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- In 149 9 i;/er' (~ de. Byzonèie ~e Stj_'af ~ ev angeni s gesti cht in de vorm van
een "Blokhms ll door t , Graaf r.f1..11eb-rc rU. van acha Ut.:lburg H •
He-t V,TaS bedoeld 0_1s een ste r kte OIï~ de oï\standi ge Fri azen te be
d,vin (!;en, en de oi1derg ro!1 c188 kelders Wel"clen als geve. n(;erd,s g ebruil<t voor
de opstan-delingen. Ook zetelde e!' de ti Raedt provintiael l ; . EJ.~ stond een
schavot en een schandpaal.
In 1571 1.'Ierdhet IlHof van Friësland" (de Raadt l")rovintiael) ove r
gebrach-t- naat de no.:; b e staande 11 Kanselarijii aan de Tiveeba};:Si. laI'l'::t.
Van_ ·toen af fun Geerde het Blokhuis als het H Tucht -en Herkhui Sll
der Provincie Friesland.
In 1754 vve J: c1 h e t door brand vü:cr.1ield en in 1756 herb o uwd. In een
inscrîp tie 'boven de Poort staa t ii as Oi) een oude foto van 1870 in het
Latijn: i;Dit Tuchthuis is als een P henix uit de vlamn en her'rezen en de
burge::s var: FrieslaTl ci. l::urmenY"le .s ::c J:us ti [; gaan sla}) en, daar alle gesl.'uis
Vleer goed. acht6"-" slot en g:reJ:1c1el- zi t, ll
Het HTuic ht -en Herkhuis ll , in offici~le stukken later genoer,ld
TI
J S Lands Huis van O::;>sluiting en TUchtiging<', ,\,'Ierd in 1870 opnieuw
verbouvTd tot B.yzondere strafgev anseni s VOOl' },:tannen, te l"l -rij 1 er in 1890
een aparte cellenafdeling werd bijgeb.ouvrd, zodat de gedetineerden_ niet
meel' hun eer'ste 5 jaren eenza:~- le o) sluiting elders behoefden te onder...
gaan) alvorens naar de gen e enschap te 1'lorden ove:rge) laatst. •
. J{olgens de Het kan in de Byz. straf gev an r;eni s de 1i jf straf nog ,"'-TOj;
dén toegepast. Di t is echte r sinds Ile!1.senheugenls niet Lleer geschi ed.
II. TEGENHOORDIGE PLA_
i>.TS VAr HET GEs=:::,rCHT IN HET K ADE H Vl>J:T D3 UIIDOV;1
v AtrlfET---~--~---~
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Het Gesti cht i s e_ an.ge ~ve zen voor COllilUD.e gevan i::;enen l:tet straff fen
van aeel' dan 5 j a:,e n , d 'lS eok voor de to-:, levenslaI",g veroo1 deelden.
Hoe'>lel- aanvankeli jk oOk Poli tieke d.elinquenten werden opgenomen
Det straffen boven -5 j are~ J lleef~ Ge l)l'akti jk de laat s te tij d ui tgey.rs
zoen dat er alleen -n og Politielre gest::'°aftan'ilorden toegezonden He t straf
fen vap 15 jaren en I~ e6r. De Byz.strafgevan Ge:r1is is t ~:;Ven s R. n ,I., 0121
dat het Grootste deel deJ: gedet i neerden g eheel in de s er,leellschap imont
e'n werkt.
.-.
.

In de ui tbouw van het GevaD G,' 6ni-sV16zen vervult he t nog g een functie
daar de voorschri-f ten - en de b es-t eïlJ:c!intf nog dezelfd~zljn s e bleven. lel
is alles"I'6eds aarr zi en_lijk "\Je randerden vexbeterd irt eiGe)} beheer) zo
dat de inI'icht;i ng v ri j ~'lOl voldoet aan de voorstell e n ilan de lICorumissie
Fi ok" •
1

De norEen waaraan de t; e:;'s t:"' ~e:l.'de !1 ~ ~oete!! Voldoen zijn nog 1n do
v!e t \'ilstge legd, - in die i1 zin, da 1: n 1.6 I' allGen ::'ianneli jke ged s tine er den
vrorden opgenolilsn met :û18 er dan 5 jaren straf tot levensl an g toe.

