirrijzen, dan
maar recht in hun gezicht.

Ze hadden hem misschien ergens
kunnen opwachten. Maar dat leverde in
hun hoofd chaotische scenario's op.
Toenbedacht Stikkelman datze een con-
sult konden boeken. Dan zaten ze ten-
minste in de vertrouwelijkheid van zijn
spreekkamer. Niet iedereen in hun om-
gevingvond het de geëigende weg, maar
de zussen waren het eens: Stikkelman
zou zich aanmelden als cliënt. De af-
spraakmaake zevoor het eind van de
vrijdagmiddag, zodat hij een weekend
zou hebben om bijte komen. Stikkel-
man liet weten dat ze ter ondersteuning
bij het eerste consult haar zus meenam.

Veel te woeg zijn ze vanmiddag naar
deze plek gereden. Twee uur lang zaten
ze in een koffiebar om de hoek. om de
tiid te doden hielpen ze het meisje ach-
ter de balie met het inpakken van Sinter-
klaascadeautjes. Nog steeds te vroeg
voor de afspraak zijn ze neergestreken in
deze wachtkamer. Er gaan deuren open
en dicht, maar nietvoor hen.

Dan klink ineens een vriendelijke
mannenstem die iemand veel sterkte
wenst. De psycholoog richt zich daarna
tot de wachtkamer:'Het gezelschap Stik-
kelman.' Hij draagt een veel te grote vaal-
gele trui en ziet er ionger uit dan op de
foto. Die ogen, denkt Stikkelman. ze ont-
wijkt zijn blik terwiil ze hem een hand
geeft, bang dat hij dezelfde gelijkenis op-
merkten hen meteenwegstuurt. Ze doet
haarbest niet in huilen uitte.barsten.

In zijn spreekkamer hangen foto's van
een hond en van reizen. Geen kinderen.
De psycholoogbeginteen hartelijk in-
troductiepraatje, overhandigt ziin visite-
kaartje en legt uit hoe de organisatie
werk. Zé staart naarzijn gebaren. Met
haar zus heeft Stikkelman afgesproken
datze het onderwerp zo snel mogelijk
aansnijden. Maarhij blijft maarpraten.

Danzegtde psycholoog dat het onge-
bruikelijk is datereen derde persoon
aanschuift bij een sessie.'Daarwil ikwel
iets over zeggen', zegt Stikkelman met
piepstem. ze stamelt dat ze halfzussen
zijn. En barst in snikken uit.

De psycholoogkrabbelt op zijn noti-
tieblokal een aanzetvooreen stam-
boom. Haar zus neemt het over, legt uit
Cat ze elkaar nog maar een paar jaar ken-
nen en afsmmmen van dezelfde donor
uirLeiden.'Weweten alleen dat hij
blond haarheeft en blauwe ogen.'

Stilte. 'lk denk dàt ik wel weet waar iul-
lie naartoe willen', zegt hij.'Dit is een on-
eigenliike aanmelding voor een consult.'
stítte. Éij begint een algemeen verhaal
over dat donbren in hetverleden toch al-

tiid anoniemJt/.a.ren. Het is alsof hii al
piatend probeert zichzelf te herpakken.
ila zo minuten komt het hoge woord
eruit hij was inderdaad zaaddonor in de

iaren tachtig.'lk denk dat iullie je huis-
werk goed hebben gedaan.' Stikkelman
meeni iets van trots te ontwaren in de

manierwaarop hii dat uitsPreekt.
Hii vertelt over zichzelf, vraagt naar hun

levens. Na een half uur zegt de psycho-

loog:'Goh, daarzit ik dan naar mijn twee
biologische dochters te kiiken.'Zei hiidat
echt, dochters? Stikkelman had niet dur-
ven dromen dat hii dat woord in de mond
zou nemen. Ze praten, twee uur lang. Hij
vertelt dat hij getrouwd is, bewust geen
kinderen heeft gekregen en dat ziin
vrouw niet weet dat hii zaaddonor was.

Bij het afscheid zegt de psycholoog dat
hij het nieuws moet laten bezinken. Stik-
kélman wil hetvisitekaartie met telefoon-
nummer teruggeven, ze hebben het im-
mers onder valse voorwendselen gekre-
gen. Hij staat erop dat ze het meenemen.
'lkwil dat jullie weten dat ik opensta voor
contact. En dat gaat nietveranderen.'

NASCHRIFT

Emi Stikkelman en Maartie Meuwissen
hebben nu beiden geregeld goed con-
tact met hun biologische vader en
maakten inmiddels ook kennis met en-
kele andere familieleden van vaders-
kant. Beiden zeggen door de ontmoe-
ting veel rust en antwoorden te hebben
gevonden. Hun vaderwil niet metzijn
naam in dit artikel worden vermeld, om-
dat nog niet iedereen in ziin omgeving
weet dat hij donor isgeweest.

Familieonderzoe-
ker Els l.eiis helPt
met haar bureau
onder anderen
adoptiekindeten,
kinderen van on-
bekende vaders
en donorkinderen
om hun biologi-
sche ouders te
traceren. Ze is ad-
viseur van de
door Emi StikkeF
man opgerichte
stichting Donor
Detectives. Die
stichting onder-
steunt kinderen
van anonieme
zaaddonoren bii
het zelf z)eken
naar hun biologi-
sche vader, bii-
voorbeeld via
dna-databanken.
Foto Linelle Deunk


