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Redder van de natie.
Gedropt in chaos. 
Met als missie de vaderlandloze te redden.

Als Junior Mthombeni zijn biografie schrijft, dan doet hij dat niet met
woorden op papier, maar met klei, licht, gitaren en technobeats. Met zijn
eigen lichaam en zijn eigen stem. Junior is muzikant en theatermaker. Hij
maakte al stukken over Malcolm X, Winnie Mandela en Tupac Shakur, maar
nog nooit eerder over zichzelf.
Kind van een Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsstrijder en een Vlaamse
moeder, kleinkind van een dove oma, opgegroeid in den Jambo, een
legendarisch café in Mechelen, verdwaald in een wereld van wit poeder en
paddo’s tot hij op het podium het licht zag.
“Denkt gij nu echt dat uw leven interessant genoeg is om er theater van te
maken?” Hij stelt de vraag zelf luidop. Het antwoord is verrassend: “Een
mens moet durven inspireren. Er schuilt een held in elk van ons.

Radio 1, 20/11/2022

"Als ons gezin ergens kwam, waren alle ogen op ons gericht"

"Ik was al een jaar aan het nadenken over deze voorstelling, maar ik vond
niet hoe ik mijn verhaal moest vertellen", zegt Junior Mthombeni, de
ochtend na de laatste try-out. "Ik heb dan een repetitieruimte ingericht met
allemaal foto’s uit mijn jeugd, waar ik doorheen liep. Opeens kwamen de
verhalen vanzelf."
"Als wij met ons gezin ergens kwamen, waren alle ogen op ons gericht",
vertelt Mthombeni. "Net als bij een circus dat ergens neerstrijkt, keken de
mensen met een vreemde exotische fascinatie naar ons. Maar tegelijk
waren we ook een voorbeeld voor veel mensen. Mijn ouders waren een van
de eerste gemengde koppels in Mechelen en ze streden tegen apartheid en
racisme. Ze hebben de eerste stenen gelegd van de
dekoloniseringsbeweging in de stad. Ik was dus zeker fier op hen."
Later richtten zijn ouders een cultuurcentrum op, waar ze mensen aan
papieren hielpen. 

https://radio1.be/dear-winnie?view=app


Maar hoe hard ze de wereld ook probeerden te redden, ondertussen stond
het eigen gezin in brand. "Thuis was de hel", herinnert Mthombeni zich. "Er
waren zoveel ruzies en spanningen. Mijn vader, die zijn familie in Zuid-Afrika
verloor, voelde pijn en frustratie die hij niet kon uiten en dan maar op mij en
mijn zus uitwerkte."

Het leidde ertoe dat kleine Junior even op het verkeerde pad
belandde. "Als tiener was ik een drop-out en een krapulleke. Op school
dacht men: met die loser valt niks aan te vangen, we zijn hem kwijt. Op een
bepaald moment hebben ook mijn ouders mij opgegeven." Mthombeni
voelde zich uitgestoten en leidde een tijdje een heel destructief leven. "Ik
ben lang een nachtdwaler geweest: eerst in Mechelen, daarna in
Antwerpen. Ik voelde me erg aangetrokken tot de onderkant van de
samenleving. De straat was mijn thuis, dacht ik. Al was het zeker ook een
vlucht weg van huis."

Dat hij zich in het stuk opwerpt tot een "messias van de vaderlandlozen",
moeten we dan ook vooral zien als een metafoor: hij toont er hoe mensen
die een poos de richting kwijt zijn op een dag toch weer op hun pootjes
terechtkomen. 
Maar de titel mag je ook letterlijk interpreteren: de eerste zeventien jaar van
zijn leven had Junior Mthombeni niet de Belgische nationaliteit. "Toen stond
ik daar niet zo bij stil, op die leeftijd ben je met andere dingen bezig. Pas bij
het ouder worden besefte ik: damn, al die tijd heb ik dus geen rechten
gehad... Onbewust heeft dat ongetwijfeld sporen nagelaten."

Filip Tielens, De Standaard, 14/11/2021

"Met sterke beelden koppelt Vaderlandloos emotionele ervaringen aan historische
herinneringen, een individuele zelfverkenning aan een veel breder tijdsbeeld." 
Jury Theaterfestival 2022

Van snuiver tot straffe performer: Junior Mthombeni vertelt en zingt zijn verhaal in
Vaderlandloos - recensie Knack Focus ****
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