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GEAN 
ockels
Hoe is dat nou, 
zo’n vader?

EEN
 WIE

Gean Ockels – 1973, schrijver en redacteur, woont in Delft.

 Dochter van
Wubbo Ockels – 1946-2014, eerste Nederlandse ruimtevaarder en 
voorvechter duurzaamheid, woonde in Amsterdam.
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I k overhandig haar mijn 
ingevulde formulier over 
de balie, zij kijkt ernaar 

en zegt: “Ockels? Zeker geen 
familie van?” Ik glimlach 
beleefd en antwoord: “Jawel 
hoor, dat is mijn vader.” Grote 
verbazing achter de balie. 
“Echt?? Goh, dat zou je niet 
verwachten. Je ziet zo’n naam 
staan en dan denk je…, maar 
dat het dan echt…, goh, wat 
leuk! Ik heb je vader nog 
gezien – waar was het ook 
alweer bij?” Nadenkende blik. 
Ik haal mijn schouders op.

Na een voorstelrondje op een 
feestje buigt iemand zich naar 
mij toe. “Het is je zeker al 
honderd keer gevraagd, maar 
hoe is het nou om de dochter 
te zijn van Wubbo Ockels?”

Mijn schoonmaakster: 
“Wubbo Ockels! O wauw, 
wat een man, die vader van 
jou! Hij is zo charmant, hij 
komt zo goed over, hij spreekt 
zo goed… en echt een heel 
knappe man! Als ik het even 
mag zeggen: ik was vroeger 
best wel verliefd op hem. Dat 
mag je best weten, hoor.”

Ik sta in de kroeg met een 
groep leuke jongens. “Hé 
JONGENS, dit is Gean 
OCKELS, haar PA is naar de 
MAAN geweest!” – “Nee, mijn 
vader is eigenlijk niet naar de 
maan geweest, maar met de 
spaceshuttle is hij…” – “Dan 
mag jij zeker ook mee de 
raket in?! Mag ik een keertje 
meevliegen? Hoe is het nou 
om zo’n vader te hebben?”

Vanaf circa 1985 tot begin deze eeuw was dit soort interacties aan de 
orde van de dag. Bij een eerste kennismaking (soms bij de tweede, als 
ze moed moesten verzamelen om de vraag te stellen), in de kroeg, bij 
de studentenvereniging, op de lagere school, bij jazzballet, op vakantie, 
op het schoolplein, bij vrienden thuis, bij een etentje, op de middelbare 
school, tijdens de skiles, bij borrels, bij hockey, bij verjaarsfeestjes, op 
huwelijken, op kamp, bij aerobics, bij een avondje uit met vriendinnen, 
op de universiteit, af en toe eens bij de winkel of een bibliotheek. 
Wanneer de achternaam viel, kon ik in mijn hoofd gaan aftellen: een…, 
twee…, drie…, vier… “Familie van? Dochter? Echt waar? Wat leuk! 
Hoe is dat nou?” Altijd stralend. Want iedereen is altijd vol van mijn 
vader.

Probeer dan maar eens te zeggen dat het niet leuk is. Zoveel 
glunderende, verbaasde, lachende gezichten die ‘het nieuwtje’ net 
hebben vernomen – voor mij de honderdduizendste, voor hen de eerste 
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keer. “Ik heb je vader nog gezien / gehoord / ontmoet toen en toen…” 
Voor hen een memorabel moment, voor mij nietszeggend en voor mijn 
vader…, ik zou het niet weten, ik ben immers mijn vader niet.

Antwoord geven

Ik zie het in die blik: zij zijn onder de indruk, zij vinden hem geweldig 
of ze vinden het feit dat ze zo dicht bij een bekende Nederlander zijn 
geweldig. Ik moet iets antwoorden, ik moet bijdragen aan dat stralende 
moment, ze zijn van mij afhankelijk daarvoor. Want: “Hoe is het nou 
om de dochter van Wubbo Ockels te zijn?” wordt gebracht als: “Is het 
niet GEWELDIG om de dochter van Wubbo Ockels te zijn?” En met: “Ik 
vind je vader geweldig, dat mag ik toch wel zeggen?” bedoelen ze: “Jij 
en ik weten allebei dat je vader 
het EINDE is, dat delen we met 
elkaar”. Een vraag als: “Jij mag 
zeker mee met de spaceshuttle” 
klinkt als: “Jouw leven zit zó 
boordevol avontuur, jij bent 
de grootste geluksvogel in de 
wereld, jij leidt het beste leven 
dat er is”.

Mijn antwoord? Dat varieerde, afhankelijk van bui en leeftijd. Op: “Hoe 
is het nou om de dochter te zijn van…” antwoordde ik als kind “leuk”. 
Wat doe je anders als kind? Ik stond immers ineens in het spotlight en 
alleen een positief antwoord zou voldoen. Zoveel was duidelijk. Toen 
ze gingen doorvragen (want met alleen ‘leuk’ waren ze niet tevreden), 
kroop ik steeds verder in mijn schulp. Wat wilden ze nou dat ik zei? 
Misschien verwachtten ze aardige anekdotes, maar daar had ik soms 
geen zin in. Moest ik alwéér vertellen over de lancering van mijn vader, 
dat ik toen twaalf jaar was en nee, ik was niet bang geweest want ik 
had al veel lanceringen gezien, ze waren onwijs gaaf, en er was nog 
nooit een ongeluk mee gebeurd.

