
Vorige week was het drie jaar geleden dat 
de 19-jarige Jordy stierf in een tentje in de 
Gentse Blaarmeersen. Hij glipte tussen de 
mazen van alle hulpverlening door. Wat 
voor impact heeft dat op een kind, op-
groeien zonder warm nest? Voor haar 
nieuwe muziektheatervoorstelling Boy bij 
Opera Ballet Vlaanderen dook theater-
maakster Kyoko Scholiers (40) onder in de 
wereld van de bijzondere jeugdzorg. Ze in-
terviewde consulenten, pleeggezinnen, 
kinderpsychiaters en ouders die niet meer 
voor hun kroost kunnen zorgen. Ze woon-
de rechtszaken bij en ging zelfs een tijdje 
aan de slag in een leefgroep voor geplaats-
te kinderen in Mechelen. Samen huiswerk 
maken, ontbijten, wassen, ... Scholiers 
draaide alle shiften mee. ‘Veel van die kin-
deren zijn onveilig gehecht en hebben 
nooit geleerd wat liefde is,’ aldus de Ant-
werpse actrice. ‘Sommigen klampten zich 
meteen aan me vast, alsof ik hun mama 
was. Anderen sloten zich volledig af.’ 

Boy groeide organisch voort uit Scho-
liers’ vorige theaterproject Misconnected. 
Daarvoor interviewde ze zestig mensen 
die hun verbinding met de maatschappij 
verloren waren, van daklozen tot asielzoe-
kers, psychiatrische patiënten en kinde-
ren die tijdelijk niet meer thuis kunnen 
wonen. ‘Een vierjarig meisje vertelde me 
dat haar papa vermoord was. Later hoorde 
ik van haar opvoeder dat ze het verhaal 
verzonnen had. Het was voor dat kind 
makkelijker om haar papa mentaal dood 

de tienjarige Victor Saveniers en Finn Van 
Hove, aangevuld met het kinderkoor van 
de Vlaamse Opera onder muzikale leiding 
van Joris Blanckaert. 

Tijdens het repetitieproces werden ze
vakkundig begeleid door een kinderpsy-
choloog. ‘Boy is een voorstelling voor vol-
wassenen, maar we hebben veel met de 
kinderen gepraat. Dat advies kreeg ik ook 
van kinderpsychiater Peter Adriaenssens: 
het is cruciaal om kinderen de waarheid 
te vertellen, op hun maat weliswaar. Ze 
ruiken het als je iets verdoezelt en dan 
kunnen ze zich snel verraden voelen.’
Veel meer dan een portret van een kind 
zonder opvangnet wil Scholiers een ‘land-
schapsverhaal’ vertellen waarin ze de im-
pact op alle betrokken partijen in kaart 
brengt. Een cast met onder anderen Sofie 
Decleir, Laurence Roothooft en Joris Van 
den Brande geven zo gestalte aan de ma-
ma, jeugdrechter, consulent en psychiater 
van Boy. ‘Ik probeer alle perspectieven te 
verdedigen,’ zegt Scholiers. ‘We hebben zo 
snel een oordeel klaar over “probleemkin-
deren” of ouders die niet in staat zijn om 
hun zorgrol op te nemen. Maar zij hebben 
die tools zelden zelf gekregen in hun 
jeugd. Veel moeders en vaders voelen zich 
schuldig en gefaald. Doe het ook maar 
eens, je kind afgeven aan een ander gezin 
waar de ouders wél een diploma en een 
goed loon hebben, en twee keer per jaar 
op vakantie kunnen gaan. Dat is het moei-
lijkste dat je van een ouder kan vragen.’

Boy vertelt het 
verhaal van 
een jongetje 
dat zich in 
een veront-
rustende 
opvoedings-
situatie 
bevindt. 
© Leontien 
Allemeersch

‘Je kind afgeven, dat is het moeilijkste 
wat je van een ouder kan vragen’

Kansenkloof
Wetenschappelijk onderzoek heeft al va-
ker aangetoond dat de kansenkloof al ont-
staat in de wieg. Toch zag Scholiers tij-
dens haar vooronderzoek genoeg redenen 
tot hoop. ‘Veel kinderen kampen met een 
lage eigenwaarde en zelfverwijten. Toch 
kunnen die mentale schema’s verdwijnen 
als ze onvoorwaardelijke liefde vinden in 
de vorm van een warm pleeggezin of een 
partner. Het is ook een stap vooruit dat de 
dossiers van geplaatste kinderen nu wor-
den bijgehouden tot ze 35 jaar zijn. Een-
maal ze er klaar voor zijn, kunnen ze hun 
eigen geschiedenis traceren en erkenning 
krijgen voor het onrecht dat hen is aange-
daan.’

