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Boekpresentatie ‘Schatgraven in de kelder van tante D., zoektocht naar de 

onbekende biologische ouder’ vrijdag 23 mei 2014, De Badcuyp te Amsterdam. 

Speech Maureen Davis 

 

 

 

Heel hartelijk welkom allemaal! Geweldig en heel bijzonder om u hier vandaag te 

mogen ontvangen. Ik zie veel mensen die me dierbaar zijn en ook veel mensen die ik 

helemaal niet ken. Mijn twee lieve zoons en schoondochter, familie van mijn vaders 

kant – zelfs een nichtje uit Indonesië – familie van mijn moeders kant – waaronder 

een nichtje uit Parijs – en veel dierbare vrienden en vriendinnen. Patrick, mijn 

oudste zoon, wil ik hier graag apart noemen, hij heeft het omslagontwerp en de 

illustraties voor mijn boek gemaakt! … Ik zie oud-studiegenoten en docenten van de 

Academie Integrale Menswetenschappen SPSO. In het bijzonder noem ik docent Ko 

Vos, hij verpersoonlijkt de veelzijdigheid en diepgang die ik in deze opleiding  

heb ervaren. Ik zie ook oud-collega’s van de Nederlandse Orde van Advocaten.  

 

Daarnaast heel wat mensen die ik heb leren kennen tijdens het schrijven van mijn 

boek: vertegenwoordigers van organisaties als het Fiom, International Social 

Service, de Stichting Donorkind en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport.  

 

Het schrijven heeft me ook in contact gebracht met mensen die een van hun 

biologische ouders niet kennen: donorkinderen, adoptiekinderen en kinderen 

waarvan de vader of moeder gewoonweg uit hun leven is verdwenen. De 

kennismaking met hen was telkens weer bijzonder: kippenvel, rillingen over m’n lijf, 

zonder ook maar één woord te wisselen voelden we elkaar haarscherp aan. Ook zij 

zijn hier vanmiddag aanwezig. Een van hen heeft onlangs met behulp van het KRO 

televisieprogramma Spoorloos haar Deense vader gevonden. Twee weken geleden 

heeft zij voor het eerst in haar leven samen met haar biologische vader haar 

verjaardag gevierd. Spoorloos zendt dit a.s. maandag uit.  
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Ook René Hoksbergen, emeritus hoogleraar adoptie en familietherapeut en publicist 

Else-Marie van den Eerenbeemt heb ik tijdens mijn schrijfproces leren kennen. 

Beiden zijn me in korte tijd ná aan het hart komen te liggen. Ik ben dankbaar dat ze 

hier vanmiddag aanwezig zijn om vanuit hun expertise het belang van 

afstammingsgegevens te belichten. 

 

Ik wil u nu graag meenemen naar het Internationaal verdrag inzake de rechten van 

het kind, kortweg IVRK. Dit verdrag werd op 20 november 1989 door de Verenigde 

Naties aangenomen. In dit verdrag zijn universele kinderrechten vastgelegd. Het 

gaat hierbij om internationale afspraken die gericht zijn op het belang van het kind, 

zoals veiligheid, bescherming, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg en jeugdzorg.  

 

De opvatting dat ieder kind het recht heeft om te weten wie zijn biologische ouders 

zijn, wordt ontleend aan artikel 7 en 8 van het IVRK. 

 

Artikel 7 gaat over Naam en nationaliteit en luidt: ‘Het kind heeft bij de geboorte 

recht op een naam en een nationaliteit en om geregistreerd te worden. Het kind 

heeft het recht zijn of haar ouders te kennen en door hen verzorgd te worden.’ 

 

Artikel 8 gaat over Identiteit en luidt: ‘Het kind heeft het recht zijn of haar identiteit 

te behouden, zoals nationaliteit, naam en familiebanden. De overheid steunt het 

kind om zijn of haar identiteit te herstellen, als die ontnomen is.’ 

 

Mijn boek gaat over de noodzaak en het recht te weten wie je biologische ouders 

zijn. En het gaat bovenal over de psychologische gevolgen voor een kind dat géén 

informatie heeft over zijn afstamming. Het gaat over pijn, over gemis, over verdriet, 

over loyaliteit en over identiteit. Waar kom ik vandaan? Op wie lijk ik? Van wie heb 

ik die blauwe ogen? Hoe kom ik aan dat negatieve trekje? Van wie heb ik mijn 

creativiteit? Kortom: wie ben ik en welk deel van mij wordt bepaald door mijn 

genetische afkomst? 
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Als een kind en latere volwassene een van zijn biologische ouders niet kent, heeft 

dat een levenslange invloed op hem of haar. Veel mensen zijn zich daarvan wellicht 

niet bewust. Schrijver Cees Nooteboom heeft prachtig verwoord wat een kind in die 

omstandigheden voelt: ‘Iets wat er niet is, is altijd zeer aanwezig’. 

