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r Emi Stikkelman spoort biologischevadeÍ opr run op zelftest

AnonieÍne zaaddonor
tevinden via dna-bank
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De anonimiteit van sperma-
donoren staat op losse schroe-
ven. Ondanks zijn geheime
identiteit wist Emi Stikkelman
(32) via een dna-databank in de
VS en stamboomonderzoek
haar donorvader op te sporen.

Hanneke van Houwelingen
Tonnyvan der Mee

Utrecht

Particulieren kunnen met een
dna-zelftest wangsliim opsturen
naar databanken, waarin ook mil-
ioenen andere mensen vrijwillig
dna-gegevens hebben opgeslagen
om te zoeken naar onbekende fa-
milieleden. Dat donorkinderen zo
op basis van dna-matches hun
biologische vader kunnen vinden,
kan verstrekkende gevolgen heb-

ben voor mannen die tot zoo4 ano-
niem sperma doneerden.

,,Anonimiteit bestaat niet meer",
zegt Stikkelman, initiatiefnemer
van de Stichting Donor Detectives
NL/BE, waarin do'norkinderen
verenigd ziin.,,Donoren kunnen
zichzelfbeter melden, want vroeg
of laat vinden we ze wel." Zo wis-
ten ook al enkele donorkinderen in
Groot-Brittannië hun vader op te
sporen via de databanken.

Donorkinderen krijgen in hun
zoektochtgeen informatie van kli-
nieken en de Stichting Donorgege-
vens Kunstmatige Bevruchting
(SDKB), waar alle donoren en do-
norkinderen geregistreerd staan.

Stikkelman:,,Het is frustrerend
dat geen rekening wordt gehouden
met de wensen en rechten van het
kind." Uit onvrede daarover is er

onder donorkinderen nu een run
op de dna-zelftesten. Volgens de
stichting hebben afgelopen maand
ruim 7o donorkinderen wangslijm
opgestuurd naar databanken. Stik-
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Donoren kunnen
zich beter melden,
want uroeg of laat
vindenwezewel
-Emi Stikkelman, donorkind

kelman:,,Een selectè groep zet al-
les op alles om hun donorvader te
vinden."

Donorkinderen ziin kwaad over
missers van de KID-DNA Data-
bank van Fiom, specialist bij af-

stammingsvragen. Zo blifken half-
broers en -zussen al iaren in de da-
tabank te staan, zonder dat ze aan
elkaar gelinkt werden. Dat over-
kwam de negentien donorkinde-
ren die nu een dna-match hebben
met een zoon van de omstreden
spermadokter )an Karbaat.

,,Nu ik contact heb met een aan-
tal broers en zussen denk ik shit,
had ik ze maar eerder leren ken-
nen", zegt Yuri Wesemary een van
hen.

Volgens Fiom-directeur Ellen
Giepmans is het matchen van dna
moeiliiker dan gedacht.,,Als je van
twee wildvreemden het dna ver-
gelijkq komt misschien 5o procent
overeen, maar dat zegt nog niks."
Vanwege de onrust belegt Fiom
een informatiebiieenkomst voor
donorkinderen.
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De een doet dat
voor stamboom-
ondèl.zoek, de andër
hoopt onbekende
familieleden of zijn
of haar biologische
vader te vinden.
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Tonny van der Mee
Jan Franke
Hilversum/Or Yehuda

K HEB EEN ZUSJE GEVONDEN!!!
(Sorryforbeing loud)'.In een appje
'schreeuwt' Ester de Lau (44) het
heugliike nieuws van de daken. Een
jarenlange zoektocht naar halfbroers
en -zussen die verwekt ziin door de-
zelftle anonieme spermadonor, heeft

eindeliik resultaat.
,,Ik moest heel erg huilen. Ik heb er

ineens een zusie bii. Ze heeftviifkinderen,
dus ik ben ook geliik tante. We hebben met
z'n tweeën voor de spiegel gestaan om te
kijken ofwe op elkaar liiken."

Een buisje met wangslijm dat de zusjes
naar de Amerikaanse databank Family Tree
DNA stuurden, brengt Ester een stapje
dichter bij een oerwens van veel donorkin-
deren: weten waar ze vandaan komen.

