
De dag nadat……… 
de F.O.P. haar zilveren jubileum vierde 
 
Door: Froukje Ekelmans-Pater 
 
Moe maar voldaan zit ik aan het ontbijt, mijn hoofd nog vol met indrukken van gisteren. 
Misschien kent u dat gevoel wel. Het is net als bij je eigen bruiloft of receptie, je kent 
iedereen, wilt met alle mensen praten, maar dat kan niet want daarvoor is de dag te kort. 
 
Wat een dag was deze 10e april in 2010. Na een lange, intensieve voorbereiding waren wij als 
bestuur al om half negen aanwezig bij het Nationale Gevangenismuseum in Veenhuizen. Dit 
betekent dat sommigen van ons al ’s ochtends om half zeven van huis waren vertrokken. 
Net uit de auto gestapt moesten we aan de slag om het zaaltje voor de archiefpresentatie in te 
richten en de grote zaal aan te kleden met bloemen en cadeaus voor de verloting. Wat ook 
moest gebeuren was het aansluiten van een laptop, i.v.m. de lezing en de website. 
 
We waren amper klaar en daar kwamen de eerste bezoekers al aan. Uiteindelijk hebben 96 
mensen de weg naar Veenhuizen genomen, waarvan een tweetal families een huisje hadden 

gehuurd in het 2e gesticht, 
waarin ook het museum 
gevestigd is. Anderen hadden 
de nacht doorgebracht in een 
hotel in Assen. Jan Paters en 
zijn vrouw hadden ook een 
behoorlijk lange reis achter de 
rug helemaal vanuit Heerlen, 
maar ze waren er, geweldig. 
En zo kwamen de families 
weer uit alle hoeken en gaten 
van Nederland. Het weerzien 
was goed en warm. Het was 
alleen erg jammer dat er ook 
dit jaar mensen niet konden 
komen wegens ziekte.  

 
Het bestuur werd overladen met cadeaus voor de verloting, die op twee tafels werden 
geëtaleerd. De koffie met cake stond klaar en een ieder zocht een plaatsje in de zaal. De 
mensen van de stamboom De Vroonlanden waren weer met een grote groep aanwezig en de 

tafels werden gelijk aan elkaar geschoven. Als ik deze groep zie word ik altijd blij, want ze geven 
zoveel vrolijkheid. Voor Gerard was het extra leuk dat zijn twee broers en zijn zus met haar 
kinderen deze dag ook aanwezig waren. Jacob Pater uit Heiloo had zoals gewoonlijk weer 
prachtige bloemen meegenomen, vooral de violen zijn zeer gewild. De andere stambomen 
waren ook vertegenwoordigd en van de stamboom Westerkwartier waren naar verhouding iets 
meer mensen aanwezig, dat is geen wonder omdat de roots van deze familie liggen in het 
naburige Zevenhuizen. Stamvader Adam Adams heeft daar een plaggenhut gebouwd op de 
heide, nog ver voordat de Maatschappij van Weldadigheid bestond.  

 



Een nazaat van hem, Roelf Pater uit Oegstgeest, was gisteren onze 
spreekstalmeester.  
 

Ja, de Maatschappij van 
Weldadigheid, daar hebben we het 

over gehad. Al sinds begin 2009. 
Gisteren was het hoogtepunt: Wil 

Schackmann heeft op boeiende wijze 
verteld hoe een en ander tot stand is 
gekomen en dat er Pater-mensen in 

het bedelaarsgesticht hebben 
gewoond en gewerkt. Verderop in Het Patertje ziet u een 

fragment uit zijn lezing. Tot besluit waarschuwde Wil dat wij 
die mensen niet mogen veroordelen, want in de 19e eeuw 

waren er geen oudedags voorzieningen of andere financiële 
regelingen.  

 
 

Na de lezing vertrokken de bezoekers uit de zaal om met een 
gids rond te gaan door het museum en een rondrit te maken door het dorp Veenhuizen, met 
haar eigenaardigheden.  
 

 
Bij terugkomst waren ze lovend over 
hetgeen ze hadden gezien en 
gehoord. Sommigen waren zeer 
verrast, er ging een hele nieuwe 
wereld open. Wat is hier veel 
gebeurd! Ik was blij al deze positieve 
reacties te horen. Daarbij vind ik het 
leuk dat er nu weer meer mensen zijn 
die weten hoe dit stukje geschiedenis 
van Nederland is verlopen. Mensen 
die niet zijn geweest raad ik aan om 
de boeken ‘De Proefkolonie’ en ‘Het 
Pauperparadijs’ te lezen. 
 