Mijn ‘probleem’ was dat ruimtevaart mij eigenlijk niet zo interesseerde. 
Het was toevallig het beroep van mijn vader, maar ik had er niets 
mee. Dan was het dus lastig als mensen me enthousiast naar die 
ruimtevaarder vroegen en over de ruimtevaart wilden praten. Als 

“Is het niet 
GEWELDIG om 
de dochter 

van Wubbo Ockels 
te zijn?
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ik eerlijk zei: “Ik heb er niets mee”, waren ze weg. Al vroeg in mijn 
leven leerde ik: als ik niet leuk genoeg, of enthousiast genoeg, of 
positief genoeg reageerde op ‘Wubbo Ockels’ – en dat als een kunstje 
vertoonde –, dan doofde het spotlight snel en was ik niet interessant.

Geliefd of niet

Ik kwam eind 1985 uit Amerika terug in Nederland. Op mijn nieuwe 
lagere school vonden vijf jongens mij zo leuk dat ze verkering met 
me wilden. Wauw. Ik was geliefd! Toen wilden ze alle vijf een 

handtekening van mijn vader. 
Dat vond ik nogal raar; dat had er toch 
helemaal niets mee te maken? Dus ik 
zei nee. Ineens wilde geen van hen 
nog verkering. Ik was dus toch niet zo 
geliefd. Zo eenvoudig gaat dat als je 
jong bent.

In de loop der tijd had ik steeds vaker geen zin meer om mij te 
conformeren aan die stralende gezichten met hun verwachtingen. 
Ik ging mij steeds vaker verzetten. 
“Hoe is het om zo’n vader te hebben?” 
Ik: “Tja, gewoon. Weet ik veel, ’t is mijn vader.” 
“Vond je het niet geweldig toen hij de ruimte in ging?” 
Ik: “Neu, waarom? De ruimtevaart interesseert me niet.” 
“Ik heb je vader laatst nog bij een conferentie gezien!” 
Ik: “O ja, zou kunnen. Ik houd dat niet bij, hoor.” 
“Hoe is het om zo’n vader te hebben?” 
Ik: “Geen klap aan.” 
Of: “Weet ik veel, hoe is het om jouw vader te hebben?”

Tijdens mijn middelbare schoolperiode en mijn studententijd heb ik 
mij heel vaak voorgesteld met alleen mijn voornaam. Dat had een groot 
voordeel: mensen beoordeelden mij puur en alleen op mij. Maar ik 
ontkwam nooit aan dat moment dat mijn achternaam bekend werd en 
een van die ‘standaardvragen’ op mij afgevuurd werd. Soms meteen, 
soms een dag later, soms bleef het in de lucht hangen, of liever, op een 
gezicht hangen.

“Weet ik 
veel, hoe 
is het om 

jouw vader te 
hebben?
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Trots op ‘Wubbo Ockels’

“Ben je niet heel trots op je vader?”
Dat is er ook een. Het antwoord lijkt voor de 
hand liggend. Maar ‘ja’ is vaak niet genoeg, 
want ‘ja’ zegt nog zo weinig. Ik merk dan 
vaak dat de ander heel trots is op Onze 
Eerste Nederlandse Ruimtevaarder en 
dat gevoel met mij wil delen. Maar als 
we het over Onze Eerste Nederlandse 
Ruimtevaarder hebben, dan hebben 
we het over een fenomeen, een BN’er, 
iemand in ons collectief geheugen. Dan 
hebben we het over ‘Wubbo Ockels’, 
niet over mijn vader. Mijn vader is 
gewoon mijn vader. Ik kan wel trots op 
hem zijn, maar gewoon zoals andere mensen ook 
trots kunnen zijn op hun vader. Ik was trots toen het hem 
lukte om een lezing over zijn tijdtheorie te geven, want daar zag hij 

behoorlijk tegenop. Was ik trots toen 
hij de ruimte in ging? Eerlijk gezegd 
niet heel bijzonder. Ik had toentertijd 
niet door dat het iets was waar ik trots 
op zou moeten of kunnen zijn. Ik wist 
niet beter dan dat het gewoon zijn 
werk was.

Tegenwoordig is het gemakkelijker op die vraag te reageren, niet 
omdat de verhouding tot mijn vader veranderd is, maar omdat 
ik mij beter kan verplaatsen in de vragensteller. Het lukt mij nu 
beter om ermee te leven. Ik realiseer mij dat ik zelf ook trots voel 
als een Nederlander uitgeroepen wordt tot beste DJ ter wereld of 
als een Nederlandse fi lm genomineerd wordt voor een Oscar of 
als ‘wij’ een internationale voetbalwedstrijd winnen. Dat is een 
gemeenschappelijke trots, die we ook graag willen delen met elkaar. 
We zoeken elkaar op – bij voetbal ook nog eens in het oranje – om 
samen de Nederlandse prestatie te vieren. Die behoefte zit ook (deels) 
achter de vraag: “Ben jij niet heel trots op je vader?”

“Ik wist 
niet beter 
dan dat 

het gewoon 
zijn werk was

Trots op ‘Wubbo Ockels’

Dat is er ook een. Het antwoord lijkt voor de 
hand liggend. Maar ‘ja’ is vaak niet genoeg, 
want ‘ja’ zegt nog zo weinig. Ik merk dan 

iemand in ons collectief geheugen. Dan 

hem zijn, maar gewoon zoals andere mensen ook 
trots kunnen zijn op hun vader. Ik was trots toen het hem 
lukte om een lezing over zijn tijdtheorie te geven, want daar zag hij 

Wubbo en Gean Ockels
1994 © J. Kneba
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Jongetjes die in 1985 mijn vader de ruimte in gelanceerd zagen, 
waren daar zo van onder de indruk dat ze zelf later astronaut wilden 
worden, posters van het heelal in hun kamer ophingen en alles over 
ruimtevaart verslonden. Astronaut was het stoerste beroep dat er was 
en hé, je kon het als Nederlander worden! Een astronaut als vader was 
dan vanzelfsprekend een droomvader, dat was de coolste – in 1985 de 
gaafste – vader die je je kon voorstellen.

