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EXCLUSIEF

Het duistere verleden van 
jeugdfilmregisseur Karst van der M.

Een seksschandaal dat in HOLLYWOOD begon rond producent 
HARVEY WEINSTEIN kostte in Nederland regisseur JOB GOS-
SCHALK de kop en slaat nu over naar PIETERBUREN. Inderdaad, 
naar de beroemde ZEEHONDENCRÈCHE die tóen geleid werd door 
LENIE ’T HART. Haar echtgenoot, de bekende filmmaker KARST 
VAN DER M, blijkt een duistere rol te hebben gespeeld met de 
jonge acteurs en actrices uit jeugdseries als ‘De Zevensprong’… 
Wat de NCRV daarvan wist? ALLES! 

Lees verder op de volgende pagina.

 EINDELIJK
 praten zijn

 slachtoffertjes

Door FRANK WAALS

Karst van der M. met 
de cast van ‘Martijn en 
de Magiër’ in 1979.

Karst schreef een excuusbrief 
aan zijn slachtoffers.

LENIE ‘T HART trouwt 
veroordeelde kindermisbruiker 
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Lees verder op de volgende pagina.

Z eehondenmoeder LENIE  
’T HART (76) werd altijd als 
een heldin beschouwd en 

behandeld door het goede werk 
dat zij jarenlang deed voor zee-
hondjes in haar beroemde 
crèche in Pieterburen. Maar Le-
nie en haar man KARST VAN 
DER M. (68) moeten ook een 
groot geheim hebben over wat 
zich in hun leven nog meer af-
speelde. Lenies eveneens be-
kende echtgenoot, maker van 
talloze kinderfilms en jeugd-se-
ries als Thomas en Senior en 
De Zevensprong, blijkt een 
veroordeelde ontuchtpleger  
te zijn die ontoelaatbare hande-
lingen met kinderen verrichtte. 
Niet alleen Lenie weet daarvan, 
maar ook talloze opdrachtgevers 
zoals de NCRV. Die waren niet 
alleen op de hoogte, maar stop-
ten het grote schandaal in de 
doofpot, waar het in bleef zitten 
tot slachtoffertjes van toen zich 
meldden bij Privé en nu uitge-
breid uit de doeken doen wat er 
allemaal is voorgevallen tussen 
hen en de filmmaker, Lenies 
echtgenoot die daarvoor te-
rechtstond en werd veroordeeld, 
maar wat op de een of andere 

slachtoffers zijn inmiddels volwas-
sen, maar nog altijd niet genezen 
van de wonden die zij destijds in 
de slaapkamer opliepen. 
Naar aanleiding van de wereld-
wijde #MeToo campagne en de 
recentelijke onthullingen over een 
man als regisseur JOB GOS-
SCHALK, wiens eigen rol is uitge-
speeld, voelt een aantal van hen 
zich nu zelfverzekerd genoeg om 
zich te verenigen en op te staan 
tegen de man en vrouw die hen tot 
op de dag van vandaag slapeloze 
nachten bezorgden. 
Een van de slachtoffers die nu voor 
het eerst haar verhaal doet, is 
SASKIA* (*gefingeerde naam, 
echte naam bekend bij de redac-
tie). Zij vertelt: ‘Een officiële gevan-
genisstraf is door de rechter allang 
uitgesproken, maar deze bleek in 
de praktijk helemaal niets voor te 
stellen. Het enige wat wij, andere 
slachtoffers en ik die door de 
rechtszaak contact met elkaar 
hebben, nu nog kunnen doen, is 
ervoor zorgen dat die twee niet de 
zorgeloze oude dag krijgen die ze 
dachten te zullen hebben. En al 
helemaal niet met een zuivere 
naam hun graf in zullen gaan.’
Al sinds haar kindertijd loopt zij, zo 
zegt ze, met een steen in haar 
maag rond. Saskia, later zelf ge-
trouwd met een bekende Neder-
lander, kan het maar moeilijk  

verkroppen dat de straf relatief 
laag was en een publieke schand-
paal voor Karst van der M. en  
zijn vergevingsgezinde echt- 
genote altijd is uitgebleven. 
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manier nooit naar buiten kwam. 
DRAMA’S IN EEN KINDERLEVEN, 
WAAR DE ZEEHONDEN GEEN 
BROOD VAN LUSTEN! 

