
Gevangenpoort van Dijkman in Haags 
Historisch Museum

De roemruchte geschiedenis 
van de Gevangenpoort is te zien 
in de tentoonstelling: Geboeid! 
Zeven eeuwen Gevangenpoort. 
Wij raden iedereen aan om deze 
spannende tentoonstelling in het 
Haags Historisch Museum/Museum 
Gevangenpoort te bezoeken. En niet 
alleen omdat daarin een schilderij 
van Dijkman te zien is. Overigens 
was dat wel de reden waarom het 
bestuur van de Stichting Christoffel 
werd uitgenodigd voor de officiële 
opening in het prachtige gebouw van 
de Raad voor de Rechtspraak aan de 
Kneuterdijk. Vooraf kregen we een 
zeer interessante rondleiding door 
het museum de Gevangenpoort en bezochten we de bijbehorende 
tentoonstelling in het Haags Historisch Museum. Daar hangt een 
zeer fraai (voor ons nieuw!) schilderij van Dijkman van omstreeks 
1915: “Gevangenpoort gezien vanaf de Plaats”. Je ziet op dit schilderij 
hoe men in die tijd nog via de Gevangenpoort op het Buitenhof kwam 
van het voormalige grafelijke domein. 

In de toelichting las onze secretaris, Margot van 
Dam, de volgende tekst: Links is de halfronde 
zaal van de deftige herensociëteit de ‘Plaats 
Royaal’ te zien. Het sociëteitsgebouw werd in 
de jaren twintig afgebroken toen een nieuwe 
verkeersweg langs de Gevangenpoort werd 
aangelegd. 

Het 125 jarig bestaan van de Gevangenpoort als 
museum was voor het Haags Historisch Museum 
aanleiding om aan deze Haagse stadsicoon 
een tentoonstelling te wijden: “De lotgevallen 
van de bewoners en het gebouw komen tot 
leven, net als het adembenemende verhaal van 
misdaad en straf in Den Haag. Daarnaast komt 
de geschiedenis en de ontwikkeling van het 
strafrecht aan bod en is er aandacht voor de 
geschiedenis van het gebouw, eerst poort naar het Binnenhof, daarna 
gevangenis en nu museum en topmonument.”

De tentoonstelling Geboeid! Zeven eeuwen Gevangenpoort is verlengd 
tot en met 7 januari 2008 . Voor meer informatie verwijzen wij u graag 
naar www.haagshistorischmuseum.nl  Daar is ook het rijk geïllustreerde 
boek “Zeven eeuwen Gevangenpoort” te verkrijgen.
 

Gevangenpoort gezien vanaf de Plaats, 
Den Haag, omstreeks 1915
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