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INTERVIEW TINNE CLAES

‘Vroeger mocht niemand
weten dat de echtgenoot
onvruchtbaar was’
Historica Tinne Claes (30) dook in de geschiedenis van de
spermabank. Ze schreef een spannend verhaal dat niet
alleen over menselijke verlangens gaat, maar ook over ta-
boes en geheimen, artsen en centen.

Veerle Beel
Zaterdag 23 april 2022 om 3.25 uur

Tinne Claes, postdoctoraal onderzoekster aan de faculteit geschiede-
nis van de KU Leuven, heeft in haar persoonlijk leven geen ervaring
met donorschap, maar beet zich professioneel in het onderwerp vast.
Ze sprak met meer dan honderd getuigen. Elk hoofdstuk in haar
boek Zaad zonder naam belicht een andere tijdspanne. ‘Door de tijd
heen is de visie op hoe we omgaan met donorinseminatie sterk ver-
anderd. Dat heb ik willen weergeven, met begrip voor iedereen, zon-
der te oordelen. Ik was nog net op tijd om enkele belangrijke spelers
te spreken, die pionierden met kunstmatige inseminatie en
spermabanken.’

Het is niet makkelijk om begrip op te brengen voor het eerste be-
schreven geval van kunstmatige inseminatie bij een vrouw, in Ameri-
ka. Die vrouw was verdoofd en wist van niets. Haar man was wel op de
hoogte.
‘Dat is een verslag uit 1884. Je zou het bijna een aanranding kunnen
noemen. Toch ging de ophef toen niet over het gebrek aan toestem-
ming door de vrouw, maar over de vraag: is dit wel iets dat dokters
horen te doen? Het is geen strikt medische handeling en het is niet
zo moeilijk om vers sperma met een spuitje in te brengen bij een
vrouw.’

Ook bij ons waren het artsen die pionierden. Velen waren man, maar u
haalt een vrouwelijke arts uit de vergetelheid: Andrée Deboeck, de
echtgenote van dokter  Robert Schoysman.
‘In de jaren zestig en zeventig was ze niet onbekend. Toen werd vaak
over de praktijk van mevrouw Schoysman geschreven. Hij was een
publiek figuur, zij was altijd in de praktijk, in Sint-Agatha-Berchem.
Haar oud-medewerksters noemen haar een soort van Marie Curie. In
de jaren zeventig starttehet koppel als eerste in ons land met een
spermabank, met diepgevroren zaad. Andrée hield de namen van de
donoren bij in een schriftje dat ze in de brandkast stopte. Ze wilde
dat het na haar dood vernietigd werd. Ze stond op complete geheim-
houding. Het stilzwijgen rond donorinseminatie was toen nog veel
groter. Niemand mocht weten dat de echtgenoot niet de verwekker
was.’

Het klinkt in onze oren als een leugen : doen alsof je de biologische va-
der bent van een donorkind.
‘Zwijgen maakte deel uit van de emotionele cultuur. Seksualiteit was
nog privé en het was minder erg om je kind niet in volle eerlijkheid
groot te brengen. Kinderen werden nog niet als gelijken beschouwd.
Het was minder erg om zaken voor hen te verzwijgen dan vandaag.
Waarden als transparantie, openheid en gelijkheid zijn van onze ge-
neratie, niet van toen. Er waren trouwens meerdere redenen om te
zwijgen. Vrouwen hebben me verteld dat ze hun hele leven lang ge-
zwegen hebben om hun man te beschermen. Ook adoptiemoeders
namen de “schuld” voor de kinderloosheid van het koppel op zich.
Zo verborgen ze de mannelijke onvruchtbaarheid, die een enorm ta-
boe was. Zulke gesprekken hebben me enorm geraakt, en gaven me
ook een nieuw begrip voor de geheimhouding rond donorschap.’

   • Opinie | Hoe we de donorkinderen van morgen veel ellende be-
sparen

Een taboe dat nog niet helemaal gesneuveld  is, of wel?
‘Als iemand geen kinderen kan krijgen, kan die ook geen kleinkinde-
ren krijgen. Het blijft dus een leven lang pijn doen. Het valt me ook
op dat ik al interviewaanvragen heb gekregen van damesbladen,
maar nog niet vanP-magazine of andere mannenbladen. Terwijl do-
norinseminatie toch een thema is dat hun lezers zou kunnen interes-
seren ...’

