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Hij weigerde altijd dna af te staan.
Nog steeds is dna-onderzoek mo-
geiijk. Via zijn wettige kinderen of
familieleden, door het opgraven
van zijn lichaam ofvia zijn spuilen.
Gekozen is voor dat laatste.

Enkele weken nazijn overliiden
stonden zeven agenten bij Rita
voor de deur om z7'gebruiksartike-
len'met mogelijk dna-materiaal in
beslag te nemen, waaronder een
neustrimmer, een steunkousÈn
een tandenborstel.

Karbaats advocaat, Lisette de
Haan, eist namens de weduwe alle
spullen terug.,,De wijze waarop dat
gebeurde, is gríevend. Voor me-
vrouw Karbaat is het een enorme
inbreuk op haar privéleven. Ze
vindt de zaak ongehoord."

De advocate ontken_t alle be-
schuldigingen. De famifiÉweigert
mee te werken aan dna-onderzoek.
,,Karbaat wil<ie het niet. Punt. Er
zijn vermoedens, maar er is nul be-
wijs drt Karbaat als donor heeft op-
getreden", zegt De Haan.

De advocate vindt zelfs dat do-
norkinderen volgens internatio-
nale verdragen en rechterlijke uit-
spraken geen juridische grond heb-
ben om hun afstamming te achter-
halen.

Die starre houding steekt Moniek
Wassenaar. ,,Ze zegt gewoon dat
wij geen recht hebben om te weten
wie onze biologische vader is. Dat
maakt me boos, maar ook nóg
strijdbaarder."

DonorkindereÍl'
eisendna'test
Donorkinderen eisten gisteren
bij de rechtbank dna-onderzoek
naar de overleden sperma-
dokter Jan Karbaat. Ze willen
weten of hii in de kliniek Biidorp
vrouwen heef t geïnsemineerd
met zijn eigen zaad. Is dokter
Karbaat hun biologische vader?

TgIIy van der Mee

F3otter,,:r :

Voor het eerst in zes jaar staat
Moniek Wassenaar (36) oog in oog
met Rita Karbaat, de vrouw van
de overleden spermadokter Jan
Karbaat.,,Het is bizar om haar weer
te zien. Ze is niet veranderd."

Begin zorr zatzebij het echtpaar
thuis in Barendrecht. Jan Karbaat
vertelde, terwijl zijn vrouw Rita
thee serveerde, dat hij ook zijn ei-
gen zaad had gebruikt in sperma-
kliniek Bijdorp. Nu staan ze tegen-
over elkaar in de rechtbank van
Rotterdam, waar Wassenaa Í met 22

andere donorkinderen en ouders
dna-onderzoek eist om te weten of
Karbaat haar donorvader is. Rita
Karbaat kan zich het bezoek van
Wassenaar niet herinneren.,,Het is
ongelooflijk dat ze ontkent dat ik
daar geweest ben", zegt Wassenaar.

Bijdorp was in de jaren 8o en 9o
een van de grootste spermaklinie-
ken. Duizenden patiënten vonden
hun weg naar Karbaat, een fertili-
teitsarts met ruime ervaring en een
goede reputatie onder collega's.

Totdat aan het licht komt dat hij
sjoemelde met donorzaad en -ge-
gevens, de screening en het aantal
donorkinderen. Het gerucht gaat
dat Karbaat zelfals donor optrad. Er
zijn foto's van donorkinderen met
sterke uiterli;'ke overeenkomsten.
Sommige moeders zeggen dat
Karbaat voor de inserninatie in een
kamertl'e ernaast 'vers zaad' ging
halen, waarvan ze \rermoeden dat
het van hemzelfwas.

,,Ze zeggen dat het voelt alsof ze

door Karbaat verkracht zljn",zegt
hun advocaat Tim Bueters.,,De do-

Dit maakt
meboos,
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norkinderen willen duidelijkheid.
Het liefst willen ze dat uitgesloten
wordt dat Karbaat hun vader is."

De belangrijkste getuige is mis-
schien wel Wassenaar. Karbaat ver-
telde haar dat hij ook zelf sperma
doneerde en minstens 6o donor-
kinderen had. Karbaat kan niet
meer getuigen, want Irij overleed
vorige maand op 89-jarige leeftijd.


