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Woord vooraf 

 

Detentie is een onderwerp dat mij steeds heeft geïnteresseerd, gefascineerd en geïntrigeerd. 

Omdat de kans zich aandiende om in de Centrale Gevangenis van Leuven te starten als 

tekenleerkracht, zag ik dit als een mogelijkheid om hieraan mijn bachelorproef te koppelen.   

Dank aan mijn mentoren, Adelheid De Witte (Arteveldehogeschool Gent) en Wim Zeghers (FPC 

Gent), voor de gesprekken en het scherper krijgen van mijn onderzoek; 

Aan Sabine De Bock (De Rode Antraciet vzw), voor haar gedrevenheid binnen het 

gevangeniswezen; 

Mijn goede vriend Quinten die altijd klaarstond voor een gesprek en zijn ervaringen vanuit de 

forensische psychiatrie met mij deelde; 

En uiteraard, oprechte dank aan de mannen van Leuven Centraal, voor de gesprekken en hun 

beeldende processen. 

 

Maryline Thiry draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor deze bachelorproef en staat toe 

dat haar werk in de mediatheek van de hogeschool wordt opgeslagen en in zowel papieren als 

digitale versie ter raadpleging beschikbaar wordt gesteld. 

 

 

Antwerpen, augustus 2019 
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Inleiding 

 

Deze bachelorproef onderzoekt de kracht van beeldend werken binnen de gevangenis en wat het 

binnen deze context kan bieden. Daarnaast tracht dit onderzoek ook aan te tonen waar het verschil 

ligt tussen beeldend werken an sich en beeldende therapie.  

 

Het eerste hoofdstuk geeft weer hoe het gevangeniswezen in België er heden ten dage uitziet. Dit 

hoofdstuk is opgedeeld in verschillende onderdelen en tracht zoveel mogelijk tegemoet te komen 

aan de context waarbinnen de beeldend therapeut aan de slag kan gaan. 

Zo zal er worden ingegaan op de gevangenis als instituut, de doelgroep en de rol die cultuur en 

therapie hierbinnen bekleden. 

 

Het tweede hoofdstuk richt zich op de praktijk. Er wordt onderzocht welke vormen beeldende 

therapie kan aannemen binnen de gevangenis of de forensische psychiatrie. De hoofdstukken zijn 

opgebouwd aan de hand van mijn eigen praktijkervaring die ik opdeed in het kader van de 

tekenlessen die ik heb gegeven in de Centrale Gevangenis van Leuven. Ook zal de literatuur 

aangevuld worden met eigen praktijkervaringen.   

Naar het besluit toe zal deze bachelorproef samenvatten hoe beeldende therapie ingezet kan 

worden en welke voorwaarden hieraan verbonden zijn.     
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Hoofdstuk 1: 

De leefwereld binnen de gevangenis 

 

1.1 De gevangenis vandaag: een kritische blik 

 

Detentie is een thema dat geregeld in de media aan bod komt. Ook weer recent, na de moord op 

Julie Van Espen, worden vanuit verschillende hoeken meningen de wereld ingestuurd. Zij het 

vanuit een politiek, een juridisch, een sociologisch of een persoonlijk standpunt.  

 

Een gemeenschappelijke factor in deze standpunten is dat ze ons juridisch systeem kritisch in vraag 

stellen, maar wil niet zeggen dat ze daarom op dezelfde golflengte zitten. Zo zal er enerzijds kritisch 

worden gekeken naar ons sociaal beleid en vraagtekens worden geplaatst bij de effectiviteit van de 

gevangenisstraf. Anderzijds wordt deze kritiek vertaald naar het opteren voor strengere en langere 

straffen.  

 

Onze gevangenissen zitten nochtans overvol en dat komt niet omdat de criminaliteit stijgt, maar 

omdat gedetineerden langer worden vastgehouden (Vaerman, 16 januari 2014). Daarnaast is de 

kijk op criminaliteit steeds in verandering. Dit kunnen we enerzijds verklaren aan de hand van het 

‘etiketteringsperspectief’ dat meestal bepaald wordt door groepen die de macht hebben. Zo was 

homoseksualiteit eerst wel een crimineel gegeven, maar nu niet meer en zijn schijnhuwelijken 

ondertussen wel strafbaar terwijl ze dat vroeger niet waren. (Decorte, Jespers, Petintseva & 

Tuteleers, 2016, p.23). Anderzijds steken nieuwe tendensen de kop op, zoals de opkomst van 

sociale media en radicalisering.  

 

Samengevat worden er vanuit de kritische criminologie drie noodzaken naar voren geschoven als 

we spreken over criminaliteit. Ten eerste kan men criminaliteit niet herleiden tot bepaalde 

probleemgroepen die de risico’s veroorzaken, maar dient men te kijken vanuit een ruimer kader. 

Ten tweede moet men in vraag blijven stellen waarom bepaald schadelijk gedrag wel en ander 

schadelijk gedrag niet als problematisch of crimineel wordt bestempeld en ten derde wil de 

kritische criminologie zich blijven mengen in debat. (Decorte, Jespers, Petintseva & Tuteleers, 2016, 

pp. 114-117).  

 

Op zich kunnen we zeggen dat gedetineerden het materieel gezien in België niet slecht hebben. 

Toch mogen we niet over het hoofd zien welke impact een gevangenisstraf op iemands leven heeft. 

De vrijheidsberoving kan aanvoelen als een morele verwerping door de maatschappij en tast de 
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basisveiligheid aan door de angst die iemand ervaart wanneer deze voor de eerste keer wordt 

opgesloten en samen moet leven met anderen waarvan hij of zij niet weet hoe betrouwbaar die 

zijn (Neys in Daems, De Witte & Zuijdwegt, 2016, pp.21-23). “Een recente studie stelt dat drie jaar 

gevangenschap al onherroepelijke schade aanricht bij een gedetineerde. Er moet wel een 

onderscheid worden gemaakt tussen gesloten regimes (…), half-open regimes (…) en open 

regimes” (Vaerman, 16 januari 2014). 

 

Wat gedetineerden zelf benoemen als belangrijke factor voor een positiever leven na de straf, is 

het contact met mensen die hen op een positieve manier beïnvloed hebben tijdens de 

detentieperiode. “Iemand die in je gelooft als mens, die via empathische dialoog je de durf geeft 

om de feiten onder ogen te komen en na te denken over schuld, maar ook een zinvolle toekomst, 

die mee je levensverhaal ontrafelt en tot een coherent verhaal maakt en die toch voldoende 

afstand houdt om je eigen leven nog steeds zelf in handen te nemen” (Lauwaert in Daems, De 

Witte & Zuijdwegt, 2016, p184). 

 

Toch blijkt uit het onderzoek van Naessens, De Koster en Segaert (2017) dat dit vaak niet het geval 

is. De getuigenissen van gedetineerden spreken dan ook voor zich. Zij schuiven drie zaken naar 

voren die zij als belangrijk ervaren. Ten eerste dat de gevangenisstraf als uiterste sanctie moet 

worden toegepast. Enerzijds door de negatieve neveneffecten die een gevangenisstraf met zich 

meedraagt waarbij lang gestraften zo geconditioneerd raken dat ze niet meer in de samenleving 

kunnen aarden en hierdoor hervallen. Anderzijds zou er meer gekeken moeten worden welke straf 

zinvol is en vragen de gedetineerden eerder naar alternatieve straffen zoals een taakstraf om iets 

terug te geven aan de maatschappij (pp. 8-9). Wel blijkt dat door de invoer van alternatieve 

straffen er meer mensen gestraft worden en is er bovendien geen daling in de gevangenisstraffen 

zelf (Decorte, Jespers, Petintseva & Tuteleers, 2016, pp. 107-108). 

 

Ten tweede moet een gevangenisstraf, wanneer deze gegeven wordt, nuttig zijn. Op dit moment 

worden mensen afhankelijk gemaakt van het systeem en komen ze er vaak slechter uit (Naessens, 

De Koster & Segaert, 2017, p. 9). Ook Rein Gerritsen, die aan de wieg staat van de forensische 

filosofie, beaamt dit. Hij ziet de gevangenis als een mislukt sociaal experiment, waarin slechts 

enkelen er beter uitkomen en dit mede door een hoop ‘mazzel’. (Gerritsen, 2014, pp. 153-155) 

 

Als laatste is er ook de verwachting om meer onderzoek te voeren naar onderliggende oorzaken 

van criminaliteit. Zo kunnen de context waarin iemand leeft en de hulp die al dan niet geboden 

wordt door de maatschappij, factoren zijn die iemand kunnen doen overgaan op het plegen van 

criminele daden. Hier wordt weer het belang aangehaald om ook tijdens de straf mensen te helpen 
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hun leven weer op orde te krijgen en zo de kans op herval te verkleinen (Naessens, De Koster & 

Segaert, 2017, p. 10). Daarnaast wordt er vanuit de kritische criminologie gepleit voor een 

preventieve aanpak, waarin er meer aandacht komt voor laagdrempelige begeleiding (Decorte, 

Jespers, Petintseva & Tuteleers, 2016, pp. 109-111). 