Een ding staat voor Scholiers vast: de
hulpverleners en pleeggezinnen zijn de 
echte helden van dit verhaal. ‘Deze sector 
werkt met hart en ziel, maar er is een nij-
pend gebrek aan middelen, mankracht en 
plaats. In Antwerpen zijn er maar een zes-
tigtal consulenten om 3.600 dossiers op te 
vangen. Het burn-outcijfer is hoog en je 
ziet dat mensen ook snel uitvallen een-
maal ze kinderen krijgen. Als mama 
merkte ik zelf wat een emotionele investe-
ring het vraagt om in zo’n leefgroep mee 
te draaien. Gelukkig hielp mijn man (the-
rapeut Tom Hannes, red.) om los te laten.’

Sociaal kwetsbare thema’s tot bij een
breed publiek brengen, het blijft een rode 
draad in Scholiers’ werk. ‘In elke klas zit 
wel een kind uit een kwetsbare thuissitua-
tie. Hoe vroeger we ingrijpen, hoe kleiner 
de kans dat iemand daar zijn hele leven 
de gevolgen van draagt.’

Boy gaat op 9 september in première en toert 
tot februari 2022 door Vlaanderen.

Opgroeien zonder thuis, welke wonden
slaat dat bij een kind? Theatermaker Kyoko Scholiers ging voor Boy 
praten met onder meer jeugdrechters, pleeggezinnen en opvoeders.

Charlotte De Somviele

INTERVIEW KYOKO SCHOLIERS

te verklaren dan om te aanvaarden dat hij 
zomaar uit haar leven was weg gestapt. 
Toen wist ik: deze kinderen wil ik de 
hoofdrol geven in mijn volgende voorstel-
ling.’

Probleemkinderen
Scholiers balde haar veldonderzoek sa-
men in het fictieve verhaal van Boy, een 
jongetje dat door de politie van school 
wordt gehaald omdat hij zich in een ‘ver-
ontrustende opvoedingssituatie’ bevindt. 
Zijn rol wordt afwisselend gespeeld door 

‘Deze sector werkt met 
hart en ziel, maar er is 
een nijpend gebrek aan 
middelen, mankracht 
en plaats’
Kyoko Scholiers 
Theatermaker
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Kyoko Scholiers dook in de 
jeugdzorg. Die ervaring balt ze in 
Boy, bikkelhard muziektheater 
met een hoopvolle gloed.
Ook het Théâtre National maakt 

dit najaar een voorstelling over 

de jeugdzorg: Skrik. Hoe komt 

het dat het thema zo leeft?

KYOKO SCHOLIERS: Het thema is er 
altijd geweest. In elke klas zit een 
kind dat in een kwetsbare thuis
situatie opgroeit. Tijdens de pan
demie kreeg het thema meer 
aandacht omdat de meldingen van 
familiaal geweld stegen. Maar het 
zaadje van dit stuk werd geplant 
tijdens mijn project Misconnected. 
Ik telefoneerde met mensen die tij
delijk geen connectie met de 
samenleving hadden. Gevangenen, 
vluchtelingen, daklozen... Die 
gesprekken monteerde ik tot een 
luisterinstallatie in telefoonhokjes. 
Wie de hoorn van de haak nam, 
hoorde iemand met wie ik praatte.

Voor deze voorstelling sprak ik 
met jeugdconsulenten, jeugdrech
ters, jeugdpsychiaters, medewer
kers van opvangcentra waar ik 
even meedraaide als vrijwilliger en 
jongeren zelf. Een van hen was een 
kleuter. Het meisje vertelde me dat 
haar papa vermoord was. Na het 
gesprek bracht ik de zorgverant
woordelijke op de hoogte. Die zei me dat 
de vader wel leeft maar geen contact 
heeft met zijn dochter. Een dode papa 
heeft een goed excuus om niet op het 
verjaardagsfeest van zijn meisje te ver
schijnen. Dus verzon zij zijn dood. Toen 
wist ik: hierover wil ik een verhaal 
maken.
Hoe kwam het verhaal tot stand?

