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2012, 2013 - NowhereMan (nooit uitgezonden)
2014 - Happy New Year
december 2015 – Liefde een onmogelijk verlangen
februari 2016 – Hoop in donkere dagen
april 2016 – Schoonheid en troost
juni 2016 – Ik nobody ik ben geen fantasie
augustus 2016 – De toekomst die ons toekomt
oktober 2016 – Ik zit in het groen en ik houd van
december 2016 – identiteit - geen gedicht als een mens
Nieuwjaarseditie 2016 - 2017 – gemaakt uit het stof der dromen
februari 2017 – Metamorfose 1
april 2017 - Metamorfose 2
 juni 2017 - Wake up &  dream – burgerlijk bestaansminimum
juni 2017 - Radio Merksplas- voorlopig gaan wij nog even door
augustus 2017 - Wat een afscheid wat een verdriet – so sad so sad
october 2017 - Vandaag was ik veel en alleen – stadsverhalen
december 2017 - Houd me vast geduld – over vrijheid
februari 2018 – Retour 2017 -
mei 2018  – Project Claus – ik draag van alles
april 2018 – Tot Ik Terug Zal Komen
juni 2018 – Cinema Begijnenstraat
september 2018 – Onder de zure appelboom – 
      over (niet) thuis komen
2018 – Radio Begijnenstraat feat. Wederik De Backer “Sonny”
november 2018 – Feelings feelings feelings – 
      over gevoelens en twijfels en zo

Alle afleveringen van Radio Begijnenstraat van 2012 tot 2022:



januari 2019 – Radio Merksplas & a perfect day
februari 2019 – Remedia Amoris & over liefde en remedies
april 2019 – Merrily merrily merrily
juni 2019 – Ghosts – Zijt gij o vrouwe hier niet bang
augustus 2019 – Ne me quitte pas
september 2019 – De 3 mooiste momenten uit het leven van Bernard
november 2019 – We all live in a yellow submarine 
      & then the world was gone 
december 2019 – Geen kerstcantate
februari 2020 - Freaks from desire
april 2020 – the end
juli 2020 – Lastige vragen
augustus 2020 - Radiodocumentaire Locked up in Lockdown
augustus 2020 - – Double Bill: Radio Merksplas en 
      Locked up in Lockdown
oktober 2020 zijn of niet zijn
december 2020 - Hier komt de zon, een eindejaarsuitzending
februari 2021 - geef mij nog wat wijn want het leven is niets – 
gedichten gebracht door vleugel f
april 2021 - HIER – wij waren sommigen
juni 2021 - De Terugkeer
juli 2021 – 7 jaar
november 2021 - let me check the scenario
april-mei 2022 – hangt het tongeske eruit is het muizeke dood
augustus –  september 2022 – believers
november – december 2022 – of love & hate

Alle afleveringen van Radio Begijnenstraat van 2012 tot 2022:





 Ik wil alleen maar een deel van mezelf zijn. lk wil alleen het 
liefste van mij voor haar zijn en alleen het mooiste voor jij. lk wil alleen 
het strengste voor de ander zijn als die te dicht komt bij mij. Bij jij. 
Beste luister-aars, vanaf nu  spreek ik alleen  nog Russisch. De vorm is 
vrij. Jij. Tbi. En nu Antwerps. Eeij ! met een lange j en een uithaal met 
rode kaken en een hand in de lucht. De vorm is vrij. 
De vorm is vrij omdat jij niet te vangen bent. Je bent al gevangen. We 
zitten daar eigenlijk maar gewoon expressief te wezen, te reageren. De 
tijd en elkaar te lezen, de normaalste dingen te hallucineren, de vreemdste 
onduidelijkheden te beleven. 

Radio Begijnenstraat sluit niemand uit. Wij, moeten altijd improviseren 
en proberen om vormen te zoeken en te maken, vorm te geven aan leven 
zodat iedereen blijft. Leven. Er is altijd een andere vorm, zelfs voor niets. 
Want hoe ik naar je nietigheid kijk, is soms teder en soms gefrustreerd. 
Zelfs niets verandert van vorm wanneer ik niets bereik. 

 Zijn mijn handen mooi? 

