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ies een werk uit. Kijk er gedurende 
een minuut naar. Wat gebeurt hier?” 
Dat is de opdracht waarmee Barbara 
Van Den Eynde naar de Belgische ge-

vangenissen trekt. Met vijftien reproducties van bekende 
kunstwerken onder de arm. Van Den Eynde is museum-
gids en freelance schrijfdocent. 

“De methodiek is gebaseerd op de visual thinking 
strategies, die in de Verenigde Staten in het onderwijs 
worden gebruikt”, legt ze uit. “Wij voegden er de vijf W’s 
aan toe: wie, wat, waar, wanneer en waarom. En ook de 
vragen: ‘Hoe voelt de persoon op het schilderij zich?’, 
‘Hoe voel jij je daarbij?’ en ‘Welke herinnering roept dit 
bij je op?’ Die vragen zijn een anker om te vertellen.”

Het levert tientallen interpretaties op, waarin het 
eigen levensverhaal van de gevangenen vaak doorsche-
mert. Van alle verhalen zijn audio-opnames gemaakt, 
die te beluisteren zijn op de website van het Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Het mu-
seum organiseert het project samen met de vzw De Rode 
Antraciet, een organisatie die sport en cultuur aanbiedt 
in Vlaamse en Brusselse gevangenissen.

“Het idee dat mensen buiten de gevangenis hun ver-
haal kunnen beluisteren, doet hun zelfrespect groeien”, 

Kunst in de gevangenis

Een schilderij. Een gevangene.  
Een verhaal. De afgelopen twee 
jaar vertelden 150 gevangenen 
in zes Belgische instellingen hun 
verhaal bij een klassiek kunstwerk.
Door Liesbeth Gijsel / Beelden: KMSKA / Lukas Art in Flanders
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Keizer Karel  
als kind 
JAN VAN BEERS

Opgevulde leegte
Het is het jaar 1870. Ik zie 
een rijke jongen. Het is een 
koningskind, maar hij straalt 
verdriet uit. Hij woont in een 
paleis. Hij zit in de woonka-
mer met zijn arm rond de 
hals van zijn trouwe hond. 
Die kreeg hij van zijn ouders 
omdat ze zich schamen 
dat ze hem zo weinig liefde 
geven. Er klinkt klassieke 
vioolmuziek en op de vloer 
ligt een tapijt van bont. De 
jongen heeft alles wat hij wil. 
Maar in zijn ogen zie ik een-
zaamheid. De hond vult de 
leegte van zijn bestaan in. Ik 
herinner me het gevoel van 
alleen zijn. Bij dit schilderij 
voel ik me droevig en mee-
levend. Het doet me denken 
aan mijn eigen jeugd.
Lorenzo



EOS Psyche&Brein68

bleek iets te hebben met boten. Maar het 
kwam er niet uit, hij leek te blokkeren. Tot ik 
door ging vragen. ‘Vlucht’, zei hij. Vreemd, 
want de man kwam uit Marokko, geen land in 
oorlog. En toen kwam het verhaal. Hij was op 
zijn vijftiende naar Europa gevlucht omwille 
van een slechte familiale situatie. Hij oefende 
eerst lange tijd tot hij drie kilometer kon 
zwemmen en is dan met een groepje de zee 
overgezwommen (naar Melilla, een Spaanse 
enclave in Noord-Afrika, red.). In het midden 
werden ze verrast door de sterke stroming en 
het koudere water. De jongste van het groepje, 
die elf was, kwam in de problemen en  

vertelt Van Den Eynde. “De meeste gevange-
nen zijn verrast en trots dat ze dit kunnen. 
En ze zijn dankbaar dat wij interesse in hen 
hebben en de moeite doen om dit project te 
organiseren.” Voor velen is het een eerste ken-
nismaking met kunst. “Ze vroegen zich af of 
ze wel een eigen interpretatie mochten heb-
ben bij een werk. Heeft de kunstenaar dat wel 
zo bedoeld? Door het project weten ze dat je 
bij één schilderij kan stilstaan en dat je er een 
mening over mag hebben.”

