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Hannah Hendriks met haar aanstaande echtgenoot die haar in Rome ten huwelijk vroeg. © 

Facebook. 

 

Italiaan was in najaar van 1968 mogelijk in Eindhoven 

 

Door haar adoptievader én haar verwekker 'weggegeven' worden aan 

haar aanstaande echtgenoot. Dat is de ultieme huwelijksdroom van 

Hannah Hendriks (44) uit Almere. Een droom die zich moeilijk laat 

realiseren want het enige dat de aanstaande bruid van haar biologische 

vader weet, is dat het een Italiaan is die haar moeder in het najaar van 

1968 bezwangerde. 

Een trouwdatum hebben de gescheiden Hendriks en eveneens gescheiden 

Stephan Lindner nog niet. Momenteel hebben de moeder van drie kinderen en 

vader van twee koters geen geld voor een traditionele Italiaanse bruiloft. 

 

Vaderdag 

'Ik ben geboren op 15 juni 1969. Het was die dag Vaderdag. Dit jaar is dat 

opnieuw het geval. Het zou geweldig zijn als mijn biologische vader daar bij is. 

Dan kunnen we een trouwdatum gaan prikken. Het lijkt me het allermooiste 

als mijn adoptievader en mijn echte vader mij samen weggeven aan Stephan, 

mijn jeugdliefde met wie ik al zes jaar samenleef en die me vorige maand ten 

huwelijk vroeg,' droomt de bruid in spé hardop over de telefoon. 

 

Ze heeft geen idee waar haar verwekker zich bevindt en of hij nog leeft. Haar 



oproepen in Tros Vermist en op de site van het Centrum voor de geschiedenis 

van Migranten bleven zonder resultaat. In een ultieme poging hem te vinden, 

maakte de aanstaande bruid een filmpje dat sinds vanochtend op videowebsite 

vimeo staat (zie onderaan). Omdat Hendriks zelf geen vloeiend Italiaans spreekt, 

treedt oud-huisgenoot, vriend en Italië-correspondent Rop Zoutberg op als voice 

over.   

 

Vissersdorpje 

In het filmpje vertelt Hendriks dat haar moeder Marianne Stevens, door wie ze 

na haar geboorte werd afgestaan voor adoptie en die zelf ook een buitenechtelijk 

kind was van een Italiaanse vader, in het najaar van 1968 een kortstondige 

relatie had met en zwanger raakte van een Italiaan. Waar dat gebeurde, weet de 

Almeerse niet.  

 

Mogelijk was haar biologische vader voor zaken in Eindhoven, waar de toen 23-

jarige Stevens een kapsalon aan huis had in de Van Engelandstraat. 'Ze kunnen 

elkaar natuurlijk ook in Italië hebben ontmoet. Mijn moeder was daar in 1967 op 

vakantie in Cesenatico, bij Rimini,' verzucht Hendriks.   

 

In de videoboodschap van Hendriks is een foto te zien van Hannahs moeder met 

drie Italiaanse mannen gekleed in kostuums. Hendriks sluit niet uit dat een van 

de drie haar vader is. 'De foto is genomen in het hotel waar mijn moeder 

logeerde tijdens haar vakantie. Ze houdt een fles Champagne in de hand die ze 

had gewonnen bij een lotería.'  

 

Hoe dan ook: haar biologische vader was ouder dan haar moeder, vermoedelijk 

27 jaar, en leefde gescheiden van zijn gezin. Zijn naam weet ze niet. 'Mijn 

moeder heeft nooit over hem gesproken. Ze deed mij geloven dat de man met 

wie ze getrouwd was, mijn vader was. Pas na haar dood, in 1992, ontdekte ik via 

dna-onderzoek de waarheid.' 

 

Genoeg na 22 jaar 

Hoewel de in Helmond opgegroeide Hendriks 'goede hoop' heeft op een 'happy 

end' vraagt ze mensen in haar videoboodschap nadrukkelijk om óók te reageren 

als ze slecht nieuws hebben over haar vader. 'Laat het me alstublieft weten als 

hij overleden is want na 22 jaar wil ik dat mijn zoektocht stopt.' 

 

(Informatie over Hanna's biologische vader kunt u sturen 

naar: hannahricercapapa@gmail.com) 
 

http://www.vermist.nl/vermissingen/detail/vermiste/1992/
http://www.vijfeeuwenmigratie.nl/verhalen/gezocht-italiaanse-vader-eindhoven
http://www.vijfeeuwenmigratie.nl/verhalen/gezocht-italiaanse-vader-eindhoven
mailto:hannahricercapapa@gmail.com