Is dat leuk? Neen, niet altijd. Soms heb ik je niets meer te geven en kan ik 
alleen maar zijn. Sommige dagen leg ik me gewoon voor de deur, zodat 
niemand er binnen kan gaan. Soms moet ik je beschermen. De vorm is 
alleen maar vrij omdat niemand er iets mee doet. 

Denken is moeilijk, men doet dat teveel gratuit, zeker vaar een ander. 
Mensen spreken graag voor een ander, dat is makkelijker dan voor zichzelf. 
Soms spreken ze ook voor hun beurt. Dat is lastig, met de tijd en zo, wie 
gaat er immers eerst? 

 Heb jij nu groene wimpers? 

Een gevangenis stond altijd in de stad, histarisch gezien dan. Tegenwoordig 
bouwen we gevangenissen bijna op industrieparken, aan de rand, met de 
uitstootnormen en al. Onze gevangenis is oud en versleten en de graffiti 
bladert als boeken naar beneden. Elke maand zendt Radia Begijnenstraat 
zijn morse uit, naar de stadsradio, op fm. We aakten al podcasts tien jaar 
geleden toen dat woord nog niet bestond en we alleen maar luisterspellen 
speelden. Tien jaar, elke week, altijd daar. De vorm is vrij, maar vol van jij. 



 Beste luister-aars, u hoort van ons wat wij u voorschotelen, elke twee 
maanden wat anders. Fragments are freedom. En wat dat met u doet, beste 
luisteraars, dat staat u volledig vrij, desnoods schijt u het uit. Ons radiomiddel 
heiligt namelijk weinig doel, we zijn gewoon verslaafd aan een positief project 
en getuigen daarbij gelukkig nog van enige overlev(er)ingsdrang. 

Zo droppen we ritmisch onze auditieve hallucinataire tonen, bliep bliep blop. 
Elke aflevering tikt twee maanden gevangenis-tijd. Gestructureerde chaos. 
Vorm & ritme, ‘l’automouvement de l’espace’. Het is uw onbestemdheid die, 
zelfs in een gevangenis, bevrijdend werkt. Maar het is ook de ether, hmm de 
ether. Via slechts wat microfoons misbruiken we wat ruimte in de ether om 
niet enkel tegen de stemmen in onze hoofden te spreken. We gebruiken onszelf 
en elkaar, altijd daar, om lijf en leven vorm te geven. Om onszelf op de minst 
pijnlijke manier te dwingen toch nog de tijd te blijven tellen. Om wat overblijft 
aan rest van ons te mogen blijven (h)erkennen. 

... want altijd geringd door verzonken afwezigheid verstilt het lijf en schreeuwt 
onze stem stil. Om in de echo van enkel lucht te speuren naar leven - was dat 
toch mijn kloppend hart? Het is de vlieger die van niets moet weten en doet 
alsof het zo zou zijn, ongeacht. Het is enkel ik die hem bedank voor dat teken 
van het laatste leven. Alvorens daar - heb je het gezien?- onze ogen breken en 
men enkel nog wacht. (RB)



Niets te doen
zitten in het groen
rijg de tijd aaneen met sigaretten
oog op de klok
wachten op de dood
zien dat ik het niet verkloot.



ik droom 
dak ooit nen tijger zal zijn
dat door de vlammen knalt
zonder al te veel pijn
maar voorloopig zenne kik nen
teddybeer en em ik nog al te veer
zeer
en ik zweer dat den heer
mei ooit vergeeft
van al men foute da kik mokte
en gene zwaans k em er uit geleerd



ik ben geen lid van enige subcultuur
ik val dus uit de boot
mijn ontreddering is groot
hahahahahaa
toch niet voor jou
maar wel megalomaan
hahahahahaa
ik ben god dan weer profeet
maar hou dat onder ons
ik wil dat niemand het weet
de enige opzichter
en duld geen twijfels noch leugens



Scene 8: Hello darkness 
De acteurs zetten zich op scene, gericht naar 
elkaar. 
Maar ze spreken tegen het publiek. 

A: 
Hello darkness my old friend, 
I've come to talk with you again,  
because a vision softly  
creeping ... 

