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over vaderschap doen de gekste verhalen de ronde. 1 op de 10 kinderen zou verwekt zijn door een andere man dan de wettelijke
vader. Zelfs anno 2013 blijven ze een groot taboe. Niet in het minst omdat ze vaak hand in hand gaan met een andere netelige
kwestie: overspel. Op zulke momenten hullen betrokkenen zich nog het liefst in stilzwijgen. De markante cijfers over bastaardkinderen
zijn op z'n zachtst gezegd overdreven. Maar specifieke, recente onderzoeken zijn schaars. Slechts af en toe zijn er gegevens af te
leiden uit ander medisch onderzoek. Vorig jaar werden in Duitsland kinderen onderzocht die een beenmergtransplantatie van een
ouder ondergingen. 0,94% van die patiëntjes bleek een andere biologische vader te hebben dan werd gedacht. Dat zou ook voor
Vlaanderen kunnen opgaan. Evolutionair geneticus Maarten Larmuseau publiceerde in september een studie rond bastaardkinderen in
Vlaanderen. Zijn team vergeleek stambomen en DNA van telkens twee mannen die zeven generaties terug een gemeenschappelijke
voorvader hadden. Zo kon worden vastgesteld dat het aantal buitenechtelijke kinderen bij ons al 400 jaar rond de 1% ligt. Maar een
kind hoeft niet buiten een huwelijk te zijn verwekt om zich onecht te voelen. Een moeder kan ook beslissen om haar kind alleen aan
te geven. En dan blijft de identiteit van de vader dikwijls jarenlang één groot vraagteken. In het Verdrag voor de Rechten van het Kind
staat dat ieder kind het recht heeft om te weten wie zijn biologische ouders zijn. Want vroeg of laat stelt elk kind zich vragen. Over
afkomst. Over identiteit.

STUDENT MARKETING ASSISTANT

NATASCHA (37)

KWAM 14 JAAR GELEDEN TE WETEN DAT HAAR VADER NIET HAAR BIOLOGISCHE VADER WAS

Mijn moeder heeft een bikkelharde jeugd gehad. Ze werd mishandeld en misbruikt. Dan is ze een tijd van deur tot deur gaan bedelen
en uiteindelijk in een weeshuis beland. Ze was zeventien, ze had al veel meegemaakt. En toen kwam ik. Het was paasvakantie
en mijn moeder ging logeren bij haar oudere zus in Putte. Tijdens een avondje stappen in discotheek De Toekomst leerde ze mijn
biologische vader kennen. In haar herinnering was hij een groot, donker type, een beetje ouder en met een vreemde tongval. Op
de passagierszetel van zijn goudkleurige Mercedes beleefden ze die nacht een passioneel moment. Eens terug in de discotheek
fluisterde hij in mama's oor dat hij zich niet had kunnen inhouden, dat ze misschien wel zwanger was. Hij had gelijk. Enkele maanden
later heeft mijn moeder een andere man leren kennen. Met hem is ze diezelfde zomer getrouwd en die man was erbij toen ik geboren
werd. Hij heeft mij als zijn eigen kind erkend, ik draag zijn naam. Mijn biologische vader heeft nadien nog één keer van zich laten
horen. Opeens stond hij aan de deur om mij te zien. Mijn moeder was zo geschrokken dat ze hem meteen heeft weggestuurd. Als
tiener heb ik ontzettend gerebelleerd. Bij mijn ouders voelde ik me niet altijd thuis. Zo rond mijn negende begon ik te voelen dat er iets
niet klopte, maar het zou nog tot mijn drieëntwintigste duren voor mijn moeder me de waarheid zou vertellen. De band tussen mijn
stiefvader en mij was ook erg complex. In mijn hoofd had hij me moeten beschermen, had hij het voor me moeten opnemen telkens
als ik hem nodig had, maar dat was niet altijd het geval. De enige bij wie ik wél terechtkon, was mijn broer. Mijn ouders hebben samen
nog een kind gekregen, dat was mijn god. Met mijn bromfiets reed ik elke week - door weer en wind - naar het internaat waar hij
verbleef. We liepen soms hand in hand, waardoor mensen wel eens dachten dat we een koppel waren. Maar ik kon hem niet vertellen
hoe ik me thuis voelde, ik wilde hem mijn problemen besparen. Die periode heb ik geleerd om altijd met een glimlach rond te lopen,
niemand hoeft te weten wat er zich echt vanbinnen afspeelt. Op mijn drieëntwintigste ben ik zelf moeder geworden. Na de geboorte
van mijn zoontje Liam heeft mijn moeder opgebiecht dat ik een andere vader had. Bij haar jarenlange stilzwijgen heb ik me vrij snel
neergelegd. Voor mij was het vooral de bevestiging dat ik het al die tijd juist had aangevoeld. De zoektocht naar mijn biologische vader
kon beginnen, maar waar moest ik beginnen?"

