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Jaaroverzicht activiteiten 2018
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Gebeurtenissen afgelopen periode

De Stichting Blokhuispoort heeft zich hoofdzakelijk ingezet met het 

uitdragen van de historie via V.I.P. arrangementen, het internet en 

social media. Nieuw verworven informatie is toegevoegd op het online 

museum: www.blokhuispoort.nl

Positie van Stichting Blokhuispoort over 2018

Realisatie werk en activiteiten in de directiekamer DeBlokhuisPoort.



Jaarrekening

Financiën Stichting Blokhuispoort

Beginsaldo: € 2.893,00

Eindsaldo: € 3.266,00

Toelichting op de balans

A: De balans per 1 januari 2018 en 31 december 2018

B: Toelichting op de balans

C: Algemene winst en verliesrekening

D: Toelichting op de algemene winst en verliesrekening

E: Kaptaalrekening

Inzage in de balans:

Sponsoring

Stichting BOEi

SEO Webdesign [websites]

Tresoar [archief onderzoek]

Bruining Administratiekantoor [Rottevalle]
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Digitale bezoekers
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Blokhuispoort.nl

• 43.366 bezoeken 2017

• 48.880 bezoeken 2018

• 100.256 paginaweergave 2017

• 113.209 paginaweergave 2018

Twitter

• 1560 volgers

Facebook

• 2960 Vrienden



Activiteiten 2018
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• Vestigen in de directiekamer van DeBlokhuisPoort

• Ontwikkelen VIP arrangementen

• Speciale gasten

• Promotie H vleugel Blokhuispoort

• Deelname aan Verborgen verleden

• Ontwikkelen ooggetuigenverslag Gerrit Fokkema

• Nieuwe items in collectie 2018



Directiekamer DeBlokhuisPoort
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Onze inspanningen voor terugkeer naar 

DeBlokhuisPoort werpt in februari van 

dit jaar vruchten af. Het gebruikers-

contract wordt getekend, de sleutel 

overgedragen en de meubelstukken op 

transport gezet.

De staat van de directiekamer was 

dusdanig achtergelaten dat enkele 

reparaties nodig waren.

Reparaties van glas in lood ramen:

Gerard Buising, restauratieschilder 

tevens een goede vriend van de 

Stichting Blokhuispoort, was bereidt 

gevonden om deze reparatie op zich te 

nemen.

Reparatie wastafel:

Na een middag reinigingswerk en 

nieuwe afvoer leggen was de wastafel 

achter deze deur ook weer te 

gebruiken.

Wij zijn weer zichtbaar in 

DeBlokhuisPoort

https://www.gerardbuising.nl/


Ontwikkelen VIP arrangementen

Vanuit de directiekamer in 

DeBlokhuisPoort is het mogelijk 

om de geschiedenis van 

DeBlokhuisPoort en Gevangen in 

Friesland weer uit te dragen.

Binnen korte tijd werden er vijf 

arrangementen samengesteld 

voor maximaal 10 deelnemers 

en gedurende 2 uur in een 

fantastische belevening van 

History Tour tot The Hangman.

Het aantal boekingen was 

fenomenaal, een goede boost voor 

de stichting en waardering voor al 

het gedane werk.

V.I.P. arrangementen staan 

beschreven op onze website.
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https://www.blokhuispoort.nl/zien-en-doen/vip-arrangementen/


Speciale gasten 
Begin van dit jaar kwamen wij in contact met 

mevrouw Bulterman, een dame die de familie van 

Erik de Lyon zeer goed gekend heeft. Logischerwijze 

wilden wij haar in contact brengen met de zoon 

Mark de Lyon en er een mogelijke dubbele 

ontmoeting in de directiekamer uit voort laten 

komen helaas kon zij er niet bij zijn. Op 24 

augustus stond de deur van de directiekamer voor 

Mark en zijn gezin open waar ze voor het eerst de 

werken van vader en opa Erik de Lyon, 

wapenschildjes en dekenkist, konden aanschouwen, 

een ontroerend moment van een vechtend gezin voor 

rehabilitatie van een onschuldige.

De kleinkinderen van A.B.R. Jansen zijn op

1 september op bezoek geweest in DeBlokhuisPoort. 

