TOESPRAAK “500 JAAR GEVANGEN IN FRIESLAND”
Henk Kloosterman, voorzitter Streekmuseum-Volkssterrenwacht Burgum
Opening expositie ‘500 jaar gevangen in Friesland’ in de nieuwe
wisselexpositieruimte van het gebouw van Streekmuseum-Volkssterrenwacht
Burgum 10 april 2014.
Geachte aanwezigen / Beste mensen,
Namens de Stichting Streekmuseum – Volkssterrenwacht Burgum heet ik u
hartelijk welkom bij de officiële opening van de expositie ‘500 jaar gevangen in
Friesland’! Een expositie die staat gepland vanaf vandaag, 10 april 2014, tot 15
september van dit jaar.
In het bijzonder heet ik de burgemeester van onze gemeente Tytsjerksteradiel, de
heer Ter Keurs, hartelijk welkom! De burgemeester zal straks aan het woord komen
en ook zal hij de officiële opening verrichten. Fijn dat u er bent!
Naast onze burgmeester wil ik ook de heer Helfrich, en mevrouw Beers hartelijk
welkom heten.
De heer Willem Helfrich is als ICT’er werkzaam bij de Justitiële Inrichting van
Veenhuizen. Daarvóór was hij 20 jaar gevangenbewaarder in de Blokhuispoort in
Leeuwarden, voor ons begrip: de oude gevangenis.
Dan is daar mevrouw Sylvia Beers, die 7 jaar bij de medische dienst werkte als
apothekersassistente in de Blokhuispoort.
Deze beide mensen vormen, samen met de heer Henk Visser het bestuur van de
Stichting Blokhuispoort. Voor de volledigheid: de heer Visser werkte 15 jaar als
bewaarder in de Blokhuispoort tot de sluiting in 2007; hij werkt nu nog steeds als
bewaarder in Veenhuizen. Hij kan hier vandaag niet aanwezig zijn.
De heer Helfrich en mevrouw Beers hebben in 2009 een start gemaakt met het
vastleggen van de geschiedenis van de Blokhuispoort.
In oktober vorig jaar is er bij ons een verzoek binnengekomen om de museale
collectie van de Blokhuispoort aan te bieden voor een tijdelijke expositie.
In 2012 moest de stichting namelijk haar museum in de Blokhuispoort sluiten,
waardoor de collectie in het depot van het Nationaal Gevangenismuseum in
Veenhuizen terecht kwam. En zo is het gekomen dat één van de leden van onze
expositiecommissie, Melvin van de Veen, wiens vader oud-medewerker is van de
oude gevangenis de Blokhuispoort, overleg ging voeren over de expositie die onze
burgemeester zo meteen gaat openen.
Naast de genoemde personen wil ik eveneens de volgende mensen in het bijzonder
verwelkomen:
• De familie Douma, wiens vader in de oorlog, op 8 december 1944, als ik het goed
heb, is bevrijd uit de Blokhuispoort, bij de zogenaamde Overval, bij een ieder
welbekend.
• De heer en mevrouw Fokkema: de heer Fokkema was zelf één van de
• mensen die bij diezelfde Overval in de oorlog is bevrijd.

Bijzonder dat u hier bent!
Deze expositie is mogelijk gemaakt door de Dienst Vervoer & Ondersteuning van
Justitie, het Nationaal Gevangenismuseum te Veenhuizen, Tresoar, Fries Historisch
en Letterkundig Centrum in Leeuwarden en onze stichting.
Daarom wil ik ook noemen onze beheerder Tones Meijer, Marco Peters, Bernard
Boersma, Ant Wiersma, Gretha Boorsma, Hannie Boersma, Rinske Poppe, Sjoerd
Nicolai, Florus Antonides, Lieuwe van Veen, Minne Klijnstra, Marten Apperloo,
Melvin van der Veen, Erik Koster, Geert Leistra, Bart Schiphuis, de politie hier in
Burgum, Oebele van der Veen, BAS autoverhuur, de heer Piekema, en alle anderen
die een steentje hebben bijgedragen.
Hen wil ik in de eerste plaats danken voor hun enorme inzet deze tentoonstelling
mogelijk te maken en in te richten. Dank jullie wel!
Voordat ik het woord geef aan onze burgmeester moet ik u allen een probleem
voorleggen: ik weet niet of u de media de laatste week een beetje heeft gevolgd, maar
in het weekend las ik een bericht dat de gevangenisdirecteuren in Nederland nog
wel 60 miljoen zouden kunnen bezuinigen op hun budget voor de instellingen,
bovenop de saneringen die al in gang gezet zijn.
Dat is niet niks, vooral niet omdat wij vanmorgen met een probleem zitten: een
gerespecteerd man, Willem H. is opgepakt wegens poging tot inbraak in het
centrum van Burgum.
Nu zijn wij vanmorgen in de gelukkige omstandigheid dat de hoogste gezagsdrager
van onze gemeente, onze burgmeester Ter keurs, hier aanwezig is.
Burgemeester, is het ook mogelijk, natuurlijk niet alléén in het kader van
bezuinigingen, dat u gratie verleent aan de heer Willem H.?
Burgemeester, er zijn veel verzachtende omstandigheden voor de heer H. : hij is
zonder strafblad, hij heeft jarenlang de overheid trouw gediend, hij heeft een
stichting opgericht om de museale collectie van de Blokhuispoort voor het
nageslacht te bewaren, hij zet zich in als vrijwilliger voor vele doeleinden, enz..
Als u bereid bent hieraan uw medewerking te verlenen, dan besparen wij op deze
wijze alvast duizenden euro’s voor de, misschien wel armlastige,
gevangenisdirecteuren. De heer H. kan dan in ieder geval zijn werk als
stichtingsbestuurder voortzetten. Misschien kan er dan alvast een dependance van
het gevangeniswezen worden gesloten, waarin hij dan straks permanent zijn
museale collectie van de Blokhuispoort tentoon kan stellen.
Burgemeester, ik verzoek dan ook gratie te verlenen aan Willem H.
Ik geef graag het woord aan burgmeester Ter Keurs…
…………………………..
Daarna luidt de burgemeester de mis-bel en opent hiermee de expositie ‘500 jaar
gevangen in Friesland’.

