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Dertig )aar geleden, toen anonimiteit nog vereist was,

Eens indetweeweken kon ergewerkt
worden. Na afloop wachtte zo'n bruine
enveloppe die destijds werd gebruikt
voor kleine transacties. Van de inhoud
gingenwe een pizza eten en lachen om
onze werkzaamheden.

De eerste keer was die enveloppe een
grote verrassing. In het interyiewvoor
de krant had verantwoordelijk arts Kees
de Bruyn daarover bewust gezwegen. Hij
was bangdat de spermabankanders
geldwolven zou aantrekken. De motie-
ven dienden wel edel te zijn.

Dertig iaar later twijfel ik weleens aan
mijn eigen motieven. Waren die zo
edel? Achteraf is dat donorschap een
reeks van anekdotische herinneringen,
zo overmoedig jongensachtigals in
Titaantjes,

Metgezel van toen spreekt geruststel-
lende woorden. Heus, onze motieven
waren best edel. Dat het daarna ook lol-
lig werd, doet daaraan niets af.

doneerde BaË Jungmann aan de spermabank. Nu staat
hij wangstijm af om zijn identiteit prijs te geven.
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Argelozespermadonor,
hulpeloos wij s geworden

permadonoren waren we
- maar aardige sperma-
donoren. Al zeg ik 't zelf.
We zijn nuveelwijzer ge-
worden, stakkerig wijs.
Fijn om Nescio's Titaontjes
weer eens van stal te kun-
nen halen. De eerste zin is

inmiddels behoorlijk platgewalst. Maar
datgeldt nietvoor de laatste zin en die
maakt het eigenlijk af, zeker in dit geval.

Op woensdag3l oktober1984 maakte
ik mijn debuut als spermadonor. Daar-
overvolgde een publicatie twee dagen
later in het lei dsch Dagblad. Samen met
de grote Wim Brands vulde ik een dage-
lijkse rubriek over kleine gebeurtenis-
sen. Wim maakte zich boos over de drei-
gende sluiting van een gemeentelijke
volière en ikdoneerde sperma.

De plaatselijke spermabank, onder-
deel van het academisch ziekenhuis, had
alarm geslagen over nijpend gebrek. Ik

ging ernaartoe voor een reportage en be-
sloot ter plekke dat mijn biidrage wel
watverder kon gaan. Kleine moeite,
grootgeluk.

Deze week nog even wat herinnerin-
gen opgehaald met een metgezel van
toen.'Lenie', is het eerste dat hij roept.
Lenie was de kordate verpleegster die, bij
gebrek aan ander materiaal, de fantasie
op gang kon helpen. Aan seksblaadjes
deed de spermabank namelijkniet.

Bij binnenkomst serveerde Lenie wijn
en koffie. Wanneer het tijd was voor de
daad vroeg ze:'Ga je werken?'Lenie over-
handigde een potje waarmee de sperma-
donor zich discreet terugtrok in een van
de spreekkamers. Deur op slot.

De inhoud van het potje werd bij
terugkeeraan een eerste inspectie on-
derworpen en na goedkeuring ingewo-
ren. 'Dat blijft tientallen jaren goed', her-
lees ikeen uitspraakvan Lenie. Tiental-
leniaren? ZolangT



inister Schippers van Volks-
gezondheid sprak eind vorige
week over'een ontzettend
goede tweede daad'. Ze vindt

dat wij, spermadonoren van weleer, een
vervolg moeten §even aan die ontzet-
tend goede eerste daad. We moeten onze
anonimiteit prij sgeven.

Aanleidingvoor haar oproeP was de
publiciteit rond donorkind Emi Stikkel-
man. Een paar dagen eerder had zif in
kranten en tu-journaals verteld over de
pijnlijke en frustrerende zoektocht naar
haar biologische vader.

Emi Stikkelman is in 1984 verwel« met
anoniem zaad, notabene uiteen Leidse
spermabank. ook het donorpaspoort
had nog wat verontrustende overeen-
komsten in petto, waarna haarverhaal
een afslag nam naar de andere kant van
dewereld.

Een dna-test zette Emi Stikkelman op
het spoor naarAustralië. Datwas ze,

samen met een halfzusje, achterna ge-

reiid om hem in hoogsteigen persoon te
confronteren met de gevolgen van zijn
ontzettend goede daad.De laatste woor-
denvan het indtÈkwekkende artikel
kwamen uit zijn mond:'lkwil dat jullie
weten dat ik opensta voor contact.'

Aan dat optimistische slot ging een
passage vooraf die wat mij betreft de
kern raakt. Daarin vertelt Emi Stikkel-
man hoe ze zich als kind moestverzoe-
nen met het idee dat Éaar biologische
vadqr'een altruistische daad had ver-
richt'. Je proeft de minachting die ze in
dat bijvoegli jk naamwoord legt.

Emi Stikkelman kan niet begrijPen
waarom spermadonatie een daadvan
onbaatzuchtigheid zou zijn.Was het fei-
telijk niet zo dat haar biologische vader
nog voor de geboorte afstand had ge-

daan van Emi?'Noem dat rnaar helpen.'
Desgevraagd vertelt directeur Ellen

Giepmans van Fiom dat de oProeP van

Schippers effect heeft gehad. De afgelo-
pen dagen hebben zich twintig sperma-
donoren gemeld. Fiom is een instantie
die donoren en donorkinderen aan ei-
kaar kan koppelen. Dna wordt aígeno-
men, waarna het wachten is op de zoge-
noemde match.

an mijn donorschap in 198+
ging een toelatingsgesprek
vooraf. De spermabank wilde
zeker zijn van mijn motieven.

zou ik niet over een paar jaar langs
schoolpleinen dwalen, speurend naar
gelijkenissen?

