
'Hllhad precies
dezelftle blik'

Rotterdam

,,Ik heb een vàder!" Duivenman is
er nog helemaal ondersteboven
van. Een last valt bovendien van
haar schouders: weg is haar iden-
titeitscrisis. Waar anders ga fe dat
vieren dan in een restaurant met
de toepasselijke naam De Hemel
Op Aarde, samen met haar vriend.
Dat haar biologische vader er gis-
teravond niet bij kon zijn, maakte
de stemming niet minder.

Duivenman besloot voor haar
afstuderen aan de Fontys Hoge-
school voor fournalistiek in Til-
burg een korte documentaire te
maken ovei spermadonatie in de
jaren '9o. Haar Thaise moeder
werd in dat decenniumverlieftl op
een Nederlandse man, maar kon
met hem geen kinderen kriigen
omdat hij leed aan de ziekte van
Huntington, een ongeneeslijke er-
felijke aandoening die de hersenen
aantast.

Opeenshebiker
Nederlandsefamilie
bii. Eigenliik ben ik
nog steeds in shock.
-lris Duivenman

Met dank aan de spermabank
kwam dochter Iris ter wereld.
Hoewel bij klinieken in die tijd er
bif ouders op werd aangedrongen
om daar niet over te spreken, wist
Duivenman hoe de vorkinde steel
zat.,,Hoe kon het anders dat ik de
ziekte van mijnvader, die overleed
toen ik r jaar was, niet heb?"

Als afstammeling yan een sper-
madonor, besloot ze voor haar
filmproject op zoek te gaan naar
mensen die op dezelftle wijze ter
wereld ziingekomen. Tijdens haar
zoektocht stuitte ze, op een afge-
schermde facebookpagina van de
Stichting Donorkind. oo een sDer-
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madonor die de anonimiteit wilde
doorbreken. Het viel haar op dat
deze man wel wat van haar weg
had.

,,Hij had precies dezelftle blik als
ik. Ook miin moeder zag gelijke-
nissen." De man wilde wel mee-
werken aan de documentaire en
tifdens het gesprek dat volgde zag
Duivenman meer punten van her-
kenning, zoals zijn mimiek en zijn
oren. Ze besloten een dna-test te
laten doen en gisteren werd ze ge-
beld over de uitslag: die was posi-
tief. ,,Opeens heb ik er Neder-
landse familie bij. Eigenlijk ben ik
nog steeds in shock."

Kralingen
Haar donorvader;'uichte toen hij
het nieuws hoorde. ,,Ik ken hem
nog niet goed, maarwe gaan elkaar
beter leren kennen." Ze weet in-
middels dat hijjaren in Kralingen
heeft gewoond, de wilk waar Dui-
venbode ook gesetteld is. ,,Zijn
hele familie woont hier, ik moet ze
op straat wel eens zijn tegengeko-
men."

Daarnaast blijkt ze twee halË
zusjes te hebben die ook van de
spermabank komen. ,,Een ervan
lijkt ook erg op mij, dat is echt bi-
zar. We gaan elkaar binnenkort
Onlmnetpn "
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lris Duivenman is nooit op zoek gegaan
naar haar vader, een anonieme spermadonor.
Maar bij het maken van een documentaire
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stuitte de23-larige studente toevallig op hem.
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