Hier spreekt persoon A

NR: 
Aanwezig sinds: (zo lang als was ik nooit 
ergens anders geweest) 
Je zou bijna durven zeggen:  
Aanwezig sinds altijd.  
Maar niet tot altijd.  
Of beter gezegd: aanwezig tot volgende week. 
Want dal} vergaat ze. De wereld.
Waarschuwing aan alle  
Personeelsleden, vrienden, vijanden, 

onnozelaars en sympatisanten:
het einde van de  

wereld wordt verwacht. 
De antichrist is ok, ik ben ok, jij  
bent ok. 
Aan allen: er zal niet  
zoveel meer gebeuren.  

Tot zover  
de voorspellingen. 

Hello darkness my old friend,  
I’ve come to talk with you again ... 
En als hier iemand is die het  
daar niet mee eens is, dan mag  
die het nu komen zeggen. 
Because a vision softly creeping ... 
Waar wachten jullie nog op. 
We hebben nog een week. Allez, kom op!
Een revolutietje afkondigen, een leren  
frak aantrekken, collegaatjes  
doodschieten, nog ne keer goe gaan kakken -
het is de moment  
mannekes! 
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Hello darkness my old friend,  
I’ve come to talk with you again ... 
En als hier iemand is die het  
daar niet mee eens is, dan mag  
die het nu komen zeggen. 
Because a vision softly creeping ... 
Waar wachten jullie nog op. 
We hebben nog een week. Allez, kom op!
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mannekes! 

Het is de moment  
profiteert ervan! 
wie de verlossing, het einde der  
tijden of het paradijs wil  
aankondigen mag dat nu komen  
doen, free podium  
hier, allez mannekes  
kom eens af, is hier iemand?  
1s iemand? 
Niemand is. 

B: 

Ik voel niets. Ik voel niets.  
Er wordt hier door jou en mij  
gestaan, ja,
“er” is dat aan het  
doen. 
Maar ik, ik ben deze middag  
voor heel even een echt levend  
lichaam geweest, materie die  
bloedt en laat bloeden, een  
lichaam dat schreeuwt en laat  
schreeuwen. Ik was euforisch,  
iedere greep op haar hals  
bevestigde mijn greep op het  
leven. Ik ben keizer geweest.  
Maar nu, hier, ... 

C: 

(grinst)  
Ik ben niet, ik ben niet 
Ik stel vast dat ik dingen doe 
ik werk, ik eet, ik drink, 
ik slaap, ik rook, ik kuis mijn cel,
ik kijk, ik kijk TV,  
en ik lul wat in het rond
en ik heb gedachten en meningen die ik vrijelijk mag verkondigen 
want ze doen er toch niet toe. 

A: 
als je kiest voor het leven,  
is schuld belachelijk.



Beste luister-aars,
Sinds enkele jaren zijt u daar. In den beginne slechts een pot oren klein, mogelijks vandaag 
twee potjes groter. Wij zijn – ongehoord – al heel wat langer daar, euh hier. Misschien een 
mooi moment om u eens te schrijven, na al die tijd.

 Ik weet niet wie u bent en met hoe velen u zo luistert. Dus net zoals bij onze radio-
afleveringen richt ik me in deze brief tot u als onbekend, daarom niet onbemind en nooit 
onbestemd. Want u bent wel degelijk daar, ik kan dat zelfs tellen tegenwoordig, een eerder 
spijtige zaak. Begrijp me niet verkeerd, het stemt me vreugdevol dat we ergens in de ether daar 
contact hebben en uw gedachten bij wat u hoort zelfs mogelijks een imaginaire conversatie 
initiëren – die u dan wel vooral voert met uzelf, weet dat. Voor mij hoeft u niet zozeer heel erg 
concreet te worden, neem gerust een dagje vrij. Ik hou wel van u zoals u bent, een menselijk 
contact doorheen de ether van de gevangenismuur. Het is goed zo en vooral dank u daarvoor, 
want laat ons wel wezen, het is vooral door uw aanwezigheid – in al zijn abstractie – dat we 
luidop blijven spreken. We soms fluisteren, soms schreeuwen en zelfs wenken naar u ...en uw 
knik en uw blik ons vertelt dat we dat samen even hebben geleefd. De logica van de vorige zin 
gebiedt me dat op zo’n moment u leeft en ook wij leven en delen. Dat is al heel wat. 
Prison has neither exterior, nor gap, it cannot be interrupted. 
 Radio Begijnenstraat is een structureel en collaboratief creatief proces op vleugel F - 
vleugel Fou, zoals ze zeggen. De mensen zeggen zoveel, maar wat is waar en wat is zot? Ik moet 
u eerlijk bekennen dat ik na 8 jaren gevangenis niet meer goed weet wie de zotten zijn. Een 
voor ons irrelevant geworden vraag trekt als zomaar vanzelf onze verbeelding open. Waar de 
neurose zich schaamtelijk verhult in verboden waanzin, moedigt de psychose haar angstig aan 
de twijfel toch soms overboord te gooien, stellig voor het verrassende vreemde te opteren en 
evoceert de perversie overmoedig de scène. Oké, misschien in al zijn intensiteit en extremiteit 
nogal hardnekkig in verschijning en herhaling. 

