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Jan Karb-aat waande zich oïraantastbaar

H
wilde ik niet, maar ik heb een verple-
ger uit het ziekenhuis gevraagd."

Het is de basis voor zijn levens-
werk: kunstmatige inseminatie met
donorzaad (KID) bii stellen met
vruchtbaarheidsproblemen.,,Hij was
een workaholic", vertelt zijn oudste
zoon André (6r). ,,Ik zag hem weinig
thuis. We ded:n nooit dingen samen
toen ik klein was."

Hii had niet iedens
vertrouurën omdat
hii deïYerkeliikheid
naar ziinhand zett6
-Marjo Noordzii

Karbaat en zijn vrouw krijgen in Su-
riname nog twee kinderen. Na vijf
jaar keert het gezin terug naar Neder-
land, maar de band met Suriname
bliift sterk. André: ,,Mijn vader is
mentaal een Surinamer geworden.
Thuis was het open huis. Erwas al-
tiid eten, altijd plezier. Iedereen was
welkom. Hif was begaan met het lot
van slechtbedeelden. Zo steunde hij
een weeshuis in Suriname, waar hii
eens in de paariaarwas. Hij was ge-
lieftl en buitengewoon sociaal."

In 1965 wordt Karbaat geneesheer-di-
recteur van het Zuiderziekenhuis in
Rotterdam en verhuist het gezin naar
Barendrecht. Een paar jaar later
strandt ziin huwelijk. Hij ontmoet
een andere vrouw. Ze kriigen drie
kinderen en adopteren een Suri-
naams meisje.

Biidorp
In het Zuiderziekenhuis runt Karbaat
een spermaklinielg waar hij vele
honderden vrouwen insemineert. In
r97l koopt hij 'landhuis Bijdorp', dat
hii samen met vrienden uitbreidt en
verbouwt. Als hij eind 1979 ontslag
neemt in het Zuiderziekenhuis na
een conflict opent hij op zijn erfMe-
disch Centrum Bijdorp.

In het Zuiderziekenhuis leert Kar-
baat Marjo Noordzij kennen. Hij is
nog getrouwd, maar ze krijgen in
1978 een relatie. Noordzii werkt eerst
in Bijdorp en daarna in Medisch Cen-
trum De Dem in Hoensbroeh de kli-
niek die Karbaat in 1984 opent. Kar-
baat heeft de leiding doet zelfde in-
takegesprekkery werving, behande-
ling en correspondentie.

Bijdorp groeit uit tot de grootste
spermakliniek van Nederland. Kar-
baat wordt beschouwd als een topper
in zijn vak. Tegeliik wordt zijn werk
met argusogen bekeken. Noordzij:
,,Hij had niet ieders vertrouwen, om-
dat hij de werkeliikheid naar ziin

Ja n Ka rba at zag donori nsemi natie a Is ziin levens-
werk. De spermadokter was een topper in zijn vak en had
lak aan regels. Het doel heiligde de middelen:veel vrouwen
snel aaneen kind helpen. Desnoods met zilneigen zaad.

Hanneke van Houwelingen
Tonny van der Mee

et is weer zo'n och-
tend dat fan Karbaat
zijn zoon te laat naar
school brengt. Als
hijbinnenkomg
zingt de klas net een
liedie overAbraham

die zeven zonen had.,,J4 ik ben net
als Abraham", zegt Karbaat geksche-
rend.,,Ik heb ook zeven zonen."

Het is begin jaren 8o. Karbaat heeft
vier zonen uit twee huweliiken, twee
buitenechtelijke zonen en een nog
onbekend aantal kinderen dat hii rnet
eigen zaadverwekte in ziin sperma-
kliniek. Karbaat heeft een stamboom
waarvan nog lang niet alle takken
zichtbaar zijn.

Jan Kàrbaat (1927) is de oudste van
zes kinderen in een Njswiiks gezin.
Zijn vader is veehouder, maar geen
van de kinderen neemt de boerderii
over. Karbaat wordt arts. Hij vertrekt
metziin eerste vrouw en oudste zoon
voor zijn werk naar Suriname. Ttwee
blanke vrouwen benadeien hem,
vertelt hii vorig jaar in deze krant.
,,Ze waren getrouwd met een don-
kere man, maar konden geen kinde-
ren van hen krijgen. Ofmiin chauË
feur, een knappe Creool met blauwe
ogen, spermawilde doneren. Dat



hand probeerde te zetten. Hij kende
àlle aspecten van dit werk, de meeste
gynaecologen kenden het proces
fragmentarisch. Ze twijfelden wel-
eens aan wat hij zei, maar waren niet
altijd in staat zijn woorden te weer-
leggen. Zolang er vertrouwen was,
was er ook een soort afhankeliikheid
van ziin kennis en toepassingswiize."

Dat beaamt Henk Ruis, destiids di-
recteur van de vruchtbaarheidskli-
niek Geertgen in Gemert, die donor-
zaad uit Barendrecht gebruikte.,,Kar-
baat werd als arts gerespecteerd,
maar hijwas geen gynaecoloog. Dat
zorgde voor controverses. Hij was zifn
tijd ver vooruig de enige in het land
die andere klinieken de mogelijkheid
bood zelf vrourven te insemineren."

Scharrel
Karbaat is een pionier op het gebied
van invriezen van donorzaad. En hii
breekt een lans voor donorinsemina-
tie bij alleenstaande vrouwen. Als het
AMC daarmee stopt, noemt hij dat
'gezwets van oudere gynaecologen'.
Hijvindt het onverantwoord dat
vrouwen met een kinderwens wor-
den gedwongen zwanger te worden
via een scharrel in de kroeg.

