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Op zoek naar innerlijke rust: wie ben ik? 
 

Maureen Davis 

 
 
 
 
Waar kom ik vandaan? Wiens bloed stroomt er door mijn aderen? Op wie lijk 
ik? Deze existentiële vragen brengen je terug naar je oorsprong: je biologische 
ouders. Zonder hun voortplantingscellen zou je niet bestaan. 
 
De meeste mensen kennen hun biologische afkomst. Voor donorkinderen (en 
ook voor geadopteerden, afstandskinderen, bevrijderskinderen en 
vondelingen) ligt dat soms anders. Zij weten niet altijd van wie ze afstammen. 
In dit hoofdstuk bespreek ik waarom kennis over hun afstammings- en 
familiegeschiedenis voor donorkinderen zo belangrijk is, en op welke 
manieren zij meer inzicht kunnen krijgen in hun onbewuste gevoelens en 
verlangens.  
 
 
We leven in een maakbare maatschappij, waarin steeds geavanceerdere 
voortplantingstechnieken het mogelijk maken om een kinderwens te vervullen. 
Soms (zelfs) met behulp van anoniem donorzaad of anonieme donoreicellen. Een 
schadelijk gevolg hiervan is dat veel mensen hun biologische afkomst niet kennen. 
 
Willen weten wie je biologische ouders zijn, is naar mijn overtuiging een 
oerverlangen. Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind van 20 
november1989 geeft dit verlangen een juridisch kader in de artikelen 7 en 8: elk 
kind heeft recht op toegang tot zijn of haar afstammingsgegevens. Een diepgevoeld 
verlángen naar een kind is zeer begrijpelijk, maar récht op een kind bestaat niet. 
Ouders zouden, voordat ze overgaan tot donorconceptie, moeten nadenken over 
vragen als Schaden onze beslissingen de belangen van het kind? en Kan het kind 
achterhalen wie zijn of haar biologische vader of moeder is? Vroeg of laat zal het kind 
deze existentiële vragen gaan stellen over zijn of haar afkomst. 
 
FAMILIEGEHEIM OF TRANSPARANTIE? 

 
Transparantie is het sleutelwoord. Een kind is gebaat bij openheid over de wijze 
waarop het verwekt is. Het kind heeft emotionele en medische belangen, die dienen 
te prevaleren boven het belang van de ouders. Er zijn in Nederland naar ruwe 
schatting enkele tienduizenden donorkinderen die niet wéten dat ze verwekt zijn 
met behulp van donorzaad. Veel ouders van inmiddels volwassen kinderen houden 
verborgen dat de verwekking heeft plaatsgevonden met behulp van (anoniem) 
donorzaad. Het bij je dragen van een familiegeheim is een loodzware emotionele 
last. Voor de ouders leidt het onvermijdelijk tot steeds nieuwe leugens, innerlijke 
spanningen, loyaliteitsconflicten en schuldgevoelens. En de kinderen zijn de dupe: 
hen wordt soms levenslang cruciale afstammingsinformatie onthouden. Een 
familiegeheim kent alleen verliezers. 
 
De maatschappelijke bewustwording van het belang van toegang tot 
afstammingsgegevens en de opkomst van internationale DNA-databanken leiden er 
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gelukkig in toenemende mate toe dat ouders (soms na tientallen jaren) ervoor 
kiezen hun kinderen de waarheid te vertellen. 
 
In het licht van transparantie over donorconceptie pleit ik er ook voor om de huidige 
leeftijdsgrens van 16 jaar, waarop donorkinderen persoonsidentificerende gegevens 
van de donor kunnen verkrijgen, los te laten. Het ene kind is het andere niet. Geef 
het kind informatie op het moment dat hij of zij daarom vraagt! 
 
PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING  
 
In mijn praktijk als counselor en coach voor mensen met afstammingsvragen werk 
ik vanuit een systemische visie: het gaat niet alleen om het individu, maar ook om 
de context. Het huidige gezin, het gezin van herkomst, vorige generaties en de 

woon-, werk- en leeromgeving zijn eveneens van invloed op de problematiek en op 
de begeleiding. In de dynamiek van die contexten zijn – vaak onbewuste – patronen 
en belemmeringen te vinden, die inzicht en perspectief kunnen bieden. 
 
Afstamming gaat verder dan alleen de biologische ouders. Ieder mens maakt deel 
uit van een fijn vertakt systeem dat ook alle voorgaande generaties omvat: het 
intergenerationele familiesysteem. Ieder familielid heeft hierin zijn eigen plek, als 
een schakel in de keten. De bloedband van de leden van het systeem verenigt een 
familie. Een (anonieme) zaad- of eiceldonor maakt daarom deel uit van je 
familiesysteem. Naast voorgaande generaties leven ook het land, de cultuur en de 
taal van je voorouders voort in jou. Vanuit het systemisch denken is het belangrijk 
tenminste drie generaties van het familiesysteem bij de psychosociale begeleiding te 
betrekken. 
 