 Niets is menselijker, geen gedicht als een mens. Het verhaal dat we vertellen, de radio 
die we maken is wat het is. Een puzzel creaties van mensen die niet elke dag past, gelegd in 
de gevangenis, elke dag opnieuw. We geloven in de mogelijkheid van kunst om een bijdrage 
te leveren aan een humaner detentie- en interneringsbeleid, waarin expressie en sociale 
relaties centraal staan. We onderzoeken de mogelijkheden van het medium audio/ radio 
op de grens van journalistiek, theater en klank-kunst. Ik hoop gewoon dat het een beetje 
wringt en u zich afvraagt waarom eigenlijk. Ononder- & gebroken zijn we daar gewoon elke 
dag, letterlijk tot elkaar veroordeeld op een plaats waar onmacht, vervreemding en censuur 
wachten. Eigenlijk klopt dat niet, de meesten van ons zijn immers niet eens veroordeeld, 
maar geïnterneerd &/of beklaagd. Het is godgeklaagd. Detentieschade, kent u dat? Dat 
is het schadelijk effect van de opsluiting en isolatie in de klassieke gevangeniscontext op 
mensen. Daarbij verhoogt detentie in gevangenissen delinquentie en recidivisme. 
 Het is me wat. Onderschat nooit het effect van een milieu op mensen. I cannot 
claim independence, schreef Pablo Neruda in Parthenogenesis uit Extravagaria. Verward 
over de intense aanwezigheid van anderen verliest zijn persona zichzelf, om als zichzelf 
onherkenbaar geworden steeds hetzelfde te doen. 
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Radio Begijnenstraat: Identitiet, geen gedicht als een mens, november-december 2016
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 Het stelt me gerust dat, gelijk hoe u ons hoort en bestemt, beste luisteraars, we toch in strictu essensu 
hetzelfde zullen blijven doen. Uw onbestemde aanwezigheid draagt ons verlangen om iets gemaakt te 
krijgen, zonder dat ze censurerend werkt. We weten eigenlijk nooit of u daar zelfs wel bent. Ik vermoed dat 
de context van de gevangenis de radiomakers drijft om toch ook nog iets gezegd te krijgen over zichzelf, 
een ander, de wereld binnen de muren en de afgesloten wereld buiten. Misschien als een toevluchtsoord, 
om zich ervan te vergewissen dat dat laatste ondertussen, na al die jaren, nog bestaat. Want gehoord – of 
tenminste uitgezonden – zendt men zijn morse uit. U hoort van ons wat we u voorschotelen, elke twee 
maanden wat anders. Fragments are freedom. En wat dat met u doet, beste luisteraars, dat staat u volledig 
vrij, desnoods schijt u het uit. Ons radiomiddel heiligt namelijk weinig doel, we zijn gewoon verslaafd aan 
een positief project en getuigen daarbij gelukkig nog van enige overlev(er)ingsdrang. Zo droppen we ritmisch 
onze auditieve hallucinatoire tonen, bliep bliep blop. Elke aflevering tikt twee maanden gevangenis-tijd. 
Gestructureerde chaos. Vorm & ritme, ‘l’automouvement de l’éspace’. 
 

M. Foucault, The Birth of Prison, p. 265

Hans Von Bülow in Création et Schizofrénies, Jean Oury, 1989 éditions Galilée, Paris.