 

In heb me regelmatig afgevraagd of ik de persoonlijke zoektocht naar mijn vader wel 

openbaar zou maken. Al schrijvend ontstond het antwoord op die vraag: een 

volmondig ‘ja’. Een ‘’ja’, om op die manier zin en betekenis te geven aan mijn 

levensverhaal.  

 

Ik neem u nu graag even mee naar het jaar 1947. Mijn vader (dan 27 jaar) overleeft 

een Jappenkamp en een kamp van de Indonesiërs. Hij vertrekt naar het koude 

Holland, in de hoop daar het geluk te vinden. Mijn Nederlandse moeder (dan 23 

jaar) probeert hier haar oorlogservaringen te verwerken. Nog in een roes van de 

verkregen vrijheid, worden ze verliefd op elkaar en trouwen vrij snel, in 1948. In 

1949 word ik geboren en tweeëneenhalf jaar later volgt mijn jongere zusje. Mijn 

vader heeft op dat moment zijn gezin dan al min of meer in de steek gelaten. Op 

jacht naar rijke vrouwen, op jacht naar hun geld. Met zijn charmante voorkomen en 

vlotte babbel doet hij zich voor als hooggeplaatst zakenman en licht de ene barones 

na de andere gravin op.  

Het geld heeft hij nodig om zijn grote droom te verwezenlijken: hij wil de Javaanse 

kalkonderneming van zijn vader nieuw leven inblazen. Zijn oplichtingspraktijken 

doen hem tot twee keer toe in de gevangenis belanden. Mijn moeder blijft met mij en 

mijn zusje bij haar ouders in huis wonen. … Toen ik 4 jaar was kreeg ik last van 

migraineaanvallen, ik voelde de spanningen in huis aan, maar had geen idee wat er 

aan de hand was. Dagenlang lag ik doodziek in m’n donkere kamertje. Later ging ik 

vragen stellen: waarom heb ik geen vader, net zoals iedereen? Mijn moeder wilde 

mijn vragen niet beantwoorden: daar moet je niet over praten, alles wat met Davis 

te maken heeft is slecht. Met als gevolg dat ik dacht dat ik ook slecht was.  

Ik schaamde me ervoor dat ik geen vader had, ik schaamde me voor mijn 

achternaam en ik schaamde me ervoor dat mijn vader slecht was.  
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En toch…. heel diep van binnen weggestopt voelde ik een verlangen. Een verlangen 

mijn vader te leren kennen, er zou toch wel iets goed aan hem zijn? Ondanks de 

loyaliteit die ik voor mijn moeder voelde, ben ik naar de Burgerlijke Stand van de 

Gemeente Den Haag gestapt, heb mijn verhaal verteld en gevraagd de 

persoonskaart van mijn vader te mogen inzien. Ik was toen 19 jaar. Mijn vader 

bleek in 1968 naar Indonesië te zijn teruggegaan. Wat nu?  

 

Enkele jaren daarna – ik was toen 24 jaar – en net een jaar getrouwd – kwam het 

bericht dat mijn vader in Indonesië was overleden, slechts 54 jaar oud. Thuis was 

mijn vader altijd doodgezwegen of zwartgemaakt. Over zijn overlijden kon ik met 

niemand spreken. Ik raakte overspannen, destijds nog geen idee waarom. Ik 

krabbelde weer op en ging door met het zoeken naar informatie over mijn vader. Via 

een zuster van mijn vader (de tante D. uit de titel van mijn boek) kreeg ik wat meer 

informatie over hem. Via haar leerde ik de tweede vrouw van mijn vader en mijn 

halfbroer en halfzusje kennen. Zijn tweede vrouw gaf mij foto’s en vertelde over mijn 

vader. Zo kon ik me langzaam aan een beeld over hem vormen. Ook leerde ik 

verdere familieleden van mijn vader kennen, een oom, een tante in Indonesië, neven 

en nichten. Ik werd als vanzelfsprekend opgenomen in een hartelijke en warme 

Indische familie. 

 

In 1993 – ik was toen 44 jaar – deed zich de mogelijkheid voor het graf van mijn 

vader in Indonesië te bezoeken. Pas daar kwam al mijn jarenlang verstopte verdriet 

eruit. Pas daar besefte ik dat mijn vader echt dood was, dat ik hem nooit meer zou 

kunnen ontmoeten. Daarna kwam de rust, ik hoefde me niet meer bij iedere lange 

knappe Indische man af te vragen of hij misschien mijn vader was. 