Iemand die zijn biologische ouder(s) niet kent, kan geconfronteerd worden met een 
heel scala aan gevoelens: spanningen, onrust, angst, onzekerheid, verwarring, 
onbestemde verlangens, onbestemd verdriet, schaamte, schuldgevoel, het gevoel 
‘anders’ te zijn, het gevoel een uitzondering te zijn, wantrouwen, boosheid en 
onmacht. Het gevoel iets te missen, maar niet te weten wát. Het gevoel niet te weten 
wie je bent, het gevoel incompleet te zijn en geen eigen identiteit te hebben. Het zijn 
gevoelens die vaak jarenlang onderdrukt worden. Juist dat – overigens zo 
begrijpelijke – onderdrukken en verzwijgen kan leiden tot allerlei fysieke, emotionele 
en mentale klachten, en soms tot gedragsstoornissen. 
 
DE KRACHT VAN BEELD 

 
Diverse onderzoeken laten zien dat informatie die visueel wordt overgebracht, beter 
beklijft. De zintuigen kunnen een belangrijke rol spelen in het zich herinneren van 
vroege – vergeten of bewust weggestopte – herinneringen. Beeld kan – op een 
informele en tegelijkertijd doeltreffende wijze – behulpzaam zijn bij de 
bewustwording van dát wat te pijnlijk is om in woorden te vatten. 
 
Daarom maak ik graag gebruik van de getekende levenslijn, de mindmap, het 
genogram, familieopstellingen met Lego-poppetjes en de analytische tekentherapie 
om iemands onbewuste gevoelens zichtbaar te maken, in de context van het 
familiesysteem. Opmerkelijke pieken en dalen (levenslijn) en vraagtekens 
(genogram) zijn belangrijke aanknopingspunten voor gesprek of vragen. Het 
informele karakter van deze interventies helpt ook mee: iemand hangt een beetje 
over de tafel heen, is geconcentreerd bezig met het zoeken naar het juiste poppetje 
voor vader, of vraagt zich af welke kleur viltstift hij zal gebruiken. In die sfeer van 
het ‘met iets bezig zijn’ ontstaat vaak een zekere onbevangenheid om zich te uiten. 
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Een genogram is een grafische weergave van familieleden en familiebanden, 
samengesteld uit standaardsymbolen. De aard van relaties tussen familieleden, 
familieverhalen en belangrijke levensgebeurtenissen kunnen ingetekend worden. 
Ook adoptie, pleegzorg en nieuwe gezinsvormen (regenbooggezinnen, 
meerouderschap, samengestelde gezinnen) kunnen in het genogram zichtbaar 
worden gemaakt. Dat geldt eveneens voor donorschap (zowel sperma- als 
eiceldonatie) en draagmoederschap. Met het genogram wordt dus - anders dan bij 
een traditionele stamboom – recht gedaan aan de genetische verwantschap tussen 
donor en nakomelingen. 
 
FAMILIEOPSTELLINGEN OP TAFEL  
 

Familieopstellingen op tafel, met kleurige Lego-poppetjes, scheppen de mogelijkheid 
om een familiesysteem een-op-een zichtbaar te maken, zonder dat je daarbij andere 
mensen nodig hebt, zoals in fysieke familieopstellingen. Bij het schuiven met de 
poppetjes onderzoek je samen wat er op een diepere laag – op zielsniveau – speelt. 
De resultaten zijn verbluffend: onbewuste gevoelens kunnen zo naar het bewustzijn 
worden gebracht. Ik geef twee voorbeelden uit mijn praktijk, die laten zien waarom 
toegang tot afstammingsgegevens zo belangrijk is. 
 
Een jonge vrouw hoort ‘per ongeluk’ van een dronken tante dat ze is verwekt met 
behulp van anonieme spermadonatie. Er leeft een onbestemd verdriet in haar. De 
donor lijkt haar een onbelangrijk figuur, ergens op de achtergrond. Tijdens een 
familieopstelling met poppetjes wordt het haar langzaam duidelijk dat zij zonder de 
anonieme spermadonor niet zou hebben bestaan. Aan het einde van de opstelling zet 
ze de donorvader heel dicht tegen zich aan en zegt vol overtuiging: 'Hier hoort hij te 
staan, dicht naast me.' Haar onbestemde verdriet is zichtbaar en tastbaar geworden: 
de donor heeft zijn plaats in het familiesysteem ingenomen. Het herkennen en 
erkennen van het belang van de donor zet haar ertoe aan naar hem op zoek te gaan. 
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan …  
 
Een 11-jarige jongen komt, zich achter zijn moeder verschuilend, de praktijkruimte 
binnen. Verlegen, zijn hoofd gebogen, durft geen oogcontact te maken. Hij spreekt 
zacht, nauwelijks verstaanbaar. Een tafelopstelling met Lego-poppetjes, dát vindt hij 
wel leuk om te doen! Enthousiast begint hij met de poppetjes te schuiven. 
Spelenderwijs uit hij zich. Zijn opstelling maakt pijnlijk zichtbaar dat hij zich onveilig 
voelt in zijn thuissituatie. Het gaat hier om tweelingzusters met elk een kind van een 
(andere) anonieme spermadonor. Zij vormen met z’n vieren een gezin. De opstelling 
doet de moeder inzien dat zij, samen met haar zoon, haar eigen weg moet gaan. Door 
de samenleving met haar zus en diens kind te beëindigen, creëert ze rust en ruimte 
voor haar zoon om zijn gevoelens als kind van een anonieme spermadonor te 
onderzoeken.  
 