HEM VOELEN, HEM HOREN EN VASTPAKKEN

"Het was moeilijk om er met mijn moeder over te praten. Voor haar was het allemaal erg emotioneel. Daarom heb ik een
Facebookpagina opgericht (Papa, waar ben je?), ik heb affiches opgehangen en ben zelfs bij een kaartlegger geweest. Mijn moeder
zal me daar nooit in tegenhouden, maar voor haar is het genoeg geweest. Tegenwoordig heb ik wel een goede band met mijn
stiefvader. Als ik over iets wil praten, zal ik eerder naar hem stappen dan naar mijn moeder. Hij is geen makkelijke man, maar met de
jaren is hij milder geworden. Hoewel, ik denk niet dat hij begrijpt waarom ik zo intensief blijf zoeken. Voor hem voelt het alsof hij niet
goed genoeg is geweest. In zijn ogen is een vader iemand die een kind opvoedt. En dat begrijp ik, maar voor mij staat dat los van de
zoektocht naar mijn eigen vlees en bloed, naar een deel van mezelf. Ik zie mijn broer toch ook niet minder graag nu blijkt dat hij een
halfbroer is? Mijn zoektocht neemt mijn leven niet over, maar het houdt me wel bezig, elk moment van de dag. Misschien daarom dat
ik nog steeds single ben, ik kan me moeilijk helemaal geven. Ik snak naar een relatie, maar ik ben er nog niet klaar voor. Gelukkig is
er Liam, mijn zoon is de man in mijn leven. Ik heb er bewust voor gekozen dat hij niet hetzelfde moet meemaken als ik. Hij kent zijn
vader, gaat er regelmatig naartoe. Dat vind ik heel belangrijk. Het is mijn grootste droom om ooit mijn biologische vader te ontmoeten.
Ik wil 'm voelen, vastpakken, zijn stem horen. Pas dan kan ik verder, pas dan ken ik de antwoorden op de vragen waar ik al zo lang
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mee zit. Ik wil hem de kans geven om deel uit te maken van mijn leven, al zal ik al heel erg gelukkig zijn met die ene ontmoeting. Dan
zou ik een heel stuk verder staan, daarom blijf ik zoeken. Want ik ben niet alleen op zoek naar mijn vader, ik ben op zoek naar een
stuk van mezelf."

`Ik ben niet alleen op zoek naar mijn vader, ik ben op zoek naar een stuk van mezelf '

`De erkenning van mijn vader kan er niet meer komen, maar ik weet nu tenminste dat hij het wél heeft gewild'

ZAAKVOERDER SUPERMARKT

ANNEKE (46)