Esterweet alleen dat haar moeder in r97z
in de Amsterdamse kliniekvan dokter Leo
Swaab zwangerwerd met hulp van een
anonieme spermadonor. Een oproep in
Spoorloos en een aanmelding bii de Fiom
KID-DNA Databank leverden niks op.
Daarom meldde ze zich aan bij drie Ameri-
kaanse dna-databanken: Family Tree DNA,
Ancestry en z3andMe.

Op de sites zijn wereldwiid milioenen
mensen aangemel4 die via hun dna op
zoek ziin naar onbekende familieleden. Zo
vond Ester inmiddels ook een tweede zus,
via z3andMe.,,Ze woont in de Verenigde
Staten. Ik heb haar via Skype gesproken. Ze
was een volslagen verrassing."

Het principe is simpel. |e bestelt een
dna-kit, neemt met een staafie wangslijm

biijezelfaf,doet dat in een buisie en stuurt
het per post terug naar het laboratorium in
de Verenigde Staten. Het dna-profiel komt
in de databank. )e krijgt informatie te zien
over je etniciteit en medische achtergrond
(z3andMe), maar vooral ook met wie ie een

- vaak verre - familierelatie hebt. Ester:,,Ik
wilde bijvoorbeeld weten ofik joods bloed
heb, want dan stam ik misschien afvan
dokter Swaab. Maar ik blijkvoor 99,9 pro-
cent'Europees' te ziin."

Op basis van dna-matches bouwt Ester
aan een uitgebreide stamboom om zo
steeds dichter bij naaste familie te komen.
Dat vereist uitgebreid speurwerk in archie-
ven, puzzelen op namen, woonplaatsen en
jaartallen, en veel engelengeduld.,,Soms
gaat de gedeelde stamboom vier generaties
terug. Hoe meer dna je deelt, hoe betrouw-
baarder de match. Ik zoek vooral naar man-
nen die begin iaren 7o in Amsterdam
woonden."

Unic-um
Ester hoopt niet alleen broers ofzussen te
vinder5 maar ook haar donorvader. Dat
laatste is een unicum, maar het is Emi Stik-
kelman Qz) een halfiaar geleden gelukt.
Met hulp van familiedetective Els Leijs
vond ze haar biologische vader. ,,Els zei: we
gaan je vader zeker vinden. Op het laatst
werd het een obsessie. Ik was ervan over-
tuigd dat ik hem zou vinden."

Emi had alleen een donorpaspoort,
waarin onder meer stond dat de donor een
psychologiestudent was met donkerblonde
krullen. Via z3andMe vond ze eenjrst cou-
sin - iemand met gedeelde grootouders -
maar die had een afgeschermd profiel. Uit-
eindelijk kwam ze uit bij eensecond cousín
(gedeelde overgrootouders) in Australië.

11
lkwildeweten
of ik joodo
hloed heb,
maarbliikvoor
99,9 procent
'Europees'

-Esterde Lau
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Weuamelen
ookdna in
vanstammen
in verre
uithoeken

-GiladJahet,
MyHeritage

Ze bouwde haar stamboom tot eruiteinde-
lijk zes potentiële 'opa's'van vaderskant
overbleven. In de almanak van de UniversË
teit Utrecht zocht ze op deze familienamen
onder pyschologiestudenten uit 1983, het
jaarwaarin ze verwekt is. Toen was er nog
maar één kandidaat over. Samen met haar
halfzusf e Maartie, die ze 7 jaar eerder vond,
confronteerde ze hem ermee. Na een dna-
test bleek hij inderdaad hun biologische va-
der te ziin.

,,Het creëert een rust die niet te omschrii-
ven is", vertelt Emi.,,Ik hoefniet meer bii
iedere 5o-plusser te denken: zou hij het
ziin? Het is fiin dat hii me als kind van hem
erkenr Hij is getrouwd, maar heeft bewust
geen kinderen. Hij schrok natuurlijk wel,
en het is zoeken naarwelke rol we willen
en kunnen spelen in elkaars leven. Maarwel
hebben goed contact."

Ester en Emi richtten met vier andere ,
vrouwen onlangs Stichting Donor Detecti-
ves NUBE op. Ze helpen andere donorkin-
deren via de dna-databanken in de zoek-
tocht naar broers, zussen en donorvaders,
en roepen zoveel mogeliik mensen op dna
te sturen.,,Hoe meer Nederlanders in de
databases, hoe groter de kans dat we ie-
mand vinden. Het is schrijnend dat het zo
moet."

