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Race tegen de klok voor mogelijk honderden kinderen: wie is hun 
zaaddonor?  
 
 
 

 

Enkele zogeheten donorkinderen, in 2017, voor de voormalige vruchtbaarheidskliniek aan de 
Utrechtseweg in Oosterbeek. Archieffoto. © Rolf Hensel 

Race tegen de klok voor mogelijk honderden kinderen: wie is hun zaaddonor?  

Wie zijn de biologische vaders van honderden kinderen die in Oosterbeek verwekt zijn door 
zaaddonoren? Zogeheten ‘Kinderen van Kliniek Oosterbeek’ doen deze week met een 
publiciteitsoffensief een laatste poging hier achter te komen. 

Paul Bolwerk 24-06-22, 18:00  

In een vruchtbaarheidskliniek aan de Utrechtseweg in het dorp werden van 1972 tot 1987 vele 
honderden kinderen verwekt met zaad van donoren. Donorkinderen die daar verwekt zijn, hebben 
zich verzameld en doen al jaren verwoede pogingen erachter te komen wie hun biologische vaders  

Omdat de meeste donoren al op leeftijd zijn, maakt het dat er voor ons sprake is van 
een soort deadline 

Inge Poorthuis, Kinderen van Kliniek Oosterbeek  
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,,Omdat de meeste donoren al op leeftijd zijn, maakt het dat er voor ons sprake is van een soort 
deadline”, zegt Inge Poorthuis, bestuurslid van Stichting Donorkind én kind van Kliniek Oosterbeek.  

Publiciteitsoffensief 

Bent u of kent u mensen die mogelijk zaaddonor waren in de periode 1972 tot 1986 bij de kliniek in 
Oosterbeek,  dan kunt u in contact komen met bestuurslid Stichting Donorkind Inge Poorthuis 
via info@donorkind.nl. 

Huisartsen en gynaecologen van ziekenhuizen vanuit heel Nederland, maar in het bijzonder Limburg, 
Noord-Brabant en Gelderland, stuurden wensouders naar Oosterbeek.  Huisarts dr. C. van Waalwijk 
(1906-2001) bestierde hier een kliniek, die mensen hielp kinderdroom te laten uitkomen. Hij wierf 
indertijd zijn zaaddonoren niet alleen onder zijn eigen patiënten, maar als keuringsarts ook onder 
duikers, brandweermannen en atleten van nationaal sportcentrum Papendal in de regio Arnhem.  
 
Met een publiciteitsoffensief willen de kinderen deze week opnieuw een oproep doen aan alle 
voormalige zaaddonoren van Kliniek Oosterbeek om zich te melden. Ook doen ze een beroep op de 
wettige kinderen van de, mogelijkerwijs inmiddels overleden, zaaddonoren om zich kenbaar te maken 
bij Fiom of Stichting Donorkind.  

Verwantschap aantonen 

Door middel van dna-onderzoek kan eventuele verwantschap aangetoond worden. Inmiddels zijn al 
vijftig donorkinderen van de Kliniek Oosterbeek bekend. Ook is van zes zaaddonoren duidelijk wie ze 
zijn. Onder hen zijn drie duikers van Duikteam Merou in Arnhem. 

Uit die hoek, maar ook onder atleten en brandweermannen werden destijds vrijwilligers gevonden, die 
een of meerdere malen zaad afstonden aan Van Waalwijk. Hij is jarenlang (tot 1985) keuringsarts 
geweest van Duikclub Merou. Er is, voor zover bekend, geen administratie daarvan bewaard 
gebleven. 

Kinderen van het duikteam 

De Kinderen van Kliniek Oosterbeek hebben afgelopen week tevergeefs een dringend beroep op het 
bestuur van Duikteam Merou in Arnhem gedaan om mee te werken aan een oproep aan oud-leden. 
Net als een eerder verzoek vijf jaar geleden, is dat zonder resultaat.  

Dave Boschma, voorzitter van het duikteam: ,,De doelgroep is vertrokken of -helaas veel vaker- 
overleden.” Ook zouden privacyregels in de weg zitten om oud-leden op te sporen of te vragen om mee 
te werken aan de oproep van de donorkinderen. 
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