LEERDE VORIG JAAR HAAR HALFBROERS EN -ZUS KENNEN

Mijn moeder werkte als bediende in Kant en Klaar, destijds een bekende meubelzaak in het Antwerpse. Daar werd ze verliefd op
de eigenaar, Jacques 't Hoen. Uit die mooie romance ben ik geboren, als buitenechtelijk kind van mijn vader. Hij had al een gezin in
Nederland. Tot mijn vijfde woonde ik bij een tante in Mol. Tijdens het weekend mocht ik naar mijn moeder in Antwerpen. Mijn vader
had er een appartement voor ons ingericht. Hij is me daar vaak komen bezoeken, maar ik was veel te jong om me er iets van te
herinneren. De broer van Jacques was zaakvoerder van een filiaal over de grens. Toen hij hoorde over de misstap van zijn broer, heeft
hij mijn vader gechanteerd en de vestiging in Antwerpen overgenomen. Maar ook de familie van mijn moeder vond het beter dat alle
contact met hem verbroken werd. Jacques keerde terug naar Nederland en mijn moeder bleef achter, met veel liefdesverdriet. Als kind
wist ik niets over mijn vader. Het onderwerp was taboe, alleen met een neef kon ik erover spreken. Hij was een stuk ouder en kende
Jacques, want tijdens zijn studies verbleef hij vaak in het appartement van mijn moeder. Mijn vader was een lieve man en ik zou op
'm lijken, meer kon hij niet vertellen. Pas op mijn zeventiende ben ik mijn moeder vragen beginnen te stellen. Waarom mocht ik niks
weten, hem niet zien? Het deed haar verdriet, maar de onwetendheid maakte mij ook ongelukkig. Niemand die wist over die lege plek
in mijn hart. Ik heb altijd gehoopt dat er iemand een foto had bewaard, maar mijn familie hield alles verborgen om me te beschermen.
Maar waarom? Uiteindelijk heeft mijn moeder een oud-collega van de meubelzaak opgetrommeld. Die vertelde dat mijn vader gelukkig
getrouwd was en zijn gezin niet van mijn bestaan afwist. Daarom wilde hij niets meer met me te maken hebben. Voor mijn moeder was
het onderwerp daarmee definitief afgesloten."

DE BEKENTENIS OP HET STERFBED

"Op zoek gaan durfde ik niet, ik wilde niemands leven overhoopgooien. Ik kende mijn vaders naam, maar niet de juiste schrijfwijze. In
een tijd zonder internet was daar geen beginnen aan. Om een einde te maken aan mijn verdriet ben ik voor een

jaar naar de Ardennen getrokken. Ik kon er bij een nichtje logeren. Na een jaar besloot ik te blijven en ben ik beginnen te werken
in de plaatselijke supermarkt. Daar heb ik mijn man leren kennen. We zijn getrouwd, hebben een gezin gesticht en een eigen zaak
gestart. Ik snakte naar een normaal gezinsleven, iets wat ik als kind nooit had gekend. Rond mijn veertigste is het besef gekomen
dat ik nooit nog een beeld van mijn vader zou krijgen. Ik had een lieve man, een dochter en een zoon. Toen mijn zoon geboren werd,
had hij van die blonde haren en bolle wangen. De mensen noemden hem een klein Hollanderke. Ik zei niets, maar het deed me zo'n
deugd. Alsof ik door zijn ogen eindelijk de liefde van mijn vader kon krijgen. Mijn moeder was intussen ook naar de Ardennen verhuisd.
Ik was gelukkig, maar dat ene stukje van mezelf bleef ik al die tijd missen. Tot mijn moeder telefoon kreeg van haar broer, of ze Het
Nieuwsblad had gelezen. Daarin stond een interview met Jan 't Hoen, een zakenman die op zoek was naar zijn halfzus. Pas in 1986
- bij het sterfbed van zijn vader - kwam hij te weten dat er in België een buitenechtelijke dochter rondliep: ik. Die krant lag gewoon
in onze winkel, maar ik durfde niet te gaan kijken. Toen ik het artikel uiteindelijk onder ogen kreeg, zag ik een foto van een mooie
man, mijn vader. Hier had ik heel mijn leven van gedroomd. Ik heb de tekst wel honderd keer herlezen. De hele dag heb ik gehuild.
`Waarom ben je zo droevig?', vroegen mijn kinderen. `Dit is toch een mooi verhaal?' En ze hadden gelijk. Dat mijn halfbroer naar mij
op zoek ging, dat was net een sprookje. Ik was bloednerveus voor die eerste ontmoeting. Jan had zijn broer en zus meegebracht,
en ze hebben me allemaal in hun armen gesloten. Eindelijk was mijn familie compleet. Naast de geboorte van mijn kinderen, was dit
het mooiste cadeau dat ik ooit kon krijgen. Sindsdien gaat er geen week voorbij zonder een telefoontje of een mail. Al die jaren heb ik
gezocht naar een beetje erkenning van mijn vader. Die kan er niet meer komen, maar ik weet dat hij het wél heeft gewild. Mijn vader
heeft altijd een bijzondere plek in mijn hart gehad en ik blijkbaar ook bij hem. Eindelijk weet ik waar ik vandaan kom, valt de puzzel in
elkaar. Maar het gemis van mijn papa zal altijd blijven."