Een ander perspectief

Maar mijn perspectief was en is heel anders. Ik denk niet dat die 
jongens zich realiseerden dat het ‘astronautschap’ voor het kind 
van een astronaut de normaalste zaak van de wereld is. Veel minder 
indrukwekkend dan wanneer je er van een afstand naar kijkt, zoals zij. 
Het is kennelijk het een of het ander. Of je kijkt van een afstand naar De 
Astronaut en hij is indrukwekkend, een droombeeld, maar ook een ver-
van-je-bedshow, of er is geen afstand – hij is bijvoorbeeld je vader, met 
wie je aan de ontbijttafel zit, die de krant leest terwijl jij over je schooldag 
vertelt – en dan ben je niet zo onder de indruk van De Astronaut.

Zo’n verschil in perspectief 
schept een kloof. Er is iets geks 
aan de hand als tijdens je hele 
jeugd en adolescentie van je 
verlangd wordt dat je je vader, 
de astronaut, geweldig vindt 
en dat je over hem vertelt. Zelfs 
al vond ik de man geweldig, 
ik zou niet kunnen bijdragen aan dat beeld van de droomvader 
(en de gemeenschappelijke trots). Ik had het idee dat ik alleen maar 
teleurstelling kon brengen door eerlijk te zijn. Maar oneerlijk zijn, daar 
had ik ook moeite mee. Uiteraard waren er momenten in mijn leven 
dat ik teleurgesteld was in mijn vader of boos op hem. Als je dan net 
iemand de hand schudt die dolenthousiast naar hem vraagt, kan ik 
moeilijk eerlijk zeggen dat ik hem even helemaal niet leuk vind, toch? 
Maar ik kan ook moeilijk meedeinen in die gemeenschappelijke trots.

Toen ik hier laatst met een vriendin over sprak, vroeg zij of ik misschien 
bang was dat ‘ze’ – en dan vooral mensen die ik aardig vind of wil 

“Ik had het 
idee dat ik 
alleen maar 

teleurstelling 
kon brengen
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vinden – altijd hun eigen vooropgezette beeld van mijn vader zouden 
verkiezen boven datgene wat ik over mijn vader vertel. (“Zouden ze wel 
‘mijn kant’ kiezen, mocht het daarop aankomen?”) Goed punt. Normaal 
gesproken, als je een vrouw ontmoet die jou vertelt over haar vader, 
dan vorm je je oordeel over die vader gebaseerd op wat zij zegt. Je kent 
die man immers niet, of nog niet. Maar in mijn geval is er een oordeel 
gevormd over mijn vader voordat ik erbij kwam. En het oordeel is ook 
nog eens gebaseerd op zijn prestaties, niet op zijn persoon. Zij kennen 
hem niet, maar vinden hem wel geweldig om wat hij gedaan heeft.

Ik heb om mij heen gezien dat dit niet uniek is: mensen met een heel 
sterke vaderfiguur – een soort pater familias – herkennen dit ook. 
Iedereen in de familie, in het dorp, vindt de pater familias geweldig 
en daar moet zijn kind zich naar voegen. Maar als je een BN’er als 
vader hebt, krijg je een extraatje: niet alleen in je directe omgeving, 
het dorp, de buurt, de stad, maar overal waar je komt geldt die reactie. 
De olievlek is veel groter. In alle plaatsen die je bezoekt, hebben zelfs 
wildvreemden een beeld, een oordeel, een verwachting van mijn 
vader, grotendeels gevoed door de media, en in het verlengde daarvan 
ook van mij: het beeld van de Dochter van Onze Eerste Nederlandse 
Ruimtevaarder.

Dit maakte mij vroeger 
onzeker. Ik probeerde de 
vragen buiten de deur te 
houden, trok mij terug, 
maakte mezelf ongrijpbaar, 
onkenbaar. Dat vonden 

mensen lastig. Ik heb regelmatig in mijn leven gehoord: “Toen ik jou net 
ontmoette, dacht ik dat jij heel arrogant was, maar nu ik je beter ken, val 
je reuze mee.” Ik was niet arrogant, ik wantrouwde. Dat is een verschil.

Passieve agressie

Jarenlang heb ik een passieve agressie ten opzichte van mijn vaders 
bekendheid gehad en dat ook uitgestraald. Mijn vrienden wisten dat 
het een no-go-area was. Ik wilde absoluut niet – oké, nooit – praten 
over het feit dat ik de dochter was van een bekende Nederlander. Als 
je daarin geïnteresseerd was, dan ging je maar een blokje om. Dan 

“Toen ik jou 
ontmoette, 
dacht ik dat jij 

heel arrogant was
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wilde ik niets met je te maken hebben. Ik bouwde een muur om me 
heen. Ik vermoed dat dit een van de redenen was waarom ik in mijn 
studententijd lid werd van een donker hol van een studentenvereniging 
– een kleine, alternatieve, linkse club in Leiden (waar ik overigens heel 
veel plezier heb beleefd en nog belangrijker: mijn man heb ontmoet, 
dus geen kwaad woord over VSL Catena).

