
Clou van het meervoudige verhaal was dat de initia-
tiefneemster van 'het babyluik', waarvan overigens nog
geen gebruik is gemaakt, 2elf door eiceldonatié in
België één kind een anonieme moederheeftbezorgd.
Schuldbewust:'Het spijt me ontzeftend als ikdaarmee
een kind opzadel met een zoekocht, maarhet leeft.lk
hoop dat dat kind me kan vergeven.'
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Wortels
Het grauen naar de eígen wortels is een

onultputtelljle brcn u@r de tuiniers uan
televisíe.

Í f ii wilde maaréén dirlgweten:waaróm? Erik
LI éreeÍkes venelde in & zDoc Het bsbylur* gee-

I I motioneerd hoe hii als babywas geóndeï tr
een weihr*d.'De bedoelingwas, denk ilgdat ik nietge-
rpnèn zou worden. Een uur na mijn vordst stond de
grcppel waarin ik lag vol water.'

Devinderwerd zijn stiefuroer, het raadsel overzijn
ouders heeft hem nooitrrerlaten.

Ètretwas deoprnaatvan de docurnentaire waarin
Anneloek Sollart (bekend van Rau,v en Rouwer, wer de
moederdie haarzoonïom enkel rauwvoedsel liet
eten) v€rschillende kanten belichtte van het vondelin-
genschap. Centraal stord de mogeliikheid om een
babyanoniemaf te staan in een'vondelingenkamer':
het babyluik. Maarmeerkwamen vondelingen aan het
woord, evenals een Duitse initiatiefneemster en een ge-
anonimiseerde moeder die zelf haar kind afstond.

Dat leidde tot nogal wat vormkwesties. Tussen de
ware levensverhalen stapte de kijkervan een recon-
structie-achtig intro à la OpsporingVerzochtnaar het
met animatie en nietzo'n sterkgeacteerde monoloog
verbeeldde 'waargebeurde'verhaal van een moeder die
haar kind afstootte.

'Een uur na mijn
vondst stond de
greppelwaarin ik
lag vol met water'

Het is later altijd nog
goed voor een televisiepro
gramma.In haardocu-
mentaire reisde Sollart
ook naar Kreta, waar de
(inmiddels) Nederlandse
Àntoinette in een nis te
vondelingwasgelegd.
Haar hele leven is ze op
zoek naar haar moeder,
maar vergeefs.'Ze kan wel
dood zijn gegaan, of ver-
moord...'

Het was daar wa ar H et b abyluikeven leek te raken aan
Spoorloos en eerdere programma's als DNA onbekend..
Het graven naar de eigen wortels is een onuitputtelijke
bron voor de tuiniers van televisie. Dat bleek even later
al op NPOI, waarDerkBolt in Spoor/oos(netals Sollarts
2Doc van KRGNCRV) nog altijd dmr Latijns-Ameri-
kaanse oorden trok, op zoek naarverlorengewaande
familieleden van onzekere achterblijvers.

Ditmaal was het de drieltng Ma*rrizio, Fidel en farry
vanwie twee op zoekwilden naar hun moederdie hun
had afgesaan in Colombia. Daarvertrok Bolt al, na een
uitgesponnen beschriivingvan leven en karakersvan
de jongens. Op zoeknaar moederMariaAngela, met de
adoptiepapieren bij zich. Dat klonk nietals een onmt>
gelijke missie. De twee broers mochten thuis op de
bank meekiiken naarde beeldenvan Bolts tocht.

Inderdaad: een halfuur later stond Bolt voor een
blauwe loods aan de oevervan een rivierin Colombia,
waar moeder Maria Angela bleek te wonen. De wouw,
moedervan twaalf kinderen, omarmde Boltals de
Verlosserzelf.

De'ontknoping' eindigde zo voorspelbaar als ver-
wacht: in omhelzingen en tranen. Tochwas er nogeen
onverwachte wending: een dag nadat Bohde moeder
had gesproken, overleed onverwacht haaroudste
dochter. Boltwerd uitgenodigd voorde begrafenis,
moederhad hem verzochtopnames te maken.

'Met gemengde gevoelens' beloofde Bolt h et,zo zei
hij in de voice-over. Precies de gevoelens waarmee deze
kijkerzaghoe de wortelboeren van de televisiemarkt
hun oude vertrouwde handel slijten.

TV-recensi


