
De Grote Ontsnapping

Blokhuispoort

Kunst over gevangenschap en ontsnappen

Op uitnodiging van Nynke-Rixt Jukema laten Karin van Berne, Donja Bruning, 

Gitte Brugman, Sylvia Dijkstra, Linus Harms, Marian Hulshof, Lies van Huet, 

Douwe Idema, Raoul van  Klaveren, Marijke Rijpma, Koos van der Sloot  

en Jose Witteveen bestaand en speciaal voor deze  expositie gemaakt werk 

zien in de expositie De Grote Ontsnapping.

Een groot aantal van deze kunstenaars heeft een atelier in de Blokhuispoort.

Het geëxposeerde werk, in het teken van gevangenschap, ontsnappen of 

bevrijding, slaat een brug tussen verleden en heden. 

De Grote Ontsnapping

Op 8 december 1944 krijgen 51 mensen hun vrijheid terug.

Ze moeten de gevangenis in kleine groepjes verlaten. Op verschillende locaties

in de stad worden ze opgevangen door verzetsmensen (de afvoerploeg) die 

hen aan een veilig onderdak helpen. Om zeker te zijn dat zij de juiste mensen 

treffen, moeten ze vragen: ‘Weet u ook hoe laat het is?

Het antwoord moet luiden: ‘Het wordt hoog tijd dat wij thuis komen’.

Toch zijn de gevangenen allerminst vrij. Het duurt nog zo’n vijf maanden voor-

dat de provincie Friesland echt bevrijd is. Tot die tijd verdwijnen zij in een ander 

soort gevangenschap. Ze houden zich schuil voor de bezetter, met altijd de 

angst opnieuw opgepakt te worden.

8 december 2009 - 5 mei 2010
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De historische tentoonstelling

In deze tentoonstelling, ingericht door architect Nynke-Rixt Jukema staat de beleving van 
de overval op de Blokhuispoort centraal. De expositie beslaat twee werk-/slaapzalen van de 
voormalige gevangenis. 
Een grote stalen doos in de eerste ruimte symboliseert de ondoordringbare vesting. Deze doos 
bevat deurtjes, laatjes en vitrinekasten. Door de deurtjes te openen, ontdekken bezoekers het 
verhaal achter de overval. 
In de tweede zaal hangen lakens met daarop portretten van de bevrijde gevangenen. De lakens 
vormen een doolhof waardoorheen de bezoeker zich een weg moet banen. De onzekerheid die 
dit oproept, verwijst naar de tijd waarin de gevangenen wel ontsnapt maar niet vrij waren.  
Samen vormen de twee zalen een monument voor de overlevenden. 

Ontwerp:  Nynke-Rixt Jukema (www.nrjarchitectuur.nl)
Uitvoering: Raoul Ruark de Jong, Karin van Berne (www.kunst-en-uitvoering.nl), Ronald van der Zwaag (www.nul58.nl)
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