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Tussen droom 
en dader

Gevangenenportretten

Het was een verborgen genre: Amerikaanse 
gevangenen, vastgelegd door de gevangenis-
fotograaf, tegen idyllische decors.
foto’s Alyse Emdur tekst Carolina Lo Galbo

James Bowlin, United 
States Penitentiary, 

Marion, Illinois

Antoine Ealy, Federal 
Correctional Complex, 
Coleman, Florida
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E
én stap !s h!j van het aardse para-
d!js verw!jderd. Maar z!jn gez!cht 
staat gekweld: onzeker k!jkt h!j 
vanu!t z!jn ooghoeken, als een 
schuwe hond. U!t z!jn l!chaams-
houd!ng spreekt onmacht: een 

hangende schouder, een gebalde vu!st vol woe-
de. 
We z!jn h!er dan ook n!et !n een trop!sch va-
kant!eoord of een vrol!jke fotostud!o, maar !n 
de bezoekru!mte van een Amer!kaanse gevan-
gen!s. De gedet!neerde poseert voor het ge-
sch!lderde zeelandschap op de muur d!e hem 
van de maatschapp!j sche!dt. Met veel fantas!e 
kan h!j de golven horen razen, de zoutkr!stal-
len op z!jn hu!d voelen branden. Maar een m!-
nuut later z!t h!j weer alleen !n z!jn cel van 
twee b!j twee. Dan tuurt h!j naar het fotopor-
tretje dat zoju!st geschoten !s. Er bl!jft veel te 
dromen over. 

Penvriendprojecten
Zelf foto’s maken !s !n Amer!kaanse gevange-
n!ssen verboden. Profess!onele portretfoto’s 
vormen voor 2,3 m!ljoen gedet!neerden dus de 
en!ge mogel!jkhe!d om z!chzelf op beeld te kr!j-
gen, vaak samen met hun gel!efde, moeder of 
k!nd. De meest getalenteerden onder hen sch!l-
deren de !dyll!sche tafereeltjes op de muur !n 
de bezoekersru!mte, gevangen!sfotografen 
doen de rest. Het z!jn de en!ge k!ekjes u!t de ba-
jes d!e de bu!tenwereld bere!ken.
Fotograaf Alyse Emdur raakte gefasc!neerd 
door deze pen!tent!a!re portretfotograf!e toen 
ze een jeugdfoto terugzag. Samen met haar ge-
det!neerde broer poseerde ze als v!jfjar!ge voor 
een trop!sch strandtafereel. Een bevreemdend 
beeld, vond ze het, maar wel de en!ge tastbare 
her!nner!ng d!e ze van hem had. Zo stu!tte ze 
op een goeddeels verborgen genre fotograf!e 

en sch!lderkunst d!e alleen bajesbewoners en 
hun d!erbaren kennen. Ze besloot het feno-
meen naar bu!ten te brengen.
V!a de off!c!ële weg kreeg ze geen toegang tot 
de gevangen!s, en daarom deed ze v!a webs!tes 
en penvr!endprojecten aan dr!ehonderd gede-
t!neerden de oproep om haar zelf hun foto’s te 
sturen. 
De helft reageerde en met hun portretten heeft 
ze haar project Prison Landscapes, 2005-2011 sa-
mengesteld. Hun m!sdaden noemt ze bewust 
n!et. Zo z!e je de gedet!neerden eens door de 
ogen van hun d!erbaren: als mensen. Mensen 
d!e gaandeweg z!jn afgegleden, met fam!l!es 
d!e het zonder hen moeten z!en te roo!en !n de 
bu!tenwereld. Even komen twee levens samen 
voor de muur d!e hen sche!dt, één moment 
kunnen ze comfortabel wegz!nken !n het zoe-
te decor. 

Ontsnappingsgevaar
Hoe het er !n het gevang echt aan toe gaat? 
Geen !dee, dat w!l de Amer!kaanse overhe!d 
ook ju!st níét laten z!en. F!jn als zo’n k!ekje de 
moraal van de gedet!neerde even opkr!kt, 
maar het echte doel !s: controle houden over 
de beeldvorm!ng naar bu!ten. D!e moet pos!-
t!ef z!jn. Achter de foto’s gaat een med!abele!d 
schu!l dat de real!te!t van het harde leven !n de 
gevangen!s b!nnen de muren moet houden. 
Er !s nóg een reden voor de muursch!lder!n-
gen: het ontsnapp!ngsgevaar. Want een échte 
vlucht !s n!et de bedoel!ng. Elk deta!l van de ge-
vangen!somgev!ng kan nutt!ge !nformat!e b!e-
den voor een ontsnapp!ng naar bu!ten. En dus 
d!ent de ondergaande zon vooral als verhull!ng 
van de echte omgev!ng. 
Maar de real!te!t laat z!ch, alle pog!ngen ten 
sp!jt, n!et wegdrukken. Want een gez!chtsu!t-
drukk!ng toont meer dan een l!efl !jk nepland-
schap kan verbloemen. De meeste gedet!neer-
den staan opvallend alleen voor de camera, 
met n!ets om z!ch aan vast te klampen. Geen 
telefoon, geen meub!la!r, geen d!erbare. Waar 
moeten ze !n godsnaam hun armen laten? Ze 
staan er soms rondu!t onhand!g te z!jn. Zo ver-
beelden ze het mensel!jk tekort als een soort 
ant!reclame voor de American dream, d!e voor 
hen al lang !s vervaagd. Het parad!js op de ach-
tergrond gloort nog hoopvol, de belofte van 
succes resoneert. Maar z!j weten: het leven !s 
weerbarst!ger. 

‘Prison Landscapes’ is van 18 februari tot 1 april 
te zien in de tentoonstelling ‘Cruel and Unusual’, 
een groepstentoonstelling over het leven in en om 
de gevangenis in de Noorderlicht Fotogalerie, 
Akerkhof 12, Groningen, woensdag t/m zondag, 
12.00 - 18.00 uur. Meer informatie: www.noorder-
licht.com/nl/fotogalerie/cruel-and-unusual

Het echte doel is: 
controle houden 

over de beeldvor-
ming naar buiten

Victoria Williams, Valley 
State Prison for Women, 

Chowchilla, Californië
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Anoniem, Woodbourne Correctional Facility, New York

Achtergrond door Darrell Van Mastrigt, Graterford Correctional Institution, Pennsylvania

James Ingensoll, United 
States Penitentiary, 

Leavenworth, Kansas
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Lynette Newson, California Institute for Women, Corona, CaliforniëBrandon Jones, United States Penitentiary, Marion, Illinois

Momolu Stewert, Federal Correctional Complex, Coleman, FloridaKimberly Buntyn, Valley State Prison for Women, Chowchilla, Californië

Anthony Gross (rechts), 
United States Penitentiary, 
Marion, Illinois