8.5 •

85 éénrlansccllen

368 ~
25.

8 à 46 Elan
1 à 25 Han

Zaal I:
Zaal 11:
zaal 111 :
Zaal IV:
Zaal V:

10 Ban

10.

25'.

25 man

26.
28 '.
33.
--6'00;

26 mah
28 man

33 Iran

Tot a al':'
Verder een hospitaal jjJ.et 60 b€j"dd'E'~n.(twGe zalen voor gellone zie
ken, 1 zaal voot' T.B'.C.-patienten.}
-,
Hui's van Be'wering (onder dezelfde directie en op het zelfde ter..
rei n) :
~ I

Eénr!länscell en
zalen-' voor 4 r~.an: 8.
Cellen voor vromlen": 4. '
zalen voor 3 vrou'we!l: 2.

{

Tot a a 1:

30-40 j.
40- 50 j "

D.

LV. JUn.1l~.~!

Volgens de n et i s ,le ui tvoer'ing der gevangenisstraf nog stoe'd s zo
dat e8I'st 5 jaren in afzohdcrine :1octen vlorde.11: doorgebracht, ,'laarna dG
gedc ti!1ecrd cn recht hobben op gc.n eenschap]!61ijke opsluiting. Bij cir
culaire vun Uw :i'!Li.niste-tie van 1924 ,,"lerd de nitigatib als vol gt geI-egeld
Na 2i~ jaar lean e en C;Gva n(;e ne i n dG b eperltte genG enschap 1"vo:L·don
ge]laatst. Later is dez e aangevul"d in dien zin, dat voor recidivisten
de terLûJn op 3 jaar r; osteld werd.
In dG Uitvoering van- dez6 circulaire is nog nooit enige theore
tischo verand o ring gelcoHon. De beporkte gem66nschap 1ilil in teeuriB.rden
zeggen: geme énschaljPoli jk vIerl:on, ' stude ron, I:lusi ee:ren, sp ort e nz ., dooh
de vrije uren en de nacht in afzondoring doorbrengen.
,
B. nI~~.~~_ J3~E.~_:ER'1;';:~_!.
In de celienvleugel verblijven de volgende g roepen.
r:Z-rr-<ffo· --cfö-êëT'·p·Tefe:ceIon boven de gemeonschap • Deze categorie
nean t '';1I31-deol aan -d e gey.166nschappelijkc lucht, sport enz.
2.Zij die in do g:omeenschap vrerken en cellulair verblijven. Dit
wordt door dG Dir'octie bepaald in ve:i:'band jjlet de pGT800n en
_voorzover DOgGli jk.
I.n~c:t..e__.a.ep1..e.~.n.s}~,h.§.l?. zi jn de studel"ende jon-g elui op aparte zalen
ondergebracht. j)it is zowel voor de Crüünelen als de Politieken het
geval. Het is ih ae praktijk gebleken, dat het 1..J6nseliJk is bij de jon
gere gedetineerden enige op é6n oudeTe te plaatsen, die oveT1.·,Q .cht, in
de goede zint over hen heeft.

C. KLASSE-3YSTW,!. (PROGRESSIE)
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PTogT6 ssie ;'.ord t in dG Byzonde ~6 StTaf gev angeni s 16 6uv..arden niE:;; t

toegepast.

Doot'da t het grootste deel der geva'ri ::;e nen getie enscha"o peli jlr ve r
blijft en iyerlct, l:rijcon BO de toegestane gUnsten.sm,ts kGi.t het voor ._ .
dat bij ,\rijze van disci)!linäire straf g unsten doct€ . n ""orden in u - '__ olr: ~::n
De betj:okkcne v·iordt dan, in d'e cel C;e~,! laatst en lucht apar t 011 te
vool'lwnen dat ande:cc C;6d6tincCl"dan de stl' af tot een aanflui ting i:laken.

De arbeid is hiel' zeer or,lVanGrijk eh. uitgebreid.
1 '. hie taalbèvve:cking in de rtlll!lste .z in.
2. Ti:C1.1.8ren.
3. 1, :6 ub e lnaken •
4. ~.16ven. •
5. IQ. G G :L"l-lake n •
6·. Schoell\_!alccn.
Zad.olEi.aken.
Drultl;.::en.
9. Ri e tv le chte n..
10. Boekbinden. '
11. Auto-rGvi sie.