Die passieve agressie bleef mijn hele studententijd bij mij – en ik heb 
twee studies gedaan. Het paradoxale was dat dit gevoel gevoed werd 
door het feit dat ik volwassen werd en mijn vader met meer afstand 
kon bekijken. Dat is een natuurlijk proces. Je ouders zijn niet meer 
alwetend; ze stappen (soms: vallen) van hun voetstuk af. Dat gebeurde 
bij mij ook, maar daarmee groeide de kloof tussen ‘de anderen’ en 
mezelf, want mijn vader was vanzelfsprekend niet voor hen van zijn 
voetstuk (De Eerste Nederlandse Ruimtevaarder) afgestapt.

Ik moest nog een stuk ouder worden en zelf kinderen krijgen om er 
anders in te staan. Maar er kwam een moment dat ik die passieve 
agressie die mij jarenlang had opgevreten, wilde aanpakken en de 
oude demonen eens goed wilde aankijken. Toen mijn vader en ik op die 
ene herfstavond in 2008 fantaseerden over samen een boek schrijven, 
over samen het verleden induiken, wist ik: het is tijd.

De aanleiding

Tijdens het schrijven van De zeven levens van Wubbo Ockels – vooral 
tijdens het reizen voor het boek, naar de plekken uit mijn jeugd – 
haalde niet alleen mijn vader herinneringen op, maar ik ook. Er kwam 
heel veel boven. Pagina’s heb ik erover volgeschreven. Veruit de 

meeste haalden het boek niet; het 
was immers een boek over mijn 
vader, niet over mij. Maar het zette 
mij aan het denken. Ik had al die 
gevoelens opgerakeld. Kon ik daar 
niet iets mee doen?

Ik had altijd in mijn eentje met die gevoelens geworsteld. Aangezien ik 
mij zo afgezet had tegen de bekendheid kende ik ook niemand anders 
die een bekende vader had. Ik had wel eens interviews gelezen met 

“Kon ik daar 
niet iets 
mee doen?
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andere kinderen van bekende ouders en daarin had ik veel herkend, 
maar ik kende hen niet persoonlijk.

Zo ontstond het idee om het fenomeen ‘dochter van een bekende 
Nederlander’ te onderzoeken en daar een boek over te schrijven. Ik 
toetste het tijdens de promotie van De zeven levens. Mijn vader en ik 
waren te gast bij het televisieprogramma En Dan Nog Even Dit (TV 
Oost) en een van de presentatrices was Carrie ten Napel, de dochter 
van sportverslaggever Evert ten Napel. Wij raakten aan de praat in de 
kleedkamer en zij vond het een goed idee. Ik nodigde haar uit als de 
eerste ‘dochter-van’ die ik zou interviewen voor mijn nieuwe boek.

Ik wilde niet alleen andere dochters-van spreken, ik wilde ook meer 
over het fenomeen weten. Ik wilde weten of er ooit onderzoek was 
gedaan naar wat zoiets als ‘een bekende vader hebben’ betekent voor 
een kind. Ik ben altijd erg geïnteresseerd geweest in psychologie en 
in pedagogie – dat heeft mijn moeder, van huis uit pedagoge, in mij 
aangewakkerd – en ik was, door mijn eigen ervaringen, ervan overtuigd 
dat het de psychische ontwikkeling van een kind beïnvloedt als het 
altijd als ‘de dochter van X’ gezien wordt. Ik had echter geen idee op 
welke manier en in welke mate.

De psychologie

Mijn zoektocht naar materiaal – via Google, bibliotheekcatalogi, 
referentielijsten – leverde in elk geval twee bruikbare artikelen op. 
Een ouder artikel (1991) in Psychoanalytic Psychology van Danielle 
Knafo van de New School for Social Research in New York en een iets 
recenter artikel (2008) 
in World Academy of 
Science, Engineering 
and Technology van 
Surabhika Maheshwari 
van de Universiteit van 
Delhi. Beide psychologen bestudeerden het fenomeen kind zijn van 
een beroemde ouders (of ouders)  aan de hand van interviews met 
kinderen-van, van autobiografieën en andere literatuur – en ze trokken 
vaak dezelfde conclusies. Wat mij meteen pakte in het artikel van 
Maheshwari was de uitspraak dat alle kinderen-van “een achternaam 

“een achternaam 
die meer is dan 
hun eigen naam
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hebben die meer is dan hun eigen naam”. Interessant. Maar: snijden 
de bevindingen van deze Amerikaanse en Indiase psychologen ook 
hout in ons nuchtere kikkerlandje? Zou ik zelf iets herkennen in hun 
theorieën? Zou ik iets van hun theorieën herkennen in de verhalen van 
de andere dochters-van?

Maheshwari legt in haar artikel uit dat kinderen van beroemde 
ouders bij hun geboorte of in hun jeugd iets ontvangen waar andere 
mensen hun hele leven naar streven. Roem brengt immers meestal 
stijl, glamour, geld, erkenning, aandacht, bewondering en zelfs macht. 
Vandaar dat een heel voor de hand liggende opvatting over kinderen 
van beroemde ouders in de trant ligt 
van “wat heeft hij/zij een geluk”. 
Maar, zegt Maheshwari, het zit 
ingewikkelder in elkaar (en er ver-
scheen een glimlach op mijn gezicht).