Van ons kregen ze een aangepaste presentatie over 

de geschiedenis van de Bijzondere Strafgevangenis 

waarin "opa" Jansen natuurlijk extra aandacht 

kreeg. Ontroerende verhalen werden gedeeld en een 

bezoek aan de werkkamer van 

A.B.R Jansen bezocht. Natuurlijk moest er gezeten 

worden op de stoel waar "opa" zijn tijd doorbracht 

als directeur van de Bijzondere Strafgevangenis 

Leeuwarden.

Een bijzonder document kwam tevoorschijn. Een 

jubileumboekje gemaakt door personeel van de 

gevangenis deze werd naderhand aan de Stichting 

Blokhuispoort overgedragen.
2018

J

A

A

R

V

E

R

S

L

A

G

https://www.blokhuispoort.nl/home/eric-de-lyon/


Stichting Blokhuispoort was zichtbaar 

tijdens de opendag van de 

BankGiroLoterij in de H-vleugel. Met 

onze nieuwe rolbanner en de hulp van 

vrijwilligers Anja en Ype waren wij 

zichtbaar. Vele bezoekers hebben 

kennis kunnen nemen met het werk 

van Stichting Blokhuispoort.

Voor de geïnteresseerden was de 

historische directiekamer opengezet.

Daar vertelden wij het werk van de 

stichting en konden de bezoekers enig 

artikelen bewonderen uit de collectie 

van Museum Blokhuispoort.

Promotiedag
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Verborgen verleden.

De Stichting Blokhuispoort werd benaderd 

door de makers van Verborgen verleden om 

mee te willen werken aan dit programma.

Youp van 't Hek zou hierin centraal komen 

te staan die zijn roots had liggen in de 

Bijzondere Strafgevangenis van 

Leeuwarden. De hoofdpersoon in dit 

verhaal is Schafstal, een oplichter en 

brandstichter een van de zes ontvluchtte 

gevangenen uit het gelijknamige verhaal.

Natuurlijk ging de Stichting Blokhuispoort 

daarmee akkoord en vond er een waar 

filmspektakel plaats vanuit de 

directiekamer.

Willem Helfrich mocht samen aan tafel 

zitten met Youp van 't Hek. Volgens het 

draaiboek werden de scenes opgenomen.

Uit handen van Willem Helfrich werd aan 

Youp het boekje ontvluchtinggeschiedenis 

aangeboden wat dankbaar in ontvangst 

werd genomen.

Zijn volgende stopplaats was richting 

Duitsland.2018
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https://www.blokhuispoort.nl/huis-van-opsluiting/ontvluchtingsgeschiedenis/


Ontwikkelen ooggetuigenverslag 
Gerrit Fokkema

Onze collectie van eigen uitgegeven werk 

bevat onder anderen het boekje "een lange 

nacht", het ooggetuigenverslag van Gerrit 

Fokkema de laatste verteller van de 

Overval. Het boekje wordt in onze webwinkel 

aangeboden in combinatie met de dvd de 

Overval.

Deze uitgave is te sterk verouderd wat een 

update noodzakelijk maakt.

Met behulp van een geluidsband, tijdens een 

lezing opgenomen bij gasten aan huis, is een 

begin gemaakt om zijn verhaal op papier uit 

te werken.

Wij streven er naar om volgend jaar 6 juni, 

de geboortedag van Gerrit Fokkema het 

eerste exemplaar aan hem te kunnen 

overhandigen.

Inmiddels is een communicatiebureau 

benaderd om ons hierin te ondersteunen.
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Update collectie

In het afgelopen jaar zijn de onderstaande objecten 

toegevoegd aan de collectie van de Stichting Blokhuispoort.

Aangekochte objecten

1 muntstuk Bijzondere strafgevangenis 1 gulden

1 muntstuk Bijzondere strafgevangenis 50 cent

1 muntstuk huis van reclusie en tuchtiging

1 Prikklok t.b.v. nachtrondes

Verscheidene ansichtkaarten Strafgevangenis

Gekregen objecten

1 jubileum verslag familie Jansen

1 Verslag drama Grootegast 10 januari 1929
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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

Nieuwe vrijwilligers

Amanda Boonstra: vormgeving

Anja Hofman: activiteitenbegeleider
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Samenwerkingsverband

• Verzetsmuseum Leeuwarden

• Koninklijke Bibliotheek

• Historisch Centrum Leeuwarden

• Museumfederatie Fryslân

• Tresoar

• Stichting BOEi
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Samenstelling Jaarverslag 2018

Willem Helfrich

• Vormgeving

• Teksten

Sylvia Beers

• Vormgeving

• Teksten

Tetje Bruining

• Financiële gegevens
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