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Voorwoord bestuur

De Stichting heeft zich ingezet met het uitdragen van de historie van 
DeBlokhuisPoort op het internet, social media,een tentoonstelling in 
Museum Heerenveen en een pop expo in het Fries Verzetsmuseum te 
Leeuwarden.

Positie van Stichting Blokhuispoort

Toewerken naar een vaste werk- en activiteitenlocatie in 
DeBlokhuisPoort. Stichting Blokhuispoort was het gehele jaar in 
onderhandeling met Stichting Boei voor een positief resultaat.

Toekomstvisie 2018

Een onderkomen in DeBlokhuisPoort te realiseren met als doel de 
geschiedenis van DeBlokhuisPoort uit te dragen. 



2017

J
A
A
R
V
E
R
S
L
A
G

Jaarrekening 2017

Financiën Stichting Blokhuispoort

Beginsaldo: € 3.772,00
Eindsaldo: € 2.893,00

A. De Balans per 1 januari en 31 december 2017 
B. Toelichting op de Balans 
C. Algemene Winst- en Verliesrekening 2017 
D. Toelichting op de algemene Winst- en Verliesrekening 
E. Kapitaalrekening 2017 

Meer informatie

Sponsoren

• SEO Webdesign [Websites]
• Tresoar  [Archief onderzoek]
• Gevangenismuseum Veenhuizen [Uitleen]
• Bruining Administratiekantoor [Rottevalle]

https://www.blokhuispoort.nl/stichting-blokhuispoort/anbi-status/
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Activiteiten 2017

• Tentoonstelling “Gevangen achter Crackstate”
• Pop up Expo “Fries verzetsmuseum”
• Verhuizing inventaris en collectie
• Update collectie
• Ontwikkelen website “Gevangen in glas”
• Ontwikkelen website “Korps Gestichtswacht”
• Samenwerking Stichting Boei
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Gevangen achter Crackstate

De opening van de expositie op 26 februari was 
zeer geslaagd te noemen. Veel genodigden hadden 
gehoor gegeven aan de uitnodiging. Na een 
inleidend woord van L.Trip, directrice Museum 
Heerenveen, en het ervaringsverhaal “Crackstate” 
van mevr. B.Biersma werd,- door de poort 
officieel te openen-, de toegang vrijgemaakt tot de 
expositie.

De genodigden werden door dhr. G.Fokkema en 
S.Kraan vrijwilligers van de Stichting 
Blokhuispoort meegenomen in hun historie van 
gevangen zijn. De weekeinden waren Willem 
(voorzitter) en Sylvia (secretaris) aanwezig om de 
expositie toe te lichten aan de bezoekers. Veel 
bezoekers kwamen met verrassende verhalen en 
historie over de gevangenis “Crackstate”. Maar de 
gruwel ervaringen van gevangenen tijdens het 
laatste bezettingsjaar maakte op ons diepe 
indruk. Een extra maand werd aan de expositie 
gekoppeld. 

De officiële sluiting vond plaats op 18 juni 2017.
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Verhuizing inventaris en collectie

In mei van dit jaar werden wij door het hoofd 
collectie en beheer van Gevangenismuseum 
Veenhuizen benaderd tot nader overleg 
aangaande onze collectie en inventaris in hun 
depot. Door de noodgedwongen ontruiming 
van Museum Blokhuispoort in 2012 werd door 
hen ruimte beschikbaar gesteld maar 
klampten nu zelf met ruimtegebrek van eigen 
collectie met gevolg dat de Stichting 
Blokhuispoort vriendelijk werd verzocht voor 1 
November 2017 de gehele opslag op één dag 
uit hun depot te verwijderen.
Hierop volgden de nodige voorbereidingen en 
het benaderen van instanties voor transport, 
wat uiteindelijk resulteerde dat DV&O 
justitiële inrichtingen het transport kosteloos 
kon uitvoeren. Helaas verliep de ontruiming 
niet vlekkeloos en was een extra dag 
noodzakelijk.
Het directie ameublement kon voor opstal naar 
DeBlokhuisPoort, de overige collectie is 
opgeslagen op kantoren in Leeuwarden en 
Drachten. Enkele grote stukken zijn te koop 
aangeboden op marktplaats.
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Collectie Stichting Blokhuispoort

In het jaar 2017 zijn de onderstaande objecten toegevoegd en 
afgestoten uit de collectie van de Stichting Blokhuispoort: 

Aangekochte objecten:
• 1 grote schaar: afkomstig zadelmakerij 
• 1 muntstuk van 10 cent Bijzondere Strafgevangenis
• Verscheidene ansichtkaarten Strafgevangenis 

Gekregen objecten: 
• 2 boekenpersen van verschillend formaat
• 2 nachtronde platen
• 1 rode emmer
• Boekje: leven en sterven van Ruurd Passchiers van Dijk.