HOE ERKEN JE EEN KIND?

· Als een kind geboren

wordt binnen een huwelijk of binnen de 300 dagen na een echtscheiding, is de echtgenoot van de moeder de wettelijke vader. ·
Volgens het Belgisch recht kan de vader - als de ouders niet getrouwd zijn - een kind alleen maar erkennen met de toestemming van
de moeder. · Als de biologische vader al getrouwd is met een andere vrouw (of de vrouw met een andere man), dient ook deze partner
akkoord te gaan met de erkenning. · Een vader kan zijn kind probleemloos erkennen tot 1 jaar na de geboorte. Vanaf dan beslist de
rechtbank in het belang van het kind. Is het kind 12 jaar of ouder, dan mag het zelf beslissen. · Een biologische vader kan niet naar
de rechter stappen om het vaderschap op te eisen als zijn kind al door een andere, wettelijke vader is erkend. · De afkomst langs
moederszijde staat in principe vast, omdat anoniem bevallen in België onmogelijk is.

BB'S

BEKENDE BASTAARDEN

· Kunstenares Delphine Boël is erkend door de toenmalige man van haar moeder, maar blijft hunkeren naar erkenning door haar
échte vader, koning Albert. De voorbije zomer startte ze een rechtszaak tegen haar biologische én wettelijke vader. De zaak is
gecompliceerd, want zolang ze een vader op papier heeft, kan ze geen tweede vaderschap afdwingen. DNA-test of niet. · De koning
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zou haar natuurlijk ook gewoon publiekelijk kunnen erkennen. Albert II van Monaco deed het 'm voor. Alexandre Eric Stéphane - de
zoon die hij kreeg met een Togolese stewardess werd na 22 maanden erkend. · Een ander mooi verhaal. Mazarine Pingeot werd
op haar 10de verjaardag erkend door François Mitterrand. Gevraagd naar zijn buitenechtelijke dochter antwoordde de Franse oud-
president: "Et alors?" Pingeot schreef er in 2005 het autobiografische boek Verborgen Dochter over. Veruit de mooiste omschrijving
voor een onecht kind. · Het weekblad Story maakte vorig jaar bekend dat tv-presentator Hans Otten een 9-jarige dochter heeft bij een
Antwerpse juriste. Otten was op dat moment getrouwd met Kristl Strubbe. Het buitenechtelijke kind draagt de naam van haar moeder.
· Zanger Willy Sommers herenigde zich na 20 jaar met zijn dochter Annemie. Collega Davy Gilles gaf in 2009 toe dat hij een kind
verwekte bij zijn minnares.

FREELANCE FOTOGRAAF

DAVID (31)

WIL ZIJN BIOLOGISCHE VADER NIET ZOEKEN UIT SCHRIK OM ZIJN MOEDER TE KWETSEN

Eigenlijk is mijn moeder veel te vlug met mijn biologische vader gaan samenwonen. Hij had een weinig stabiele persoonlijkheid, was
geen makkelijke man om mee samen te leven. Hij is vertrokken toen mijn moeder ontdekte dat ze zwanger was. Sindsdien heeft
niemand nog iets van hem gehoord. Zo'n jaar na mijn geboorte heeft mijn moeder iemand anders leren kennen. Die man heeft me
toen als zijn eigen zoon aanvaard en mij geadopteerd. Dat hebben ze me nooit verteld, zelfs niet toen mijn ouders op mijn achtste
zijn gescheiden. Van dan af zag ik mijn adoptievader nog eens in de twee weken. Wat hij voor mij gedaan heeft, was geen evidentie.
Toch voelde het altijd alsof er iets ontbrak, al denk ik niet dat het te maken had met het ontbreken van een bloedband. Ook nu zien we
elkaar nog regelmatig. Voor mij blijft hij mijn vader, maar we zijn nooit erg close geweest. Op mijn dertiende heb ik dan heel toevallig
ontdekt dat ik als kind in een leugen leefde. Mijn moeder had het met kennissen over mijn biologische vader. Ze wisten niet dat ik in
de buurt stond en hun gesprek kon horen. Het was een donderslag bij heldere hemel. En als het aan mijn moeder gelegen had, was
ik het die dag ook niet te weten gekomen. Met haar kon ik er niet over praten. Het was taboe, ze was er nog niet mee klaar. Ze heeft
me zelfs verboden om er ooit over te beginnen tegen mijn adoptievader. Als tiener heb ik er met niemand over gesproken. Pas op mijn
achttiende ben ik vragen beginnen te stellen, maar ook toen bleef het onderwerp onbespreekbaar. Tien jaar lang heb ik de kwestie
laten rusten. Misschien had ik iets aan mijn meter kunnen vragen. Tenslotte had zij mijn biologische vader gekend. Hij had zelfs even
bij haar ingewoond. Maar waarom zou ik iemand anders met mijn vragen lastigvallen? Dat was iets tussen mij en mijn moeder."