 

In dit boek heb ik mijn persoonlijke zoektocht in een brede maatschappelijke 

context geplaatst. Mijn levensverhaal is ondersteunend aan een hoger doel: meer 

bewustwording van de levenslange, ingrijpende gevolgen voor een kind dat geen 

informatie kan krijgen over een van zijn biologische ouders. Ik ben echt niet de 

enige die zijn vader of moeder niet kent. Ruwe schattingen spreken van enkele 
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honderdduizenden Nederlanders die niets weten over één van hun biologische 

ouders. Een aantal van hen is hier vanmiddag aanwezig.  

 

Het recht op afstammingsinformatie behoeft een breed maatschappelijk draagvlak, 

veel breder dan nu het geval is. Juist in de huidige maakbare maatschappij, waarin 

mensen kinderen némen, zaadcellen kopen via Internet of een embryo met kunst- 

en vliegwerk in elkaar knutselen. Veel mensen vinden dat ze récht op een kind 

hebben. De moderne voortplantingstechnieken maken dit mogelijk. Ik heb respect 

voor ieders kinderwens, maar er zijn grénzen.  

Het is toch te dol voor woorden dat een 63-jarige vrouw, al lang in de overgang 

geweest, met behulp van een Italiaanse arts, een kind kan krijgen. Via een 

onbekende donoreicel en een onbekende donorzaadcel. De zo geboren dochter van 

deze vrouw zal nooit weten wie haar biologische ouders zijn. De desbetreffende 

moeder vindt zichzelf absoluut niet egoïstisch. Ze hoopt zelfs dat ze ‘met een kind 

beter in de markt ligt bij mannen’. Het belang van het kind wordt hier volkomen 

genegeerd.  

En wat te denken van de Nederlandse man die zich via Internet aanbiedt om 

vrouwen met een kinderwens te helpen? Hij heeft geslachtsgemeenschap met deze 

vrouwen: ‘dat is toch veel intiemer dan zomaar mijn zaad afgeven?’ Op deze wijze 

zijn er meer dan 100 kinderen van deze man geboren! Meer dan 100 halfbroers en –

zusters. Om wiens belang gaat het hier eigenlijk? 

 

Als ik denk aan wat er in het verleden is gebeurd met de Belgisch/Nederlandse 

baby Donna, die verkocht werd aan de hoogste bieder, durf ik van 

draagmoedercriminaliteit te spreken. 

 

Gelukkig is er een tendens merkbaar in de maatschappij dat we een ethische grens 

hebben bereikt. De vraag ‘moeten we alles wat kan, ook willen?’ wordt gelukkig 

meer en meer hardop gesteld. Drie gynaecologen van het Atrium Medisch Centrum 

in Heerlen schreven onlangs een artikel in Medisch Contact over de ethische grens 

van het draagmoederschap. De titel van het artikel is ‘Geen kind creëren met 

anonieme donoren’. Een van hen is hier vanmiddag aanwezig. 
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Verheugend is ook dat zeer recent de staatscommissie Herijking Ouderschap is 

ingesteld. Deze commissie, onder voorzitterschap van mr. Aleid Wolfsen, voormalig 

burgemeester van Utrecht, buigt zich over vraagstukken rond afstamming, het 

meerouderschap, meeroudergezag en het draagmoederschap. De commissie heeft 

een brede samenstelling en zal voor 1 mei 2016 rapport uitbrengen. 

 

Met mijn boek hoop ik een brede maatschappelijke discussie over het belang van 

het kind op gang te brengen. Het kind dat toegang tot informatie over beide 

biologische ouders moet kunnen krijgen. Het belang van de ouders moet daaraan 

ondergeschikt zijn. De tijd is rijp voor dit besef en daar wil ik met hart en ziel aan 

bijdragen. 

 

Volgens het programma van deze middag zou de Kinderombudsman, Marc Dullaert, 

het eerste exemplaar van mijn boek in ontvangst nemen. Ik zeg zou, omdat Marc 

Dullaert hier vanmiddag níet en toch ook weer wél aanwezig is. Gisterenmorgen heb 

ik hem het eerste exemplaar van mijn boek aangeboden op het kantoor van de 

Kinderombudsman in Den Haag. Deze bijeenkomst is gefilmd. Ik nodig u graag uit 

deze video, met daarin ook een boodschap van de Kinderombudsman, straks 

gezamenlijk te bekijken.  
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