 

Wat opvalt zijn de overlappingen in de kijk op detentie van de kritische criminologie en die van de 

gedetineerden. Beiden willen zij een humaner strafbeleid, dat oog heeft voor een betere 

resocialisatie, met straffen die een betekenis hebben voor de maatschappij en waar gedetineerden 

sterker uitkomen in plaats van een voortdurend herval te kennen.  

 

Wanneer we kijken naar de Scandinavische landen en specifieker naar Noorwegen, zien we een 

verschil in aanpak met resultaat. Noorwegen blijkt de meest menselijke gevangenissen ter wereld 

te hebben. Enerzijds omdat het leven zelf niet veel verschilt van het leven er buiten. Gevangenen 

werken er, hebben een eigen keuken, een muziekruimte, doen zelf hun was en kunnen daarnaast 

verschillende cursussen en opleidingen volgen. Er wordt meer ingezet op de band tussen 

gevangenen en cipiers. Zo eten en sporten ze bijvoorbeeld samen. Anderzijds is er ook met cijfers 

aan te tonen dat door een humanere manier van werken met respect voor elkaar, er minder herval 

is. Slechts 20% van de Noorse gevangenen belandt binnen de twee jaar terug in de cel (Knack.be, 

2011). Dit in vergelijking met het onderzoek van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en 

Criminologie (2012) dat in België een herval noteerde van 44,1% (NICC, 2012). Noorwegen telt 

daarnaast 3.300 gevangenen, in België zijn dat er meer dan 6.000 (Fazel, Grann, Kling & Hawton, 

2011, p.193). Concreter zitten er in België 105 op 100.000 inwoners in detentie. In Noorwegen zijn 

dat er ongeveer 71 (International Centre for Prison Studies, 2016) (Huybrechts, 2016 p.22; p.26).   

Toch kunnen ook bij het Noors systeem kanttekeningen worden geplaatst. Zo blijft het 

zelfmoordcijfer binnen de gevangenis nog steeds drie keer hoger liggen dan daar buiten (Fazel, 

Grann, Kling & Hawton, 2011, p.193). Positieve cijfers over het gevangenisleven in Noorwegen zijn 

er voornamelijk door de betere sociale relaties met cipiers binnen de kleine gevangenissen 

(Johnson, Granheim & Helgesen, 2011, p.523). Uit onderzoek blijkt dat deze sociale relaties zeer 

bepalend zijn en ook andere, meer materiële, aspecten van de detentie beïnvloeden 

(Johnson&Granheim, 2012, p. 208). 

 

Ook de Liga voor Mensenrechten en Jes vzw (2014) roepen in hun knelpuntennota op om meer in 

te zetten op kleinschalige detentiehuizen in plaats van grote gevangenissen en dat elke 

gedetineerde een vertrouwenspersoon toegewezen krijgt die hen kan begeleiden tijdens en na de 

detentie. Zo wordt er ruimte gemaakt voor een betere opvolging en kan er een vertrouwensband 

ontstaan. 
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Hieruit kunnen we concluderen dat het kunnen aangaan van sociale relaties een effectievere 

detentieperiode met zich meebrengt. Cipiers meer opleidingen en vormingen geven om zo een 

gelijkwaardiger contact met gedetineerden te kunnen aangaan, lijkt hierbij een meerwaarde. Het 

Noors systeem schiet tekort wanneer we kijken naar de grotere gevangenissen waar er minder tijd 

is om een band op te bouwen.  

 

Net omdat deze sociale banden zo belangrijk zijn voor een meer humane detentie, kunnen we ook 

inspiratie halen uit de forensische psychiatrie. Daar waar de psychiatrie begeleiding zal bieden aan 

mensen met een psychiatrische problematiek, zal de forensische psychiatrie zich richten op 

mensen met een psychiatrische problematiek die, omwille daarvan, een delict gepleegd hebben. 

De forensische psychiatrie kan men bekijken als een tussenvorm van de psychiatrie en de 

gevangenis. Naast cipiers zijn er een psychiater, sociaal assistenten, begeleiders en therapeuten 

aanwezig. Er is daardoor veel meer sociaal contact mogelijk en daarnaast ook een betere opvolging 

per cliënt. Verdere aanvullingen vanuit de forensische psychiatrie zullen doorheen deze 

bachelorproef gemaakt worden net omdat zij een meerwaarde bieden voor het beschrijven van 

deze doelgroep en de verschillende thema’s die zij aanhalen bij het beeldend (therapeutisch) 

werken.  

 

 

1.2 Het publiek aan de hand van de structuren 

 

Naast de strikte structuur die er heerst binnen de gevangenis waardoor het therapeutisch werken 

kan bemoeilijkt worden, mogen we niet uit het oog verliezen dat ook de doelgroep zelf, waar we 

mee aan de slag gaan, nog steeds onze prioritaire aandacht vraagt. Zonder de singulariteit van elk 

subject uit het oog te verliezen, stellen we vast dat we als therapeut geconfronteerd worden met 

de drie verschillende structuren die Lacan uitgewerkt heeft. In dit hoofdstuk worden de drie 

structuren kort geschetst, maar moeten we wel een alertheid behouden als het gaat over 

perversie.  

 

Daar waar we in de praktijk geregeld te maken krijgen met psychose en neurose, zal een subject 

binnen de perversie zich niet snel vrijwillig komen aanmelden. Daarnaast hebben zij een omstreden 

relatie met de wet. Enerzijds zullen zij de wet proberen handhaven en anderzijds zullen zij diezelfde 

wet overtreden. De theorievorming over perversie is daardoor voornamelijk geschreven vanuit de 

verplichte hulpverlening, zoals de forensische kliniek of collocatie en geeft ons een vertekend beeld 
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omdat zij steeds beschreven worden als ‘daders’ (Verhaeghe, 2009, p.335). In hoofdstuk 1.2.4 zal 

hier dieper op worden ingegaan.   

 

 

1.2.1 De imaginaire en symbolische identificatie 

 

Om zicht te krijgen op de structuren en hoe deze tot stand komen, is het aangewezen om eerst stil 

te staan bij de imaginaire en de symbolische identificatie. 

 

In de ontwikkeling van het kind gaat het imaginaire, het symbolische vooraf. Het kind zal zich voor 

de eerste keer als een totaliteit ervaren op het moment dat het zich herkent in de spiegel (Taccoen, 

2005, P.30). Dit doordat het zijn lichaam eerst als verbrokkeld zal waarnemen (Demuynck, 2016, 

p.18).  

 

“Deze identificatie is voor een kind zowel noodzakelijk als vervreemdend. Noodzakelijk omdat het 

kind, dankzij het beeld, zichzelf als een eenheid kan zien (…), een volledig samenvallen met zichzelf. 

Vervreemdend omdat men in de realiteit niet die eenheid (…) is die men zichzelf voorhoudt” 

(Taccoen, 2005, P.30).  

 

Naast deze imaginaire identificatie, staat de symbolische identificatie, waarbij men zich zal 

identificeren met een betekenaar. Deze betekenaar, een woord, zal echter nooit omvattend 

genoeg zijn, het ‘ik’ zal hier nooit volledig mee samenvallen. Hiervoor moet een prijs betaald 

worden, we dienen ons tekort te aanvaarden. Zo maken we onszelf los uit de betekenis van de 

Ander en verwerven we een eigen verlangen (Taccoen, 2005, pp. 30-31).  

 

In deze imaginaire en symbolische identificaties spelen nog andere actoren mee. Enerzijds is er het 

verlangen van de moeder dat voor het kind onvoorspelbaar is. Zij zal reageren op het appel dat het 

kind op haar maakt, maar ook verdwijnen (Demuynck, 2016, p.46). We kunnen hier de link met de 

imaginaire identificatie maken. Het verlangen van de moeder zal een spiegel zijn voor het kind. Het 

gaat, of probeert toch zo goed mogelijk, in te gaan op diens appel. Het houdt het kind een spiegel 

voor van wat het zou willen.  

 

Toch is er ook iets buiten het kind dat het verlangen van de moeder oriënteert en dat is de Naam-

van-de-Vader. Hierdoor wordt het kind geconfronteerd met de wet, er is een begrenzing. Het kind 

kan niet alles betekenen voor de moeder en hier zien we dan ook het symbolische tekort zijn 

toetreding maken. Wanneer men zich onderwerpt aan deze wet, aan een cultuur met zijn regels en 
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afspraken, aan de wetten van de taal, en daarmee samengaand het tekort, noemen we dit de 

castratie. Ten opzichte van de castratie zijn drie posities mogelijk: de neurose, de psychose en de 

perversie ((Demuynck, 2016, p.46).  