SCHOLIERS: Ik bleef in het libretto, 
waarin ik het leven van een fictieve jon
gen schets, zo dicht mogelijk bij alles 
wat me is verteld. Ik moffel er ook wel 

licht en poëzie in, een beetje zoals Mike 
Leigh in films als Secrets and Lies maat
schappijkritiek aan humor koppelt.  
En ik werk met toppers als Laurence 
Roothooft, Joris Van den Brande, Tiny 
Bertels, Greg Timmermans en Sofie 
Decleir. Zij weten hun bloedserieuze 
spel bij te kleuren met humor.

Maar we lachen niets weg. Dit is een 
bikkelhard portret van de jeugdzorg. De 
mensen met wie ik sprak, waren zo blij 
dat ze gehoord werden. En ze zijn zó 
jong. De meesten van hen verlaten 

vroegtijdig de job omdat ze 
het te zwaar vinden en ze 
amper erkenning krijgen. Dat 
wil ik aankaarten. Het stuk is 
niet geschikt voor kinderen. 
De jongens die de hoofdrol 
spelen plus het kinderkoor 
van de opera krijgen psycho

logische begeleiding.
Maakt u dit uit plaatsvervan-

gende schaamte?

SCHOLIERS: Misschien wel. Het is 
beschamend hoe weinig de over
heid in de jeugdzorg investeert. 
Door een gebrek aan middelen 
wordt niet elk kind dat hulp nodig 
heeft geholpen. We leven in een 
almaar hardere samenleving die 
geen aandacht heeft voor kinderen 
in nood.
Brengt de muziek verzachting?

SCHOLIERS: Joris Blanckaert com
poneerde muziek die je door het 
turbulente leven van Boy loodst. 
De muziek wordt uitgevoerd door 
het HERMESensemble en het kin
derkoor van Opera Ballet Vlaande
ren. Hun stemmen zijn de stemmen 
in het hoofd van Boy. Soms huilen 
ze mee, soms troosten ze.
Heeft Boy u veranderd?

SCHOLIERS: (zucht) Het voelde 
niet goed om de kinderen voor wie 
ik als vrijwilliger zorgde ineens los 

te laten. Ik doe niets liever dan via het 
theater het publiek een andere blik op 
een – te verborgen – stuk van de wereld 
bieden. Maar als deze kunstvijandige 
wereld me ertoe dwingt, stap ik mogelijk 
uit het theater recht de jeugdzorg in. l

ON THE RECORD

‘Ik had nooit babysits. 
Behalve toen ik kon 
dineren met Patti Smith. 
Dat was een noodgeval!’ 
Schrijver Sandro Veronesi  

in Frankfurter Allgemeine 

Sonntagszeitung.

‘De man op het toneel 
probeert wanhopig het 
bestaan te ontcijferen.  
Hij geeft ongeschikte 
antwoorden op alles.  
Dát is de schoonheid van 
mens-zijn.’ Acteur Vincent 

van der Valk in Trouw.

‘Ik zou nooit een boek 
weggooien. Er zijn enkele 
mensen die ik veel liever 
uit het raam zou gooien.’ 
Schrijfster Fran Lebowitz  

in The Guardian.

‘Als je veel beweegt, leef je 
langer. Maar dat langere 
leven moet je besteden 
aan veel bewegen.’  
Auteur Maarten ’t Hart  

in NRC Handelsblad.

‘Er is geen 
aandacht  

voor kinderen 
in nood’

Door  ELS VAN STEENBERGHE

KYOKO SCHOLIERS

‘Desnoods 
stap ik 
recht de 
jeugdzorg 
in.’

Boy van Opera Ballet Vlaanderen en 

HERMESensemble gaat op 9 september 2021 in 

Opera Ballet Vlaanderen te Antwerpen in 

première en reist tot 23 mei 2022 door 

Vlaanderen en Nederland. 

Info: operaballet.be en kyokoscholiers.be
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Interview. Kyoko Scholiers toont in voorstelling ‘Boy’ hoe hard én ondergefinancierd Vlaamse jeugdhulp is

et is een kleuter die zorgde voor de opval-
lende seizoensopener in Opera Ballet Vlaan-
deren. Boy is een muziektheatervoorstelling
over de wereld van de jeugdhulp. Die begon
theatermaakster Kyoko Scholiers (40) te in-
trigeren, nadat ze met een meisje van vier
jaar oud had gesproken. 

