De gevangenis is een monument

Monumenten bestaan in allerlei soorten en maten.
Ze zijn altijd bijzonder én oud (minstens 50 jaar).
Ze zijn bijzonder vanwege hun belangrijke rol in de
geschiedenis van een land, stad of dorp. Er zit dus een historisch
verhaal of herinnering aan vast. Monumenten worden officieel
door de overheid beschermd. Dat betekent dat het gebouw niet
zomaar veranderd of zelfs gesloopt mag worden.

?

?

Hoe oud is de gevangenis?

?

?

Omcirkel jouw antwoord en maak de zin af.
Lees hierboven eerst goed wat de kenmerken van een
monument zijn.
Ik ben het er wel / niet mee eens dat de gevangenis een monument
is omdat…

Monumentenkijker

>Gevangenis
Beste vriend,
ken je me
nog? Ik ben
Bertus
Boef.

Maak een foto van het deel van de gevangenis dat je het
meest bijzonder vindt.

?

Kun je verschillen noemen tussen de gevangenis waar je nu bent
en een moderne gevangenis? Misschien heb je die wel eens op de
televisie gezien.

?

?

Schrijf vier steekwoorden op die je vindt passen bij deze

gevangenis.
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Probeer bij elk steekwoord een passende foto te maken.

Meer monumenten tijdens Open Monumentendag
Tijdens de Open Monumentendag,
elk jaar in het tweede weekend van
september, kun je nog meer bijzondere
monumenten bezoeken! Je leest er alles
over op www.openmonumentendag.nl.

Naam leerling:

Gevangenis

?

Groep:
Datum:
t:
Naam monumen

Je bent nu in een oude
gevangenis. Kijk goed
rond. En lees mijn
dagboekfragmenten van
vroeger. Probeer je voor
te stellen hoe het hier
toen was.

?

?

Hoe kun je zien dat dit vroeger een gevangenis was?

Maak ook een foto.


07.00 uur: De bewaker heeft mijn ontbijt gebracht.
Weer water en brood. Het water stinkt zo erg dat ik het
bijna niet durf te drinken. Ik ben jaloers op Schele Sjakie.
Hij heeft bij de bewaker heerlijk bier en worst gekocht.
Niet eerlijk, hij heeft geld zat. Na het ontbijt mag ik de
cel uit om te werken. Ik ga wasknijpers in elkaar zetten.

?

?

15.00 uur: Auw, auw. Ik kom net van de martelkamer.
De beul heeft me flink geslagen met zijn knots. Ze hopen
dat ik door de pijn de diefstal van de juwelen van de
barones beken. Maar dat gaat dus niet gebeuren.
Ik heb de juwelen niet gestolen!

?

?

Is er hier ook een martelkamer? Welke martelwerktuigen zie je?

En jij? Hoe zou jij het vinden om elke dag water en brood als
ontbijt te krijgen?
Maak ook een foto.


12.00 uur: Eten op de cel. Weer water en brood. Wel
lekker rustig om even alleen op de cel te zijn. De andere
gevangenen maken me gek. In de werkzaal was er weer
eens een vechtpartij. Een paar jaar terug, zaten de
gevangenen zelfs 24 uur per dag met z’n vijven of meer bij
elkaar. Daar moet ik dus echt niet aan denken.

?

?

?

?

16.00 uur: Ik ben al heel ver met het uitwerken van
mijn ontsnappingsplan. Morgenavond gaat het gebeuren.
Ik heb de schoorsteen nog eens goed bekeken. Het moet
lukken om daar door te ontsnappen. Nog even en ik ben
weer vrij!

?

?

Zou jij kunnen ontsnappen uit de gevangenis waar je nu bent?

Waarom wel/ niet? En hoe?

E n jij? Hoe zou jij het vinden om 24 uur per dag in een kleine
ruimte met meerdere vreemde mensen te zitten?

	20.00: Bah wat is het hier koud, donker en vies. Ik ben
benieuwd of mensen over 100 jaar nog weten hoe het leven
in een gevangenis nu is. Ik ga nog even in de Bijbel lezen
en dan slapen.

 a naar een cel. Hoeveel stappen kun je zetten van de ene kant
G
van de cel naar de andere kant?

?
Kun je je voorstellen dat je hier 24 uur per dag moet zitten?

?

En jij? Hoe vind jij de sfeer in de gevangenis? Zet een kruisje.
donker
spannend
saai
droevig
vrolijk
anders, namelijk…
Probeer ook een foto te maken die de sfeer van de
gevangenis laat zien.