ANALYTISCHE TEKENTHERAPIE 
 
Ook het maken van tekeningen is een beproefde manier om zichtbaar te maken wat 
ontoegankelijk lijkt. De (opeenvolgende) tekeningen maken, net als 
familieopstellingen met poppetjes, inzichtelijk wat er op een diepere bewustzijnslaag 
speelt.  
 
Uiteindelijk durft de jongen ook in tekeningen zijn diep verborgen pijn te laten zien. De 
titels van zijn tekeningen zijn veelzeggend en schrijnend: gestrest, verdrietig, alleen. 
De tekeningen laten de pijn zien van een kind dat zich wanhopig afvraagt: wie is mijn 
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biologische vader? De pijn van een kind dat op zoek is naar zijn identiteit en naar 
innerlijke rust. Later in het begeleidingsproces geeft hij met een tekening antwoord op 
de vraag: hoe ziet mijn donorvader eruit? Hij tekent zichzelf, en schrijft erbij: ik wil 
graag op mijn donorvader lijken. De tekening illustreert het belang van het zich 
kunnen spiegelen aan een vader(figuur). 
 
INNERLIJKE RUST 
 
Voor een gezonde identiteitsontwikkeling is het essentieel om te weten wie je 
biologische vader is. Persoonlijk heb ik dat ook ervaren: de Nederlandse familie van 
mijn moeder was stijfjes en keurig netjes, levend ‘zoals het hoort’. Wat een 
verademing om de warme en levenslustige Indische cultuur van mijn vaders familie 
te leren kennen! Ik voelde me opgelucht en ‘aangevuld’: die eigenschappen zitten 

dus ook in mij! Ik had een tot dan toe onbekend deel van mijn identiteit leren 
kennen en voelde me compleet. Ik voelde innerlijke rust. 
 
De innerlijke zoektocht van een donorkind naar zijn of haar donorvader kent 
afwisselende fases. Dat zijn fases van bewustwording van de eigen existentiële 
drang om te weten wie je bent, van doorzettingsvermogen, van (spiritueel) inzicht en 
van crises na ingrijpende levensgebeurtenissen. Al die sturende en stuwende 
momenten zijn noodzakelijk om de tegenwerkende krachten het hoofd te bieden en 
het zoeken door te zetten. De houding van de omgeving, de moeder, de opvoedvader, 
de gezochte vader en zijn familie kunnen zowel stimulerende als tegenwerkende 
krachten zijn. 
 
Hoewel een donorkind vaak het liefst zijn of haar donor wil ontmoeten, kan alleen 
een naam en een foto van de donor al voldoende zijn om het donorkind innerlijke 
rust te brengen. Er zijn geen vraagtekens meer, je kunt je compleet gaan voelen, 
één geheel. Geen ideale situatie, maar soms het hoogst haalbare. Het wéten op zich 
geeft rust. Wanneer het onmogelijk blijkt een naam te achterhalen, kan een 
donorkind zich desalniettemin (eventueel onder psychosociale begeleiding) leren 
ontwikkelen tot een stabiele persoonlijkheid en de rust in zichzelf vinden. 
Aanvaarding van het hiaat in de afstammingsgegevens is een moeilijk proces. Het 
gemis blijft, maar hoeft uiteindelijk geen belemmering meer te zijn om je tevreden 
met jezelf te voelen. 
 
Tot zover over donorkinderen die niets liever willen dan hun biologische vader leren 
kennen. Een verlangen dat gedurende de levensloop kan ontstaan en/of kan 

veranderen. Er zijn ook donorkinderen en volwassenen die geen behoefte hebben 
om te weten wie hun biologische vader is. Ze zeggen gelukkig te zijn met hun 
bestaan, zonder afstammingsinformatie. Ik respecteer hen, en durf tegelijkertijd 
voorzichtig te opperen dat wie zich niet interesseert voor zijn genetische afkomst, 
zichzelf niet écht onder ogen durft te komen en zichzelf de kans ontneemt zich ten 
volle te ontwikkelen en ontplooien. Onbewust ontkent diegene een essentieel deel 
van zijn of haar wezen. Dit is misschien een gewaagde veronderstelling, maar té 
vaak ontmoet ik mensen die zelf niet (in)zien hoe krampachtig en 'gemaakt' ze in het 
leven staan. Hoe ze vluchten voor hun werkelijke gevoelens en verlangens. Vluchten 
in uiterlijkheden, luxe, drank, drugs, keihard werken, gokken, seks of sociale 
media. Verslavingen, om maar niet écht te hoeven voelen. Vanuit mijn vakgebied 
begrijp ik hen. Tegelijkertijd vind ik het verdrietig, omdat het mogen kennen van je 
afkomst een mens zo veel innerlijke rust brengt. En dat is wat ik iedereen gun. 
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