Dat gebeurde tijdens haar vorig project,
Misconnected, waarvoor ze mensen opzocht
die op een of andere manier de verbinding

met de maatschappij kwijtraakten. “Ik sprak
met daklozen en asielzoekers maar ook met
kinderen die door een jeugdrechter uit huis
werden geplaatst. Een meisje vertelde me hoe
haar vader tijdens een achtervolging door de
politie werd doodgeschoten. Diezelfde avond
hoorde ik van haar begeleidster dat ze dat ver-

haal verzonnen had. Haar vader leefde nog,
maar was wel plots uit haar leven verdwenen.
Dat hij ervoor koos om nooit afscheid te
nemen, een bezoek te brengen of kaartje te stu-
ren, kon zijn dochter blijkbaar niet plaatsen.
Voor haar was het makkelijker om haar vader
mentaal te doden.” 

Het verhaal kwam zo hard binnen dat Scho-
liers meteen wist: kinderen zonder warm nest
spelen de hoofdrol in mijn volgende voorstel-
ling.

Aan Boy ging intensief onderzoek vooraf.
Twee jaar dompelde de Antwerpse zich onder
in de jeugdhulp. Ze interviewde jeugdrechters,
opvoeders, kinderpsychiaters, sprak met kinde-
ren uit voorzieningen en hun ouders en blikte
terug met volwassenen die ooit een hulptraject
hadden gevolgd. Scholiers werkte ook een tijd-
lang in een Centrum voor Kinderzorg- en Ge-
zinsondersteuning, waar kinderen tussen 0 en
12 jaar verblijven. Ze eindigde met een berg ma-
teriaal waaruit ze één fictieve casus samen-
stelde: Boy Stuyven. Hij is een jongen van tien
die plots uit zijn klas wordt gehaald en de bood-
schap krijgt dat hij niet meer naar huis kan,
omdat hij zich er in een onveilige situatie be-
vindt, volgens de jeugdrechter. 

Tot welke inzichten bent u zelf gekomen?
“De jeugdhulp is een sector die vaak het nieuws
haalt, maar waarvan ik toch maar beperkte din-
gen kende. Ik wist dat er begeleiders in instel-
lingen voor kinderen werken en dat er

jeugdrechters beslissen over hun toekomst. En
dat hun werk zwaar is. 

“Maar tijdens mijn onderzoek heb ik ook de
minder zichtbare schakels in zo’n hulptraject
leren kennen. Hoe vaak hoor je bijvoorbeeld
over de jeugdconsulent? Nochtans is dat hét
aanspreekpunt van een kwetsbaar kind en ie-
dereen die daarrond staat. Ze inventariseren de
thuissituatie en adviseren iedereen over wat er
moet gebeuren. Ze zijn van enorm belang. Maar
de realiteit is ook dat ze voortdurend met de
kraan open dweilen. Ze moeten te veel dossiers
behandelen en administratieve rompslomp op
orde krijgen, waardoor ze geen tijd hebben om
een kind fatsoenlijk op te volgen. Dat doet die
mensen veel pijn. Ze raken even een moeilijke
case aan en moeten het dan weer loslaten.
Velen houden die manier van werken niet lang
vol.”

De jeugdhulp staat niet op punt, met andere
woorden?
“Nee, er moet echt iets veranderen. En dan heb
ik het niet over een paar financiële injecties.
Voor deze sector moeten structureel veel meer
middelen worden vrijgemaakt voor mensen en
infrastructuur, zodat we kunnen voorkomen
dat kleine problemen uitgroeien tot heel ont-
wrichtende situaties. Ik heb gemerkt dat velen
in de sector zich afvragen of het zin heeft wat
ze aan het doen zijn. Ze kunnen niet op tijd in-
grijpen en worden met plaatstekort geconfron-
teerd. Dat moet anders. Temeer omdat het

aantal jongeren met een kwetsbare thuissituatie
zienderogen groeit, zeker door corona.”

Zit die kritiek ook in uw voorstelling?
“Ik provoceer niet graag. Maar ik denk wel dat
die pijnpunten duidelijk worden. En ik hoop
dat beleidsmakers als minister van Welzijn
Wouter Beke (CD&V) ernaar komen kijken en
dat ze zich aangemoedigd voelen om iets te ver-
anderen. De laatste die kritiek moet krijgen, is
in elk geval iedereen die nu in de jeugdhulp
werkt – zij moeten een medaille krijgen, want
ze doen werk dat ze eigenlijk niet fatsoenlijk
kunnen doen.”