 

 

1.2.2 Neurose 

 

In de neurose wordt de castratie verdrongen (Demuyck, 2016, p.47). Een voor de hand liggend 

voorbeeld is de taal. De neuroticus houdt zich aan de wetten van de taal, maar zal tegelijkertijd het 

feit verdringen dat hij zich daaraan houdt. Hij doet alsof de taal hem eigen is. Dat wat verdrongen 

wordt, keert bij de neuroticus terug in het onbewuste en zal zich uiten in de herhaling van diens 

spreken en zijn symptomen (Demuyck, 2016, p.47). 

 

Binnen de neurose komen er verschillende vormen voor, toch kunnen we stellen dat het verbod 

centraal staat. Dit komt voort uit het verbod op incest dat de Naam-van-de-Vader symboliseert. De 

fantasie van de neuroticus zal zich dan ook fixeren op het verbodene (Geldhof, 2016, p.136). Bij de 

dwangneuroticus zal de plaats van de vader ingevuld worden door de autoritaire vader die 

niemand mag invullen. Zo zal binnen verschillende religieuze systemen de waarheid verkondigd 

worden als een waarheid van God met zeer strenge regels. Deze worden opgevolgd door 

bijvoorbeeld een priester, rabbijn of imam, waardoor deze veel macht krijgen omdat zij zorgen dat 

deze wet nageleefd wordt. (Taccoen, 2005,pp.97-98). 

 

 

1.2.3 Psychose 

 

Bij de psychose zal de Naam-van-de-Vader verworpen worden en daarbij ook de castratie 

(Demuynck, 2016, p.69). De psychotische subjectwording is radicaal anders dan die bij de neurose 

en de perversie en kan vooral in negatieve termen begrepen worden. Er is een totale afwezigheid 

van de Naam-van-de-Vader waardoor het tekort van de Ander niet wordt betekend in fallische 

termen. De oorspronkelijke aandrang die de basis vormt voor het tekort en het verlangen, blijft bij 

de psychoticus in zijn oorspronkelijke vorm bewaard. Hij wordt geconfronteerd met een teveel aan 

jouïssance (genot) en weet daar moeilijk mee om te gaan (Verhaeghe, 2009, p.359). Wanneer er 

van buitenaf een appel wordt gedaan op de Naam-van-de-Vader, kan de psychose declencheren, 

uitbreken (Demuynck, 2016, p.71). Net omdat de psychoticus niet de luxe bezit van een gedeelde 

taal en daarbij aansluitend geen oplossing om met het Reële (dat wat buiten het talige valt) om te 
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gaan, moet hij zijn eigen oplossingen zoeken (Verhaeghe, 2009, p.356). Imaginair kan dit zijn dat ze 

zich overidentificeren met een bepaald beeld, zoals een beroep of een persoon. Symbolisch 

kunnen oplossingen liggen in het zich verdiepen in “een bepaald soort literatuur, of aan wetteksten 

en een nieuwe sociale orde bedenken”, maar het kan ook een reële oplossing “via automutilatie 

waardoor een teveel aan genieting of drift afgevoerd wordt”. Ook wanen zijn een oplossing om zo 

een wereld terug op te bouwen (Demuynck, 2016, p.71).  

 

 

1.2.4 Perversie 

 

Daar waar de neuroticus de Naam-van-de-Vader zal verdringen en de psychoticus deze zal 

verwerpen. Zal het perverte subject de Naam-van-de-Vader loochenen. Zoals eerder vermeld zal hij 

daardoor de conventionele wet kennen en tegelijkertijd loochenen en daarbij dus ook hetzelfde 

doen met de wet van de taal. Hij kan zowel de conventionele moraal verdedigen, zelfs opleggen 

aan iemand en tegelijkertijd deze overtreden, net omdat hij weet dat het conventies zijn. Sterker 

nog, hij heeft deze moraal zelfs nodig om hem te kunnen overtreden. Ook hier kan de link gelegd 

worden met het religieuze aspect, maar dan wel het pedofilie schandaal binnen de kerk. Priesters 

kennen de wet en het verbod dat hen wordt opgelegd, maar overtreden deze tegelijkertijd.  

Al lijkt het voor de neuroticus dat de perverse subject het ultieme genot kan bekomen, zal er angst 

achter zijn gedrag schuil gaan. Hij zal er alles aan doen om macht te hebben over de Ander en 

tegelijkertijd bang zijn om zelf het slachtoffer te worden van de macht en het genot van de Ander 

(Taccoen, 2005, pp. 72-73).  

 

Waar een dwangneuroticus de vader zal zien als een autoritaire vader, zal de pervert de vader zien 

als een zwakke vader om zo zelf de macht uit te kunnen oefenen (Taccoen, 2005, p. 98). Dit door 

de triangulatie van het oedipuscomplex (de verhouding van het kind t.o.v. het verlangen van de 

moeder en de Naam-van-de-Vader) die tot stand komt door de zwakte van de vader of de almacht 

van de moeder. Om met deze almachtige moeder om te kunnen gaan en niet compleet opgeslokt 

te worden door haar verlangen zal een pervert de rollen omdraaien. Hij zal zich identificeren met 

het object dat het tekort van de moeder kan invullen (de fallus). Daarnaast zal de vader dezelfde 

zwakke rol blijven innemen en heeft de pervert ook diens blik nodig om werkelijk te kunnen 

genieten (Taccoen, 2005, p.76). 

 

De moeilijkheid die naar voren treedt bij de behandeling is ten eerste dat het perverse subject zich 

presenteert als mogelijk object van genot in plaats van object van verlangen zoals dat bij de 

neurose voorkomt. De therapeut wordt niet gezet in de positie van de verondersteld-wetende-
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Ander (neurose), maar in die van de verondersteld-genietende-Ander. Het weten ligt dus aan kant 

van de pervert en de therapeut probeert van hem te genieten. Ten tweede kan de therapeut ook in 

de rol worden geplaatst van de passieve, machteloze observator. Het perverse subject heeft 

daarbij de blik ten volle nodig (Verhaeghe, 2009, p.348).  

 

 

1.2.5 Aanvullend: kenmerken van de doelgroep 

 

Naast deze structuren worden we ook geconfronteerd met specifieke kenmerken bij de doelgroep 

die het gevangenschap met zich meebrengt. Dit door het verlies aan een eigen identiteit wanneer 

iemand de gevangenis binnenkomt en zich moet ontdoen van persoonlijke bezittingen, privacy en 

verantwoordelijkheid (Murphy in Liebmann, 1998, p. 26). Goffman (1961) zal dit benoemen als een 

‘totale institutie’ waarbij mensen worden onderworpen aan strikte regels en er geen ruimte 

bestaat voor autonomie.  

 

Hierdoor ontstaat er bij de gevangene een identiteit die niet of nauwelijks overeenkomt met zijn 

oorspronkelijke zelf. Zo wordt het steeds moeilijker om contact te houden met de buitenwereld die  

radicaal verschillend is van de wereld binnen de muren en zorgt ook de angst om zich kwetsbaar op 

te stellen ervoor dat gevangenen een andere persoonlijkheid ontwikkelen (Murphy in Liebmann, 

1998, p.26).  

 

Zo wordt de gevangenis een broeihaard voor sociopathische karaktertrekken. Zeker manipulatie en 

daarmee samengaand het behouden van macht nemen hier een belangrijke plaats in. De 

gedetineerde zal vaak vanaf het eerste contact met een derde proberen diens grenzen af te tasten 

om zo een zekere vorm van controle te behouden (Gussak, 2013, p.333).  

 

Ook agressie kan vrijkomen en ervoor zorgen dat de omgeving op een afstand gehouden wordt. 

Het kan dienen als zelfbescherming en zorgt dat de pijn die onder de agressie ligt, verborgen blijft 

(Pittam in Liebmann, 2008, pp.89-91). 

 

Deze veranderingen in het gedrag worden begrijpelijk wanneer we er onszelf van bewust blijven 

dat dit gedrag normale aanpassingen zijn op een extreme omgeving (Murphy, 1998, p.28). Net 

doordat er vele zaken onuitgesproken blijven, kan beeldende therapie hier een antwoord op 

bieden. Hiervoor staan we eerst stil bij het belang van therapie in het algemeen.  
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1.3 Het belang van therapie 

 

De literatuurstudie van Favril en Dirkzwager (2019) gebaseerd op 24 empirische studies die tussen 

1997 en 2018 uitgevoerd werden, toont aan dat psychische problemen oververtegenwoordigd zijn 

in de Belgische en Nederlandse gevangenissen. Enerzijds kunnen psychische problemen al 

aanwezig zijn voor detentie, anderzijds kan detentie an sich  negatieve effecten veroorzaken op het 

psychisch welbevinden van gedetineerden (Favril & Dirkzwager, 2019, p.7). 