Het verhaal dat Van Den Eynde het meeste 
bijblijft, is dat van Hamid, die koos voor ‘In-
scheping te Calais’ van James Tissot. “Hij 

De man in de stoel 
HENRI  DE BRAECKELEER

Ik zie een man in een kamer. Hij is 
niet zo rijk, dat zie je aan zijn schoe-
nen. Zijn broek lijkt van een militair. 
Is hij een soldaat? Hij leeft in de Ver-
enigde Staten, 150 jaar geleden. Dat 
zie je aan zijn horloge. De man zit in 
zijn huis. Het is zomer, hij heeft het 
warm. Hij heeft net gehoord dat zijn 
zoon in de oorlog is gestorven. Hij 
is verdrietig. Hij denkt aan zijn zoon 
als soldaat. Ik heb medelijden met de 
man. Het is een oud huis. Het ruikt 
naar hout en boenwas. De man ziet 
er hetzelfde uit als mijn vader.
Mohammed
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verdronk. Hamid had tranen in zijn ogen terwijl 
hij dit vertelde.”

De gevangenen kozen opvallend vaak voor een 
zelfportret van Rik Wouters en voor ‘Zestien sep-
tember’, een schilderij van René Magritte met een 
boom en de maan. “De pyjama van Rik Wouters 
zagen velen als een gevangenisuniform. En bij het 
schilderij van Magritte was het vooral de maan die 
appelleerde. Die heeft in veel culturen een bijzon-
dere betekenis. En ze doet velen denken aan hun 
thuisland: ‘Ik zie hier dezelfde maan als de men-
sen in mijn land.’”

Binnenkort strijkt het project voor de vierde 
keer neer in de gevangenis van Antwerpen. De 

Rik met de zwarte ooglap 
RIK WOUTERS

Ik zie een kapotte man, fysiek en psychologisch. Hij heeft een zieken-
huispak aan. Hij is depressief. Hij is een oog kwijt en is heel mager. 
Hij ziet er ongezond uit. Hij is jong, maar door zijn problemen ziet hij 
er ouder uit dan hij is. Hij is het leven beu. Ik vind dat jammer voor 
hem. Als hij naast mij zou zitten, zou ik niet weten hoe ik hem moet 
aanspreken. Het is niet makkelijk om je in zijn plaats te stellen. Ik zou 
toch moeite doen. Of hem gewoon wakker schudden met harde 
woorden: ‘Herpak je, man, je ziet er niet uit!’ Iedereen heeft dat 
nodig, ik ook. Ik heb het bij mijn oom gezien. Ik heb heel wat zware 
gangsters, criminelen en slachtoffers van de staat kapot zien gaan.
Hakim
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eerste keer was dat in de vleugel met geïnter-
neerden - gevangenen met een psychiatrische 
achtergrond. “Daar kozen de deelnemers voor 
zware, donkere werken. Zowel letterlijk als fi-
guurlijk. Zoals ‘Val van de opstandige engelen’ 
van Frans Floris. Een van de geïnterneerden 
zag de duivels en engelen met elkaar vechten 
in zijn eigen hoofd, als de stemmen die daar 
continu heersen.”

Van Den Eynde wil graag nog meer geïnterneer-
den laten kennismaken met kunst. “Hopelijk komt 
er een vraag vanuit de nieuwe forensisch psychia-
trische centra. Die groep vind ik nog boeiender dan 
‘gewone’ gevangenen. De verhalen zullen, denk ik, 
rauwer en puurder zijn. En meer helend.” ■

De verhalen bij de schilderijen kan je beluisteren via 
soundcloud.com/kmska

Inscheping te Calais 
JAMES TISSOT

Deze mooie vrouw wil een beter leven 
hebben. Ze beslist om naar Europa te 
gaan. Nu is dat moeilijker geworden 
omdat er veel vluchtelingen zijn. Hier in 
Europa krijgen zij niet de hulp die ze no-
dig hebben. Ik ben ook naar Europa ge-
vlucht, maar niet met de boot. Toen ik 
vijftien was, ben ik gezwommen van Ma-
rokko naar Melilla. Het was ’s nachts en 
min twee graden. Wij waren met zeven. 
Een jongen van elf jaar is verdronken. 
Wij konden hem niet helpen omdat we 
zelf voor ons leven vochten. We moes-
ten wel verder zwemmen. Hij was slim 
en zou meer kansen hebben gehad dan 
ik. Hij leerde mij in het Spaans te tellen 
van 1 tot 10. Elke keer als ik een getal 
hoor in het Spaans denk ik aan hem. 
Hamid