Hoe was het om zelf in een leefgroep te
werken?
“Ik ben maar een paar weken geweest en denk
dat ik die kinderen van mijn leven niet meer zal
vergeten. Dat is een gekke vaststelling, want in
hun leven ben ik hoogstens een passant ge-
weest.

“Wat me zal bijblijven, is het moment
waarop een kind in een voorziening zijn biolo-
gische moeder mocht ontmoeten. Ik stelde dan
vast dat beide partijen niet weten hoe ze met el-
kaar om moeten gaan. De moeder ziet niet in
hoe ze haar dochter aandacht kan geven en tok-
kelt op haar gsm. En de dochter kruipt liever bij
mij op de schoot, terwijl ze me nog geen vijftien
minuten kende en mijn naam niet eens wist.

‘Ik hoop dat minister
Beke komt kijken’

Theatermaakster Kyoko Scholiers
(40) dook twee jaar onder in de
moeilijke wereld van de jeugdhulp.
Wat ze in rechtbanken, instellingen
en pleeggezinnen hoorde, liet ze
samensmelten in de tienjarige Boy
Stuyven, een fictief personage. 
FEMKE VAN GARDEREN

H
Lees verder op de volgende pagina 

Scholiers dompelde zich onder in de
jeugdhulpsector en stelde uit het
materiaal één fictieve casus samen. ‘Er
moeten structureel veel meer middelen
worden vrijgemaakt.’ © JORIS CASAER
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adat ik het interview met Lieve Blancquaert las in
De Morgen Magazine, wilde ik Let’s Talk About Sex
zien. Wat een vrouw, wat een leven. Respect. En
dochter Martha lijkt me even interessant – had ie-
dereen maar zo’n kroost om mee te discussiëren
over de toestand van de wereld.

In deze aflevering nam de fotografe ons mee
naar Bangkok. Veel talk over sex was er niet, wel
over transgenders. In Thailand ben je vrij om te
zijn wie je bent of om te worden wie je wil zijn,

als m, v of x. De toeristische slogan luidt “Go Thai, be free”
en de Thai zouden meer dan twintig genderidentiteiten
onderscheiden. “How is it working here?”, vroeg Blanc-
quaert aan Sasha, stadsgids en transvrouw, maar verder
dan men, women, gay, lesbian, ladyboy en tomboy kwamen
we niet. Jammer, ik was benieuwd naar die andere.

“Did you had a transition?”, luidde een volgende vraag.
Ja, dat willen de mensen nog altijd weten, al is het tegen-
woordig onkies daarnaar te vragen, want niet alle transgen-
der personen kiezen voor genderbevestigende chirurgie.
En nee, Sasha had niets laten veranderen tussen haar
benen.

Een sex change kan in Bangkok al voor 2.200 euro in de
kliniek van dokter Tep. Omdat hij zijn prijzen laag houdt,

is hij een held voor lokale
transgender personen.
“You cannot change his
brain”, vertelde de dokter,
“so you have to change his
body.” Klinkt aannemelijk,
al blijft de realiteit rauw.
We zagen hem in de
nieuwe borsten van een
achttienjarige transvrouw
knijpen. Ze stonden nog te
hoog, dus moest er een
strak verband om opdat ze
zouden zakken. In de na-
middag lagen er uitgesne-
den teelballen op zijn
operatietafel.

Volgens de dokter was
Thailand goed voor transgenders omdat de Thai als boed-
dhisten geen oordeel over anderen vellen, al sprak monnik
Chai dat tegen. Boeddhisten geloven namelijk dat transgen-
der personen geboren zijn met een slecht karma omdat ze
zich in een vorig leven misdroegen. Vervolgens bezochten
we een cabaret met transvrouwen en trokken we naar het
enige ziekenhuis dat psychologische hulp biedt aan trans-
gender personen. Ik had vaak het gevoel dat we ongelegen
kwamen – hoezo, is dit gesprek nu al gedaan?

Let’s Talk About Sex is niet onverdienstelijk, maar zou
Blancquaert iedereen op één dag gesproken hebben? Ze
droeg de hele aflevering lang dezelfde outfit. Op het einde
was er een blitzbezoek aan een transvrouw-miljardair-diva.
“A lot of people is following you”, merkte Blancquaert op.
Auw, dat Engels weer. Niet alleen op het hare stond haar.
Van mij mochten de gesprekken langer, dieper en vooral in
de taal van de gesprekspartners. Om echt bevredigd te ge-
raken moet je soms hulpmiddelen bovenhalen, dat is geen
schande. Is er nog een tolk in de zaal?