 

“Uit grootschalig onderzoek bij gedetineerden in België blijkt dat bijna de helft (46%) ooit formeel 

werd gediagnosticeerd met een psychiatrische stoornis. Tijdens de detentie rapporteert een derde 

van de gedetineerden ernstige psychische klachten (37%), illegaal druggebruik (30 tot 35%) en het 

gebruik van voorgeschreven psychofarmaca (36 tot 38%)” (Favril & Dirkzwager, 2019, p.21). 

 

Daarnaast zijn zelfmoordgedachten bij sommigen zeer sterk aanwezig. Dit wordt aangetoond door 

het onderzoek dat Favril, Audenaert en Vanderlanden (2017) tussen 2000 en 2016 voerden.  

 

“(Het onderzoek) toont aan dat in die periode 794 gedetineerden in ons land overleden tijdens hun 

detentie. Eén derde (33%) van deze overlijdens waren te wijten aan suïcide. (…) wat overeenstemt 

met gemiddeld 15,4 suïcides per jaar of meer dan één suïcide per maand. De onderzoekers 

noteerden voor deze periode een gemiddelde van 156,2 suïcides per 100.000 gedetineerden; een 

gemiddelde dat ruwweg acht keer hoger ligt dan het zelfmoordcijfer binnen de algemene Belgische 

bevolking over diezelfde periode” (Van Houdt, 20 december 2018).   

 

Ondanks deze alarmerende cijfers werken er voor de Vlaamse en Brusselse gevangenissen slechts 

19 begeleiders van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg en dit voor meer dan 6000 

gedetineerden. “Dat wilt zeggen dat er per gedetineerde zo’n 10 uur kan worden vrijgemaakt [per 

jaar] aan begeleiding…” zegt Vlaams Parlementslid Yasmine Kherbache, “…wat nog niet één 

contactmoment per maand is” (De Jaegere, 15 februari 2018).  

 

Toch toont onderzoek (Lauwaert,2016; Johnson & Granheim, 2012; Johnson, Granheim & 

Helgesen, 2011) aan dat net het sociaal contact de cruciale factor is om herval te voorkomen. Dit 

door belangrijke mentoren, maar ook door cipiers die deze taak kunnen vervullen. Murphy (1998) 

schrijft over haar ervaring als beeldend therapeut in HMP Perth dat ondanks de verouderde 

toestand van het gebouw, gedetineerden het aangenamer vinden om hun straf er uit te zitten net 

door de manier hoe ze er behandeld worden in tegenstelling tot de modernere gevangenissen 

(Murphy in Liebmann 1998, p.21).  
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Hoewel de prevalentie bij gedetineerden hoog is, worden psychische problemen vaak niet 

vastgesteld en/of behandeld tijdens de detentie (Birmingham, 2003; Jakobowitz e.a., 2017; Senior 

e.a., 2013; Simpson & Jones, 2018). Soyez en collega’s (2010) ontwikkelden hiervoor een aangepast 

protocol voor de screening naar psychiatrische problematieken en middelengebruik bij nieuw 

aangemelde gedetineerden, echter wordt dit binnen de Belgische en Nederlandse gevangenissen 

nog niet toegepast. Wetenschappelijk onderzoek wijst nochtans op de noodzaak (NICE, 2017) en de 

effectiviteit (Fazel e.a., 2016; Johnson e.a., 2019; Martin e.a., 2012; Morgan e.a., 2012) van 

psychologische hulpverlening bij gedetineerden.  

 

“Uitdagingen in dit opzicht betreffen onder andere (1) de complexiteit van de psychiatrische 

problematiek bij gedetineerden, (2) de gevangeniscontext zelf, die gericht is op veiligheid en 

controle, en daarmee als ‘antitherapeutisch’ kan worden bestempeld, en (3) het feit dat 

(geestelijke) gezondheidszorg niet de primaire focus vormt binnen de detentiecontext, waardoor 

dit aanbod gemakkelijk onder druk komt te staan” (Favril en Dirkzwager, 2019, p.22). 

 

Dit wilt niet zeggen dat er binnen de gevangenissen geen kansen liggen. Het systeem van detentie 

biedt de mogelijkheid om mensen te bereiken die door de (gespecialiseerde) hulpverlening net niet 

bereikt werden  (Forrester e.a., 2018; Ginn, 2013a; WHO, 2014). Hierdoor kan de detentieperiode 

er voor zorgen psychische ondersteuning te bieden aan een zeer kwetsbare populatie (Favril & 

Dirkzwager, 2019, pp. 22-23). 

 

Hieruit kunnen we concluderen dat het niet goed gesteld is met het psychisch welbevinden van 

onze gevangenen. Therapeutische ondersteuning is dan ook van groot belang als we willen dat de 

gevangenisstraf een positief effect heeft. Het lijkt nu eerder problematisch en zelfs gevaarlijk om 

iemand na zijn straf terug vrij te laten. Zo lang er geen beter kader wordt geboden binnen de 

gevangenis voor het opstarten van therapie en een efficiënte begeleiding, kunnen we ons vragen 

stelen bij de meerwaarde van deze strafvorm.  
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1.4 Het belang van cultuur: De Rode Antraciet 

 

Aan het tekort van persoonlijk contact door zowel therapeutisch begeleiders als cipiers probeert de 

Rode Antraciet tegemoet te komen. 

  

De Rode Antraciet voorziet een cultureel en sportief aanbod in alle Brusselse en Vlaamse 

gevangenissen. Dit met een ploeg cultuur- en sportfunctionarissen. Zij zijn anderhalve dag per 

week aanwezig in de aan hen toegewezen gevangenissen (De Rode Antraciet vzw, 2018, p.133). Zij 

doen dit niet alleen, maar gaan veel samenwerkingen aan met verschillende organisaties en 

hebben een team vrijwilligers die sport en cultuur aanbieden binnen de muren. Zo komen er mooie 

projecten tot stand.  

 

Getuigenissen van gedetineerden vullen de meerwaarde van cultuur aan. Ze zorgen voor 

ontmoeting, het ontdekken van talenten, het doorbreken van de routine, een afleiding, vermaak 

en nuttige tijdsbesteding (De Rode Antraciet vzw, getuigenis van Lucien, 2018, p.108). 

Onderzoek van Bouillon, De Strooper, Donvil en Goguadze (2013) vat dit goed samen. Enerzijds 

trachten deze projecten de kloof tussen binnen en buiten te verkleinen, detentie bespreekbaar te 

maken en zo ook een realistischer beeld te geven van de gevangenis. Anderzijds is er de motivatie 

van de gedetineerden zelf om mee te stappen in deze projecten. Ten eerste heeft dit een positieve 

invloed op hun zelfbeeld. Ze (her)ontdekken hun talenten en kunnen zo ook meer in handen 

nemen. Ten tweede zorgen deze projecten ervoor dat gedetineerden terug de kans krijgen te 

zoeken naar hun identiteit. Ten derde is het ook een zinvolle tijdsbesteding achter de tralies. 

Gedetineerden krijgen de kans zich op een positieve manier te ontplooien, wat belangrijk is voor 

hun terugkeer naar de maatschappij (p.9). 

 

Naast het aanbieden van cultuur is ook het therapeutisch effect dat deze projecten hebben niet 

onbelangrijk. Zo wordt er getracht ervoor te zorgen dat gedetineerden hun ziel kunnen blootleggen 

en zo ook hun frustraties kwijtraken. Er wordt verwacht dat ze leren om samen te werken en 

kritisch kunnen reflecteren over de gevangenis en zichzelf (Bouillon, De Strooper, Donvil & 

Goguadze, 2013, p.10). 
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Dit staat ook geschreven in het Decreet betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening dat 

op 8 maart 2013 werd ingevoerd. De doelstellingen hiervan gaan als volgt: 

 

• De zelfontplooiing van gedetineerden stimuleren;  

• Het sociale, relationele en psychische evenwicht van gedetineerden herstellen;  

• De negatieve gevolgen voor de gedetineerden en hun directe sociale omgeving beperken;  

• De integratie en participatie in de samenleving na de detentieperiode bevorderen; 

• Een proces van herstel tussen dader, slachtoffer en samenleving stimuleren; 

• De kans op herval beperken. 

