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Aan de directie van de KRO
Postbus 23000
1202 EA Hilversum

cc de heer P. Vertegaal

Zeist,17 januari 2004

Mijne heren,
Als samenwerkingsverband van een aantal adoptieouderverenigingen hebben wij de
discussie gevolgd na de publicatie van een interview met uw medewerker de heer
D. Bolt in het Friesch Dagblad. U heeft een groot aantal reacties van individuele
adoptieouders ontvangen. Veel van deze reacties hebben wij gelezen en kunnen wij
begrijpen.
U heeft aangegeven dat u begrijpt dat adoptieouders zich gegriefd voelen. Tegelijkertijd stelt
u dat u geen reden heeft te twijfelen aan de verklaring van de heer Bolt dat zijn uitspraken in
een verkeerde context zijn geplaatst.
Inmiddels is zowel aan de publicatie in het Friesch Dagblad als aan de reacties van
adoptieouders aandacht besteed in een VARA uitzending van "De leugen regeert". In deze
uitzending kregen de heer Bolt en het Friesch Dagblad de gelegenheid een en ander toe te
lichten. De uitleg van de heer Bolt was een bevestiging van de juistheid van zijn uitspraken,
waardoor het feit dat hij nagelaten heeft te vragen naar inzage van het bewuste artikel en zijn
verontschuldigingen hiervoor elke relevantie verliezen.
Wat resteert is een uitermate onbevredigend gevoel. Een aantal uitspraken van de heer Bolt
zijn ronduit kwetsend en volstrekt onacceptabel vanuit welke context bezien ook. Na de
gevoerde discussie en toelichting van de wederzijdse standpunten in het VARA programma
rest ons niets anders dan u aan te spreken op het feit dat de uitspraken gedaan zijn door één
van uw medewerkers. Daarbij komt dat hetgeen de heer Bolt gezegd heeft niet los te zien is
van zijn functie bij het programma Spoorloos.

Wij zijn van mening dat hier sprake is van een vooringenomenheid met betrekking tot het
onderwerp adoptie. Wij vragen ons hierbij af of de feitelijke kennis omtrent adoptie en het
vermogen om te begrijpen wat adoptie voor betrokkenen betekent voldoende bij uw
medewerkers aanwezig is.
Graag vernemen wij uw mening over het voorgaande en uw plan om een situatie als zich
heeft voorgedaan in de toekomst te voorkomen.
Met vriendelijke groet,

G. W. Willemsen
voorzitter LAVA

L..J.C Schelhaas
voorzitter Stichting Rode Draad

W.J.A. Halm
voorzitter BZA

