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Zoektocht van dono inderen in
documentaire 'Vad Onbekend'

\'

\À/eten van ïí/ie je afstamt en waar 
:

je wortels liggen, noemtWillemijn .

de Koning'een basisrecht van een 
:

kind'. "Een recht," zegtze,"dat je 
:

een kind niet mag ontnemen." Maar ,

het zoeken naar je aÍko;nst lijkt
haast ondoenlijk als je verwekt bent ,

met behulp van een anonieme zaad-
donor. Willemijn is zo'n donorkind i

en met haar naar schatting 4o.ooo :

anderen. :

Met de documentaire 'Vader On-
bekend', die ze met collega Jolanda
Teeuwen maakt, wil de journaliste/ |

presentatrice deze groep een gezicht ,

geven en hen informeren overde :

mogelijkheid de donorvader te ach- ,

terhalen. Ze wil bovendien met'Va-
derOnbekend'donoren'overhalen' :

hun DNA-gegevens op te slaan bij
de in zor4 opgerichte Fiom-DNA- :

databank in Nijmegen. Daar hebben ,

zich inmiddels 633 donorkinderen :

en 247 donoren aangemeld. Tot nu
to.e zUn er r45 personen gematcht. .

Hierbij waren 35 donoreí en rro ,

donorkínderen betrol<ken. In 2oo4 .

maakte de Wet Donorgegevens 
:

Kun-stmarige Bevruchting een eind
aan het anonieme donorsèhap in 

:

Nederland.Tegenwoordigkunnen :

donorkinderen vanafhun zestiende,
vía de rechtbank een ontmoeting :aanvragen. :

,.., ...-,7.r- ,/ h ristd}lltilX
Willemijn de Koning ging voor de documentaire haar moeder naar
Leiden. I Foto. pR

, dat zij voor anonimiteit had gete-
' kend. Zij had daarbij niet gedacht
, aan mijn toekomstige'ik'. \Mant
, hoe kun je, als je vooranonimiteit
' tekent, verwachten dat je de donor
, nogkanvinden. Maar nu ikhetwil
: weten, helpt ze bij het zoeken."
, 'Vader Onbekend'begint met het
, verhaal vanWillemijn de I(oning

, Ooitwas haar wel verteld waarom
, er geen vader was "Maar dat is zo

' natuurlijk gegaan dat ik erverder
, nooit bij heb stilgestaan." Minder
, vanzelfsprekend was voor rrl/ille-
, mijn haar Nederlandse aÍkomst.
, "Ik had altiid het gevoel dat ik niet
' Nederlands was. Op mijn zestiende
, ging ik uit en kwam zo jongens van
, niet-Nederlandse aÍkomst tegen

, geen enkelebehoefteheeft aan een
: ontmoeting". Een ander uit 'Vader

' Onbekend' is Joyce.'0t/illemijn: " Zi1
, is het kind van een superdonor die
, in onder meer Leiden meer dan
i tweehonderdkeerheeft gedoneerd.
i |oyce heeft intussen 35 halfbroer-
i tjes en halfzusjes gevonden. Het is
, een hechte groep. Zij vertelde dat
: ze met sommigen heel goed kan
, opschieten."Ídt/illemijn de Koning
, denkt overigens dat zij eveneens
i van hem afstamt. "Ik heb babyfoto's
: gezien en daar pas ik zo tussen. Bo-
, vendien komt mijn donor ookuit
i Leiden. Het zou best fijn zijn als dat
i zo is. Ik zou er graagmijn leven mee
i willen verrijken."
, Zehooptdatervooraldonaties
i zullen komen vanuit de doelgroeP
i zelf of,zoalszíj zegt, de'commu-
, nitv'. "Dan wordt het ook ècht een
, do;umentairevoorhen." HaarDNA
: is inmiddels bii de Detabank in Nij-
, megen. "Er is een geringe kans,"

, weet willemijn de Koning. 'Als het

' geen match oplevert, houd ik er ver-
, der mee op."

De opnamen van'Vader Onbekend,
zijn begonnen, maar de financiën
zijn nogniet rond. Willemijn de
Koning en |olanda Teeuwen hopen
met crowdfunding geld in te zame-
len. "We hebben ongeveer dertien-
duizend euro nodig, maar vragen
vra crowdfunding tienduizend aan.,,
Wie doneert, krijgt er iets voor te-

rug. Voor 25 t'rpo komt de naam
van de gever trp de aftiteling, wic 6o
euro schenkr. gntvangt twee kaart-
jes voor de pr.frière en wie 15o
euro stort, woildt rondgeleid in de
DNA-databanl.: in Nijmegen.

Tot haar zesriende was het voor
Willemijn vanzelfsprekend dat 2ij
met haar moeder en zus woonde.

, enhaarvragenaanhaarmoeder. :

, zij sprakvoor de documentaire ook :

, met andere donorkinderen, zoals i

i met iemand die binnenkort zestien 
1

, wordt en dan wil weten van wie hij 
i

, afstamt. "Erisookiemandbij die :

I nformatle over donaties:

www.voordekunst. nl project'Vader

Onbel<end'

Joke Korving
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