Het is uw onbestemdheid die, zelfs in een gevangenis, 
bevrijdend werkt. Via slechts wat microfoons 
misbruiken we wat ruimte in de ether om niet enkel 
tegen de stemmen in onze hoofden te spreken. En we 
hoeven nooit verward te zijn over wat u daar zoal van 
denkt. We gebruiken onszelf en elkaar, altijd daar, om 
lijf en leven vorm te geven. Om onszelf op de minst 
pijnlijke manier te dwingen toch nog de tijd te blijven 
tellen. Om wat overblijft aan rest van ons te mogen 

blijven (h)erkennen.
Als er iets is wat u voor ons kan doen, als 
u dat wenst tenminste beste luisteraars, 
leg dan af en toe uw stethoscoop eens 
tegen uw geluidsboxen en vraag u af of u 
ons nog hoort. Bliep bliep blop...
... want altijd geringd door verzonken 
afwezigheid verstilt het lijf en schreeuwt 
onze stem stil. Om in de echo van enkel 
lucht te speuren naar leven - was dat toch 
mijn kloppend hart? Het is de vlieger 
die van niets moet weten en doet alsof 
het zo zou zijn, ongeacht. Het is enkel ik 
die hem bedank voor dat teken van het 
laatste leven. Alvorens daar – heb je het 
gezien? – onze ogen breken en men enkel 
nog wacht.



Wanneer de dagen het langst zijn, 
vraagt men begripvol te wachten. 
De zomer, dagen op pauze, nog meer dan anders. 
Onze laatste uitzending, voor u geachte luisteraars, 
‘de toekomst die ons toekomt’ 
De toon schijnt lichter, 
maar dat lijkt alleen maar zo, 
de woorden worden harder en schieten meer tekort dan 
anders.



N voor RB Schoonheid en Troost 
// 
Laat dit een getuigenis zijn 
Een dagboek dat we schreven 
op een plaats buiten de maatschappij 
In een gat 
Waar leegte en de muren 
Ons dreigen te verlammen 
Ontsnappen onmogelijk 
-of toch moeilijk- blijkt te zijn
En veel mensen ons zeggen 
Hoe men dat zo doet 
Overleven 
...
Laat dit een getuigenis zijn 
Waar was jij in de gevangenis 
Wie bracht je? - De politie 
Hoe kwam je terecht, hier? - Stout 
geweest, ik heb een dode vrouw 
geslagen 
Hoe vloog je zo grif in dit gifspinneweb 
van echo's, een stad ondergronds? - 
Ik was bang van de spinnen 

Of kwam daar je dood aan te pas? - 
Nee ik was al dood vanaf ik sliep 



Ieder mens is een kunstenaar

Ik zoek al geruime tijd naar het woord dat kan omschrijven hoe ik mij voel ten aanzien van de 
drastische besparingen in de culturele sector. Ik voel mij ‘ont·red·derd’: in wanorde; in verwarring 
gebracht (Van Dale). Het voorvoegsel ont- geeft een beëindiging van een werking of een verwijdering 
aan, in dit geval m.b.t. het werkwoord ‘red·den’: uit het gevaar, de moeilijkheden helpen; klaar 
krijgen (Van Dale). 

Want ja, die fameuze projectsubsidies (die vanaf 2020 met 60% verminderd worden) hebben mij en 
vele andere kunstenaars de afgelopen jaren ‘gered’. Dankzij projectsubsidies coördineren wij vanuit 
hell-er vzw 2 structurele kunstprojecten in de Antwerpse gevangenis waar mensen letterlijk zijn 
buitengesloten van cultuur: een publicerend tekenatelier onder leiding van Gerard Herman en de 
podcast Radio Begijnenstraat onder leiding van mezelf.
Projectsubsidies hebben mij gered van onbetaald werken en hebben investeringen 
op productioneel vlak mogelijk gemaakt waardoor de artistieke kwaliteit en 
het publieksbereik van onze projecten is toegenomen.
Ik zou net niet durven beweren dat projectsubsidies ook 
de (psychisch zieke) daders hebben gered die in Radio 
Begijnenstraat spreken, zingen en schrijven over schuld en 
boete, schoonheid en troost. Maar hun ‘culturele participatie’ 
heeft wel degelijk deelnemers uit het gevaar geholpen.
Het gevaar van opsluiting en de ermee gepaard gaande 
detentieschade betreft niet alleen het individu op vlak van 
zijn fysieke en mentale gezondheid. Waar mensen 
uitgesloten zijn ontstaat eenzaamheid, depressie – maar 
ook bitterheid, woede, rancune. Geen recidive verlagende 
factoren.

