


Mini-expositie in De Blokhuispoort  

Op 2 oktober 2020 start de mini-expositie met het thema Vervoer en 

E-detentie, een samenwerking tussen de Dienst Vervoer en Onder-

steuning van Dienst justitie en veiligheid en Museum Blokhuispoort. 

 

Vervoer 

Sinds 1813 is er bewaakt vervoer van gevangenen. De Dienst Vervoer 

en Ondersteuning (DV&O) is een landelijke organisatie die onder de 

Dienst Justitiële Inrichtingen valt. Zij verzorgt vanaf 1 februari 1997 

het vervoer van arrestanten, gedetineerden en vreemdelingen en hun 

goederen.  

 

Elektronische detentie  

Elektronische detentie wordt in ons land sinds eind 2001 toegepast. 

Elektronische detentie is het tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf 

op een plaats buiten de inrichting, meestal thuis. In november 2001 

startte een proef waarbij gedetineerden met een enkelband betaald 

werk buiten de penitentiaire inrichting konden gaan uitvoeren. Ook 

in het huis van bewaring De Blokhuispoort in Leeuwarden draaide 

tot februari 2002 dit experiment met de naam Elektronisch Detentie-

huis.  

 

Elektronische Toezicht 

Elektronische detentie moet niet verward worden met elektronisch 

toezicht. De term elektronisch toezicht ziet toe op de elektronische 

middelen waarmee wordt gecontroleerd of een persoon de voorwaar-

den of verplichtingen naleeft, die in justitieel kader zijn opgelegd. 

Elektronisch toezicht kan worden toegepast met het oog op het con-

troleren van een verbod om gedurende bepaalde periodes een bepaal-

de plaats, bijvoorbeeld de eigen woning, te verlaten. Ook in het kader 

van een contact- of straatverbod  kan elektronisch toezicht werken. 

Het systeem geeft een melding indien de betrokkene te dichtbij bij het 

‘slachtoffer’ in de buurt komt. Deze dienst is een onderdeel van 

DV&O en wordt uitgevoerd in Assen.  

Introductie Stichting- Museum Blokhuispoort 

In 2003 is een start gemaakt om de geschiedenis van de Leeuwarder 

gevangenis toegankelijk te maken voor het grote publiek. De 

initiatiefnemer Willem Helfrich was werkzaam in "DeBlokhuisPoort" 

en hij ontwikkelde een cd-rom over het leven in de Leeuwarder 

gevangenis van 1500 tot 2005. De website blokhuispoort.nl is ook 

ontwikkeld in 2003, waar de eerste verhalen en foto's werden 

geplaatst van de gevangenis en het personeel.  

In augustus 2009 stapten Sylvia Beers en Willem Helfrich naar de 

notaris om Stichting Blokhuispoort vast te laten leggen. Met eigen 

middelen en een grote dosis creativiteit opende Stichting 

Blokhuispoort met vrijwilligers op 6 februari 2010 een expositie dat 

al snel de vorm aannam van een museum. Het museum was gratis 

toegankelijk en trok vele bezoekers uit heel Nederland en buitenland. 

Maar op maandag 2 juli 2012 10.00 uur werd het museum 

ontruimd en is het museum overgegaan in een digitaal museum. 

Op 1 februari 2018 is de sleuteloverdracht geweest van de 

voormalige directiekamer binnen DeBlokhuisPoort en wij zijn weer 

terug in DeBlokhuisPoort. 

Stichting- Museum Blokhuispoort promoot en bewaard de 

geschiedenis van "De Blokhuispoort" via lezingen, exposities en 

via social media zoals Facebook, Twitter en de eigen websites: 

blokhuispoort.nl; gestichtswacht.nl; gevangeninfriesland.nl en de 

website gevangeninglas.nl 

Mini exposities zijn nu te zien in het cellenblok de H-vleugel waar wij 

een aantal cellen ter beschikking hebben om de bezoekers het 

verhaal van de Blokhuispoort te vertellen. 
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