In de realiteit zien we dat hier niet altijd aan tegemoetgekomen wordt. Dit onder andere door de 

overbevolking in bepaalde gevangenissen en een personeelstekort. Dat justitie moet besparen, 

zorgt voor veel vakbondsacties waardoor de hulp- en dienstverlening als eerste wegvallen. Ook 

stoot het Decreet betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden op 

grenzen. Een tekort aan middelen vanuit de Vlaamse overheid leidt tot onvoldoende aanwezigheid 

van hulp- en dienstverleners binnen de gevangenis. Er kan zo onvoldoende ingespeeld worden op 

de vragen en noden van gedetineerden (De Rode Antraciet, 2018, pp.130-132). 

 

We zien veel creatieve projecten starten binnen de gevangenissen. Cultuur is nu eenmaal een 

basisrecht, ook voor gedetineerden. Toch lopen veel van deze projecten spaak door verschillende 

aspecten. Ten eerste is de Vlaamse gemeenschap wel bevoegd voor de dienstverlening van 

gedetineerden, maar valt justitie onder de bevoegdheid van de federale overheid. Die afstemming 

blijft een moeilijke oefening ondanks er een samenwerkingsakkoord bestaat tussen beide. Ten 

tweede verschilt de focus voor cultuur sterk per gevangenis. Omdat er geen specifieke criteria zijn 

over wat er net aangeboden moet worden, laten sommige gevangenissen deze sociaal culturele 

ateliers en lessen al snel vallen. Daarnaast hangt het ook af van de directeur per gevangenis of deze 

daar meer of minder op wil inzetten. Ten derde is er het personeelstekort voor deze projecten. De 

Rode Antraciet bijvoorbeeld heeft weinig vaste beroepskrachten in dienst waardoor ze niet steeds 

aanwezig kunnen zijn om al deze projecten ten goede te ondersteunen. Ten vierde zijn er ook de 

financiële tekorten. Elk artistiek project moet eerst op zoek gaan naar de nodige middelen alvorens 

van start te kunnen gaan (De Rycke, 15 januari 2014).  

 

Naast deze beleidsmatige en budgettaire hindernissen, botsen we ook op dieper liggende 

aspecten. Zo zijn gevangenissen gebouwd om mensen van elkaar af te zonderen en hen tot inkeer 

te doen komen door stilte, eenzaamheid en gebed. Tussen 1960 en 1970 is de visie hierover 

veranderd. Door criminologische onderzoeken is er bewezen dat deze aanpak niet werkt. Toch is 
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de structuur van gevangenissen hetzelfde gebleven en dat staat haaks op de culturele projecten die 

er aangeboden worden. Zo stelt het personeel van de gevangenissen nog steeds veiligheid het 

meest voorop, terwijl er vanuit het creatieve aspect veel menselijker met elkaar wordt omgegaan 

(De Rycke, 15 januari 2014). 

 

Het belang van cultuur binnen de gevangenis is groot. Dat de effecten van deze culturele projecten 

therapeutisch kunnen zijn, is voor de hand liggend. De knelpunten bevinden zich dan ook eerder op 

vlak van tijd, groepsdynamica en het financiële aspect. Projecten zijn vaak tijdelijk, waardoor 

gedetineerden onvoldoende kunnen worden opgevolgd. Omdat het steeds in groepsverband is, 

vallen er sommigen uit door onderlinge conflicten en de projecten zijn steeds afhankelijk van giften 

(Bouillon, De Strooper, Donvil & Goguadze, 2013,p.12). Net doordat deze projecten meer 

participatie vragen, zien we dat dit niet voor iedereen even evident is. Gedetineerden beschikken 

niet steeds over voldoende mogelijkheden om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Omdat ze 

daarnaast gewend zijn geraakt om mee te draaien in een strakke structuur, zijn deze projecten, 

met meer vrijheid, niet altijd even evident. Het vraagt dan ook het nodige contact en veiligheid 

alvorens ze openlijk zullen spreken. Wat ook meespeelt is de visie van het gevangenispersoneel. 

Omdat zij meer inzetten op veiligheid, kunnen ze moeilijk om met de participatie die deze 

projecten soms vragen (De Rode Antraciet vzw, 2018, pp. 124-125). 

 

De meerwaarde die de Rode Antraciet sinds 2004 biedt, is van groot belang. Het gaat over meer 

dan cultuur alleen, dat is wel duidelijk. Dat valt ook op tijdens de tekenles. “Als we hier zitten, zijn 

we voor even gewoon mens en geen gevangene” zei M. een keer. Meer ondersteuning vanuit een 

therapeutisch kader zou er voor kunnen zorgen dat er enerzijds een betere opvolging kan zijn van 

de persoonlijke thema’s waar gedetineerden op botsen tijdens deze creatieve projecten en 

anderzijds ook een doorstroom betekenen van gedetineerden naar het creatief aanbod.   
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Hoofdstuk 2:  

Het opstarten van therapeutische processen 

 

2.1 Beeldende therapie binnen de gevangenis 

 

Beeldende therapie binnen de gevangenis is niet evident. In vorig hoofdstuk is te lezen dat de 

setting als ontherapeutisch bestempeld kan worden, dit doordat veiligheid steeds prioritair is en er 

daardoor veel regels gelden. Daarnaast mogen we niet vergeten dat ook de doelgroep uitdagingen 

met zich meedraagt. De gedetineerden hanteren onderling hun eigen regels en het tonen van 

zwakte is niet evident wanneer daar misbruik van kan worden gemaakt (Gussak in Howie, Prasad 

en Kristel, 2001, p.330).  

 

Toch kan beeldende therapie aan beide aspecten tegemoetkomen. Zo heeft het beeldend werken 

een directe link met “Instinctieve impulsen” als agressie, seksualiteit en ontsnapping die 

onderdrukt moeten worden binnen de gevangenis (Gussak in Howie, Prasad en Kristel, 2001, 

p.329) en staat het toe om kwetsbaarheid te tonen zonder dat dit benoemd dient te worden 

(Murphy in Liebmann,1998, p.30). Ook houdt het beeldend werken in dat er een product ontstaat 

dat opgeborgen kan worden, waardoor er eventueel later op kan worden teruggekomen wanneer 

iemand wel de nood of zekerheid voelt om zaken onder woorden te brengen (Murphy in Liebmann, 

1998, p.32). 

 

Daaraan kan nog worden toegevoegd dat door zowel de gevangenis als controlerend instituut als 

door de bedreiging van de ander die er heerst, gevangen genoodzaakt zijn om een bepaald 

(sociopathisch) gedrag te ontwikkelen als overlevingsmechanisme. Beeldend werken kan er voor 

zorgen dat iemand de kans krijgt zijn identiteit opnieuw uit te vinden of te herontdekken (Gussak in 

Howie, Prasad en Kristel, 2001, p.331).  

 

Tijdens de tekenles vertaalde dit zich als volgt:  

“Door te schilderen creëer ik mijn eigen wereld, maar dan één zonder pijn. (…) Zo geef ik vorm aan 

mijn eigen vrijheid, want vrijheid zit in je hoofd besef ik nu.”  

“Je hebt mij aan het denken gezet. Ik schilder alleen maar dieren omdat ik mensen haat. Nu wou ik 

een moeder met kind schilderen. Ik vind dat ik mijn eigen thema’s onder ogen moet komen.”  

“Ik ben steeds bezig met het maken van een parallelle wereld, een leven dat ik had kunnen leven. 

De zee komt terug in mijn werk en die vrouw kijkt in het niets. Doen we dat niet allemaal?” 
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Naast deze bevestigende voorbeelden kwam er tijdens de tekenles ook een ander aspect naar 

voren omdat de lessen ook op een tijdverdrijf kunnen lijken, of zoals S. het verwoordde: “Ik heb 

hier mijn opleiding elektricien gevolgd en ben nu bezig met een opleiding kunstgeschiedenis. Ik 

volg de lessen filosofie en schrijf mij in voor verschillende workshops. Zo kom ik ook naar de 

tekenles. In de gevangenis moet je bezig blijven.” Zo kan in vraag gesteld worden of beeldend 

werken automatisch een therapeutisch aspect in zich meedraagt en kan het aan te raden zijn om 

als therapeut voldoende tijd te nemen om met gedetineerden in dialoog te gaan en samen te 

zoeken naar wat beeldend werken voor hen te bieden heeft.  

