
 

 

 

 

SPOORLOOS !? 

 

Als netwerkgroep zijn we al geruime tijd bezig met het verzamelen 

en digitaliseren van historisch materiaal van de Rudolphstichting: 

fotomateriaal, filmpjes, krantenknipsels, verhalen, jaarverslagen, etc. 

Het gevolg hiervan is dat we steeds beter in staat zijn om aan de  

informatieverzoeken, die we via de Rudolphstichting in onze mailbox krijgen, te kunnen voldoen. 

Soms zijn de verzoeken zodanig dat je je even achter de oren krabt en bij jezelf denkt: Nou ik weet 

niet of dit lukt ! Dit is zo’n verzoek.  

 

Het begin  

Yolande Smildiger, de tweede vrouw van Henk Smildiger, deed in mei van dit jaar een verzoek 

aan de Rudolphstichting om mee te werken aan de opsporing van twee Koreaanse kinderen. Deze 

kinderen zijn in 1975 naar Nederland gekomen om te worden geadopteerd door Henk Smildiger 

en zijn eerste vrouw. De kinderen zijn in Hong Sung City in Zuid-Korea geboren op 8 november 

1970 en op 4 juni 1973. In Nederland kregen ze de namen Ronald en Petra. Het echtpaar wilde 

graag kinderen adopteren omdat zij zelf kinderloos waren en wat een gelukkig verhaal had 

moeten worden, werd een klein (en voor de kinderen een groot) drama. Het echtpaar ging 

scheiden en beide kinderen kwamen in 1979 op de Rudolphstichting terecht. Van adoptie door het 

echtpaar Smildiger is het niet meer gekomen.  

 

Henk Smildiger is in april van 2017 overleden en in zijn kamer vond zijn vrouw een fotoboek en 

ander materiaal uit de periode dat de kinderen bij hem woonden. Hij heeft het allemaal liefdevol 

verzameld en zorgvuldig bewaard. Yolande wist van het bestaan van de kinderen, maar heeft 

nooit contact met hen gehad. Haar man wilde dat de kinderen met rust gelaten werden, maar hij 

kon het emotioneel ook niet aan om de kinderen op te sporen. Yolande vindt echter dat de 

kinderen recht hebben op dit materiaal en vraagt na het overlijden van Henk, de Rudolphstichting 

om hulp bij de opsporing van deze kinderen.  

 

Een aanknopingspunt  

We nemen contact op met Yolande, maken op 26 mei jl. een afspraak met haar in haar woonplaats 

Assen en worden allerhartelijkst ontvangen. Onder het genot van een bakkie koffie komen de 

documenten en het fotoboek op tafel. Het is prachtig om de zien hoe Henk alles heeft vastgelegd. 

Het leven van een zo op het oog gelukkig gezin ontvouwt zich voor onze ogen. Al gauw stuiten 

we op de naam van de familie Martini. Dat is het gezin waar de kinderen op de Rudolphstichting 

hebben gewoond. We kennen de naam van Ger Martini vanuit het digitaal archief en tijdens de 

reünie van 2014 is er een klein portret van hem gemaakt door Jos Hordijk, een van de interviewers.   

 

Het contact met de familie Martini 

We bellen de familie Martini om te vragen of zij nog contact hebben met de kinderen. Dat blijkt zo 

te zijn, althans met Young Ae Petra. Zij heeft intussen haar Koreaanse voornaam weer 

aangenomen. Met Ronald hebben ze geen contact meer. Op 20 juni hebben we een afspraak met 

Ger en Marijke Martini. Ook dit bezoek verloopt in een ontspannen en prettige sfeer. Ze vertellen 

dat de kinderen vier jaar bij hen hebben gewoond. Ze hadden ze heel graag zelf willen adopteren, 

maar hun eigen kindertal (ze hadden twee kinderen) zou dan te groot worden om nog als 



pleeggezin op de Rudolphstichting te kunnen blijven. Ze hebben van alles geprobeerd om de 

kinderen te kunnen houden, maar het is niet gelukt. Het was duidelijk dat de kinderen niet terug 

konden naar de familie Smildiger. Men vond dat de kinderen niet op de stichting moesten blijven, 

maar een zo gewoon mogelijk leven in een gewone plaats ergens in Nederland zouden moeten 

krijgen. Die plaats werd Dordrecht, maar het afscheid viel iedereen zwaar. Om de overgang zo 

soepel mogelijk te laten verlopen, is het nieuwe pleeggezin eerst een jaar lang 'weekendgezin' 

geweest. Toch bleef het moeilijk. Bij het begin van De Glind stond vroeger een bord met de tekst: 

'Vaart minderen, spaart kinderen', dat klonk onlogisch vond Ronald, want, zo zei hij: “Gaan jullie 

me nou weer verkopen?” Het was voor alle betrokkenen een drama dat de kinderen weg moesten. 