 Iedereen doet aan kunst

Maar ik wil niet uitweiden over het belang van cultuurparticipatieve 
projecten in het algemeen of de maatschappelijke relevantie van 
kunstprojecten voor daders in het bijzonder.
Ik wil iets zeggen over het kunstbegrip dat in de huidige 
discussie gehanteerd wordt en hoe ik vind dat 
dit – zeker in de huidige neoliberale tijden waarin een 
hele sector, waar nauwelijks iets te rapen valt, symbolisch 
wordt aangevallen – misschien tekort schiet. Want kunst is niet het privilege 
van een elite, noch van een sector.
Kunst is een interactioneel proces van internaliseren en externaliseren. En hoewel dit 
dure woorden zijn, is dit iets heel gewoons.
Kunst is een relationele actie waarin mensen hun ervaring symboliseren door middel 
van woord, klank, beweging of beeld. Het is een aangeboren menselijke behoefte om 
indrukken en gevoelens vorm te geven met creatieve middelen, zich mede te delen aan 
de ander en zo deel uit te maken van de wereld.
"Jeder Mensch ist ein Künstler." Daarmee bedoelde Beuys niet dat iedereen een getalenteerd 
schilder of een meesterlijke muzikant is. Beuys doelt veeleer op het creatief vermogen om vorm te 
geven aan ons leven. De mens als schepper van de wereld zijnde een 'Soziale Plastik'.
Misschien kan dit kunstbegrip ons, de kunstensector, helpen inclusiever te zijn, ruimte te bieden en 
te verwelkomen. Waardoor we niet alleen op onze onderlinge solidariteit mogen rekenen maar op 
een breed draagvlak binnen de maatschappij. Want laten we eerlijk zijn, de kunstensector wordt nog 
altijd teveel gerund door blanke oude mannen en diversiteit is een woord dat staat in seizoensbro-
chures en subsidiedossiers maar te weinig voelbaar is op de podia of in de zaal.



Maar terug naar 'Jeder Mensch ist ein Künstler'. Alle mensen 
doen of deden ooit aan kunst, actief of passief. Ze knutselen 

kerstdecoraties, schrijven brieven aan een afwezige vader, 
verwonderen zich tijdens een toneelvoorstelling, schilderen 
hun minnares, schrijven gedichten voor hun overleden zus. 
Ze rijmen en zingen voor hun kinderen. Choreograferen hun 
openingsdans. Fotograferen de zee. Ze wenen bij het horen 
van het favoriete liedje van hun moeder.
Het enige verschil met beroepskunstenaars is dat zij van 
het internaliseren en externaliseren een ambacht hebben 
gemaakt, techniek en methodiek hebben ontwikkeld. Ze 
hebben het proces geprofessionaliseerd, geësthetiseerd en 
opengetrokken voor een publiek en zodoende de sfeer van 
de privé willen overstijgen. Ze hebben een sector gevormd 
en zich onderworpen aan externe kwaliteitsvoorwaarden en 
reglementeringen.
En net als andere sectoren is de sector afhankelijk van 
overheidssteun en wanneer die uitblijft voelen de mensen 
uit de sector zich bedreigt en aangevallen. Wij reageren 
verontwaardigd, woedend, sommigen defensief of agressief.
Allen verdedigen wij vurig ons bestaan door op de talrijke 

positieve effecten te wijzen die kunst zou hebben op vlak 
van internationale uitstraling en prestige, mentale gezondheid, 

sociale cohesie en ja (!) economische groei. Met cijfers en studies 
doen we dat en niet zelden met tranen in onze ogen. Want natuurlijk 

kwetst het om niet naar waarde te worden geschat.

Eekhoorns en roodborstjes
Jeroen Olyslaegers vergelijkt de kunstensector met een bos 

waarin de kleinere spelers, “de durvers, de dromers en de 
eigenzinnigaards” de wortels zijn van de grote bomen, de 

gevestigde instellingen. De wortels zorgen voor de nodige 
voeding, waardoor het bos zich kan blijven vernieuwen. 

Wanneer men de wortels kapt eindigen wij op lange 
termijn met kreupelhout.
Het beeld van een bos raakt me, hoewel ik Jeroens 
invulling wat statisch vind. Ik ben noch wortel noch 
boom, misschien wel struikgewas op een dorre vlakte. Of 

een eekhoorn.
Een bos is meer dan bomen alleen. Een bos is een complex 
ecosysteem van uilen en bosmieren en paddenstoelen, van 

vogels en dassen en vleermuizen en schimmels. Al wat in een 
bos leeft, staat in onderlinge afhankelijkheid van elkaar.