Heel Nederland stond op de ach-
terste benen toen dierenredder en 
-activiste Lenie ’t Hart en haar man 
Karst in 2014 definitief moesten 

vertrekken bij hun eigen Zee-
hondencrèche Pieterburen. 
Alle vrijwilligers en opgeknap-
te zeehondjes uit ruim vier de-
cennia tijd zijn het stel terecht 
eeuwig dankbaar, maar geen 
van hen wist met welk schok-
kend verleden het duo al die 
tijd rondliep. Duistere zaken 
die tot nu angstvallig verbor-
gen werden gehouden voor 
de buitenwereld en het altijd 
loslippige Hilversum, waar híj 
zijn brood verdiende. 
Veel aandacht ging altijd uit 
naar Lenie en haar indrukwek-
kende werk voor de zeehond-
jes. Die kregen in Pieterburen 
namelijk een beter leven. Te-
gelijkertijd werden talloze kin-
deren er, zo vertellen zij nu, in 
háár jaren daar, juist voor het 
leven getekend. Privé hoort 
nu verhalen over aanranding 
en psychisch geweld bij  
kinderen tussen de zeven en 
vijftien jaar. 
Zelfs meisjes die hun eerste 
menstruatie meemaakten, 

werden er misbruikt. Dieren zou-
den zijn ingezet om deel te nemen 
aan (de afronding van) seksuele 
handelingen. 
Dader: de man des huizes zelf, 
Karst van der M. 

Getrouwd
Lenie zou al die tijd op de hoogte 
zijn geweest, of op de hoogte zijn 
gesteld, van zijn smerige praktijken. 
Maar zij heeft voor zover bekend 
nooit actie ondernomen om die  
te stoppen, of zelfs maar afstand 
genomen van haar man. Sterker: 
de twee zijn zelfs pas later nog  
getrouwd. 
Zodoende kon het gebeuren dat 
de vele kinderen die Karst castte 
voor zijn films zoals HERMAN 
VAN VEEN’s Kunst en Vlieg-
werk, De Legende van de 
Bokkenrijders en de serie De  
Zevensprong, die in juni van dit 
jaar nog terugkeerde als educa-
tieve game, veel te vroeg met seks 
in aanraking kwamen. Masturbe-
ren, vingeren en orale seks, het zijn 
slechts enkele handelingen die 
een minderjarige niet zou moeten 
zien - laat staan ondergaan. Ze 
vonden echter wel degelijk op re-
gelmatige basis plaats. Sommige 

Zij vertelt: ‘De enige straf die ik hen 
nog kan geven, is het naar buiten 
brengen van hun namen. Al lukt 
het me niet meer deze nog langer 
zelf hardop uit te spreken Zover 
gaat het.’ 
Tijdens het vaak schokkende  

Privé-interview, dat onlangs op 
een discrete locatie plaatsvond, 
schiet Saskia geregeld vol wan-
neer beide namen ter sprake ko-
men. ‘Maar afdrukken mag je die 

namen zéker! Dikgedrukt graag! 
Ook omdat ik hoop dat méér van 
zijn slachtoffers hierdoor hun 
mond open zullen trekken en hij 
nogmaals zal horen wat hij ons 
heeft aangedaan.’
Voor het allereerste seksueel mis-

bruik moeten we volgens Saskia 
helemaal terug naar 1976. 
‘Hij heeft bij elke film die hij regis-
seerde kinderen misbruikt en bij 
elke productie had hij er wel een 