Donorkinderen krijgen geen enkele in-
formatie en medewerkingvan klinieken en
de Stichting Doorgegevens Kunstmatige
Bevruchting (SDKB), die alle donoren en
donorkinderen registreert.,,Heel frustre-
rend. Als ie voor zoo4 bent geboren, heb ie
kennelijk het recht niet om te weten waar
ie vandaan komt."

Bovendien blijkt de Fiom KID-DNA Da-
tabank matches te missen, zoals bii Ester
en haar zus die zich al jaren geleden aan-
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meldden. Ester: ,,Fiom had ons in zorr al
kunnen matchen. Dat is niet gebeurd.
Daar ben ik wel van geschrokken."

Het Israëlische genealogiebedrijf My-
Heritage biedt inmiddels ook dna-thuis-
testen aan. Fred )anssen (49) uit het Bra-
bantse Den Dungen stuurde een wang-
uitstrijkje terug. Sindsdien besteedt hij
zij vrije uren op internetfor4 waar hij
anderen helpt met het opsporen van on-
bekende familieleden.

,,Een paariaar geleden hielp ik mifn
vader met het uitpluizen van onze fami-
liestamboom. Ik raakte binnen één
avond verslaaftl aan het speurwerk. Van
al mijn grootouders heb ik zes voor-
gaande generaties in kaart kunnen bren-
gen, en soms nog verder terug."

Zijn motivatie voor de dna-test komt
vooral voort uit een familieraadsel dat
hem al jaren bezighoudt.,,Vrouwen in
mijn familie hebben voor Nederlanders
een vrij donkere huidskleur. In de jaren

5o werden ze in de tram in Rotterdam
soms zelfs uitgescholden voor'nikker-
tjes'. Ik vermoed dat hun donkere kleur
te maken heeft met de aanwezigheid van
een Spaanse legerbasis in de buurt van
Leerdam of Geldermalsen, waar mijn fa-
milie ooit woonde. Maar dat heb ik nooit
vast kunnen stellen. Daar kom je alleen
achter met een dna-test."

Lucratievemarkt
Met wereldwijd 9o miljoen gebruikers
en 2,5 miljard stamboomprofielen is My-
Heritage een van's werelds grootste aan-
bieders van online genealogie. Het is een
lucratieve markt. De gemiddelde gebrui-
ker is 5o-plus, vermogend en bereid veel
tijd in stamboomonderzoek te steken.

De concurrentie is moordend, dus My-
Heritage moet iníoveren. Alleen een
stamboom voldoet niet. Informatie uit
de dna-testen is van belang voor de zoge-
heten stichterspopulatie: iemand wiens
aÍkomst vele generaties terug te voeren is
tot een bepaalde streek ofbevolkings-
groep. Dat dna kan veel vertellen over de
etnische en geografische herkomst van
anderen

,,Het testen van dna is de toekomst van
onderzoek naar familiegeschiedenissen",
denkt Gilad )aphet, directeurvan My-
Heritage.,,Vijftluizend mensen uit
stichterspopulaties in alle uithoeken van
de wereld hebben onze dna-test gedaan.
We reisden zelfnaar de jungles van
Zuid-Amerika tot de vlaktes van Oezbe-
kistan om materiaal op te halen."

Critici wijzen op de gevaren. Wat als
mensen helemaal niet in contact willen
komen met onbekende familie? En is het
verstandig dat een privaat bedrijfzoveel
persoonlijke informatie krijgt? |aphet:
,,Wij zien dit iuist als een manier om
mensen dichter bij elkaar te brengen
door genetische verwantschap aan te to-
nen. Bovendien verzamelen we ook in-
formatie over dna van inheemse stam-
men inverre uithoeken, die anders mis-
schien voor altijd verloren zou gaan."

Hij wijst naar de ingelijste stamboom
van zijn eigen familie op kantoor,,,Mijn
familie is ioods en kwam oorspronkelijk
uit Oost-Europa. Talloze foodse gemeen-
schappen zijn uitgeroeid tijdens de oor-
log. Wij helpen mensen met het aanto-
nen van verwantschappen, zodat ze bif -
voorbeeld bezittingen kunnen claimen
van àmilieleden die door de nazi's ziin
vermoord."
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Ik hoef nu
nietrreer
biiiedere
5O-plusser
te denken:
zouhiimfin

, vaderziin?

-EmiStikkelman