é:

Deze - is Y;at bet:.'eft de Ned.HGrvor!~_c1e kerk in handen van PI'of.:ur.
1flac:;en2.o.I'.
.
Door de CO:;'--Ofol'r:lGerc.1e Eerl\: is als bezoeker voor deze l;:&1'1-;: aange
'ViGze~ Ds. Bos.
- De n/K-keü;: heeft 01s geestelijke verZOl'{"p.rs aangeri6zen de Paters
Dominicanen- Pastoor) de ZeG:;'-- Eenmarde H6er Vl. A.. de 1iol. Het dagelijY,s
IiJ61'k in do G6v;' n;';6nis Hordt v61'richt door Pater Pfeil.
Ds~ Vmgenaar geeft hiGr een kadeI'cursus en houdt catechisatie
~oor nann6n, aie lid wenf3en te 'lorden van de r<fed .Herv .kerk of een an
dere Protestantse Godsdienst. Zondagsr'Uddazs is het Ned.Hervornde l-cerk.
Pater Pfeil geeft onde~richt in de leer der R.K.-kerk, en houdt
Sl)eciale groepslessen voor hen, die lid "rensen te 'worden dor ROOlîls-Ka
thöliel<:e ker-k. Zonda3s.morgeYlS en op de daarvoor aange\TCZen Hoögtijda
gen wordt voor de Roo:iJls-Katholieken het H. :MisoffGr opgedragen.
De Sociale Di6nst, best.aande uit eén Adjurtct-DirGcteur voor de
Reclass6 x5.ng en 6 en assi stent, naakt de con eept-rappol°ten voor de V.I.
gevallen, welke dan in de GBstichtsraad definitief worden vastgesteld.
..
Hij behandelt de gr 2tie va rzoe ken en de GczinS1J,oeili jlch0 Qen, die
natuurlijk zeer groot zijn-~' Hij Geeft leiding aan dEi culturelG 6n so
ciale aspo-cteti (muziek zang, gYTlnastiE;k, sport, toneel, lezingen.,
bioscoop en onderl'ii js.~ Liet het Onc1Gl'1·j. jzerid .. en het arbeidsyersoneel
regelt hij de cursussen voor de vako})leicling.

e.G.

Het ondG~\, ,?ijs n· },v at lacel'.... uitc -s breid- lager-en Middelbaar ondcr
\\r1 js, boekhouden, handel scorcsspondentie in j'_~ode2'nc talGn, NJbach t
sChoolohctB!'Y:ijs', opleiding voo:r L:iéidGl1stands-exanon, voor GG )1Voudiger
opleiding het z.g. HSleutcldiplo:na'.H
In 1948 slaaedGTl van do 61 eandi daten v 001' het 1,;ic1denstands·-diplo
ma 60. Z6h had de hOOGste cijfers va~ het Gshele land. Zes van dG 10
candidaten slaagden voor het z.b.i'Sl€;tlteldi~)lo;:J.a.;i
~ndeed exa:16l1 en 31aaC" 6 voor Hel'crrióc1e en Lingerie. Drie deden
exanen en slaagdE;n voor Han"c1elscorx osnondenti e Fran s en EnGel s.
- E~nnaäl deed oen CO:i!])lUne g&V2DCOn_e f16t succes examen voor BOGkhou
don M.O. en voor Statistiok en Staatshuishoudkunde. Eém.l8.al volGde eeD
g6d -Eiti~-;eerde Uni versi tai re lessen via. de AC2.do:mie te Groningen. Negen
maand c; n na zijn ontslag deed hi jzijn doctoraal voor Ronaanse talen.
He biblioth6Gk, onder leiding van de Ond6i:'i'riizers, -die bcu.l'telings
Is-avonds aarnv6zig Zijn, voorziet in hot leEnateriaal en do lessen,
daarbi j geassLste erd door in t-èlle ctuele gede tincGrden. is-Avonds vlol'dt
praktisch va};:ondenijs g6geven, tGn;ijl de theoretische lessen ZatcT
clagsï.10rgens 6n r s-niddags geGeven vmrc1en.
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De !.l6dische v&xzorging is in hand&il van. een arts, die dit l::e:;,'1:
als n6V 6hfunctic vetri eht. R1. j is g6:üàchttGû spe eiali sti scho hul:) in
te :;:OC)6n. De ZielC6.nafdeling is nOdGl'n ing0ri cht GD v oOTzion van sani
tair. 
T:1 dG :poliklini61c \!J'erkt enige ;ëüdc1at"; m1 )er "'Teek de tanc1a:.:ts 0:::;
advies van de SGstichtsgen(;Gsheer.
.
Er is Gen lighal tussen de daken voorT.B.C.-patienten, waarover
Ln Geval van reG6n 06, glazen ka ~ gedraaid kan werden.
O ~ eratics wo~dsn in het Ziekenhuis ter ~ ladtBe verricht.Er zijn
tV.JCe isoleercellen voor vo:::dachtG ziE-ktGg6val1cn. DG c101::tor heeft -:-CI'
be schikking één Hoof dv erpl Gg8j: (dip lo_na A) en één verple gc:;.-- (d.iplor~la B)
-'lus d:cie hul:_)i1er ~)le g el'S.