paar favorieten tussen zitten die  
hij ‘extra aandacht’ gaf,’ onthult 
Saskia over Karst, die al op zijn 
vijftiende in aanraking kwam met 
probleemkinderen. Zijn ouders 
hadden een opvanghuis en later 
studeerde hij nota bene zelf kin-
derpsychologie, wat hem kennis 
moet hebben opgeleverd die hem 
later van pas met zijn gekomen. 
Saskia: ‘Peter en de Vliegende 
Autobus, Martijn en de Ma-
giër, Thomas en Senior… elke 
keer was het weer raak. Toen ik 
meespeelde is is bijna de hele cast 
misbruikt. Ook toen had hij een tijd 
lang jongens in huis, iets wat de 
ouders toestonden nadat hij die 
eerst had gekneed en bewerkt. 
Net zolang tot hij een vertrouwde 
en ogenschijnlijk betrouwbare 
huisvriend van ze was geworden. 
Ze vertrouwden hem, blind!  
Castings vonden plaats op basis-
scholen in de omgeving van 
Baarn, Soest en Hilversum, waar 
hij in klaslokalen tijdens de lessen 
kinderen observeerde en ze ver-
volgens zo selecteerde voor zijn 
films. De school trots, de ouders 
trots en de kinderen natuurlijk dol-
blij dat ze zo’n leuke klus kregen. 
Het misbruik vond nooit plaats op 
de set, waar hij zich altijd netjes 
aan de regels hield. Altijd daarbui-
ten, op tripjes naar de dierentuin, 
een restaurant of weekendjes weg 
in zijn camper. Zogenaamd om als 
kindergroep een band met elkaar 

Het slachtoffer met bewijs- 
stukken in zijn mappen.

Vervolg
Lenie ‘t Hart

Wat gebeurde 
er destijds in de 
ZEEHONDENCRÈCHE?

EXCLUSIEF



6 7

Lees verder op de volgende pagina.

aangedaan. Goede vrienden heb-
ben hem daar gelukkig van weten 
te weerhouden en mijn moeder 
nam al het papierwerk en afwikke-
ling rondom de rechtszaak daar-
na op zich. Nu ik zelf ook moeder 
ben kan ik me heel goed voorstel-
len hoe mijn ouders zich destijds 
moeten hebben gevoeld.’

Van het bed gelicht
Kort na Saskia’s bekentenis aan 
haar ouders werd Van der M.,  
op 16 januari 1990, thuis van zijn 
bed gelicht, waarna hij vrijwel 
direct een volledige bekentenis 
aflegde. Op 13 november 1990 
diende de zaak in Utrecht en 
werd Van der M. veroordeeld 
voor een voorwaardelijke ge-
vangenisstraf van zeven maan-
den met een proeftijd van twee 
jaar. Een véél te lichte straf,  
vinden zijn slachtoffers, maar 

daardoor zijn andere kinderen wel 
gaan praten, onder wie VICTOR, 
die ten tijde van het misbruik pas 
twaalf jaar was. Karst maakte dus 
geen onderscheid tussen jongens 
en meisjes, beide geslachten zijn 
sinds 1976 prooi voor de oud-re-
gisseur die onlangs nog samen 
met Lenie opdook bij de première 
van de kindermusical De nieuwe 
kleren van de keizer. 
‘Waar haalt hij het lef vandaan, 
want geloof me: hij vergrijpt zich 
nog steeds aan die kleintjes,’ ver-
telt Victor in een reactie. ‘Karst 

heeft mij als jongetje meegeno-
men naar Londen voor muziekop-
namen met een bekende pianist, 
die nooit van iets zal hebben ge-
weten, voor de film waarin ik mee-
speelde. Het bezoek aan de ge-
luidsstudio verliep zonder proble-
men, maar ’s nachts - we sliepen 
samen op één hotelkamer- werd ik 
wakker door zijn luidruchtig ge-
kreun. Hij vroeg me om bij hem in 
bed te komen liggen zodat hij me 
seksles kon geven. Terwijl hij mas-
turbeerde moest ik mijn handen 
tegen zijn ballen houden, zodat ik 
kon voelen hoe het sperma vervol-
gens via de penis naar buiten zou 
komen. Daarna moest ik het bij 
mezelf herhalen, maar dat heb ik 
geweigerd. Iets waar ik best trots 
op was, want mijn ouders hadden 
me voor vertrek op het hart ge-
drukt alert te zijn. Toch is het me in 
de jaren daarna altijd in de weg 
blijven zitten. Niet met de jongens 
na het voetballen naakt mee dur-
ven douchen, bijvoorbeeld. En het 
lastig vinden twee mannen intiem 
te zien met elkaar. Gewoon omdat 
ik issues had met mijn eigen man-
nelijkheid, aangezien mijn eerste 
seksuele ervaring niet met een 
meisje van mijn eigen leeftijd was, 
maar met een oudere man. Pas de 
laatste jaren kan ik daar beter mee 
omgaan.’
Naar aanleiding van zijn veroorde-

NERGENS WERD NAAM 
KARST GENOEMD...

