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misdaad

De Blokhuispoort in leeuwarDen, een

voormalige gevangenis, is een BijzonDer 
monument op een locatie waarvan De

geschieDenis teruggaat tot in De 15e eeuw. 
einD 2007 vertrok De laatste geDetineerDe 
uit De Blokhuispoort gevangenis. sinDsDien 
is het geBouw een creatief BeDrijvencentrum 
geworDen, waar BeDrijven en kunstenaars 
een voormalige cel kunnen huren. frieslanD 
post spoorDe een aantal ex-geDetineerDen op 
en Blikte met hen terug op hun leven in De 
cel. Deze maanD Deel 6.

Gevangen in
De Blokhuispoort
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‘Ik begrijp wel dat ik misschien in de bajes thuis-
hoor,’ kopt de Leeuwarden Courant op 22 april 
van dit jaar. Die dag verschijnt de 47-jarige Ber-

tram Bol uit Den Helder voor de rechter vanwege een 
reeks inbraken. Het is 10 januari van dit jaar wanneer 
Bertram het verkeerde pad opgaat. Hij heeft die dag 
een interview met Friesland Post en zet voor het eerst 
in zes jaar weer een voet in de cel voor een fotoshoot. 
‘De terugkeer in de Blokhuispoort was te veel voor 
mij,’ blikt de ex-gedeti-
neerde terug. ‘Er kwamen 
allerlei opgekropte emo-
ties boven.’

Al vanaf zijn zeventiende 
gebruikt Bertram heroïne. 
Op zijn veertiende komt 
hij in contact met een 
motorclub. Blowen is er 
heel normaal en Bertram, 
die zich daar gewaardeerd voelt, doet mee. Jarenlang 
zit de oud-Leeuwarder in het cirkeltje dat dakloze ver-
slaafden dakloos en crimineel houdt: je steelt om aan 
je drugs te komen en belandt in de bak. Na je vrijlating 
raak je weer van het rechte pad af omdat je dakloos en 
platzak bent. ‘Ik was beter af in de gevangenis, omdat 
ik me daar goed kon afsluiten van verkeerde mensen,’ 
vertelt Bertram. ‘De eerste dagen van mijn detentie was 
ik vaak doodziek door afkickverschijnselen. Daarna 
ging het beter.’

Schrijven in de cel is voor Bertram een goede uitlaat-
klep. Hij heeft er alle tijd om bundels vol te schrijven. 
Een van die bundels brengt hij in 2007 uit onder de 
noemer ‘Detentie’. ‘De gedichten gaan over mijn 
gevoelens, mijn verdriet en mijn verslaving,’ vertelt 
Bertram. ‘Ik vond het heerlijk om urenlang met woor-
den te stoeien.’

In 2008 krijgt Bertrams leven een positieve wending: 
hij wordt verliefd op een verslaafde vrouw, kickt samen 
met haar af en trouwt met haar. De karakterverschillen 
zijn echter te groot en het huwelijk strandt na een paar 
jaar. Die breuk veroorzaakt een terugval, maar met 
methadon en antidepressivum krabbelt hij weer terug. 

Als Bertram op 10 januari van dit jaar na het interview 
en de fotoshoot naar zijn woonplaats terugrijdt, komen 

veel negatieve emoties 
weer boven. Bertram wil 
pinnen, maar er blijkt 
geen geld op zijn reke-
ning te staan. ‘Door mijn 
verleden is het onmoge-
lijk om aan werk te 
komen. Ik knoop alle 
eindjes aan elkaar om 
rond te komen en krijg 
hulp van de reclassering,’ 

vertelt de ex-gedetineerde. ‘Toen ik geen geld kon 
opnemen, werd het zwart voor mijn ogen.’ Bertram 
gaat op zoek naar geld en valt terug in zijn oude crimi-
nele gedrag. Hij wordt op de Afsluitdijk ingerekend en 
staat op 22 april terecht voor diverse inbraken in Leeu-
warden en Franeker. ‘Als ik terugmoet naar de bajes, 
raak ik alles kwijt,’ zegt hij tegen de rechter. ‘Ik begrijp 
wel dat ik er misschien thuis hoor, maar ik heb er al 
twaalf jaar gezeten. Daar kan ik niet aan de slag met de 
dingen om beter te leven.’ De ex-gedetineerde krijgt 
een voorwaardelijke celstraf en een taakstraf. Eén van 
de eerste dingen die hij doet als hij halverwege februari 
op vrije voeten komt, is de redactie van Friesland Post 
bellen. ‘Ik wil mijn leven beteren en houd me aan mijn 
woord. Begin dit jaar heb ik ja gezegd tegen dit inter-
view en dus wil ik dat mijn verhaal in jullie blad ver-
schijnt.’ • 
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Ruim twaalf jaaR bRacht beRtRam bol (47) zijn leven dooR in de gevangenis.
in 2007 komt hij op vRije voeten, maaR als hij begin dit jaaR vooR het inteRview en de 

fotoshoot naaR de blokhuispooRt in leeuwaRden komt, gaat het weeR mis.
‘eR kwamen alleRlei opgekRopte emoties boven.’ 

Kent u ook iemand die een straf moest uitzitten 
in één van de cellen van voormalig gevangenis
De Blokhuispoort?
Mail redactie@frieslandpost.nl.

‘De eerste dagen van mijn 
detentie was ik vaak 

doodziek door 
afkickverschijnselen’

‘Als ik terugmoet 
naar de bajes,
raak ik alles kwijt’

Gedicht uit bundel ‘Detentie’
‘De aarde lijkt vertraagt te draaien/aaneengere-
gen vormen een sleur/men zegt: ‘De geest leeft 
eeuwig in vrijheid/maar mijn hart en ziel zitten 
achter een gesloten deur.’