Ze noemt voordelen en nadelen van een beroemde ouder. Maar nog 
belangrijker is dat zij beschrijft (net als haar Amerikaanse collega 
Knafo) waar kinderen-van allemaal tegenaan lopen in hun persoonlijke 
ontwikkeling. Maheshwari noemt zes thema’s die zij ontdekte.

Verwachtingen en imago

Het eerste thema is de sociale verwachtingen waar het kind mee te 
maken krijgt. De buitenwereld creëert bepaalde verwachtingen, niet 
alleen van de beroemde ouder, maar ook van het kind. Bijvoorbeeld dat 
die zich op een bepaalde manier gedraagt (ik dacht aan de positieve 
reactie die van mij verwacht wordt als het over mijn vader gaat) of 
dezelfde talenten heeft als de ouder. Er is een bepaald beeld ontstaan 
van de beroemde ouder, met als consequentie dat het kind voelt dat 
hij ook aan een bepaald beeld moet voldoen. Kinderen-van zijn zich 
sterk bewust van ‘de anderen’, ‘zij’ (het publiek, de buitenwereld). 
‘Zij’ vormen een beeld, een oordeel van het kind-van, gebaseerd op 
wat ‘zij’ (denken te) weten over de beroemde ouder.

Bijna al Maheshwari’s onderzochte kinderen voelden de druk om 
succesvol te zijn, ergens goed in te zijn. Ze voelen de druk om aan 
een bepaald imago te voldoen of om het imago van de ouder hoog te 

“wat heeft 
hij/zij 
een geluk
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houden. (Ik kan moeilijk en plein public klagen over mijn vader, want 
dat kan opgeblazen worden en ineens in een blad staan.) Dat kan de 
gebruikelijke vrijheid van het jonge leven beperken. Kinderen leren om 
een beetje ‘nep’ te zijn in het openbaar.

Het tweede thema is de afwezigheid 
van de beroemde ouder in het 
dagelijks leven van het kind. Ook 
dat herkende ik. Ik ben opgevoed 
door mijn moeder; mijn vader was 
nauwelijks thuis. En als hij thuis 

was, dan werkte hij of vertelde hij over zijn werk; hij was altijd veel 
met zichzelf bezig. Ik wist niet anders. Maheshwari zegt ook dat dit 
voor de meest kinderen-van routine is, niet per se een klacht. Maar 
als ik zie hoe belangrijk ik het zelf vind om een echtgenoot te hebben 
die wel gewoon om zes uur thuis is en zijn deel van de opvoeding van 
de kinderen en het huishouden op zich neemt, dan denk ik dat ik mijn 
vaders afwezigheid onbewust toch niet zo accepteerde.

Het derde thema is de bewondering van het kind voor de ouder, maar 
ook de druk die zo ontstaat. De bewondering van de buitenwereld 
voor de beroemde ouder kan de bewondering van het kind versterken; 
Maheshwari noemt dat een “uitvergroot beeld” creëren van de ouder. 
Het kind-van kijkt nog meer op tegen zijn beroemde ouder dan een 
‘gewoon’ kind opkijkt naar zijn ‘gewone’ ouder. Dit wordt ook nog eens 
gevoed door de onbereikbaarheid van die ouder. Daaruit kan weer een 
minderwaardigheidscomplex ontstaan, omdat het kind altijd het gevoel 
heeft niet zo goed te zijn als de ouder. (Mijn vader was altijd overal 
goed in en had ook alles al wel eens gedaan, althans zo kwam dat op 
mij over. Ik ga niet uitgebreid in op de sessies die ik met psychologen 
en mental coaches heb gehad, maar zeg eenvoudigweg: ik herkende 
het derde thema – helaas – ook.)

Een eigen identiteit

Haar vierde thema vond ik persoonlijk het interessantst: individualiteit, 
identiteit en ambiguïteit. Met die drie woorden beschrijft zij het vast-
leggen van een eigen identiteit voor de kinderen-van. Dit kan “een 
lastige taak” worden. Overal waar het kind komt, wordt het aan zijn 

“Kinderen 
leren om 
een beetje 

‘nep’ te zijn
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afkomst herinnerd – “ze zien je eerst 
als kind-van”. Die bagage draagt een 
kind-van altijd en overal bij zich. Er 
ontstaat de behoefte om een eigen 
identiteit te creëren en het is een 
strijd om dat voor elkaar te krijgen, om uit de schaduw van de ouder 
te stappen, om als zichzelf bekend te staan. Daarnaast is het ook nog 
eens heel moeilijk om een gevoel van succes of prestatie te ervaren 
– en daarin schuilt de ambiguïteit – want een kind-van vraagt zich 
steeds af welk gedeelte van zijn succes van hem is en welk gedeelte 
van zijn beroemde ouder.

Het vijfde thema is de publieke jeugd van het kind en zijn behoefte 
aan erkenning. Een van de grootste nadelen van een beroemde ouder 
hebben, is de inbreuk op de privacy van het gezin. Kinderen van 
beroemde ouders kunnen veel aandacht krijgen, hun jeugd is publiek. 
Als de roddelpers over het kind-van schrijft, kan dat voor een groot 
gevoel van onrechtvaardigheid zorgen (‘Ik heb hier niet om gevraagd!’). 
Tegelijkertijd kun je ook wennen aan roem. Het kan ook heel leuk zijn, 
al die aandacht. Sommige kinderen-van zoeken die aandacht ook op. 
Het kan een behoefte zijn of worden.