Na nog eens de fotoboeken, de tekeningen en de documenten te hebben bekeken, spreken we af 

dat Marijke contact opneemt met Young Ae om haar te vertellen dat we haar graag willen 

ontmoeten om de foto's, het filmpje en de papieren aan haar te kunnen geven. De kinderen zijn 

uiteindelijk door de nieuwe pleegouders in Dordrecht geadopteerd en Young Ae woont daar nu 

nog met haar man en vier kinderen.  

 

De ontmoeting in Achterveld 

Al snel bellen de Martini’s ons met de mededeling dat Young Ae en haar man ons graag willen 

spreken en dat ze heel benieuwd zijn naar het materiaal. We stellen voor om elkaar in Achterveld 

te ontmoeten. Al op 1 juli zien we elkaar in De Roskam aldaar. We zijn er getuige van hoe blij ze 

zijn met alles. De foto’s en een deel van het filmpje dat we laten zien, ontlokken hun steeds de 

uitroep: “O, kijk eens hoe onze kinderen op mij en mijn broer leken toen ze zo klein waren.” Dat 

zijn mooie en ontroerende momenten. We horen van haar dat ze verschillende keren naar Korea is 

geweest om haar biologische ouders te zoeken. Ze heeft zelfs een beetje Koreaans geleerd. Ze kreeg 

daar alle medewerking van de autoriteiten en ook van haar vroegere voogdes van de 

Rudolphstichting, maar het heeft tot nu toe niks opgeleverd en waarschijnlijk leiden ook deze 

documenten niet tot het vinden van haar Koreaanse ouders. Wel heeft ze nu een belangrijk stuk 

van haar verleden terug. Wat voor haar ook belangrijk is, is het gegeven dat ze nu de originele 

documenten heeft. Ze is  namelijk via een rechtszaak in Nederland bezig om haar voornaam te 

veranderen in Young Ae Petra in plaats van Petra Young Ae. Met deze documenten kan ze 

aantonen hoe de werkelijke situatie indertijd was. Ze vertelt dat ze met haar broer Ronald geen 

contact meer heeft, maar dit is een mooie gelegenheid om contact met hem op te nemen, want ze 

mist hem. Later laat ze ons weten dat ze inderdaad telefonisch met hem gesproken heeft en dat hij 

ook heel geïnteresseerd is in de foto's, zijn eigen kindertekeningen en alles wat er verder aan 

materiaal is.  

 

Tot slot 

Kort daarna krijgen we een uitnodiging om aanwezig te zijn bij een ontmoeting tussen Young Ae 

Petra en Yolande Smildiger. Helaas hebben we andere verplichtingen, maar Yolande stuurde ons 

na afloop de volgende mail: 

 

Hierbij wil ik jullie even vertellen hoe het vanmorgen gegaan is...Young Ae was met haar voltallige familie 

gekomen, mijn beide dochters waren er ook. Al snel was het ijs gebroken en werden er over en weer nog 

gegevens gedeeld en vragen gesteld. Leuk, leerzaam en Young Ae zei op een gegeven moment dat er nu voor 

haar puzzelstukjes op hun plaats vielen, en dat was precies waarop ik gehoopt had. Ze wilde graag een foto 

zien van Henk op hoge leeftijd om te zien of ze hem daarin zou herkennen, en die reactie vond ik vertederend 

! Ik heb haar ook goed kunnen uitleggen dat het voor Henk emotioneel te veel was om ze op te zoeken en dat 

begreep ze volkomen, vooral omdat onze dochters uitlegden dat pappa dichtklapte en snel over iets anders 

begon als ze naar 'de Koreanen' vroegen! Voor mij is dit het einde van 36 jaar proberen te overtuigen dat die 

boeken naar hun toe moesten, een opluchting dus! Vooral daarom ben ik zo blij dat jullie zo voortvarend te 



werk zijn gegaan en dat begrepen mijn dochters vanmorgen ineens heel goed! (Na wat traantjes toen zij al 

vertrokken waren!) Kortom een geweldige ochtend, wel heel erg jammer dat jullie er niet bij konden zijn! Ik 

heb met Young Ae afgesproken dat ze mij wel op de hoogte houdt van de vorderingen met Ronald, zou super 

zijn als ze weer on speaking terms zouden zijn, maar ze kent haar broer als geen ander en denkt dat het wel 

een jaar kan duren voordat ze weer wat van hem hoort......duimen maar! Zij wordt daarbij gelukkig intens 

gesteund door haar echtgenoot, een rustige, nuchtere en verstandige kerel! 

 

Hoe het verder is gegaan met Ronald en Young Ae Petra. Dat weten we (nog) niet. Als het goed is 

zien we Yolande en Young Ae Petra op 28 oktober 2017 bij de boekpresentatie. Een deel van hun 

verhaal hebben we opgenomen in het boek 'Gedeeld Verleden’ in een tweeluik, samen met het 

verhaal van Ger en Marijke Martini.  

 

Jaap Krediet en Rieke Visser, oktober 2017 

 

 


