
Kunstwedstrijd Hoop in je Cel 
31 opmerkelijke inzendingen van Nederlandse gedetineerden  

uit binnen- en buitenland, waaronder de tien prijswinnaars



Rooms-Katholiek en Protestants Justitiepastoraat  
 / Stichting Epafras / Vereniging Kerken met Stip



Het idee voor de kunstwedstrijd Hoop in je Cel ontstond tijdens 
de coronapandemie in 2020-2021  toen vrijwel alle 
gevangenissen in de wereld gesloten waren voor bezoek. Voor 
gevangenen betekende dat een nog groter isolement: ook veel 
dagelijkse activiteiten kwamen stil te liggen. Sommigen 
schreven brieven, anderen stuurden kunstwerken of gedichten. 

Via flyers, posters en het tijdschrift de Comeback nodigden we 
gevangenen in Nederland en Nederlanders in buitenlandse 
gevangenissen uit om kunstwerken te maken met wat zij voor 
handen hadden. De vraag was: wat geeft jou hoop in je cel?  

We ontvingen meer dan 80 inzendingen uit verschillende 
landen. Het waren tekeningen, schilderijen, collages, textiele 
werkvormen, gedichten, foto’s, een filmpje en een rap. En allen 
drukten zij op verschillende manieren hoop uit: op verzoening, 
op vrijheid, op hereniging, op liefde of barmhartigheid van de 
mensen, van de wereld, van God. 

In dit boekje vindt u 31 opmerkelijke inzendingen, waaronder de 
tien prijswinnaars. 

We hebben geprobeerd met alle deelnemers contact te krijgen, 
in sommige gevallen waren zij onvindbaar, bijvoorbeeld na 
vrijlating. 

De mensen bij wie dat wel lukte hebben toestemming gegeven 
hun naam te gebruiken zoals ze bij de kunstwerken staan. In de 
gevallen waarin dat niet lukte hebben we de inzendingen 
geanonimiseerd. 

Via QR codes in dit boekje kunt u ook het prijswinnende filmpje 
Make a Wish bekijken en luisteren naar de rap. 

namens de organisatie, 

Nienke van Dijk
stichting Epafras
epafras.nl



R. - PI LeeuwardenDeelnemers met een ster zijn beoordeeld als winnaar



Francis de V. - PI Haaglanden - Serie van vijf beelden





M. - PI ter Peel



K. F. - Bonaire I. - PI Grave



C. - PI ter Peel B. - PI ter Peel



Janie H. - Krimpen a/d IJssel Kaaas - dr. S. van Mesdag



- Dr. S. van Mesdag Diego - PI Achterhoek



Janie H. - PI Krimpen a/d IJssel O



C.E. - PI Nieuwersluis

‘Mijn geloof speelt een grote rol.
De girl power die ik krijg komt van de Heer.
Door te bidden en hopen gaan er deuren open’

V - USA

Een donker schilderij met het maanlicht als teken van hoop  
voor de gevangen vogels, omringd door de demonen van hun 
geschiedenis



Delmond H. - KBK Veenhuizen Harold H. - van der Hoeven stichting



Jerck - PI Alphen a/d Rijn

‘De duif is een Indiase pauwstaart met een zachte glimlach. 
De sleutels in de kooi verwijzen naar innerlijke vrijheid en hoop. 
Het spirituele is belangrijker dan het materiele. Dat geeft mij 
hoop in mijn cel’

K. - PI Alphen a/d Rijn



Edo R. - de Woenselse Poort Ismail - PI ter Peel



M. - PI Nieuwersluis P. - Santa Boma Suriname 



C. - PI NieuwersluisS.O. - PI Veenhuizen



Wouter G. - PI Vught

‘Uit mijn donkere wolk komen lichtpuntjes en kleur om te 
beleven, dus omarm die wolk, hij hoort bij het leven’  

Mohamed B. - PI Alphen



Ada S. - PI Nieuwersluis

Van onherstelbare schade naar nieuw leven

Verwonding hersteld tot een herinnering

God omvat mij, bron van heelheid

HJVO - PI Veenhuizen



- Dr. S van Mesdag Jumpman - Eindhoven

Bekijk de video De rap is hier te beluisteren

denk niet na en

pleegt n slechte daad

ja je weet hoe t gaat

ja je weet hoe t gaat

en je moet door en je moet weer doorgaan

hoop wordt steeds minder stukje bij beetje

stukje bij beetje



Jury
Een jury, onder voorzitterschap van Peter Sluiter, directeur van 
het Gevangenismuseum, beoordeelde de inzendingen.

Naast Peter Sluiter bestaat de jury uit:
Mgr. De Jong, hulpbisschop van Roermond;
Femke Hofstee van Prisonwatch en PI in Alphen a/d Rijn;
Reynaldo Adames, ervaringsdeskundige en begeleider bij Exodus;  
Harma Zuidersma, justitiepastor en kunstenaar.

Organisatie 
Rooms-Katholiek en Protestants Justitiepastoraat  
/ Stichting Epafras / Vereniging Kerken met Stip

Met dank aan de fondsen: 
Van den Brink-Houtman Stichting 
Stichting Solidariteitsfonds R-K Gevangenispastoraat  
Stichting Ondersteuning van het Protestantse Justitiepastoraat
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