Deze behoefte aan roem en de behoefte aan een eigen identiteit 
liggen bij veel kinderen-van dicht bij elkaar. Alsof de beroemde ouder 
het kader gesteld heeft. De kinderen-van willen beroemd worden als 
zichzelf, ze moeten op ‘een publieke manier’ succesvol zijn, want 
anders is hun succes niet van betekenis. De kinderen proberen zich te 
meten aan het publieke succes van hun ouder (en een redelijk succes 
wordt al gauw opgevat als een drastisch tekort), ze willen ‘iemand’ 
zijn. En ze kunnen daarin erg competitief en agressief zijn, omdat ze 
de beste willen zijn. Maheshwari concludeert dat de relatie met roem 
voor een kind-van dus heel tweezijdig is. Ik ging ondertussen nerveus 
bij mijzelf te rade: was dit de 
achterliggende reden voor de 
boeken die ik schrijf, of nog 
specifieker: publiceer?

“ze zien je 
eerst als 
kind-van

“ze willen 
‘iemand’ zijn
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Het zesde thema behandelt de voordelen van een beroemde ouder 
hebben: de privileges, de voorsprong die het kind wordt geboden, 
de kansen, de mogelijkheden tot ontplooiing. Kinderen-van krijgen 
de ruimte hun talent te laten zien, hebben een paraat publiek, een 
gemakkelijke entree in de gevestigde wereld (de ‘kruiwagen’). Tege-
lijkertijd hebben ze het gevoel te moeten bewijzen dat ze die privileges 
ook waard zijn. Bovendien zijn de kinderen-van het erover eens dat 
ze na de eerste, misschien makkelijke, erkenning heel hard moeten 
werken, soms harder dan wie dan ook, om de erkenning te behouden.

Vijf paden

Knafo heeft nog een aanvulling op deze thema’s. Ook zij beschrijft dat 
het een lange en moeizame strijd kan zijn voor een kind-van om een 
eigen persoonlijkheid of identiteit te vormen. Zij heeft het ook over 
gevoelens van achterlating, verwaarlozing en ongeliefd zijn door de 
afwezigheid van de beroemde ouder. Maar om met deze issues (de 
strijd en die gevoelens) om te gaan, zet zij vijf mogelijkheden uiteen 
voor het kind-van, vijf paden die het kind kan bewandelen.

1. Het kind gaat de strijd, de competitie aan met de beroemde ouder.
Dit kan het nadelige gevolg hebben dat de ouder (veel te) 
competitief wordt ten opzichte van zijn kind, die ook beroemd 
wil worden, onder het mom van bezorgdheid. Het kan tot een 
vervelende strijd om aandacht in het gezin leiden.

2. Het kind wil het spotlight delen met de ouder.
Sommige kinderen-van kiezen voor volledige toewijding aan de 
beroemde ouder en stellen hun leven in zijn dienst. Bijvoorbeeld: zij 
helpen hem bij zijn werk, verzorgen en verplegen hem, schrijven zijn 
biografie na zijn dood, zorgen voor zijn nalatenschap.

3. Het kind treedt in de voetstappen van de ouder.
Het nadeel hiervan en van het aanvaarden van hulp van de 
beroemde ouder is een schuldgevoel krijgen over een vermeend 
gebrek aan zelfstandigheid.
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4. Het kind gaat voor succes in een ander beroep.
Deze kinderen-van kiezen ervoor om grote afstand tot de beroemde 
ouder te creëren. De associatie met de ouder of de achternaam is 
vaak zo bedreigend dat ze fysiek of beroepsmatig een totaal andere 
richting inslaan. Hier hoort de achternaam veranderen ook bij.

5. Het kind vindt het ondraaglijk om het kind van een beroemde 
ouder te zijn.
Deze kinderen-van zoeken hun toevlucht in drugs of alcohol. 
Sommigen worden gek of geven het helemaal op en plegen 
zelfmoord.

Ik las Knafo’s opsomming met verbijste ring en voelde een weerstand 
bij mezelf. Het kon toch niet zo zijn dat ‘wij’ (als kinderen-van) ons 
allemaal zo netjes daarnaar voegen? Toch? Ik bewandelde misschien 
heus wel een van die paden, maar dat was heus toeval. Ik kon mij niet 
voorstellen dat wij allemaal in 
die categorieën moesten passen. 
En dan vooral als gevolg van die 
strijd om een eigen identiteit. 
Ik werd strijdvaardig van Knafo, 
merkte ik. Ik kreeg zin om haar 
ongelijk te bewijzen.

Zoeken naar dochters-van

Ik ging op zoek naar andere dochters van bekende Neder landers. 
De BN’ers moesten wel mannen zijn. Mijn motief daarvoor was strikt 
persoonlijk: ik wilde weten of mijn ervaringen uniek waren en ik 
wilde niet dat de uitkomsten vertroebeld zouden worden door een 
sekseverschil. Geen moeder-dochters, geen vader-zoons, geen moeder-
zoons, alleen vader-dochters. Misschien in het grotere plaatje totaal 
irrelevant, maar ja, ik moest ergens mijn grenzen stellen. Ik wilde wel 
dochters van mannen met verschillende beroepen spreken – om beter 
te kunnen vergelijken. Hadden wij iets gemeen? Wat had het feit dat 
hun vader een bekende Nederlander was met hen gedaan? Hoe had het 
hun ontwikkeling beïnvloed?