... MISBRUIK VAN ‘POSITIE’

‘Hij probeerde ‘de daad’
 te verrichten, maar dat 

mislukte gelukkig...’

Alles om maar niet compleet door 
te draaien.’
De stiekeme momenten beperkten 
zich niet enkel tot die waarop de 
ouders er niet bij waren, maar 
kwamen ook voor op momenten 
dat vader of moeder hun kroost 
weer kwamen ophalen. 
‘Ik ben voor het eerst ongesteld 
geworden nadat hij mij had gevin-
gerd. Daardoor zat het bloed let-
terlijk aan zijn handen op het mo-
ment dat mijn moeder voor hem 
stond. Hij hield zijn handen verbor-
gen op z’n rug, maar steeds wan-
neer ze eventjes niet keek liet hij mij 
vol trots en glimlachend weer even 
die rode handen zien. Vanbinnen 
schreeuwde ik het uit, maar ik kon 
op dat moment niets zeggen. Later 
nam ik uit een soort zelfbescher-
ming vriendinnetjes mee uit loge-
ren, maar als deze bijvoorbeeld 
even naar de wc gingen, greep hij 
me ook direct weer vast. Weer la-
ter gaf ik thuis bij mijn ouders aan 
dat ik steeds minder zin had om 
naar hem toe te gaan en dat hij  
telkens aan me zat. Ze zagen dat 
echter niet als bedreigend omdat 
het zo’n goede huisvriend was die 
überhaupt al enorm aanrakerig 
was. Een omhelzing hier, een knuf-
fel daar, je kent het wel. Enorm 
frustrerend, want ik durfde ook 
niets tegen hem zelf te zeggen. 
Iedereen vond hem immers gewel-
dig en andere kinderen hielden 
ook hun mond dicht.’
Als gevolg van het stelselmatig 
moeten uitvoeren of laten uitvoe-
ren van seksuele handelingen  
zette Saskia zich steeds meer af 
tegen haar ouders en omgeving in 
het algemeen. Op een dag barstte 
de bom en stormde Saskia direct 
bij thuiskomst naar haar kamer. 
‘Maar hij zit gewoon aan me. Elke 
keer weer! riep ik mijn moeder uit 
onmacht toe. Ze zag eindelijk in 
dat er toch meer aan de hand 
moest zijn en beeldde met haar 
handen verschillende seksuele 
handelingen uit die ik kende van 
mijn misbruik. ‘Doet hij dit en 
heeft hij dat gedaan?’ vroeg ze. Ik 
knikte op alles ja. Heel eng, want 
zouden ze me wel geloven? Nou, 
dat deden ze! Ze zijn zich wild ge-
schrokken en hebben er diezelfde 
avond nog werk van gemaakt. Als 
troost kreeg ik een heel dikke knuf-
fel, heel veel aandacht en de dure 
cowboylaarzen die ik hartstikke 
graag wilde hebben. Toen we na 
de aankoop daarvan weer bij de 
auto aankwamen, barstte mijn  
vader in tranen uit. Een volwassen 
vent had aan zijn kind gezeten en 
hij had die viezerik het liefst iets 
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De jeugdserie ‘De Zevensprong’ werd in 
1982 voor het eerst uitgezonden door de NCRV.

op te bouwen. En anders wel bij 
hem thuis of op de zeehonden-
crèche. Ik weet nog dat hij mij eens 
een boek liet zien met daarin alle-
maal foto’s van naakte kinderen, of 
- zoals híj het noemde - artistiek 
pornografisch materiaal. Portret-
ten van kinderen vulden de wan-
den van zijn kantoor, belachelijk als 
je er aan terugdenkt. Foto’s die 
stuk voor stuk geschoten waren 
voor een boom in Park Kasteel 
Groeneveld bij Baarn. Trots wees 
hij aan met wie hij wat gedaan had. 
Ik was pas dertien en moest om 
het boek vooral erg giebelen, maar 
dat maakte hem ontzettend 
kwaad. Hij wilde ons laten geloven 
dat dit soort foto’s en ook het be-

tasten van elkaar doodnormaal 
was. Alleen op die manier kon hij 
ons erin mee krijgen natuurlijk. En 
zolang we er niet lacherig over de-
den, gedroeg hij zich ook als een 
ontzettend aardige, lieve oom of 
opa. Ontzettend geraffineerd, 
want als kind ben je dan geneigd te 
denken dat hij zo slecht niet is. 
Maar ondertussen kroop hij wel bij 
ons in bed.’