Verkochte objecten: 
• 6 vitrines
• 1 transportkar
• 1 grote stelling

Geschonken objecten: 
• 1 brandweerpak met toebehoren

In bruikleen gegeven: 
• Maquette Blokhuispoort
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“Gevangen in glas”

In 2012 kwamen wij in het bezit van ruim 
1800 glasplaten met afbeeldingen van 
ontslagen gevangenen. Na een paar jaar te 
hebben laten rusten werd er in 2015 
begonnen om bij deze glasplaten de naam 
zien te achterhalen. Dit is voor een deel 
gelukt door gebruik te maken van de 
databank “ontslagen gevangenen” van het 
Fries fotoarchief.

In 2017 waren, na die database meerdere 
malen te hebben geraadpleegd, ruim 480 
voorzien van naam en detentie gegevens. 
De volgende stap werd gemaakt om met 
deze namen te zoeken in kranten 
databanken naar gerelateerde berichten. 
Eind 2017 was de klus geklaard en de 
start gemaakt om met deze data de nieuwe 
website www.gevangeninglas.nl te vullen.
Elke foto is gekoppeld aan een 
persoonlijke pagina die verder is voorzien 
van aanvullend materiaal.

Het doel: met behulp van bezoekers de 
extra informatie te krijgen om de website 
te laten groeien. 

http://www.gevangeninglas.nl/
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Website “ Korps Gestichtswacht”

Onder de vlag van Stichting Blokhuispoort is 
er een website ontwikkeld over het Korps 
Gestichtswacht. www.gestichtswacht.nl 

Gewa (Gestichtswacht)
Het Korps Gestichtswacht voert vanaf 1942 
beveiligingstaken uit  in de Nederlandse 
gevangenissen, ziekenhuizen en in de 
Rijksasiels voor Psychopaten. 

De Gestichtswachter wordt ook regelmatig 
ingezet bij gedetineerden transport. Het 
Korps Gestichtswacht is bewapend met de 
karabijn, pistool, knevelketting en de 
wapenstok. 

Op 1 februari 1984 wordt het Korps 
Gestichtswacht opgeheven, de beveiliging in 
de gevangenissen wordt overgedragen aan de 
(Bewa) groep.

http://www.gestichtswacht.nl
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Samenwerking Stichting Boei

In 2017 zijn de gesprekken met Arno Boon, 
directeur van Stichting Boei voortgezet. 
Meerdere malen is hem de drijfveer van 
Stichting Blokhuispoort aangegeven om zonder 
de identiteit te verliezen, of afstand te doen van 
de website, een museale ruimte te verkrijgen in 
DeBlokhuisPoort. 

Uiteindelijk is er toezegging gedaan om de 
directiekamer beschikbaar te stellen, van 
daaruit verder te groeien, maar de nodige 
voorwaarden in acht te houden. In juni is het 
contract aan ons gezonden.

Met ons akkoord aangaande dit contract is 
Arno Boon benaderd. Blijkens zelf niet op de 
hoogte te zijn van het inhoudelijke wilde hij 
eerst inzicht krijgen. Er volgde een herziene 
versie. 

Inhoudelijk zijn er toevoegingen gedaan waar 
wij vervolgens niet akkoord mee konden gaan 
wat een nieuw gesprek noodzakelijk maakte.
Op 7 december vond dit gesprek plaats waar 
knelpunten in zijn besproken. Het is nu 
wachten op het nieuwe contract.
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Personalia

Bestuur:
• Willem Helfrich: voorzitter 
• Sylvia Beers: secretaris
• Tetje Bruining: penningmeester

Vrijwilligers:
• Gerrit Fokkema: ere lid en lezingen
• Hans Slagers: ere lid
• Harrie Nicolai: vertaler
• Stephan Kraan: lezingen
• Petra Helfrich: teksten
• Libbe Henstra: Adviseur
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Bezoekers digitaal

Blokhuispoort.nl
043.366 bezoeken                                                
100.256 paginaweergave

Twitter
1573 volgers 

Facebook 
2964 Vrienden

Samenwerking

• Fries verzetsmuseum Leeuwarden
• Gevangenismuseum Veenhuizen
• Koninklijke Bibliotheek
• Museum Heerenveen
• Werkgroep oud Heerenveen
• Historisch Centrum Leeuwarden
• Museumfederatie Fryslân
• Tresoar
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Colofon

Stichting Blokhuispoort
Telefoon Secretariaat 0629975022

 

Postadres
Stichting Blokhuispoort  

Dotingastate 52 

8926 MR Leeuwarden

 

Bestuur Stichting Blokhuispoort
Voorzitter, Willem Helfrich

Secretaris, Sylvia Beers   

Penningmeester, Tetje Bruining 

 

Bankrekeningnummer
Bank IBAN: NL78RABO0151896577 BIC: 
RABONL2U  

T.n.v. Stichting Blokhuispoort  

 

KvK nummer:  01160755 Leeuwarden 

Culturele ANBI:  821120049


