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tnravoriet Mijn favoriete Plaats:
Kilmainham Gaol in Dublin

De gevangenis, ook wel de'lerse Bastille' genoemd, ligt aan

een rustige weg niet ver van het centrum van Dublin' Tegen-

woordig ls nei in gebruik als museum waar rondleidingen

worden gegeven door bevlogen vrijwilligers die met intrige-

rende, miai ook schokkende verhalen de historie van de Gaol

ulteenzetten. Je wordt meegenomen op een reis door de tijd'

waarbij vele gecompliceerde aspecten van het politieke verle-

den van lerland een gezicht krijgen.

De Kilmainham Gaol opende in 1796 in het kader van de prison

reform, met als I'vee belangrijkste speerpunten afscheiding

en hygiëne. l-'let oudste gedeelte van het gebouw bestaat uit

tweó celblokken. rtaar de rondleiding begint. Donkere, smalle

gangen met kille uochtiEe muren van afgebrokkeld steen' Het
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koud en er hrarnEt een nare sfeer. De gidsen schijnen

met zaklampen op de rjrlfie'e l'r.uren, waar inscripties en

schilderingen van gevanEere: zi,n te zien. Het is bijna alsof je

hun stemmen nog kunt horen. Rond 1845 werd de Gaol over-

spoeld met complete gezinnen die vanwege de Great Famine'

d" grot" hongersnood, in de gevangenis terechtkwamen' ln

oude documenten, die te zien zijn in het museum, valt te lezen

dat het grootste deei 'ran cje overtredingen aan voedsel gere-
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3ov er:d i en p ro beerden veel mensen opzettelijk

ln ce Gaor te (otnerr: caar ïi'as tenminste dagelijks eten. Als je

larEs deze klelse sonkere cellen loopt is het moeilijk voor te

-e ler: cat rier soms rvel vijf families bij elkaar zaten; uitge-
F€r'r, erd en ..,arhOOig.

'r I860 ,',e'd begonnen aan de bouw van de nieuwe oostvleu-

sd. ]..1e prachtige ruimte, het architectonische hoogtepunt

ia, oe Gaol, vorrnt een schril contrast met de oude donkere

cellen" rn cie !'ictoriaanse periode werd gedacht dat de ont-

rierpen ïan gevangenissen een belangrijke rol speelden bij de

qenezing van veroordeelden. De oostvleugel is dan ook een

lichte. troge ruimte. Alle muren zijn rond en in de deuren zit-

ten ruimJtralies zodat de gevangene continu in de gaten kon

worden gehouden. De raampjes in de cellen zijn hoog genoeg

om een grote hoeveelheid daglicht binnen te laten, maar net

te hoog voor de gevangenen om naar buiten te kunnen kij-

ken.

De Gaol heeft een belangrijke rol gespeeld in de nationalisti-

sche traditie van lerland. De opstand van 1798 bracht de eer-

ste politieke gevangenen die in Kilmainham gevangen wer-

den gehouden en opgehangen. Buiten, aan een van de muren