 
Het lunchbuffet stond klaar en op georganiseerde wijze verliep het ophalen van de soep, de 
kroket en de broodjes perfect. Het grappige is, dat een van de harde werkers achter het buffet 
ook nog familie is. Thea bedankt voor jouw 
inzet om deze dag tot een succes te maken.  

 
Aan het eind van de maaltijd was er natuurlijk 
de verloting. Wat wel grappig is om te weten: 
deze verloting is ooit spontaan ontstaan 
doordat Ida Pater uit Almelo een prachtig 
schilderij had gemaakt, d.m.v. onderdelen van 
gedroogde bloemen te verwerken in een 
grote P. Zij schonk het aan de F.O.P., maar 
wie mocht hem in zijn of haar kamer hangen? 
Ida stelde een verloting voor. Als ik het me 
goed herinner was Wulfert Hop de gelukkige 
winnaar. Het jaar daarop waren er nog meer schilderijen van Pater-mensen voor de verloting en 
zo langzamerhand groeide het uit. Gisteren waren er zoveel prachtige cadeaus, bijvoorbeeld; de 
familie Van den Brink uit Gorssel, die niet kon komen vanwege hoge leeftijd, had veel 
geschonken, waaronder een DVD-speler. Het bestuur was erg blij met de cadeaus en wil de 
heer en mevrouw langs deze weg dan ook hartelijk bedanken. Wat ook een mooie geste was, 
was de parkerpen met inscriptie, die Greetje Pater-Bark speciaal voor deze verloting had laten 
maken. En de kunstwerken van Irene Pater uit Hengelo gaven de verloting ook die persoonlijke 
touch. De violen, meegenomen door Jacob Pater, maar gekweekt door Aad Beers, waren zoals 
gewoonlijk zeer gewild. Iedereen heel erg bedankt! 
 



 
 
Tjonge, tjonge…het was al bijna half vier en we hadden nog steeds niet vergaderd, terwijl die om 
drie uur gepland stond.  Zo’n dag is ook zo maar voorbij. Gisteren was natuurlijk niet zo’n 
doorsnee familiedag. Tenslotte bestaan we maar eenmaal vijfentwintig jaar. Normaal is de 
officiële vergadering ’s ochtends, maar nu ’s middags.  
 

 
 

Nadat het bestuur achter de tafel had plaatsgenomen nam voorzitter Hans Pater het woord en 
vertelde in vogelvlucht wat er het afgelopen jaar had plaatsgevonden in de vereniging en dat we 
onze penningmeester Henk de Pater, die verkiesbaar was, mochten houden, waar we erg 
gelukkig mee zijn. Verder vertelde hij dat het bestuur stagiaires krijgt. Bea de Koning-Pater van 
de stamboom Amerongen en Ria Bossenbroek-van ’t Ooster van de stamboom West-Veluwe 
zullen het komend jaar de vergaderingen en andere activiteiten gaan meemaken om een idee te 
krijgen van wat wij als bestuur van de F.O.P. allemaal doen, zodat ze volgend jaar april kunnen 
besluiten of ze willen meewerken in ons bestuur. Het afgelopen jaar heeft Drewes Pater van de 
stamboom Westerkwartier met ons meegedraaid en op de vraag of hij in het bestuur zitten wilde 
nemen heeft hij ja geantwoord. Vanaf heden is Drewes onze secretaris. Gerard Pater kan zich 
vanaf nu volledig richten op zijn nieuwe taak als webmaster.  

Jaren geleden heeft Bram Pater uit Leiden de 
F.O.P.website gemaakt, maar na trouwe dienst is 
die site gisteren afgesloten. Bram werd door Hans 
bedankt voor zijn inzet als webmaster en in de 
bloemetjes gezet. Aan Gerard nu de taak om de 
nieuwe website te lanceren en uit te bouwen, met 
hulp van ons allemaal. Om een perfecte website 
neer te zetten is het namelijk noodzakelijk dat we 
gegevens, foto’s en verhalen blijven sturen.  
 