Een bos staat open voor toevallige voorbijgangers en 
verwonderde dagtrippers, voor geoefende boswandelaars 
met aangepast schoeisel, een meisje verliest haar onschuld 

onder een eik. De ene bezoeker houdt zich aan de geijkte 
wandelpaden, de ander gets lost in een stuk ongerept.

Een bos is geen eiland. Het bos maakt deel uit van een landschap, in dit 
geval een Vlaams landschap, mijn vlakke land. Wij zouden ons als bos kunnen 
afvragen of we misschien te ver aan de rand van dat landschap zijn gerukt waardoor de roodborstjes 
niet meer komen broeden. En hoe zit dat met de boswachter?



L voor RB Ik, 
nobody ik ben geen fantasie 
// 
Waar zij was willen ze weten en hoe 
voordat ... willen ze weten. En dat ze 
was dat weten ze al maar hoe ze hier 
terechtkwam dat willen ze niet horen 
alleen dat ze hier terechtkwam in dit 
spiegelpaleis Maar dat weten ze niet 
omdat ze het niet zegt 



K voor RB Ik, 
nobody ik ben geen fantasie 
// 
Waar was jij? - In de bioscoop 

Wie bracht je? - Mijn broer 

Hoe kwam je terecht hier in dat 
pretpark? - Te voet 

Hoe vloog je zo grif in dit 
spinnenweb 
van echo's in een stad ondergronds? 
- 
Door een complot 

Of kwam daar je dood aan te pas? - 
Waarschijnlijk wel, ja 



Zwanenzang

Zowaar! Zo waar een mens van leven gebaart, 
zo snel is het er ook mee klaar.
Herken elkaar, zo liggen wij daar. 
Zo waar is niets vandaag nog raar. En van daar liggen we even ver 
uit elkaar, van ver verstrooid in fluisterend gejammer en gemaar. 
Vandaar. 
Zweet zout en beeld houw jou, mij, wat overblijft aan rest van wij.
Kap de straten open en koud. Tot je iets van het leven overhoudt, 
vast houdt, beeldhouwt. Vraag, verlang, onvervuld, onverguld en 
vaag, want zowaar.
Zowaar een mens van leven gebaart, zo snel is het er ook mee 
klaar. Zo staat. Zo staat wij daar. Zo staat wij daar, in enkelvoud 
behoren wij die uren aan elkaar. Daar staat de mens, die middag 
tot middernacht en meer laat. Blozend van de slaap. Zoet toch stil, 
zwijg stil, ik hoor je hoofden fluisteren in jouw menselijk gelaat.
Hoe ver van de wereld zouden wij nog kunnen bestaan? Hoe verder 
je gaat, terug keert weerstaat, hoe dieper het gat dat je hart voor ons 
graaft. En ik zie enkel je kleuren, hoe je wang tussen de bladeren 
gesneden, bloedend de mijne raakt. Als je me vindt, in de tijd die 
nergens is tussen woorden als Kort en ik de stilte nog op je lippen 
smaak. Misschien wil ik dat je bloedt, omdat ik bloed. Omdat je 
zoet. Omdat ik voel wat je doet. Omdat ik voel hoe je kijkt, en niet 
wijkt. Dat je strijdt.
Wij buigen nederig, zowaar, leggen onze kop in uw schoot en 
begraven elkaar.
Iedereen is genezen. Zomaar!

•

Na ongeveer 8 jaar radio maken op vleugel f in de gevangenis van 
Antwerpen doeken wij onze participatieve kunsten werking Radio 
Begijnenstraat op. De besparingen in de culturele sector hebben ons 
- het even broos als onbestemd wonderlijk gewas in het culturele 
bos der grote bomen - ontworteld. Wij nemen afscheid in de trant 
van een oud volks geloof: dat stervende zwanen melancholisch 
zingend hun dood tegemoet gaan. Zwanenzang, onze langste 
outro ooit. Want elke week jaar in jaar oud
Waar men je oren wast: hotel de fout
Waar om de koekjes mensen spreken zingen
Waar men de parels zwijgt geen goud
Daar spraken wij de ether in 
En botsten klinkers tegen muur
Daar stond een mens het arme beest 
all-in
Verging. 
Traag tikt het gevangenis uur.