Met andere woorden: die anonimiteit
werd dertig jaar geleden juist geëist. De

spermabank was niet op zoek naar
vaderlijke gevoelens, maar naar levens-
vatbaar sperma. Daarmee zou, ergens
aan de andere kantvan dat miraculeuze
proces van kunstmatige inseminatie,

een kind worden gecreëerd.
Hetwoord donorkind bestond niet

eens. Laat staan dat er werd nagedacht
over erfelijke onzekerheden. Nee, er wa-
ren slechts wensouders en om hen
draaide het. Zij zouden met dat ano-
nieme zaad van ons de gelukkigste en
dus ook beste ouders van de wereld wor-
den. Dat geluk mocht niet verstoord
worden doorvreemde hangmannen op
het schoolplein.

Aan het eind van de jaren tachtig van
de vorige eeuw begon die opvatting te
schuiven. Ellen Giepmans van Fiom
noemt dat de emancipatie van het do-
norkind. Die emancipatie mag inmid-
delsvoltooid heten.

Vandaag de dag staat niet langer het
verlangen naar een kind centraal, maar
het rechtvan dat kind zijn herkomst te
kennen. Na een reeks van compromis-
sen werd dat laatste in 2o04 wettelijk
vastgelegd door de anonimiteit van
spermadonoren voorgoed op te heffen.

Voortschrijdend inzicht heet zoiets en
soms duurt het even voordat je dat in-
zicht hebt bijgehaald. Zelfkom ik uit een
samengesteld gezin waarin papa ge-
woon papa was, al was hij dat strikt ge-
nomen niet van alle kinderen. Het inter-
view met Emi Stikkelman leert dat het
ook anders, minder vanzelfprekend, kan
gaan.

Spermadonoren waren we. Aardige
spermadonoren, maar ook argeloze
spermadonoren. En ja, we zijn stakkerig
wijs geworden. Onder de huidigevoor-
waarden zou ik me wel twee keer beden-
ken om me op te geven. Maargedane za-
ken nemen geen keer en inzicht schrijdt
vqort. Mijn recht op anonimiteit weegt
niet op tegen de worsteling van Emi Stik-
kelman. Zo simpel is het eigenlijk.

Erke-n ikdaarmee ietszBen ik-dè bióÉ
gische vader die dertig jaar geleden
vluchtte voor zij n verantwoordelij khe-
den? Nee, ik ben er slechts om een signa-
lement te voltooien, om vragen te beant-
woorden, om naarte kijken en wat dies
meer zij.Ikben het potie met sperma dat
zegt:'lkwil dat jullieweten datikopen-
sta voor contact.'

Van Fiom ontvang ik daarom een zelf-
hulppakket om metwangslijm mijn
ware identiteit prijs te geven. Ik neem
voor lief dat zo'n dna-procedure me het
gevoel geeft een serieverkrachter te zijn.
Wat ikookvoorlief neem, zij het knarse-
tandend, zijn de kosten van 15o euro.

Ellen Giepmans van Fiom begrijpt dat
het bedrag een flinke drempel opwerpt.
Ze heeft al een paar keer bij het departe-
mentvan Edith Schippers gevraagd om
subsidie, tot nu toe tevergeefs. Mis-
schien wil de minister die ontzettend
goede daad zelf nog even verrichten. ,

{ E oe lang ben ik spermadonor
H geweest?Eenjaaimisschien,
I .t niet langer. Dó verplichte zaad-

Iozingvereiste driè dagen ont_
houding. Datwerd steeds meereen op_
gave. Blijkbaarwas dat funestvoor de
kwaliteit.'Journalistenzaad', conclu-
deerde De Bruyn op eengegeven mo-
mentmisprijzend.

Maarbij hetafscheid nam hij mewel
even apart en fluisterde:,We hebben je
sperma wel kunnen gebruiken.'Daai_
mee.overschreed hij degrenzen van ano_
nlmltelt, maar zo vertrouwd waren we
toen al met elkaar. Dat zinnetje is altiid
blijven hangen en kan nu duí nogr.ót_
eens een staartie krijgen.

Overigens is dat journalistenzaad Ia_
ter toch nog van waarde gebleken. Het
bewijs zit naast me op de bank dinsdag_
avond wanneer Emi Stikkelman in het"
N O S I o urna aI wordt geïntervi ewd.

Ik vertel mijn I+-jarige dochrer over de
werkzaamheden in de spermabank van
toen en over de conseq uenties die dat
misschien gaat kriigen. Ze veeft ver_
heugd overeina. '«rl;g it Ain een half-
zusjeT'
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3ART JUNGMANN 'De spermabank was destijds niet op zoek naar vaderlijke gevoelens, maar naar levensvatbaar sperma.'
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Hetgelukvan de
wensouders
mocht niet
verstoordworden
doorweemde
hangmannen
op het schoolPlein