‘De arts die de eerste spermabank in ons
land hielp oprichten, hield de namen van de

donoren bij in een schriftje dat ze in de
brandkast stopte. Ze wilde dat het na haar

dood vernietigd werd’

Tot mijn verrassing kwam ik in uw boek een oom van mij tegen, die
een bijrol heeft gespeeld: hij was direc teur van een spermabank  voor
runderen, in Oostmalle.
‘De dierengeneeskunde was eerst. Voor veeartsen was er een veel gro-
tere stimulans: zij konden het ras veredelen door het sperma van de
beste stieren te verspreiden. De gynaecoloog Harry Van der Pas, die
in Turnhout woonde, ging bij veearts Robert De Bruyne in de leer om
de vriestechniek te leren. Ik vertel dit verhaal om te tonen dat iedere
arts in zijn privépraktijk kon zeggen: ik begin ermee! Velen hebben
dat gedaan. Voor 2007 was er geen enkele wet over reproductieve ge-
neeskunde in ons land. Of toch, één zin in het burgerlijk wetboek
van 1987: een echtgenoot die instemt met donorinseminatie kan
daarna niet beweren dat het zijn kind niet is. Dat was alles.’

U heeft uitvoerig met dokter Van der Pas kunnen spreken. Is hij fier op
wat hij gedaan  heeft?
‘Zeker wel. Hij had al de reputatie een vooruitstrevende gynaecoloog
te zijn, en dat was hij ook. Hij schreef de pil voor aan ongetrouwde
vrouwen, en hielp hen indien nodig aan spiraaltjes en met abortus.
Hier raken we aan de tragiek van deze geschiedenis: het begon als
iets progressiefs, en het werd geleidelijk aan geproblematiseerd,
door nieuwe generaties met nieuwe gevoeligheden. Ook de Raad
voor Europa heeft de anonimiteit van donoren al gedateerd ge-
noemd. Let wel, als historica hoed ik me ervoor om hedendaagse ge-
voeligheden te projecteren op wat vijftig jaar geleden is gebeurd. Dat
zou oneerlijk zijn.’

De meeste van deze artsen zeggen dat ze hun archief vernietigd heb-
ben. Niemand kan nog achterhalen wie ze met wie gematcht hebben,
tenzij via DNA-onderzoek.
‘Ze schamen zich daar niet voor, ze zijn er net blij om. Ze hadden de
donoren immers anonimiteit beloofd. Ik heb Van der Pas gevraagd-
hoe hij zich erbij voelde toen hij zijn archief vernietigde. Hij zei dat
het pijnlijk was om afstand te moeten doen van een belangrijk deel
van zijn carrière. Dat vond ik opmerkelijk. Ik had eerder een filosofi-
sche reflectie verwacht, met meer begrip voor de donorkinderen die
zoeken.’

Er schuilt ook veel tragiek in het verhaal van professor Omer Steeno,
die geen geld voor een spermabank kreeg van de KU Leuven en dan
maar zelf een schaduwpraktijk aanhield met vers sperma.
‘Hij probeerde eerst om mannen vruchtbaarder te maken. Dat pro-
beerden veel dokters toen, bijvoorbeeld door cafeïne toe te voegen
aan minder beweeglijk sperma. Toen aan de VUB de ICSI-techniek
werd ontwikkeld, waarbij een mannelijke zaadcel rechtstreeks in de
eicel werd ingebracht, kwam er een eind aan al die pogingen om
sperma te verbeteren. Intussen was Steeno ook met donorsperma be-
ginnen te werken, met de morele steun van enkele confraters. De ker-
kelijke leer zei dat het alleen mocht met sperma van de echtgenoot,
en dat mocht niet via masturbatie verkregen worden. Toen Steeno op
tv vertelde wat hij deed, riepen de Vlaamse bisschoppen een vergade-
ring bijeen met de rector en enkele christendemocratische politici
over wat ze ‘het probleem Omer Steeno’ noemden. Het kostte hem
een promotie. Bovendien weigerde de universiteit hem het geld voor
een spermabank.’

Waarom ging hij er toch mee door?
‘Hij zegt zelf dat hij een neutrale uitvoerder was. Hij deed het om
koppels te helpen. Ik heb niet het idee dat hij heel trots is op wat hij
heeft gedaan, dat maakt hem net zo boeiend. Hij bleef al die tijd in-
semineren met vers sperma, wat een enorme organisatie en planning
vereist. Verrassend is ook dat hij daar pas mee gestopt is in 1992,
toen het hiv-virus al wijdverspreid was. Hij heeft net als iedereen
mijn tekst mogen nalezen en had er vrede mee. Hij vond het belang-
rijk om goed in de verf te zetten hoeveel tegenstand hij heeft gekre-
gen vanwege katholieke bezwaren, die hij zelf heel bekrompen vond.’

‘In de jaren 60 en 70 was het minder erg om
zaken voor kinderen te verzwijgen dan
vandaag. Waarden als transparantie,
openheid en gelijkheid zijn van onze

generatie, niet van toen’

U werd wel teruggefloten door Ole Schou, de oprichter van de com-
merciële spermabank Cryos uit Denemarken, die er prat op gaat het
zogenoemde Viking-DNA over de wereld te verspreiden.
‘De man geeft geen interviews meer, maar hij wilde me bij hem thuis
in Zwitserland ontvangen omdat ik historica ben. De donoranonimi-
teit in Frankrijk was net afgeschaft. Ole noemde dat “good for busi-
ness”. Er zijn niet zoveel mannen die gekend donor willen worden,
en zijn spermabank kan ze optimaal benutten. Dat roept nieuwe
ethische vragen op, want zo komen we uit bij donoren die tot hon-
derd kinderen verwekken in tientallen landen. Wat doet het met een
mens als je zelf het massaproduct blijkt te zijn van zo’n proces? Als
je uitkomt bij een donorvader die ver weg woont en een andere taal
spreekt?’