Ongesteldheid  
verbergen
Hoe ver ging Karst in zijn misbruik? 
Saskia: ‘Kort door de bocht: alles 
wat volwassen mensen met elkaar 
doen deed hij ook met ons. Het 
complete pakket. En dan heb ik 

nog het geluk gehad dat hij de 
daad op zich bij mij niet wist te ver-
richten. Hij is bij mij daarom maar 
met zijn vingers en mond verder 
gegaan. De allereerste keer mas-
turbeerde hij alleen. Daarna moest 
hij heel erg huilen uit schaamte, 
iets wat mij ook weer van slag 
maakte. Want het was toch alle-
maal in orde, wat we deden? Maar 
alle keren daarna was ik zelf de 
klos en kon hij urenlang met me 
bezig zijn. Of dan kwam hij zelf 
klaar en riep hij zijn hond CHICA, 
die altijd zat mee te kijken, bij zich 
om zijn sperma op te likken van zijn 
buik. Liggend op die bank kon ik 
niets anders doen dan in de verte 
staren en mijn gevoel uitschakelen. 

Vervolg
Lenie ‘t Hart

EXCLUSIEF
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ling, bij deze omroep in kleine kring 
bekend, besloot de NCRV waar 
Van der M. veelvuldig mee samen-
werkte, per direct alle banden met 
hem te verbreken. In een brief van 
toenmalig directeur AART DUIJ-
SER - in bezit van Privé - valt te 
lezen dat de kans op verdere 
samenwerking in de toekomst  
‘uiterst gering’ wordt genoemd en 
hem werd verboden nog langer 
deel te nemen aan het publiciteits-
proces rond de film Kunst- en 
Vliegwerk. Maar die werd toch 
op tv uitgezonden en daar was 
goed over nagedacht. Het, bij na-
der inzien, níet uitzenden van de 
film zou volgens de omroep ‘een 
oncontroleerbare publiciteit kun-
nen teweegbrengen die voor de 
betrokken kinderen aanmerkelijk 
schadelijker zou kunnen zijn dan 
wel uitzenden’. 

Paniekreactie
Duijser was zich ervan bewust dat 
hij daardoor, ongewild, toch Van 
der M.’s belang diende. Omdat 
slechts drie personen binnen de 
NCRV op de hoogte waren van de 
werkelijke reden van Karsts vertrek 
bij de omroep, kon het in 1993 ge-
beuren dat de film opnieuw op  
televisie werd uitgezonden als  
herhaling. Op een boze brief van 
een slachtoffer uit Groningen, die 
Privé nu eveneens heeft kunnen 
inzien, volgde daarna ook weer 
een excuusbrief van de NCRV. 
Des te opmerkelijker is het daarom 
dat de productie vandaag de dag 
nog altijd in zijn geheel op YouTube 
te vinden is. De volledige twee uur 
en twee minuten, met daarin alle 
misbruikte kinderen, is nog steeds 
online te bekijken. In 2006 werd 
Karst zelfs nog betrokken bij de 
grootse presentatie van een dvd-
box van De Zevensprong… als-
of er niets gebeurd was!
Van der M. kroop kort na zijn ver-
oordeling zelf ook in de pen en 
maakte enkele slachtoffers excu-
ses in een brief. Hierin schrijft hij 
onder andere: ‘Jij bent door mij in 
de problemen gekomen en dat 
vind ik heel erg. Ik ben verschrik-
kelijk stom geweest. (…) Ik ben zo 
veel ouder dan jij en had moeten 
beseffen dat jij het misschien wel 
moeilijk vond om ‘nee’ tegen mij te 
zeggen. (…) Ik heb zo verschrikke-
lijk veel spijt van wat er gebeurd is. 
Bovendien heb ik jullie vertrouwen 
beschaamd. (…) Het is het beste 
dat we elkaar niet meer zien. Ik kan 
me voorstellen dat je bang bent 
dat je me ergens tegen komt. Ik 
beloof je dat ik alles zal doen om 
dat te voorkomen.’
Dat voornemen mocht helaas niet 