Niemand weet hoe groot Karbaats
imperium precies is. In interviews
geeft hif duizelingwekkende cijfers:
6.ooo vrouwen geïnsemineerd
1o.ooo tot 4o.ooo donorkinderen.
,,Als ze me vandaag bellen, kan ik
morgen leveren. Ik heb genoeg voor
honderd kinderen", zegt hij in r98l

Karbaat is open en rechtdoorzee,
maar ook een solist. ,,Niemand had
goed zicht op hoe hii ziin bedrijven
runde", zegt ex-partner No ordzii.
,,Betrokkenen kenden wel hun taak,
maar overzagen niet het geheel."

Dat overzicht raakt Karbaat kwiit.
Hij kent geen remmingen, neemt het

niet nauw met de echtelijke trouw.
Tijdens zijn tweede huweliik kriigt
hii in rgZg twee buitenechtelifke kin-
deren. Met Noordzij en met Rita
Grondsma, met wie hij later trouwt
en Bijdorp runt. - ' '

Noordzij is blij met haar'lieve,
mooie en intelligente kinderen'.
Maar in 1987 verbreekt ze het contact
met Karbaat.,,Als partnerwas hii een
lieve en romantische man. Hij heeft
mijn wereld verruimd. Op een be-
paald moment verloor ik het vertrou-
wen. We verschilden zakelijk van op-
vatting. AIs vader was hij trots op zijn
kinderen, hoewel hij ze dat nooitdË
rect zei,lammergenoeg heeft hij zich
nauwelijks iets van hun leven aange-
trokken en heeft hif weinig tot geen

inhoud aan het vaderschap gegeven."

Bovendien gebruikt Karbaat ook
zijn eigen zaad bij inseminaties.
Naast minstens rr wettige kinderen
zijn er 4l 19 donorkindertn die een
dna-match hebben met eenwettige
zoon.,,Hij was een heel fijne broer.
\&'e hebben nooit gepraat over dat
spermagebeuren", zegt zijn broer
Arie (82).,,Als het zo is, dan is het
heel slim. Anders moest hij de dono-
ren betalen. Het is toch business hè.

Alleen God weet hoeveel dokters het
flikten. Erwas een sPermatékorl"

Gezondenslim
ZoonAndré wil eerst definitiefbe-
wijs zien.,,Als het zo is, is het hart-
stikke fout. Maar ik denk niet dat ze

met een andere biologische vader be-
ter af waren geweest. Ze ziin geen
slachtoffer van slecht dna. Mijn vader
was gezond en slim. Hij heeft ziin
dna in ruime mate doorgegeven aan

zijn wettige kinderen. Het zou me
niet verbazen als dat er meer zijn.
Misschienwas het toch een vorm van
grootheidswaanzin."

-Karbaat gelooft heilig in zijn eigen
goedheid. In de documentaire Zwart
Zaad $99) zegt hii zijn werk als een
'sport' te zien.,,Her is eigenlijk jagen.

)e probeert zo sqg! mogqlijk aan de
wensen van eeil vrouw te voldoen
om die zo gewenste baby te krijgen."

AIs er vanafzooo strengere regels
komen, weigert l(arbaat daarin mee
te gaan. ,,Ik haat rg{ties stellen",
zegt Karbaat in de documentaire.,,De
mensen hebben een heel grote mate
van vrijheid. Erials het niet in strijd
is met ons geweten en ons gevoel,
dan voldoen wij daar met lieftle aan."

Karbaat toont weinig wroeging als
duidelijk wordt dsi+Biidorp wordt
gesloemeld met d§lEÍgegevens en
zaad.Híj waant zicË onaantasrbaar
en legt de schuld voor blunders bij
medewerkers.

Krankzinnig
Oud-collega Ruis:,,Karbaat vond alle
beschuldigingen vervelend . Zijn le-
venswerk werd onderuitgehaald. Te-
gelijk was hij gelaten. Hij was ge-
wend om te leven met alle taboes
rond donorzaad."

Als deze krant in septembervorig
jaar bij hem aan de deur staag stemt
hij na enige aarzeling in met-wat nu
blijkt - zijn laatste interview. Aan
een bureau zit een man van 89, bla-
derend door een enorme stapel pa-
pieren, die nog één keer uitlegt hoe
het allemaal zit. Hoe alle beschuldi-
gingen'te krankzinnig' voor woor-
den ziiu. Hoeveel ouders hij blij heeft
gemaakt. Dat hij altijd naar eer en ge-
ueen heeft gehandeld en nooit met
opae.t fouten heeft gemaakt.

,,Ikheb alleen nooit aan de kinde-
ren gedacht", zegt hii.,gan hoe het
voor hen zou zijn. Dat is het enige
waarvan ik denh dat had ik beter
moeten doen."



d' Uit de docu-
mentaire Zwart
Zaad^grotehan-
den met brede
nagels kenmer-
ken de afstamme-
lingen van Kar-
baat. Hier ligt ziin
hand naast die
van een van ziin
wettige dochters.
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datze met
eenandere
biolggische
vader beter
af waren
geweest

-ZoonAndré
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Jan Karbaat

Geboortedatum:
18 september 1927,
Rijswijk
Artsenopteiding in
Leiden, speciali-
seert zich tot tro-
penarts. Studeert
ook scciologie en
economie en pro-
moveert met een
proeÍschrift over
de troepenmacht
Ín Suriname.
Medio jaren 5O
chef van de Militair
Geneeskundige
Dienst in Parama-
ribo. Werkt later in
het Militaire Hospi-
taal in Utrecht.

1965-1979: ge-
neesheer-directeur
Zuiderziekenhuis
(nu Maasstad) in
Rotterdam

11 198O.2OO9: di-
recteur Medisch
Centrum Bijdorp

" í984-Í987r di-
recteur Medisch
Centrum De Dem
in Hoensbroek

Overleden op
11april2O17.
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