‘Ik was blij met het interview, maar hijzelf was er niet zo gelukkig
mee. Hij hield er niet van dat ik prijzen noemde – die staan nochtans
op hun website. Je betaalt al snel 1.000 euro voor één rietje. Niet ie-
dereen kan dat betalen. Toch maakt een meerderheid van de Belgi-
sche fertiliteitsklinieken gebruik van Cryos en vergelijkbare
bedrijven.’

De vraag naar donorsperma is opnieuw toege nomen, doordat lesbi-
sche koppels en single  vrouwen er nu toegang toe hebben.
‘Dankzij hen kunnen de spermabanken overleven als business. Want
de markt voor heteroseksuele koppels is in elkaar gestort. Veel men-
sen dachten zelfs dat de ICSI-techniek het einde van de spermaban-
ken inluidde. Niets is minder waar. Je kunt je vragen stellen bij hun
commercials, maar ik zie ook wel dat Cryos een emancipatorische
verwezenlijking op zijn naam heeft. Niets is echt zwart-wit.’

   • Project Vikingbaby

Lesbische stellen hebben de geheim houding  rond spermadonatie
doorbroken.
‘Aan de VUB is opvolgonderzoek gedaan naar de eerste donorkinde-
ren bij lesbische stellen. Zo’n psychologisch onderzoek moest de
maatschappelijke angst wegnemen: zouden dat wel goede ouders
zijn? Zou het kind zich goed ontwikkelen? Zou het kind misschien
zelf ook gay worden? Het onderzoek toonde aan dat het net heel
goed ging met die kinderen. Ze deden het zelfs iets beter, mogelijk
omdat de meemoeder meer betrokken was bij hun opvoeding dan
vaders in heterostellen. De leugen over de oorsprong van het kind
was dus niet om bestwil, zoals artsen al die tijd hadden gesteld. Het
klopte evenmin dat de donor al snel vergeten zou worden in het ge-
zin, zoals de gerenommeerde Leuvense psychiater en seksuoloog Piet
Nijs toen dacht. Eigenschappen van het opgroeiende kind roepen
blijkbaar toch vragen op over de donor: van wie heeft ze dat talent?
Zit zijn acne in de familie? Uit hetzelfde VUB-onderzoek bleek dat
daarrond meer spanningen leefden in heterogezinnen. Zulke vragen
zijn lastiger als het een geheim is en er niet over gepraat mag
worden.’

Dat brengt ons bij de donorkinderen die vandaag vragen stellen over
hun oorsprong. In deze krant stonden eerder al verhalen  over een
drieling met twee verschillende donorvaders en een gezin dat twee
kinderen van dezelfde donor beloofd was, wat niet zo bleek te zijn.
‘Veel van mijn gesprekspartners noemden donorkind Steph Raey-
maekers een pain in the ass, omdat zij activistisch is en een stem
geeft aan wie zijn of haar donor wil vinden. Ze is deel van de donor-
drieling met twee verschillende donorvaders. De kinderen zijn ver-
wekt in de praktijk van het dokterspaar Schoysman. Fertiliteitsartsen
hebben haar al voor de voeten geworpen dat haar moeder dan wel
“zal zijn vreemdgegaan”. Dat is erg kwetsend. Ik heb een document
gevonden waaruit blijkt dat Andrée Schoysman-Deboeck soms wel
tegelijk met vers en diepgevroren sperma werkte, en dat daar inder-
daad een drieling uit is geboren. Misschien ging daar iets mis? Ik
sprak ook met Mies Mertens, die onlangs heeft ontdekt dat haar
twee kinderen een verschillende donor hebben, ondanks beloftes
van het fertiliteitsteam uit Jette om telkens sperma van dezelfde do-
nor te gebruiken. Ongetwijfeld zullen er nog meer verhalen volgen.’

DNA legt de waarheid bloot, die al die tijd verhuld werd. Heeft ver-
plichte anonimiteit van donoren nog zin?
‘In alle ons omringende landen is de wetgeving aangepast. In Frank-
rijk gebeurde dat vorig jaar pas. Ik vermoed dat België zal volgen.
Verwar anonimiteit niet met geheimhouding. Als cultuurhistorica
vind ik het onderscheid belangrijk. Er zullen altijd gezinnen zijn die
er liever niet over praten, omdat zij vinden dat dat tot hun privésfeer
behoort.’

Tinne Claes, Zaad zonder naam, een biografie van de spermabank, Lannoo
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