O: k c~es nachts :i. s 3tGG0.S v0:'-']11el?;6nc1 j)6rson_Gel a o,:rl;~!Gz L~: .
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Ell:e ~l.oIGe't'1 1:0 ~e'.l de 2e DJ.j:ectet:.r t de Adjl\:nct-Di:C6cteur van de
Arbeiè't, de Ad jun ct-:Ui r c cteu:i.' van dEi Reclasse ring en de t,',ree be dl'i jf s
le::_de::cs on 10 uur OJ1 het bureau van de le DLcecteln, V?8.81' de inkol.16nc1e
e!! ui tgae,pae p ost , rOl'dt behan deld en de damn'obler.len wOl'den bûsproLen
eT' afge c~c an.

De R.K. geestelijke verzorC:;6!:' kOl"J,t elke Don<lel'dag en voorzover
nodig ie'de:L'e das '.l.8t zijn I>roble~, l,eD. bi J <113 Directie.
Evenzo h2':'\c1.elt de lJrot.c:;eestclijke, doch deze kO i,J.t c;evJoonlijk
Vrij dêlGS.
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De leve;7s1ang ve}:ool'deelden vO-l'::',lden tot 1946 een geheel a:\, arte
cateGorie. Zij nel'den vol}:o YJ.en afgezonderd. Gehouden van de Gedetineer
den ;~. '.et ti jë:eli jJ:e st:i.'affen. In de voor-oorlog.se tij d Vlas L,e t Grootste
aal1tal 12.
Deze zeer hete:~og6ne Gj;oe}), zonder eni[; uitzicht, 1.18.8 een obces-
sie zo'!;~e1 VOOj; hen zelf als VOOl' de leidinG. Ik schreef cl8.aj;overZ.E.
Ministol" van Kolfschoten, en v8r-zocht deze ~L.lenSen geyoon in de andel'e
gro.Jp onder te brenGen. Z.E. Linister I:i wrseveen besliste gunstig in
deze.
Ret beeld van <leze Densen is nu geheel veranderd en zij ve:roorz.c'o.
ken even wein5,g Lloei 11 jkheden aLs de 81:1 cl ere Ge d8ti!1ee~cc1en. De g:-: ote
toevloed politiek levenGla~s 3e~traften zoU sepa~2tie ook onr~gGlijk
genaakt hebben. Verc1er': .lGl'k ik nog oJ} dat de poli tiel:e delin(lU2.uten
afzonc.\e~clijk vel'bli,jv-er~ '92.n de COLE '. une GE;vanG6nen, doch allen C;eZaU611.
lijk "';erken, on-csl,amünG 3e:n.iete:n of studeyen.
Dit gc;eft tot oJ) hS(l6tl geep nOGilijkl16dón.
VG1'dcl' verschijnt hiel' een door 3e~'16tinG61'dC~J GGredic;eerd weekblad
o,} 1i tterair en cV.ltu:reel gebied, de 11 Schij!'i1.1er;)eril. Evc'le s ns V6l'iJch\pt
el' e~r t'l,',T6G-YJ ekelijks blad; IIDe Pij1erll toen techniocl1 blad p.ls aa11.
Vulllng b6doeld op de the.ol"(rtische ilako:rleiding~ De gedetin.eerden lcun
n6n zich O~) d ezo blar.18n nboriri6ren.