In Tranenwep: 
kreunend en steunend duwen de loco’s motieven voort. Het
betonnen Permeke draait dagelijks hoekig door en met pluimen 
van rook dansen de boten en dames de haven binnen. De vishandel 
verkoopt lekkers onder de toonbank door. In Tranenwep zijn de 
huizen hoog en de straten breed, de mannen slick en de vrouwen 
heet. De mensen verdwijnen als mieren tot net buiten de rand, 
alwaar de dozen slechts enkele hoofden herbergen en de rest 
gewoon leeft op de straat. Tussen de hoge hakken en de
vette krullen door worden handen gegeven, geworpen, gedoogd 
en gehakt. Pakt, pakt nu, de Gijnbeenstraat, daar klopt het hart 
van wel 700 man, en meer, matrassen en al.
Vandaag was ik veel en alleen, Leonard. De boer ploegde voort 
in de stad. Het was aan het water dat ik in de verte de rest van 
de wereld zag. (nelle)





Soms lijkt wat ons menselijk maakt 
ons de nek om te draaien; 
Meestal niet snel en proper, in één soepele beweging, 
maar zoals die verdomde slangenbeten van vroeger: 
pijnlijk trekkend, verbrand door mensenhanden. 
Een tijdje gevangenis, daar wordt een mens niet bijzonder 
vrolijk van 
– en terecht!– brult men op de barricades. 
Maar hoe moet het dan verder met al die open wonden, dat 
rauw rood vlees? 
Laat ons een pleister plakken, voorlopig, 
en zeg me wanneer het pijn doet. 
Schoonheid en Troost, pleisters op onze open wond(er)en.



WE ZIJN MENSEN HE
WE ZIJN GEEN STOK
EEN STOKSKE DAT NIET LEEFT
EEN HOUTSTOKSKE DAT AFGEKAPT IS
DAT LEEFT NIET
WE ZIJN MENSEN
WE HEBBEN GEVOELENS
WE HOUDEN VAN LIEFDE
WE HOUDEN NIET VAN ANGSTWEKKENDE DINGEN
EN STRESS
DAT ONS BANG MAAKT
WE HOUDEN VAN LIEFDE
GEZONDE DINGEN
PLANTEN
DIEREN
MENSEN
KINDJES
FREEDOM FREEDOM FREEDOM
ONS HUISJE
ONS FAMILIEKE
ONS KINDJES
MIJN SVENNEKE
EN ONS DIERTJES
EN ONS ___
VRIJHEID



ik ben voil sjarel van Aalst, ik ben
ik drink altijd pinten
ik ben lesbisch
het is het einde van de wereld
de ene poept, de andere kookt
de andere springt en Hans zeilt.
Shakira is bij mij.
Ik kies carnaval omdat het leuk is
om een voil janet te spelen.







colofon:

alle teksten gemaakt door inwoners van Vleugel F, Katrin en Nelle
alle tekeningen door inwoners van Vleugel F
vormgeving door Gerard Herman, 2022

opgesloten

de dag waarop je alles ziet falen
ontnomen van je vrijheid
opgesloten tussen 4 muren met 
tralies aan je raam
denkend aan je zonden
en hoe het beter zou kunnen gaan
van binnen zit je met verdriet
voor de mensen die je achter liet
dagen tel je af, stres in je hoofd
maar niemand dat je gelooft
wachtend op comisie of raadkamer
het lijkt wel een klere zooi
niemand dat je snapt of begrijpt
maar onthoud 1 ding
op een dag komt iedereen vrij.







Radio Begijnenstraat 
is een ongoing audioproject in de psychiatrische vleugel van de Antwerpse gevangenis. 

Elke week organiseert vzw hell-er creatie- en opnamesessies. Onder leiding van 

een kunstenaar werken de bewoners er, in groep en individueel, aan een radio-uitzending. 

Het resultaat is een podcast van ei zo na drie kwartier gevuld met de meest uiteenlopende 

contributies; een knip-en-plak-montage gaande van levensverhalen tot poëzie, van eigen 

teksten en muziek tot voordracht en drama.

alle info op www.hell-er.net/


