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“Afdeling K.”
 
Als je aan een gevangenis denkt,  
denk je al snel aan een groot beton-
nen gebouw met tralies, hekken, 
prikkeldraad, vele camera’s en dikke 
deuren. Wie evenwel in de Noorse 
“Bastoy” gevangenis wordt opgeslo-
ten, waant zich in een heus vakantie-
park. Het bijna drie kilometer lange 
eiland in de Oslofjord is zowel een 
gevangenis als een natuurgebied en 
een thuis voor gevangenen aan wie 
lange straffen zijn opgelegd. Er staat geen 
hek om het eiland, er zijn maar 26 bewa-
kers aanwezig en de gevangenen runnen 
de inrichting grotendeels op eigen kracht. 
De Noren geloven dat hierdoor hun uit-
eindelijke terugkeer in de maatschappij zal 
worden vergemakkelijkt. 
 
Vergeleken met Bastoy zijn de Nederlandse 
gevangenissen een stuk soberder, hoewel 
nog altijd in brede kring het waanidee 
leeft dat het verblijf  in een Nederlandse 
gevangenis gelijk staat aan een verblijf  in 
een luxe all inclusive resort. Als strafrecht-
advocaat bezoek ik geregeld gevangenis-
sen in heel het land en ik kan uit ervaring 
vertellen dat het tegendeel waar is. Cellen 
worden gedeeld en soms zit een gedeti-
neerde 23 uur per dag ‘achter de deur’. 
Daarbij: je vrijheid en privacy ben je kwijt 
en het gemis van familie en vrienden gaat 
uiteindelijk niemand in de koude kleren 
zitten. 
 
In de gevangenis in Veenhuizen heeft men 
sinds enige tijd “Afdeling K.” in het leven 
geroepen. Het betreft een afdeling met 
meerdere (zeer) langgestrafte gedetineer-
den aan wie – min of  meer naar Noors 
voorbeeld – gezien het perspectiefl oze 
verblijf  binnen de gevangenismuren, en-
kele privéleges zijn toegekend. Zo mogen 
zij vaker naar buiten om te luchten en 
kan op de luchtplaats een tuintje worden 
onderhouden. Groente wordt verbouwd en 
pluimvee wordt gehouden. Ook binnen de 

gevangenis zijn er meer mogelijkheden om 
te sporten en te recreëren. Ook volgens Ne-
derlandse onderzoekers vergroot een meer 
humane en huiselijke omgeving de kans op 
succesvolle resocialisatie. 
 
Plannen van staatsecretaris Teeven dreigen 
dit project echter wreed te verstoren. In het 
kader van de bezuinigingen heeft Teeven 
met de Noorse Overheid een akkoord be-
reikt over de plaatsing van ruim 200 Noorse 
gevangenen in Veenhuizen. Het volledige 
bestuur van de gevangenis wordt Noors. 
Alle Nederlandse gedetineerden worden 
overgeplaatst en “Afdeling K.” verdwijnt.
 
Achttien langgestraften hebben om die 
reden een procedure bij de rechtbank 
aangespannen tegen de Staat. Zij willen de 
rechter laten verbieden dat hun plek en alles 
wat is opgebouwd wordt ingepikt door de 
“Noormannen”. Want de kans dat op een 
andere locatie opnieuw een “Afdeling K.” 
kan worden opgezet, lijkt klein. 

Ik vind het een schande de plannen van 
Teeven “Afdeling K.” waarschijnlijk om 
zeep zullen helpen. Na alle bezuinigingen, 
herindelingen en ontslagrondes binnen het 
gevangeniswezen is dit naar mijn mening de 
zoveelste maatregel in diens “K”-beleid! 
 
Mr. G.G.J. Geerlings