 

Ondanks de voordelen die het beeldend werken kan bieden, heeft het als nadeel dat door de 

strikte regels rond veiligheid niet elk materiaal wordt toegelaten. Deze regels zijn voor de beeldend 

therapeut een uitdaging en verschillen per gevangenis en gevangenisdirecteur. Scherpe 

voorwerpen als scharen of beitels worden niet steeds toegelaten. Klei is een verdacht materiaal 

omdat het kan dienen om er sleutelgaten mee op te vullen of er afdrukken van sleutels mee te 

maken (Gussak in Howie, Prasad en Kristel, 2001, p.330). Een voordeel daarentegen is dat mensen 

op een creatieve manier leren omspringen met het materiaal dat voorhanden is (Gussak in Howie, 

Prasad en Kristel, 2001, pp 331-332). Ook in Leuven Centraal mogen geen scherpe voorwerpen 

gebruikt worden en zijn klei en kneedgommen verboden. Fixatief is toegelaten, maar staat in een 

ander lokaal op een andere gang. Dit als beeldend therapeut in vraag blijven stellen en 

ondertussen de nodige kennis verwerven van het materiaal dat voorhanden is en hoe dit op 

verschillende manieren gebruikt kan worden, is daarbij belangrijk. 

 

Naast het materiaal is ook het gegeven tijd een factor waar beeldende therapie aan tegemoet kan 

komen. Voor de vrije burger zijn heden, verleden en toekomst andere begrippen dan voor 

gedetineerden “…Whose future may be so far in the distance as to be meaningless, whose past 

undoubtedly contains devasting events, and whose present reality is the bleakness and boredom of 

jail life” (Murphy in Liebmann, 1998, p.15). Of zoals E. het in Leuven Centraal verwoordde: “In de 

gevangenis staat de tijd stil”.  

 

In het Engels benadrukt het woord ‘prison-time’ dit. Onze tijd is niet dezelfde als die van 

gevangenen. Terwijl het leven buiten de gevangenis verder gaat, ervaren gevangenen een steeds 

groter wordende kloof tussen zichzelf en hun vrienden en familie. Communicatie loopt hierdoor 

spaak. Familie en/of vrienden voelen zich schuldig wanneer ze praten over leuke activiteiten en 

ervaringen die ze hebben meegemaakt en langs beide kanten willen ze elkaar niet lastig vallen of 

ongerust maken met zaken waar ze mee worstelen in hun dagdagelijks leven. Beeldend materiaal 

aanreiken tijdens deze momenten van ontmoeting kan communicatie op gang trekken en de kloof 
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dichten. Daarnaast zorgt beeldend werken ook voor een ander aspect van ‘prison-time’. Met kunst 

bezig zijn overstijgt deze tijd net, geeft de mogelijkheid om trots te zijn op zichzelf en zorgt ook hier 

voor een aangenamere communicatie naar vrienden en familie toe. Net omdat het creatief 

werken, zij het met kunst, toneel, muziek of dans, het gevangen zijn voor even achter zich laat 

(Murphy in Liebmann, 1998, p.35).  

 

Dat beeldend werken therapeutische aspecten met zich meedraagt, werd eerder al besproken. Nu 

zal de beeldend therapeut zich richten op onderliggende factoren die gepaard gaan met het verlies 

aan contact met de buitenwereld en zichzelf, zoals woede en verdriet. Beeldende therapie zal net 

de focus leggen op het leren (h)erkennen van deze emoties en een steun bieden bij het verdriet dat 

iemand ervaart om afscheid te moeten nemen van de vrijheid en daardoor het contact met 

vrienden, familie, maar ook zichzelf verliest (Murphy in Liebmann, 1998, p.35).  

 

Waar we in dit hoofdstuk nog te weinig de focus op hebben gelegd, is de agressie die vrij kan 

komen doorheen de therapie. Net doordat gedetineerden een wantrouwen voelen naar anderen 

toe, zal ook de therapeut gewantrouwd worden. Als therapeut moeten we ons bewust blijven, dat 

door onze interventies een gedetineerde/cliënt zich bedreigd kan voelen en hier eventueel met 

agressie op reageert (Gussak, 1997a). De uitdaging is dan ook om als therapeut niet te verdacht 

over te komen met de interventies die we maken (Gussak, 1997b). Doordat er bij beeldende 

therapie een derde factor in het spel zit, namelijk het beeldend product, hebben we de 

mogelijkheid om via een omweg de cliënt te benaderen (Gussak in Howie, Prasad en Kristel, 2001, 

p.331). Door het beeldend werken, ontdekt de cliënt een sociaal aanvaardbare manier om agressie 

te tonen, waarna er aan onderliggende aspecten gewerkt kan worden als trauma, verdriet en angst 

(Pittam in Liebmann, 2008, p.100). 

 

Als laatste, maar hier op aansluitend, kan het zijn dat de agressie tot stand komt door de 

overdracht naar een vrouwelijke therapeut, wanneer we werken met mannelijke 

zedendelinquenten. Daar waar in Noorwegen er meer vrouwelijke dan mannelijke cipiers werken 

om agressie tegen te gaan, is er een verschil wanneer een therapeutische relatie tot stand komt. 

Freud (2006[1915-17]) beschrijft de overdracht als een projectie van gevoelens door de cliënt op 

de therapeut. Belangrijk hierbij is dat deze gevoelens niet voor de therapeut zelf zijn bedoeld. Ze 

worden gekenmerkt doordat ze een herhaling zijn van voorafgaande relaties en ze zijn dus 

afkomstig uit een andere bron. De therapeut dient ervoor te zorgen om hier niet aan toe te geven 

maar deze ook niet botweg af te wijzen (pp. 587-589). Zo beschrijft Aulich (1998) een casus waarin 

een cliënt haar begint te bedreigen, waardoor het team beslist de therapie te stoppen. Toch blijft 
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zij in vraag stellen wanneer iets als non-therapeutisch moet gezien worden en of het tijdelijk met 

een mannelijke therapeut in duo werken, niet sterker aan te raden is (pp. 180-181).  

 

Samenvattend kunnen we stellen dat beeldende therapie een positieve invloed heeft in de 

gevangenis “(…) where people have an urgent need to be heard, but where revealing too much is 

risky” (July Murphy, 1998, p.30). Het beeldend werkstuk draagt bij aan de veiligheid om emoties en 

gevoelens te uiten en er mee om te gaan. Daarnaast zullen de controle en de vele regels die er 

heersen binnen de gevangenis, een belemmering vormen ten opzichte van het materiaal gebruik. 

Als beeldend therapeut kunnen we trachten deze regels in vraag te stellen om zo verandering te 

bekomen.   

 

 

2.2 Rol van leerkracht vs. rol van therapeut 

 

Ondanks de overlappingen die beeldend werken en beeldende therapie met zich meedragen, 

blijven er verschillen voelbaar. Hierdoor kan het van belang zijn om stil te staan bij het verschil 

tussen de rol van tekenleerkracht en die van beeldend therapeut. 

 

Wanneer er gekeken wordt naar de tekenleerkracht probeert deze zijn leerlingen aan te moedigen 

om door beeld hun bevindingen en ideeën te onderzoeken en er een beeldend product van te 

maken. Daarnaast zorgt het leren van kunst ervoor dat we informatie over onze omgeving kunnen 

verzamelen door onze zintuigen. In de gevangenis is de tekenles gericht op het leren door het te 

doen. Zo kunnen gevangenen hun talenten (her)ontdekken en houdt het afstand van de strikte 

academische benadering waar sommigen vroeger op afketsten. Communicatie is impliciet, net 

doordat er een uitdrukking wordt gegeven via beeld aan ervaringen. Dit is belangrijk voor 

gevangenen omdat niet iedereen even sterk is in zichzelf uitdrukken. Tekenlessen en beeldende 

therapie zullen overlappingen vertonen, zeker wanneer het gaat over het ontwikkelen van een 

totaal zelfbeeld. Beeldende therapie zal dieper ingaan op onderwerpen die zich aandienen in het 

beeld om zo de verdrongen emoties en gevoelens terug te aanvaarden. Het aanleren van zo goed 

mogelijke technieken is voor de therapeut van minder belang. “For the art therapist, a painting is a 

means to an end, not an end itself” (Riches in Liebmann, 1998, pp.79-80).  

 

Dit gezegd zijnde is het in de gevangenis moeilijk om de tekenles los te koppelen van 

gevoelsmatige processen die ontstaan en is het ook voor een tekenleerkracht aan te raden om zich 

meer te verdiepen in de beeldende therapie (Edwards in Liebmann, 1998, p.123). Hierdoor kunnen 

we de tekenleerkracht ook de rol toewijzen van agogisch begeleider om zo het verschil tussen 
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beide rollen te benaderen. Daar waar de agogisch begeleider zal inzetten op begeleiden, zal de 

beeldend therapeut zich richten op behandelen. In de praktijk zien we echter dat ook deze rollen 

niet zo duidelijk af te bakenen zijn. (Schweizer, 2004, pp. 1-2). De rol van tekenleerkracht en de rol 

van therapeut geraken zo in elkaar verweven. Zo vielen er in Leuven Centraal geregeld uitspraken 

als: “Ik wil zo goed mogelijk kunnen arceren” of “Ik wil heel goed worden in het tekenen van 

schedels.” Als tekenleerkracht meer diepgang krijgen in deze vragen en zo ook het verdere proces 

door kennis te hebben van een therapeutische houding kan hierbij een meerwaarde zijn. Zo 

beschrijft Edwards (1998) dat hij vanuit het geven van tekenlessen de nood voelde om de opleiding 

beeldende therapie aan te vatten. Ondanks dat hij nu als beeldend therapeut aan de slag is, blijven 

de gedetineerden de therapie benoemen als tekenles. Op zich hoeft dit geen probleem te zijn en is 

wat er gebeurt tijdens de sessies waar het in wezen om draait (p. 123).  