baten, want dader en slachtoffer 
stonden enige tijd later in haar 
woonplaats alsnog oog in oog met 
elkaar. Schrik en een paniekreactie 
volgden, waarna de wegen van 
beiden weer scheidden. Ook vier 
andere slachtoffers van Karst, on-
der wie een jongen van destijds 
pas tien jaar, bevestigen ons dat 
ze, in elk geval tussen 1976 en 
1996, door hem ‘te grazen zijn ge-
nomen’ en komen met voorbeel-
den van gevallen met andere kin-
deren in de periode daarna. Ze 
wilden echter niet meewerken aan 
dit artikel omdat het opnieuw op-
rakelen van het verleden nog 
steeds te pijnlijk voor hen is, maar 
hopen wel dat ook zonder hun 
hulp dit verhaal alsnog naar buiten 
komt. 
Een van hen zegt: ‘De omvang van 
Karsts daden is enorm en hij mag 
van mij alsnog aan de allerhoogste 
boom worden opgehangen!’

Veroordeling
Saskia en de andere slachtoffers 
uiten forse beschuldigingen, die 
echter worden gestaafd door een 
vonnis van de rechtbank in 
Utrecht, dit in tegenstelling tot alle 
andere publicaties in de #MeToo-
affaire waarvan nog moet worden 
afgewacht of die tot rechtszaken 
en veroordelingen zullen leiden. 
Volgens de rechter zijn tegen Karst 
van der M. drie zaken, waaronder 
die in het dossier van Saskia, be-
wezen. Na die uitspraak ontving zij 
via een civiele procedure tegen 
hem nadat zij meerderjarig was 
geworden, een schadevergoeding 
van (omgerekend uit guldens) 
achtduizend euro, die vrijwel vol-
ledig opging aan advocaatkosten. 
De vier belangrijkste redenen om, 
na al die tijd, alsnog de publiciteit 
op te zoeken, zijn volgens de 
slachtoffers de succesvolle voor-
beelden uit de #MeToo-campag-
ne, de geringe straf die Van der M. 
kreeg (slechts voorwaardelijk), de 
problemen die zij tot de dag van 
vandaag kwellen en de signalen 
dat Karst, ondanks zijn veroorde-
ling, nog altijd niet gestopt is. 
Saskia: ‘We ontvangen nog steeds 
geluiden dat hij zijn weg naar kin-
deren weet te vinden, ondanks het 
feit dat hij niet meer als regisseur 
actief is of nog aanwezig is op de 
Zeehondencrèche. Wat betreft de 
rol van Lenie in deze hele kwestie: 
zij maakte zich niet schuldig aan 
het daadwerkelijke misbruik, maar 
besloot wel al jaren geleden weg te 
kijken en te doen alsof haar neus 
bloedde. Eerst bij hen thuis in 
Baarn, schuin tegenover het poli-
tiebureau, waar ze inmiddels niet 

meer wonen, en later op de Zee-
hondencrèche. Ik ben er diverse 
keren blijven slapen en terwijl de 
vrijwilligers de zeehonden te eten 
gaven, sloop Karst bij ons in het 
donker de kamer binnen om met 
zichzelf te spelen of zich aan ons te 
vergrijpen. Het was verschrikkelijk 
en bovendien traumatisch voor 
ons als kinderen. Jarenlang heb ik 
bij een psycholoog gelopen en nog 
steeds heb ik er last van. Vorige 
relaties, waarin ik zelfs kinderen 
kreeg, liepen stuk en nog altijd kan 

ik papieren zakdoekjes niet ver-
dragen. Daar veegde hij namelijk 
na afloop altijd zijn ‘spulletje’ mee 
af. Ook klap ik gemakkelijk dicht en 
vind ik het nog steeds moeilijk om 
voor mezelf op te komen. Intimiteit 
hebben als volwassene was lastig. 
Ik kon het tot voor kort eigenlijk 
alleen als ik gedronken had en dan 
voerde ik een soort toneelstukje 
op. Ik was verknipt genoeg ge-
raakt om mijn gevoel op elk mo-
ment te kunnen uitschakelen, net 
als dat ik als kind altijd had gedaan 

steeds wanneer ik misbruikt werd. 
Gelukkig ben ik sinds vijf jaar sa-
men met mijn huidige man, we 
trouwden anderhalf jaar geleden. 
Hij is mijn grote steun en toeverlaat 
en helpt me bij alles. Ook hij is ver-
schrikkelijk boos om het leed dat 
ons is aangedaan. Jonge kinderen 
die zich niet kunnen verdedigen!’ 