 
 



 
Toen Gerard de nieuwe site projecteerde op het 
grote witte doek vond ik de reactie van sommige 
aanwezigen in de zaal geweldig leuk. De grote 
foto uit 1985 kwam op het doek en men ging 
zichzelf zoeken. Met z’n allen stonden ze voor het 
doek om aan te wijzen waar ze op de foto 
stonden. Nadat de aanwezigen een drankje 
kregen aangeboden van de F.O.P. kon Gerard 
verder gaan met zijn uitleg over de website. 
 
Na de vergadering was er gelegenheid om wat 
fotoboeken door te kijken, interviews uit 1991 en 
1992 op TV te bekijken en overleg te hebben met 
de steunpunten.  

 
De bezoekers hadden ’s ochtends bij binnenkomst een mooie jubileumpen gekregen en bij 
vertrek kreeg men nog een cadeautje mee als herinnering aan deze dag in het ‘noorderland’. 
 
Aan het bestuur de taak om de resten op te ruimen. De auto’s werden weer volgeladen en, na 
controle of iedereen wel weg was, vertrokken we. Echter…..hebben de families Pater en 
Koekdood wel een Noorderland gekregen? Zij waren in het huisje, dus we gingen even vragen. 
Ze zaten net aan de koffie en vroegen of wij ook een kopje wilden. Natuurlijk, dat leek ons een 
leuke afsluiten van deze dag en dat was het ook. We hebben nog even gezellig nagepraat en de 
boekjes gegeven. Ook een voor Wil Top-Pater, die wegens ziekenhuisopname niet aanwezig 
kon zijn, wat ze ontzettend jammer vond. Haar broer belde haar ter plekke en zo hebben we nog 
even kunnen kletsen. Ik hoop dat Wil goed opknapt en dat ze er volgend jaar weer bij zal zijn. 
 
Toen ging de reis naar een andere vrouw die er gisteren niet bij kon zijn, mijn moeder. Zij woont 
niet zo ver van Veenhuizen af en ook haar hebben we verslag gedaan van deze dag. Het is voor 
haar erg jammer dat haar gezondheid haar in de steek laat. Vroeger heeft ze vaak deze 
familiedagen bezocht, dus kent ze veel van de vaste kern. Om een uur of tien waren we thuis en 
natuurlijk wilde ik weten of er gemaild was en ik wilde nog even het gastenboek lezen. Dat staat 
vol met lieve verhaaltjes, die het bestuur en de steunpunten aangeven dat ze goed bezig zijn. Er 
waren inderdaad een paar lieve e-mailtjes vol tevredenheid.  
Aan het eind van het liedje kwam ik er achter dat ik een tas had laten staan, dus met de 
wetenschap dat ik vandaag weer naar Veenhuizen zou gaan ben ik gaan slapen, een onrustige 
slaap. 



Terwijl ik aan het ontbijt zit weet ik nog niet: 
Dat ik vanmorgen om tien uur 
gezellig aan de koffie zal zitten 
met mevrouw De Pater uit 
Eefde en haar dochter 
Gerdien, die bijna klaar waren 
om met een taxi te vertrekken 
naar het midden van het land.  
 
 
 
 
 
 
 

Dat ik nog even de mensen uit het andere huisje zou gaan ontmoeten.  
 

 
Dat ik op deze manier nog een toetje op de familiedag zou krijgen.  
Dat ik terug naar huis rijdend door het mooie Drentheland op deze zondagochtend 11 april 
alweer zal kijken naar de toekomst van de F.O.P..  
Waar gaan we volgend jaar naar toe? De datum zal dan zijn 16 april 2011. Hoe zal het de 
stagiaires bevallen?  Zal Roelf een keer plaatsnemen in het bestuur? Hij kan zo goed 
organiseren, coördineren en spreekstalmeester zijn, het is jammer als we daar geen gebruik van 
kunnen maken. Tot slot wil ik graag mijn man bedanken voor zijn inzet. Door het jaar heen doet 
hij de opmaak van Het Patertje, verdraagt hij mijn verhalen over de F.O.P. en genealogisch 
onderzoek en gisteren maakte hij zoals zo vaak weer de hele dag door foto’s. Deze foto’s 
aangevuld met de foto’s van andere aanwezigen kan ik mooi gebruiken om een fotoalbum te 
maken voor ons F.O.P.archief. 
 
Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagd jubileumfeest!     
 
 