  

Wat het moeilijker maakt om therapeutisch aan de slag te gaan binnen Leuven Centraal is het 

vrijwillig engagement dat de tekenleerkracht opneemt. Zo wordt het moeilijk om gedetineerden op 

te volgen wanneer ze afwezig zijn en ontbreekt de gedragenheid door opvolging van een team 

hierbij. Door vanuit verschillende perspectieven informatie te vergaren over een cliënt kan er een 

breder beeld worden geschetst van diens functioneren. Daarnaast kunnen frustraties of 

onzekerheden van de therapeut binnen een team een plaats krijgen.  

 

 

2.3 Beeldende therapie in groep 

 

Een volgend aspect binnen het gevangeniswezen is het groepsgericht aanbod dat gegeven wordt. 

Bij de tekenles wordt de groep samengesteld op basis van het vrijwillig engagement en de 

motivatie die gedetineerden willen opnemen. Bij beeldende therapie zal dit meestal niet met een 

vrijwillig engagement gepaard gaan. Het is daarom belangrijk bij de opstart van beeldende therapie 

om stil te staan bij de samenstelling van de groep.  

 

Ondanks dat ze allemaal een delict hebben gepleegd en hiervoor lange tijd moeten zitten, zullen er 

weinig vriendschappen tussen gevangen ontstaan. De enige banden zijn die van de verschillende 

groepen van gedetineerden onderling waar je wel of niet toe behoort en die bepalen wie wel of 

niet ‘ok’ is. Dit maakt het moeilijk om een groep samen te stellen waar er vertrouwen kan ontstaan 

omdat het niet altijd geweten is hoe de gedetineerden zich onderling verhouden. (Murphy, 1998, 

p.23) 
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Zo beschrijft Niek Baeten (2007) hoe hij individueel aan de slag gaat met zijn cliënten en na het 

afronden van de therapie hen kan doorverwijzen naar het beeldend atelier. Nu gaat dit er niet 

steeds zo aan toe. Murphy (1998) stelt haar groepen samen in samenspraak met de psycholoog. In 

de forensische psychiatrie zullen de groepen worden opgedeeld aan de hand van de symptomen 

zoals bijvoorbeeld zedendelicten, verslaving, persoonlijkheidsstoornissen,… 

 

Ondanks dat het niet steeds even evident is om in groep te werken heeft beeldende therapie als 

meerwaarde dat het een individueel aspect met zich meedraagt. Het beeldend werken maakt het 

mogelijk om met je gedachten en gevoelens bezig te zijn of je net te laten leiden door impulsen, 

zonder dat de omgeving het doorheeft. Het is daarom in deze context niet steeds nodig om een 

nabespreking te houden, net omdat de omgeving als onveilig kan ervaren worden (Gussak in 

Howie, Prasad & Kristel, 2013, p.329). Beeldende therapie is voornamelijk individueel al kan er een 

groepsopdracht gegeven worden wanneer dit nodig is (Aulich in Liebmann, 1998, p.171). 

 

Murphy (1998) beschrijft dat de beeldende groepsopdrachten gedetineerden te veel doen denken 

aan het spelen van ‘schooltje’ wat niet overeenstemt met het macho imago dat ze willen hoog 

houden. Zij zal soms een thema opwerpen om aan te werken, maar laat hen ook alleen aan de slag 

gaan. Ook wanneer beeldende therapie wordt opgelegd kan er enerzijds een weerstand zijn door 

de link die gelegd wordt met school, wat voor velen een negatieve ervaring is geweest. Beeldend 

werken wordt vaak beschouwd als kinderachtig, wat niet past bij het imago dat iemand wil hoog 

houden voor de groep. Anderzijds kan therapie voor diegenen die worden geacht goed te zijn in 

kunst verwarrend zijn, omdat het hen niet toestaat op anderen indruk te maken (Aulich in 

Liebmann, 1998, p.171). Toch wil dit niet zeggen dat we het groepsproces compleet moeten 

stilleggen. Belangrijk is het om eerst voldoende vertrouwen te winnen, zodat een dialoog kan 

geopend worden met zichzelf en de therapeut (Cronin in Liebmann, 1998, p.119).  

 

Daarnaast is het niet onbelangrijk om als therapeut stil te staan bij het gegeven van de gevangenis. 

Daar waar in de psychiatrie mensen zich zullen beschrijven als patiënten of cliënten, met het oog 

op beter worden, zal de gemeenschappelijke factor in de gevangenis net zijn dat ze er niet willen 

zijn. Het lokaal wordt daardoor gebruikt voor verschillende redenen: beeldend aan de slag gaan, 

hun werk tonen dat ze gemaakt hebben op cel, gewoon voor een babbel of uit nieuwsgierigheid 

(Murphy in Liebmann, 1998, p.21). Dit kan bevestigd worden vanuit de eigen praktijkervaring. Zo 

werd het tekenlokaal in Leuven Centraal gebruikt om beeldend aan de slag te gaan, maar kon het 

net zo goed zijn dat iemand de stiften op merk begon te ordenen of een lijst opmaakte van het 

materiaal dat opnieuw aangekocht moest worden. Ook kwamen er geregeld gedetineerden een 

kijkje nemen of een praatje slaan. Het blijft daarbij van belang om in vraag te stellen wat je eigen 



 23 

verlangen is als therapeut of tekenleerkracht en welke meerwaarde je kan bieden, zelfs als iemand 

niet beeldend aan de slag gaat. Wel zal deze manier van werken sterk verschillen per setting en 

zullen er bijvoorbeeld in de forensische psychiatrie, waar er naar einddoelen wordt toegewerkt, 

andere regels gelden over aanwezigheid en inspanning.    

 

 

 2.4 Werkwijzen  

 

Net omdat beeldende opdrachten niet altijd even goed onthaald worden, dient er ook gekeken te 

worden naar de verschillende werkvormen die de beeldend therapeut kan opnemen. Hierbij kan  

inspiratie worden gehaald binnen de forensische psychiatrie. Marijke Rutten-Saris (2001) 

bijvoorbeeld werkt met pedoseksuele psychiatrische cliënten. Zij gebruikt de methode Scheppende 

Lichaamstaal (SLT) die wordt toegepast bij cliënten met een ontwikkelingsstoornis (Rutten-Saris in 

Schweizer, 2001, p.110).  

 

“Het mens- en maatschappijbeeld van SLT gaat uit van filosofieën die de nadruk leggen op de hele 

mens, de zich ontwikkelende en emanciperende mens, de scheppende mens” (Rutten-Saris in 

Schweizer, 2001, p110).   

 

Interesse voor beeldende therapie wordt gewekt wanneer verbale communicatie ongeschikt of 

onmogelijk blijkt te zijn (Plokker, 1960; Sandle, 1998). Doorheen de jaren zijn er dan ook 

verschillende psychotherapeutische methodieken ontwikkelt om zo de communicatie te stimuleren 

tussen de cliënt en de therapeut. Als eerste wordt er gezorgd voor een veilige non-verbale ruimte 

waarin de mogelijkheid tot stand komt om uitbeeldend en voorstellend te werken (Liebmann, 

1994; Tamminmen 1996) met als doel om het verbale, het bewuste en het artistieke te stimuleren 

bij de cliënt (Rutten-Saris in Schweizer, 2001, p.109).  

 

Laten we niet vergeten dat binnen de forensische psychiatrie het uitbannen van 

delictgevaarlijkheid, ter bescherming van de maatschappij voorop staat. Rutten-Saris (1992) zal als 

eerste zorgen voor het tot stand komen van een therapeutische band, om van daaruit te werken 

aan een zo volledig mogelijke set van Interactie-structuren. Volgens Stern (1985), Rutten-Saris 

(1992) en Dornes (1994) zijn dit impliciete neurobiologische structuren die stammen vanuit de 

kindertijd en het hele leven lang aanwezig blijven (Rutten-Saris in Schweizer, 2001, p.110).  