Hersenbeschadiging
ERIK SCHERDER, hoofd van de 

Lees verder op de volgende pagina.

Lenie ’t Hart trouwde pas na 
zijn veroordeling met Karst.

Voor de serie ‘Thomas en Senior’ 
werkte Karst van der M. samen 
met Lex Goudsmit.
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afdeling Clinical Neuropsychology 
aan de Vrije Universiteit in Amster-
dam en regelmatig spreker in 
BNN-VARA’s DWDD University, 
laat desgevraagd weten: ‘Hoe het 
in deze zaak precies in elkaar zit, 
weet ik niet, want ik ken deze me-
neer niet, maar er zijn gevallen be-
kend waarin de oorzaak van mis-
bruik in het hoofd zat. Zo was er 
eens een keurige huisvader die 
plotseling pedoseksueel werd en 
zich vergreep aan zijn eigen kinde-
ren. Hij werd daarop uiteraard op-
gepakt en gescand in het zieken-
huis. Wat bleek: hij liep rond met 
een hersentumor die deze trekken 
veroorzaakten. Na het operatief 
verwijderen van de tumor ver-
dween ook zijn pedoseksualiteit. 
Hij mocht weer terug naar zijn ge-
zin maar begon enkele jaren later 
toch weer hetzelfde gedrag te ver-
tonen. Oorzaak: meneer had uit-
zaaiingen. Zo zijn er enorm veel 
voorbeelden waardoor neurologie 
steeds meer een plaats krijgt in het 

De Zeehondencrèche Pieterbu-
ren is door Privé drie dagen voor 
het verschijnen van dit nummer 
op de hoogte gesteld van de na-
derende publicatie over deze on-
bekende, maar zwarte, bladzijde 
in zijn geschiedenis. 
Bij monde van MARCEL SIE-
GERS, al sinds 1995 werkzaam 
bij de zeehondenopvang, laat het 
beroemde opvangcentrum in een 
verklaring weten: ‘Dit nieuws 
komt echt als donderslag bij hel-
dere hemel. Van overnachtingen 
en misbruik bij kinderen is hier 
niets bekend. Met KARST en  
LENIE, die jarenlang mijn direc-

teur was, had ik enkel een zakelij-
ke band. Privékwesties gingen 
mij niet aan, daarom is mij ook 
nooit iets opgevallen. Bovendien 
zijn we vandaag de dag niet de al-
lerbeste vrienden meer en spre-
ken we elkaar niet meer. Daarvoor 
is er te veel gebeurd. Als geboren 
en getogen, en dus nuchtere, 
Groninger houd ik mij niet bezig 
met deze flauwekul, al is misbruik 
op zichzelf natuurlijk allesbehalve 
flauwekul. Mocht het misbruik in-
derdaad hebben plaatsgevon-
den, dan is dat voor de slachtof-
fers buitengewoon triest, treurig 
en vervelend.’

Zeehondencrèche Pieterburen: ‘Triest en treurig’

strafrecht. Justitie wil hier gelukkig 
steeds vaker in mee omdat ze zien 
dat hersenbeschadigingen, soms 
zelfs opgelopen door een jeugd-
trauma, ervoor kunnen zorgen dat 
mensen op latere leeftijd ontspo-
ren.’ 
Hoe het ook zit, Saskia was er niet 
rouwig om toen Karst en Lenie de 
Zeehondencrèche in 2014 defini-
tief moesten verlaten. De aanlei-
ding voor die breuk had vrijwel  
zeker niets met het misbruikschan-
daal te maken, maar kwam voort 
uit verschillende opvattingen over 
het runnen en de toekomst van  
de crèche. De huidige leiding kon 
na hun vertrek een nieuwe start 
maken en treft geen enkele blaam. 
Lenie verdween enige tijd uit de 
publiciteit, Karst stond onlangs 
nog in Veronica Magazine. 
Saskia: ‘Dan zie ik ineens dat 
hoofd weer. Jullie moesten alle-
maal eens weten, dacht ik. Maar 
goed, bij deze. Ik ben de schaamte 
voorbij. Het hoge woord is eruit.’

