
'Taboe rond anonieme spermadonor moet worden opgeheven', 

Bredaas donorkind Eva start campagne 

BREDA - Grote kans dat papa's in Brabant op Vaderdag verrast zijn met een zelf gekleide 

asbak of een macaronifotolijstje. Maar een vader hebben is niet zo vanzelfsprekend als het 

lijkt. De 25-jarige Eva Koopman uit Breda is voortgekomen uit een kunstmatige inseminatie 

met donorzaad. De zaaddonor is anoniem. Dus een vader heeft de Bredase niet. 

Om donorkinderen in de toekomst ook een Vaderdag te gunnen, is de Bredase een 

campagne gestart: een zoektocht naar verborgen papa's.  

 

Veertigduizend donorkinderen in Nederland 

Dat er geen vader is in het leven van Eva wordt al meteen duidelijk bij het openslaan van 

haar babyboek. Daar staat haar stamboom, die maar deels is ingevuld. "Mijn moeder heet 

Kiek, dit ben ik en mijn vader..., geen idee!" 

 

Eva is een van de tienduizenden kinderen in Nederland die via een kunstmatige inseminatie 

met donorzaad is geboren. Veertigduizend daarvan hebben, net als Eva, een anonieme 

biologische vader. "Dat taboe moet worden opgeheven", zegt ze stellig. "Kinderen hebben 

er recht op om te weten waar ze vandaan komen en waar die andere helft van hun dna 

vandaan komt." 

'Herkenning en erkenning' 

Het is de Bredase er niet om te doen om ook echt een vader te hebben. "Ik denk dat 

donorkinderen vooral herkenning en erkenning zoeken", aldus Eva. "Dat ze kunnen 

ontdekken waar hun karaktereigenschappen vandaan komen." 

 

Sinds 2004 worden zaaddonoren geregistreerd en is het voor donorkinderen makkelijker om 

te ontdekken wie hun biologische vader is. Met de campagne hoopt Eva te bereiken dat 

anonieme zaaddonoren opstaan. "Wie weet drink ik volgend jaar op Vaderdag gezellig een 

wijntje met mijn biologische vader, onder het genot van een goede maaltijd die door mij 

bereid is, uiteraard!" 
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