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Doe mij zo’n

DONOR

DELIVERY MAN

▶ VANAF WOENSDAG OP

VIDEO ON DEMAND

REDACTIE ARJAN VAN DOREMALEN EN MARC KETZER

Vince Vaughn speelt
in Delivery Man een
zaaddonor die 533
kinderen blijkt te hebben.
En daarmee is hij de
zoveelste die met dit
topic aan de haal gaat.
Dat zijn nou wat je
noemt zaadfilms.
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D

e onverantwoordelijke
slagerskoerier David
Wozniak (Vince
Vaughn) krijgt in
Delivery Man van zijn
zwangere vriendin
Emma (Cobie Smulders,
bekend als Agent Hill uit The
Avengers) te horen dat ze hun baby
alleen wil opvoeden, omdat hij
onbetrouwbaar is. Dan krijgt hij ook
nog bezoek van een advocaat. Deze
vertelt hem dat zijn anonieme zaaddonorschap twintig jaar geleden 533
kinderen heeft opgeleverd en dat 142
daarvan een rechtszaak hebben aangespannen om hun anonieme vader te
leren kennen. Wat moet hij doen? De
normaal druk pratende Vaughn is een
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Starbuck is de Canadese
comedy uit 2010 waar
Delivery Man op is
gebaseerd op. Patrick
Huard speelt hierin de
rol die Vince Vaughn op
zich heeft genomen in
de remake (waarvoor
regisseur Ken Scott een
nieuwe versie van zijn
eigen film maakte).
‘Starbuck’ is de alias
die de donor heeft
gebruikt bij het doneren.
De film was een groot
succes in Canada: hij
werd gekozen tot meest
populaire film van 2011
op het Vancouver International Film Festival.

openbaring in een rustige rol, grappig
maar ook dramatisch voor zijn doen.

HOE HET BEGON

Kunstmatige inseminatie kreeg in
1884 een valse start. Een professor
van de universiteit van Philadelphia
lukte het om een vrouw te bevruchten
met het sperma van een van zijn
beste studenten. Maar hij ‘vergat’ de
verdoofde vrouw in te lichten over de
procedure. Het duurde tot de jaren
tachtig van de volgende eeuw dat KI
structureel werd gebruikt om stellen
met vruchtbaarheidsproblemen te
helpen. Eind jaren tachtig kwamen de
eerste films over het onderwerp, zoals
Twins in 1988 met Danny DeVito en
Arnold Schwarzenegger als een
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Kunstmatige inseminatie en zaaddonorschap komen ook
veel voor in succesvolle series. In Glee ontmoet Rachel haar
biologische moeder. In Friends wil Monica zichzelf insemineren
via een spermabank, om daar op het laatste moment van af te
zien. Dokter Morris wordt in ER door vier kinderen bezocht, die
het resultaat zijn van zijn donatie in zijn tijd als medicijnenstudent. Marge’s zus Selma heeft in The Simpsons een paar
slechte dates en besluit kunstmatige inseminatie toe te
passen. In House wil Cuddy zwanger worden via een anonieme
spermadonor, wat House haar afraadt. En de pilot van Big Bang
Theory gaat over Leonard en Sheldon die naar de spermabank
gaan om te doneren. Maar als de garantie op superslim
nageslacht niet wordt gegeven, vertrekken ze.
onwaarschijnlijke tweeling, na een
genetisch experiment met inseminatie.
In 1993 volgde de comedy Made in
America, waarin Whoopi Goldberg een
kind krijgt van een anonieme zaaddonor. Zij ‘bestelde het zaad van een
slimme, donkere man, maar door een
vergissing blijkt de blanke, domme
autoverkoper Ted Danson de donor. In
het drama 21 Grams uit 2003 heeft
Sean Penn een fatale hartkwaal en
wordt hij door zijn vrouw gedwongen
sperma af te staan voor kunstmatige
inseminatie, voor het geval hij
overlijdt. In 2004 wordt het
insemineren op ludieke wijze gebruikt
in een horrorfilm. In Seed of Chucky
maakt de pop Chucky Jennifer Tilly
op deze wijze zwanger, terwijl ze
bewusteloos is. Onsmakelijk en
immoreel, maar heerlijk grappig!

zoeken naar de ideale man zo zat, dat
ze zich laat insemineren en zwanger
wordt van een tweeling. Juist op dat
moment ontmoet ze de ware: Alex
O’Loughlin. In 2013 begint MTV een
realityserie over een 17-jarig meisje
dat op zoek gaat naar haar biologische
vader en haar halfbroers en zussen:
Generation Cryo. Hollywood is
gefascineerd door dit onderwerp en lijkt
er vooral romantische comedy’s van te
willen maken. Met een ranzig randje,
dat dan weer wel. We zijn benieuwd
wat ons nog staat te wachten. ◼

HET EIGEN KWAKJE

Aan het eind van de jaren 2000 komen
steeds meer films over het onderwerp;
een trend is geboren. In Happy
Endings (2005) wordt Lisa Kudrow
zwanger met sperma van haar
stiefbroer, om het kind daarna ter
adoptie af te geven. The Kids Are
Allright (2010) gaat over een lesbisch
echtpaar waarvan beide vrouwen een
kind van een anonieme zaaddonor
hebben. De kids gaan achter hun vader
(Mark Ruffalo) aan. In The Switch
(2010) verliest Jason Bateman het
potje sperma voor zijn beste vriendin
Jennifer Aniston, waarna hij het door
zijn eigen kwakje vervangt, met veel
komische gevolgen. Jennifer Lopez
is in The Back-Up Plan (2010) het

SPERMAHUMOR?

Sperma is wel vaker aanleiding tot bizarre
situaties. En dan bedoelen we niet in
pornofilms. Beroemd is de scène uit There’s
Something About Mary (1998), waarin
Cameron Diaz een kwakje aanziet voor haargel.
En in Van Wilder (2002) krijgt een studentencorps zonder het te weten warme broodjes met
hondensperma voorgezet, die met smaak op
worden gegeten. Buuweeeeeh!!!
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