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OPINIE DONORKINDEREN

Niet iedereen gaat op zoek
naar zijn biologische vader

Fred Libert
Donorkind.
Maandag 11 januari 2021 om 3.25 uur

Niet alle donorkinderen ervaren de anonimiteit van hun bi-
ologische vader als een onrecht, zegt Fred Libert.

Ik ben een donorkind, net zoals Steph Raeymaekers, die recent in
deze krant werd geïnterviewd (DS 2 januari). Na jaren zoeken vond zij
haar biologische vader. Ik ben blij voor haar, al begrijp ik dat zijn
vroege dood wrang smaakte. Ikzelf ga niet op zoek, verlang niet om
te kennen of te ontwarren. Het lezen van Steph haar verhaal deed me
wat, maar haar pijn is niet de mijne.

Ik heb twee moeders, geen heteroseksueel ouderpaar, maar even-
goed geen biologische vader die aan mijn wieg stond, mij op de fiets
zette en mij troostte bij mijn eerste verdriet. Ik heb hem niet gemist.
De ‘biologische vader’, zoals Steph hem noemt, of de ‘biologische do-
nor’, zoals ik het zeg, heb ik evenmin gemist. Ik heb twee moeders,
die aanwezig waren, voor mij waren en van mij waren. Zij (ver)vulden
het ‘ouder’ zijn meer dan compleet. Een vader hoefde ik niet.

Sommige donorkinderen hebben of hadden pijn; een intrinsiek on-
gelukkig zijn met de situatie waarin je bent opgegroeid. Ik vraag me
af of de ouders van die kinderen, en hun omgeving, goed gevolgd
zijn in het donorschapsverhaal. Is er altijd eerlijkheid geweest over
de afkomst, is er van jongs af aan gezegd dat ze donorkinderen wa-
ren? Konden ze hierover praten, twijfels uiten?

Normaal kind
Ik kon dat, kreeg daar een plek en gehoor voor. De donor kreeg een
plaats. En inderdaad, ik noem hem niet mijn biologische vader. Zo
zie ik hem niet. Voor mij is een vader een opvoedend persoon, ie-
mand die er voor mij is, mij heeft geleid, gedragen en geleerd. Dat is
mijn donor niet.

Ik groeide gelukkig op, kende mijn afkomst, zodra ik kon spreken,
voelde me een normaal kind en had nooit de nood mijn biologische
donor te kennen. Zoals mij zijn er ook velen, die niet luid zijn of in
debat gaan, omdat we gelukkig zijn met wat we hebben. We zijn
dankbaar voor wat er wel is, de nesten waarin we zijn opgegroeid,
de kansen die we hebben gekregen, de ouders die ons omring(d)en.
We zijn dankbaar voor het bestaan, het ‘er zijn’, in plaats van het ‘er
niet zijn’.

Vergelijk ons niet met vrouwen in de twintigste eeuw die niet opkwa-
men voor vrouwenstemrecht. Vergelijk ons met personen die zich
steeds een gewoon kind hebben gevoeld en normaliseren wat oké is
om te normaliseren; opgroeien bij personen die er voor jou zijn, nes-
ten die jou warmhouden, ouders die voor jou kozen.

Ik heb twee moeders, die aanwezig waren,
voor mij waren en van mij waren. Een vader

hoefde ik niet

Steph en ik zijn beiden donorkinderen, maar staan anders in het ver-
haal. Dat voelde ik nog eens toen ik het interview met haar las, toen
ze het had over hoe lastig het is voor haar kinderen om een stam-
boom te maken. Waar zij een stamboom baseert op genen, wortelt
die van mij in gevoel. De ene streng loopt via de ene moeder, de an-
dere streng via de andere.

De streng van de donor heeft voor mij geen belang. Ik denk niet vaak
aan hem. Als dat toch gebeurt, is er enkel dankbaarheid voor mijn
bestaan. Als ik Steph dan hoor zeggen dat ‘je biologische vader re-
kenschap zou moeten afleggen’, dan schrik ik. Ik lees in het inter-
view over ‘de rechten van het kind’, ‘het recht om te weten wat je af-
komst is’. Maar ik blijf steken bij ‘zonder deze man was ik er niet ge-
weest’, ‘was er van rechten geen sprake geweest’, want ‘was er geen
kind’. Is dat niet ook in het belang van het kind, bestaan?

Is het vreemd dat ik mij zo ‘gewoon’ voel? Kan dat eigenlijk? Ik voel
me niet aangesproken wanneer Steph zegt dat de ministers van
Volksgezondheid, Laurette Onkelinx en Maggie De Block, niets de-
den voor donorkinderen. Voor mij klopt dat niet. Ze hebben dingen
gedaan, voor kinderen. Ik, een donorkind, heb me altijd vooral ‘kind’
gevoeld.

Ik lees Stephs verhaal en respecteer de zoektocht. Ze heeft moeten
vechten voor haar verhaal, werd niet gehoord en verschillende keren
afgewezen. Maar ik deel haar nood aan het zoeken en vinden niet. Ik
voel me goed zoals ik ben, met wie ik ben en met waarom ik er ben.

Waar Steph het gezicht is van de groep donorkinderen die de anoni-
miteit als onrecht ervaren, ben ik dat graag voor zij die het goed heb-
ben met hoe het is. Wij zijn er en horen het verhaal van Steph en de
donorkinderen rondom haar, maar is er ook een plekje voor onsin
deze discussie? Een plekje voor zij die wél gelukkig zijn met hoe het
is en niet op zoek willen? Dan kunnen we samen aan tafel gaan en
kijken wat goed voelt voor iedereen.

Ik hoop dat Steph rust en geluk kan vinden, nu ze weet wie hij was.
We delen niet dezelfde mening, maar ik respecteer haar, ik ben er en
ik blijf er, met mijn gevoel, en zij met het hare.
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