“Ik kreeg zin 
om haar 
ongelijk 

te bewijzen
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Ik kende zelf geen dochters-
van, behalve Carrie, dus ik 
ging op zoek zoals ieder ander 
dat in deze moderne tijd 
doet: surfen op het internet, 

vooral op social media. Ik heb ook veel gebrainstormd met vrienden, 
kennissen en familie: kennen jullie een bekende Nederlander die een 
volwassen dochter heeft? Ik maakte lijsten met namen, zocht op het 
internet informatie over BN’ers en hun kroost, en benaderde potentiële 
dochters-van via hun websites, de bedrijven waar ze werkten en hun 
Facebook-, Twitter- of LinkedIn-accounts. Met de zeer ironische 
vraag: “Ben jij ook een dochter-van, net als ik? En zo ja, wil je daar met 
mij over praten voor mijn nieuwe boek?” Waarop menig dochter-van 
natuurlijk reageerde met: liever niet. Heel begrijpelijk. Een aantal jaren 
geleden zou ik precies zo hebben gereageerd. De ironie ontging mij 
niet. Ik deed precies wat ik zelf altijd verfoeid had en dit zei ik er ook 
altijd bij: “Ja, ik weet hoe je je voelt, ik voel me precies hetzelfde en 
juist dáárom wil ik met je praten.” Die eerlijkheid loonde. Het grappige 
is dat ik, ondanks de afwijzingen, geen enkele negatieve reactie heb 
gehad op het idee voor mijn boek (behalve, vreemd genoeg, van de 
uitgever van mijn eerste boek). Zelfs de vrouwen die nee zeiden, wilden 
het boek wel kopen als het zou verschijnen.

Afwijzingen

Waarom zeiden zij nee? Twee vrouwen schreven onafhankelijk 
van elkaar dat ze wel dochters-van waren, maar zich niet zo wil-
den profileren. Een andere vrouw vroeg zich af wat voor haar de 
toegevoegde waarde zou zijn om mee te werken en kon niets bedenken: 
“Het bevalt mij prima om buiten de media te leven.” Zij had dit voor 
elkaar gekregen door de achternaam van haar man aan te nemen 
(haar meisjesnaam doet direct bellen rinkelen) en een teruggetrokken 
gezinsleven te leiden. Een kunstenares schreef: “Voor mij zijn bepaalde 
dingen privé en dat wat ik over het onderwerp wel te zeggen heb, komt 
in mijn werk naar buiten of op een andere door mij gekozen manier.”

“Ik deed wat 
ik altijd 
verfoeid had
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Twee afwijzingen geef ik graag wat meer aandacht. Beide vrouwen 
reageerden in eerste instantie enthousiast over de telefoon. We deelden 
ervaringen en ze herkenden veel van wat ik vertelde. Ze vonden het 
idee voor het boek heel leuk en wilden graag meedoen. Bij het tweede 
contact echter ineens niet meer.

De eerste van de twee is een dochter van een bekende Nederlander 
die wel eens negatief in de media verschijnt. Na ons eerste, enthou-
siaste, telefoongesprek stuurde ik haar een brief met de details en 
een exemplaar van mijn eerste boek. Toen ik haar opnieuw aan de 
telefoon had, had ze zich bedacht. Dit lag niet aan mij of aan het 
boekvoorstel, dat ze nog steeds goed vond, en ze wilde graag met mij 
praten over onze gedeelde ervaringen, maar ze wilde zelf niet in het 
boek voorkomen. Uit angst, zo bleek. Zij was bang voor de roddelpers. 
Zij twijfelde niet aan mijn integriteit, zo benadrukte ze, maar aan wat 
de roddelpers met haar interview zou doen. Zij was ervan overtuigd 
– gebaseerd op ervaring – dat de roddelpers bepaalde stukken uit 
haar interview zou knippen, oftewel uit hun context zou halen, en 
die publiceren, waardoor er heel andere conclusies getrokken zouden 
worden dan zij ooit bedoeld had. Ze was bezig een gezinnetje te 
stichten en wilde niet tegelijkertijd met zulke ellende te maken hebben. 

Ze wilde zichzelf en haar ongeboren kind 
beschermen, en daarom niet meedoen aan 
het boek. Het was mijn eerste confrontatie 
met de invloed van de roddelpers op 
iemands leven en ik vond dat heftig. 
Ik had – en heb nog steeds – veel respect 
voor haar beslissing.

De tweede bijzondere afwijzing kwam van een wat oudere dochter-
van (ik ver moed dat ze in de vijftig is), die een terug getrokken leven 
leidt. Ze was moeilijk te vinden, maar ik kreeg haar uiteindelijk aan de 
telefoon en deed mijn pitch. Ook zij was in eerste instantie enthousiast 
over het boekvoorstel en wilde haar ervaringen wel met mij delen. (Ook 
al vroeg zij zich af ze wel interessant genoeg was. Zij zei dat ze niet 
zoveel had te vertellen, zij had immers niet zoveel bereikt. Daardoor 
wilde ik haar juist nog meer spreken. Ik wilde erachter komen of zij zich 
aan het vergelijken was met haar zeer succesvolle vader.) Zij stemde 
gelukkig in met een interviewafspraak. Ik legde de telefoon jubelend 
neer met een afspraak voor een week later. Ik was er de dag van te 

“Zij was 
bang 
voor de 

roddelpers
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voren helemaal klaar voor, 
trots dat ik deze dochter-van 
mocht interviewen en heel 
benieuwd naar haar verhaal. 
Maar die middag belde ze af. 
Ik was diep teleurgesteld. Ze gaf, naast de angst niet bijzonder genoeg 
te zijn, haar vader als reden op. Zij vond het niet prettig om over hem te 
praten als hij er niet bij was. Ik gaf aan dat het interview over haar zou 
gaan, niet over hem, maar zij wees mij erop dat het ook zou gaan over 
hem als vader. Zij had met haar vader overlegd en hij had aangegeven 
dit niet fijn te vinden. Ik was verbouwereerd over de invloed die deze 
man, die toch inmiddels de zeventig moest zijn gepasseerd, op zijn 
dochter van middelbare leeftijd had, maar vooral over de angst die 
eruit sprak. Wat zou zij vertellen dat hij niet wilde? Waar was ze zelf 
bang voor? Was het simpelweg een kwestie van ‘ons gezinsleven gaat 
niemand wat aan’ of was het onderwerp ‘dochter-van’ problematisch 
tussen vader en dochter? Op die vragen zou ik geen antwoord krijgen, 
maar haar afwijzing intrigeert me nog steeds.

