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Directeur van spermakliniek was
zelf donorvan achttien kinderen
Bart Dirks
Den Haag

De inmiddels overleden oud-di-
recteurvan een spermakliniek is
de vader van zekert8 donorkin-
deren. Dat heefit Defence for Chil-
dren dinsdag bekend gemaakt.
De kinderrechtenorganisatie
verwacht dat nog meer donor-
kinderen zullen matchen met
fertiliteitsarts f an Karbaat, de
voormalig directeur van Me-
disch Centrum Blijdorp in Baren-
drecht.

De match tussen de arts en de 18 in-
middels volwassen donorkinderen
werd aangetoond nadat hun dna is
vergeleken met het genetisch materi-
aal van een wettig kind van Karbaat.
De stichting Donorkind en FIOM, dat

zich onder meer bezighoudt met af-
stammingsvragen, waren bii dit on-
derzoek betrokken.

Deze uitkomst staat los van een ci-
viele procedure die een groep van 25
donorkinderen al drie jaar heeft voor-
bereid tegen de arts, Ze vermoeden
dat Karbaat hun donor is. Maar in de
week dat de dagvaarding bij hem in
de bus viel, is hij overleden op 89-ja-
rige leeftijd. Op 12 mei heeft de zaak
toch gediend, de rechtbank doet z
juni uitspraak.

'Het nieuws over de match kwam
onverwacht', zegt woordvoerster Da-
nièlle de Jong van Defence for Chil-
dren. 'Wij hebben de zaak aangespan-
nen namens 2s mogelijke donorkin-
deren van Karbaat. TWee van hen we-
ten nu dankzij de FlOM-matching dat
Karbaat inderdaad de donor was. Een
paar weten nu dat Karbaat niet hun

donorwas. Een stuk ofzo weten het
nog niet. Maar dit bevestigt een ver-
moeden. fe kunt op je vingers uittel-
len dat er meer kinderen van hem
ziin.'

Moniek Wassenaar, die in april in de
Vo lkskr ant v ertelde dat Karbaat moge-
lijk haar donor was, weet nog niet
waarzeaan toe is.'Mijndnazitnietbij
FIOM, maar in de FTDNA-database. Ik
wil nu wel een spoedtest doen met
een van de 18.'

Op 2 juni doet de rechtbank van
Rotterdam uitspraak in de zaak waar-
bij Moniek Wassenaar ook betrokken
is. Hetgaat de kinderen om een moge-
lijke schadeclaim tegen de voorma-
lige fertiliteitskliniek.

'Ze zijn niet uit op de erfenis van
Karbaat, maar om genoegdoening en
duidelijkheid', aldus de fong van De-
fence forChildren.