“Het doel is dat de cliënt daarmee impliciete Interactie-structuren ontwikkelt waarmee hij een 

intrinsieke motivatie tot leren over zichzelf, anderen en de wereld verwerft” (Rutten-Saris in 

Schweizer, 2001, p. 143).  
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De Interactie-structuren zijn zowel passieve als actieve ontwikkelingen en lopen gelijk met de 

ontwikkeling van het Gewaarzijn van het Zelf (passief) en de ontwikkeling van het Bewegen (actief). 

Wanneer men niet vrij kan beschikken over deze Interactie-structuren dan zal “…(de) 

communicatie schematisch, chaotisch, defensief of afhankelijk van anderen (worden)” (Rutten-

Saris in Schweizer, 2001, p.126). 

 

Waarbij Rutten-Saris (2001) de link legt tussen kinderen met pervasieve ontwikkelingsstoornissen 

en haar cliënten met een pedoseksuele psychiatrische problematiek, zal Murphy (1998) Winnicott 

aanhalen als omkadering voor het werken binnen de gevangenis. Dit omdat zijn model van de 

ouder-kind relatie hier kan toegepast worden. Het schept een beeld van de gevangene als iemand 

die door omstandigheden machteloos of ‘kinds’ wordt gehouden en daardoor afhankelijk wordt 

gemaakt van een instelling die onderdak en voedsel biedt (Murphy in Liebmann, 1998, p.15).  

Winnicott (1981) beschrijft de ‘holding environment’ als een plek waar iemand de ruimte wordt 

geboden om creatief te groeien door middel van spel, maar ondertussen veiligheid ervaart door de 

zorg van de ouder(s). Wat de gevangenis biedt, is dus niet goed genoeg omdat iemand een ruimte 

nodig heeft om te experimenteren met slagen en falen, maar ondertussen ook vertrouwen moet 

krijgen om dit te mogen doen. Haar insteek is om beeldende therapie als middel te gebruiken om 

wel tot deze creatieve groei te komen en zo de gevangen hun eigen sterktes te laten herkennen en 

ontwikkelen (Murphy in Liebmann, 1998, p.16).  

 

Haggood (1998) die net als Rutten-Saris werkt met pedoseksuele mannen, stelt in vraag of een 

psychodynamische aanpak wel werkt. Zij focust meer op de cognitieve en gedragsmatige aspecten 

om zo een bewustzijn te creëren bij haar cliënten van waaruit deze daden voorkomen. Het 

begrijpen van dit gedrag laat zij uitwerken door middel van het beeldend werken zodat zij zich 

bewust worden van situaties die ervoor zorgen dat ze overgaan tot een zedendelict. Zo kan 

beeldende therapie ervoor zorgen dat ze hun problemen en gevoelens begrijpen, hun irrationeel 

denken kunnen veranderen en uiteindelijk een betere manier vinden om hun gedrag te beheersen 

(Haggood in Liebmann, 1998).    

 

Net omdat een gevangenis of forensische psychiatrie onderhevig is aan veel regels en we te maken 

hebben met een doelgroep die bepaalde grenzen overschreden heeft, kan de link met 

gedragstherapie al snel gemaakt worden. Smeijsters (2012) vraagt daarom aandacht over het 

onderzoek (LeDoux, 1998; Damasio, 2003) dat neuropsychologen hebben gevoerd rond het 

losstaand aspect van emoties en gevoelens ten opzichte van het cognitief handelen. Daarnaast 

toont psychologisch onderzoek (Dijksterhuis, 2007) aan dat het ‘onbewuste weten’ een belangrijke 
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rol speelt bij het oplossen van problemen. Hieruit kunnen we concluderen dat er zich onder de 

oppervlakte van het bewuste weten, ook andere zaken afspelen die ons denken, handelen en 

voelen bepalen. Beeldende therapie kan daardoor dus tegemoetkomen aan dit onderzoek net 

omdat ze langs non-verbale en niet-cognitieve weg, gedragsveranderingen probeert te bekomen 

(Smeijsters, 2012, p.62).  

 

Een ruimere kijk op het beeldend werken, kunnen we halen uit de verschillende werkwijzen van 

Smeijsters (2000). Als eerste is er de supportieve werkwijze. “De supportieve werkwijze biedt 

ondersteuning in het beter leren omgaan met problemen. Men probeert de (dieperliggende) 

problemen niet weg te nemen, maar de omgang met de problemen te verbeteren” (Smeijsters, 

2000, pp.56-57). Bij deze werkwijze wordt er meer aandacht gegeven aan het beeldend werken op 

zich en het product (Smeijsters, 2000, p.57). Ook zal deze meer aandacht schenken aan het 

ondersteunend aspect en het creëren van veiligheid (Smeijsters, 2000, p.62). 

 

Ook de palliatieve werkwijze zal meer inzetten op ondersteuning, maar zal daarnaast trachten de 

psychische problematiek te verzachten en te ondersteunen. Deze werkwijze zal meer de focus 

leggen op verlies- en rouwproblematieken en onder andere toegepast worden binnen de 

bejaardenzorg en het vluchtelingenwerk (Smeijsters, 2000, p.57-58). Binnen de gevangenis kan het 

worden toegepast als een aanvaarden van de huidige situatie die uitzichtloos kan zijn. Ook de rouw 

voor het verliezen van de huidige identiteit, het verlies van vrijheid en eventueel de breuk die er 

komt met vrienden en familie, kan door de palliatieve werkwijze benaderd worden.  

 

Werkwijzen waarbij er meer wordt ingezet op het doorwerken van problemen zijn de Re-

educatieve en reconstructieve therapie. Het verschil tussen deze twee is dat de re-educatieve 

werkwijze zich zal richten op het hier en nu, terwijl de reconstructieve werkwijze op zoek gaat naar 

het ontdekken en oplossen van onbewuste conflicten (Smeijsters, 2014, pp.58-59).  

 

Afsluitend kunnen we hieruit concluderen dat de toepassing van beeldende therapie sterk verschilt  

per setting. Zo spelen allerhande zaken mee die de aanpak van de beeldend therapeut bepalen. 

Allereerst is er de visie van de instelling en/of de beeldend therapeut zelf. Ten tweede speelt het te 

bekomen resultaat of einddoel een rol. Zo kan beeldende therapie worden ingezet als 

experimenteer ruimte, tegengaan van herval, maar ook als observatiemateriaal voor het stellen 

van een diagnose. Als laatste heeft ook de setting een invloed. Werken in een arresthuis waar 

mensen tijdelijk verblijven in afwachting van hun vonnis zal een andere aanpak vragen dan werken 

in een gevangenis met lange straffen.   
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Besluit 

 

Terugblikkend op dit onderzoek kunnen we stellen dat er een overlapping is van het beeldend 

werken op zich en de beeldende therapie. De veilige context die beeldend werken met zich kan 

meedragen en de gevangene toestaat met gevoelens om te gaan die niet uitgesproken kunnen 

worden, heeft op zich al een therapeutisch effect. Toch zal de beeldend therapeut zowel 

interventies doen om het gedrag hier en nu bewust of bespreekbaar te maken alsook peilen naar 

dieperliggende kwetsuren die de gedetineerde doorheen zijn leven gevormd hebben. Wel kunnen 

we stellen dat in het kader van de tekenles het doorwerken van deze zaken moeilijker aan bod 

komt doordat er geen gedragenheid is van een team alsook de voorkennis over gedetineerden 

ontbreekt. Wat zij aandienen tijdens de tekenles is waarmee aan de slag kan worden gegaan en 

interventies zullen dus eerder plaats vinden in het beeldend werken zelf dan tijdens een 

nabespreking.  

 

Dit staat toe het therapeutisch effect van beeldend werken ruimer te benaderen en individueel te 

kijken waar iemand gesteund of gestuurd kan worden, maar wil niet zeggen dat een 

tekenleerkracht de rol van een beeldend therapeut kan overnemen. Kritisch blijven kijken naar de 

gevangenis en in vraag durven stellen welk doel we willen bereiken door mensen op te sluiten, 

blijft hierbij belangrijk.  

 

Zo werpt een humaner beleid binnen de gevangenis zijn vruchten af en dienen we meer te 

investeren in de begeleiding tijdens en na de detentie om herval te voorkomen. Doorheen dit 

onderzoek zien we vanuit verschillende invalshoeken steeds weer de meerwaarde van 

(psychologische) begeleiding naar voren komen alsook het belang van beeldend werken. Dit blijven 

onderstrepen is van belang als we willen zorgen dat de gevangenisstraf effectief is. 

 

Naast de kritische kijk op de gevangenis dienen we ons ook bewust te zijn van de moeilijkheden die 

deze doelgroep met zich meebrengt en na te gaan in welke vorm therapie kan worden toegepast 

om een veilig kader te scheppen en kwetsbaarheid toe te laten en bespreekbaar te maken. 

Beeldende therapie kan zo een bijdrage leveren waar verbale therapie tekort schiet.  
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