Toezeggingen

Gelukkig kreeg ik ook blijvend enthousiaste reacties. Mijn tweede 
interview was een ‘oefeninterview’ met Xandra Niehe. Hoewel zij 
geen dochter-van is maar nichtje-van, deelde zij veel van dezelfde 
ervaringen vanwege haar achternaam en omdat ze deels is opgevoed 
door haar oom, tv-programmamaker Ivo Niehe. Xandra vond het 
gelukkig niet erg dat ik een beetje op haar ‘oefende’. Na haar interview 
wist ik veel beter welke vragen ik wel en niet wilde stellen aan de 
dochters-van op mijn lijstje.

Mijn lijstje was een schema, met links beroepen, in het midden 
bekende Nederlanders die dat beroep uitoefenden (en dochters hadden) 
en rechts hun dochters. Voor elke dochter die toezegde, heb ik er vier 
moeten benaderen. Veruit de meesten kreeg ik niet te pakken. Velen 
gaven geen reactie en als ze, na enige tijd, wel reactie gaven was het 
een nee.

“Wat zou zij 
vertellen dat 
hij niet wilde?
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Via een vriendin van mijn 
ouders legde ik contact met 
de zusjes Ruis, dochters 
van wijlen Willem Ruis, 
de tv-presentator. Eva Ruis 
stemde meteen in. Ik stuurde een mail naar Sanne Terlouw, dochter 
van schrijver en politicus Jan Terlouw, via haar uitgeverij en kreeg 
ook meteen een ja terug. Via haar website stuurde ik een direct mail 
naar nog een Sanne, deze keer de jongste dochter van acteur Johnny 
Kraaijkamp sr. en kreeg alweer een snelle toezegging. Ik had nog geen 
reacties ontvangen van de dochters van Henk Schiffmacher toen ik 
Sanne interviewde, maar zij spoorde mij aan na het interview bij de 
tattooshop langs te gaan. Dat deed ik en liep even later naar buiten 
met een interviewafspraak met Morrison Schiffmacher. Via Facebook 
heb ik veel dochters benaderd en veel afwijzingen ontvangen, maar 
ook een heel leuke acceptatie: die van Sylvia Timofeeff, dochter van 
weerman Peter Timofeeff. Eva Ruis bracht mij in contact met Debbie 
Koeman, dochter van oud-voetballer en nu trainer Ronald Koeman. 
Ook zij antwoordde overtuigd ‘JA’ op mijn e-mail.

Vrede mee

Achteraf bleek het een trend. Er zijn geen dochters-van geweest die 
zich lang moesten beraden. Ze  zeiden meteen ja of nee (en twee 
trokken zich helaas na het spontane ja alsnog terug). Ik realiseerde 
me dat ik dus alleen dochters zou spreken die zich konden vinden 
in het etiket ‘dochter-van’, er op de een of andere manier vrede mee 
hadden, en die er niet voor terugdeinsden met naam en vooral toenaam 
in het boek te verschijnen. Dat betekende dat ik geen dochters-van 
zou spreken die moeite hadden met hun positie, zoals mijn twee 
bijzondere afwijzingen, geen dochters van criminelen of anderszins 
‘foute’ of beruchte BN’ers, en geen dochters van heel afgeschermde 
families. Als alle dochters anoniem in mijn boek mochten staan, had 
ik misschien meer toezeggingen gekregen, maar ik was niet bezig 
met een wetenschappelijk onderzoek. Ik wilde alleen een aantal – het 
liefst zo verschillend mogelijke – dochters-van spreken over wat het 
betekende om een dochter-van te zijn en daar, als het kon, een aantal 
conclusies uit trekken voor mezelf.

“Ook zij 
antwoordde 
overtuigd ‘JA’
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“Een goede 
locatie 
zet tot 

reflectie aan

Elke dochter-van kreeg een opdracht van mij: zoek een locatie uit die 
van betekenis is voor jou en je vader. Daar doen we het interview. 
Ik had ontdekt bij het werken aan De zeven levens dat de plek invloed 
heeft op je herinneringen. Een goede locatie zet tot reflectie aan. In het 

soberste geval zegt het simpelweg 
alvast iets over de geïnterviewde.

Aan het eind van dit boek kom ik 
de balans opmaken: wat delen wij 
dochters-van met elkaar en herkennen 
we ons in de conclusies van de twee 

psychologen? Maar eerst vertellen zeven dochters-van over hun jeugd, 
de impact van de naamsbekendheid en de inbreuk op hun privacy. 
Over de leuke kanten van ‘zo’n vader hebben’ en over de minder leuke 
kanten. Zodat we uiteindelijk echt een antwoord geven op die ene 
vraag: Hoe is dat nou, zo’n vader hebben?
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