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Podgrond: De mooiste
radio komt uit de
gevangenis
Geïnterneerden van de
psychiatrische afdeling van
Antwerpse gevangenis maken
zelf radio

De Antwerpse gevangenis in de
Begijnenstraat. ©Jimmy kets
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In de rubriek PODGROND gaan we op
zoek naar de beste podcasts. Deze
week: Radio Begijnenstraat, een
podcast die eigenlijk geen podcast is en
in de gevangenis wordt opgenomen.
Door Thomas Smolders - 31 mei 2017

Lees later

Deel

Tweet

Mail

442 shares

W

ie de Begijnenstraat op
Google opzoekt, merkt
al snel dat dit geen
doodnormale straat is.

"Begijnenstraat heeft problemen", kopt
een artikel. "Achter de muren van de
Begijnenstraat", kopt een ander. Die
artikelen verwijzen naar één gebouw in de
straat: de gevangenis. Een plek die voor
velen onbekend terrein is, al kan Radio
Begijnenstraat daar misschien een beetje
verandering in brengen.
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Sinds enkele maanden
23 maken de
geïnterneerden van ‘vleugel F’ van de
TV

Antwerpse gevangenis zelf radio. ‘De
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vleugel Fou’, zoals hij in een aflevering
genoemd wordt, is de plek waar
(psychisch zieke) daders hun straf
uitzitten. Een groep mensen waar veel

over gepraat worden, maar die zelf weinig
aan het woord komt.

Radio die alles en niets tegelijk is
Dat wil het team van heller veranderen.
Deze vzw, opgericht door een
kunstenares, psychotherapeute en
klinisch psychologe, begon er samen met
de geïnterneerden radio te maken die ook
online te beluisteren is. Verwacht geen
documentaire of een logisch verhaal van a
tot z, want dat is Radio Begijnenstraat
niet. Nee, het is veel meer dan dat.
Wie het project voor de eerste keer
beluistert, weet niet wat hij moet
verwachten - en weet nadien niet goed wat
hem net overkomen is. Radio
Begijnenstraat is een mix van losse
flarden uit interviews, van woordkunst
zonder voice-over, van mooie muziek, van
alles en niets tegelijk. Zo zit een
geïnterneerde het ene moment een
gedicht van Leonard Nolens te citeren, dat
daarna overgaat in een nummer van
Angus & Julia Stone, om te eindigen in
een anekdote van twee minuten die in
eerste instantie nergens naartoe lijkt te
gaan maar die wel raakt.
Want dat is wat Radio Begijnenstraat
doet: je raken. Het is oprechte radio, die je
als een kunstige variant van Radio Gaga
zou kunnen omschrijven. Kunstig, omdat
er kop noch staart aan te krijgen is, maar
in dit geval geeft dat niet.

Serveersuggestie: 's nachts in een
lege straat
Iedere twee maanden wordt een nieuwe
aflevering van Radio Begijnenstraat
gemaakt, maar wie ze online wil luisteren
moet even zoeken. Sommigen staan op
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Mixcloud, anderen op
23 de site van de vzw,
nog een ander is bij Radio 1 voorgesteld.
TV

KRANT
SHOP
Het
is niet
aanKLANTENDIENST
te raden om zeABONNEER
in volle U

spits te beluisteren. Download ze op je
gsm en spaar ze voor een mooie
zomeravond. Ga buiten wandelen in het
holst van de nacht en beluister, terwijl je
door de straten dwaalt. Laat je betoveren
door de oprechte radio die geen radio is.
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