EEN NAAM EN EEN BEROEP

"Als prille twintiger ben ik twee keer vader geworden. Ik kan het me niet inbeelden dat ik nooit bij mijn zoon en dochter zou zijn. Ik kan
ze nu al zo moeilijk missen wanneer ze om de week naar hun mama gaan. En ook met de zoon van mijn huidige vriendin voel ik een
sterke band. Zijn papa is vroeg

gestorven. Ik beschouw die jongen als mijn eigen kind, zonder zijn échte vader onrecht aan te doen. Hij kent zijn verhaal, hij begrijpt
de situatie. En als hij vragen stelt, proberen we die steeds eerlijk te beantwoorden. Onlangs hebben we samen naar de video van zijn
doopfeest gekeken. Voor mijn stiefzoon is dat bijzonder. Het is een van de weinige beelden die hij van zijn vader heeft. Maar het doet
ook iets met mij. Op zulke momenten durf ik wel eens aan mijn eigen vader te denken. Ik heb geen beeld, geen foto's. De situatie heeft
me de afgelopen jaren voor het eerst nieuwsgieriger gemaakt. Twee jaar geleden heb ik er mijn moeder voor het eerst opnieuw over
aangesproken. Toen ze hoorde waar ik over wilde praten, heeft ze even diep gezucht. Maar ze heeft me laten uitspreken. Ik had me
goed voorbereid. Er waren een paar vragen waar ik zeker een antwoord op wilde kennen. De hele dag heb ik ze in m'n hoofd zitten
herhalen. Het waren niet eens diepgaande zaken. Ik wilde een naam en zijn beroep. En ik wilde weten of ik een beetje op hem leek.
Pas toen het ijs gebroken was, heb ik gevraagd waarom het allemaal zo gelopen is. Het is bij een vaag antwoord gebleven. Ik voel
geen constant gemis, maar op dode momenten kan het verhaal van mijn biologische vader me wel bezighouden. Niet in die mate dat
ik meteen een zoektocht wil beginnen. Ik sta zeker niet weigerachtig tegenover een ontmoeting, maar dan zal de eerste stap toch van
hem moeten komen. Mocht mijn biologische vader plots voor de deur staan, zou ik hem zeker binnenlaten, maar hij moet zich eerst
excuseren vóór hij mag gaan zitten. En daarna wil ik vooral een aanvaardbare verklaring waarom hij destijds niet voor mij gekozen
heeft. Ik maak me geen illusies. Ik zal er geen gelukkiger mens door worden. Want hoe goed hij het dan ook bedoelt, na 31 jaar moet
hij niet mijn vader komen spelen. Die kans heeft hij voorgoed verkeken. Eerlijk, ik ben bang om zélf op zoek te gaan. Ik heb schrik
om mijn moeder te kwetsen. Want hoewel ze tijdens dat laatste gesprek heeft benadrukt dat ze openstaat voor zo'n zoektocht, blijf ik
geloven dat het haar diep vanbinnen toch verdriet doet. Ik mag dan wel het recht hebben om te weten wie mijn vader is, moederliefde
is nog altijd iets anders. Dat is iets kostbaars, daar wil ik nooit aan raken."
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