Wanneer Privé contact opneemt 
met KARST VAN DER M. en 
echtgenote LENIE ’T HART, is 
het Lenie die aan de telefoon 
komt. Karst is volgens haar op 
dat moment niet thuis. Lenie rea-
geert geschrokken op het tele-
foontje dat zij, zeer waarschijnlijk, 
nooit meer verwacht had te zul-
len krijgen. We leggen uit waar 
het over gaat en dat een groep 
slachtoffers, die als kind niet bij 
machte was hun verhaal te doen, 
dat nu als volwassenen wél heeft 
gedaan en dat een dossier aan 
documenten en brieven dat 
schokkende verhaal onder-
steunt. 
Lenie: ‘Oké… dat is niet zo mooi. 
Dat is shit… pfff, shit zeg! Wat 
moeten we nu doen? Alles is ge-
weest en alles is afgehandeld, 
maar die last bij de slachtoffers 
blijft dus, begrijp ik? Als je het 
niet erg vindt, ga ik even overleg-
gen wat wijsheid is en bel ik je 
daarna terug, oké?’ 
Op zondagmiddag komt er van 
haar nog één sms’je met de 
boodschap: ‘Ik heb hem nog niet 
kunnen bereiken, maar hij neemt 
contact op zodra hij weer online 
is.’ 
Hierna lopen alle nieuwe pogin-
gen tot het leggen van contact 
met Karst en/of Lenie, ondanks 
het stellen van een deadline, op 
niets meer uit. Lenie en Karst 
kruipen terug in hun schulp en 
houden zich onbereikbaar. 
Het schaarse wat Lenie er in het 
verleden over heeft losgelaten, 
geeft een voorzichtig beeld van 
het ongemak waarmee zij in deze 

zaak staat. Volgens slachtoffer 
SASKIA zou Lenie destijds tegen 
haar moeder hebben gezegd: ‘Al-
les wat is gebeurd valt óns niet te 
verwijten. Het is jouw dochter 
(destijds dertien, red.) die verliefd 
is op mijn man!’ 
Volgens Saskia toonde ’t Hart 
geen greintje medeleven, iets wat 
ze nog eens benadrukte door 
twee jaar na de rechtszaak met 
Karst te trouwen. 
Dit jaar viert het stel hun zilveren 
bruiloft, maar Karst en Lenie zijn 
al langer dan 25 jaar samen. In de 
loop der tijd is Lenie, volgens 
Saskia, ook niet anders tegen de 
gebeurtenissen gaan aankijken. 
Ook zou zij weinig hebben ge-
daan om herhaling te voorkomen. 
Saskia: ‘Zelfs in 2010 ontving mijn 
moeder bijvoorbeeld nog een te-
lefoontje van een ouder van wie 
een kind dat jaar door Karst was 
misbruikt.’
Precies een jaar geleden werd 
Lenie in een interview met het AD 
gevraagd waarom ze toch met zo 
veel mensen ruzie heeft. Destijds 
gaf ze daar het volgende ant-
woord op: ‘Weet je waar het door 
komt, al die conflicten? Ik laat te 
veel toe. Ik laat dingen ontspo-
ren. Ik denk dat het daar overal is 
misgegaan. Mensen gaan dan 
hun eigen weg, omdat ze denken 
dat ze het zelf weten. Ik stuur niet 
op tijd bij, corrigeer pas als het 
écht mis gaat. En dan word ik 
boos, heel boos, en dan worden 
zij boos, en dan is het oorlog. En 
dat is fout. Als ik dat beter had 
gedaan, was het niet zo’n ellende 
geworden.’

COMMENTAAR 
LENIE ’T HART: 

‘SHIT! WAT 
MOETEN WE 
NU DOEN?’
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