Let’s Talk About Sex, woensdag om 20.40 uur op eén.

N
Auw, dat Engels.
Van mij
mochten de
gesprekken
langer, dieper
en vooral in de
taal van de
gespreks -
partners zijn

zet de blik op oneindig.
Vandaag: Let’s Talk About
Sex.

Ook de verhuizing van een kleuter, die vanaf
zijn nul jaar in een voorziening zat, zal me bij-
blijven. Dat kind zwaaide bij zijn afscheid naar
de opvoeders alsof hij naar Bobbejaanland zou
gaan, maar besefte duidelijk niet dat hij alles en
iedereen die hij kende voor altijd zou achterla-
ten.

“Ik kon zulke situaties na een shift moeilijk
van mij afzetten. Ook het afscheid viel zwaar. Ik
wil zo zo graag weten hoe het die kinderen ver-
gaat, maar je mag geen contact meer hebben.”

In het personage Boy komen veel
schrijnende verhalen samen. Vergroot dat
niet het stigma op kinderen die in een
voorziening verblijven? 
“Dat is het laatste wat ik hoop. Ik heb heel erg
geprobeerd om van Boy een landschapsportret
te maken en niet alleen een verhaal over een
triest miserabel kind. De focus ligt op die jon-
gen, maar er is ook een hele context. Ik verde-
dig daarin alle mogelijke perspectieven, die van
de biologische mama, die van de kinderpsychi-

ater, die van de consulent, noem maar op. Te-
gelijk laat ik hen ook allemaal uitschuivers
maken.

“Die hele wereld rond zo’n kind, die hoort er
gewoon bij. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Boys verhaal is zwaar, maar het is
ook niet de grote uitzondering of uiterst over-
dreven. Wat hij meemaakte, is gebaseerd op
dingen die je op een doorsnee dag in een jeugd-
rechtbank of voorziening hoort.”

Als het zo realistisch is, waarom is de
voorstelling dan niet voor kinderen
toegankelijk?
“Een voorstelling over de jeugdhulp kan op kin-
dermaat, maar dan moet je weten wat pedago-
gisch verantwoord is. Ik ben niet thuis in dat
soort theater. Ik laat volwassenen op een vrij
harde manier zien wat er allemaal in een kin-
derleven kan mislopen. Sommige scènes zijn
heel hard: een moeder die gek wordt, een kind
dat zichzelf verwondt... Je hoort ook grove, po-
litiek incorrecte uitspraken. ‘Poepen kunnen ze

allemaal maar een beschaafd gesprek aan-
gaan...’, floept een personage er bijvoorbeeld
uit. Vaak is het zwarte humor die mensen in de
sector recht houdt. Dat wil ik tonen. Maar niet
aan kinderen. Die hoeven dat nog niet allemaal
te weten. Ik wil hen niet traumatiseren.

“De jongens die de hoofdrol vertolken en het
kinderkoor worden professioneel begeleid door
een psychiater. Ik vond dat mijn verantwoorde-
lijkheid, om hen te beluisteren en wat ze zien
en horen te omkaderen. Maar zoiets kan ik na-
tuurlijk niet doen voor elke minderjarige die de
zaal binnenstapt. Daarom ontraad ik het men-
sen om met min-zestienjarigen te komen.”

In de promotekst van Boy wordt de vraag
gesteld of een kind kan ontsnappen uit zijn
eigen achtergrond. Wat is uw antwoord
daarop?
“Het kan. Ik heb verschillende volwassenen
ontmoet die uit hun vicieuze spiraal van tegen-
slagen zijn geraakt. Ze zijn vroeg of laat de
juiste mensen tegengekomen. Een liefdevolle
partner of een pleeggezin. Of een begeleider
die iemand van kinds af aan is blijven volgen en
nog steeds elke woensdag mee naar de winkel
gaat. Zulke figuren kunnen iemand redden en
zo’n kind doen beseffen: ik mag er zijn. Veel
kinderen uit kwetsbare thuissituaties hebben
amper een gevoel van eigenwaarde of bestaans-
recht. Erkenning vinden voor het onrecht dat
hen is aangedaan, kan ook een groot verschil
maken. De jeugdrechtdossiers spelen vaak een
rol: erin lezen helpt sommigen om in te zien dat
ze zelf geen schuld dragen.”

Wat hoopt u dat mensen meenemen uit de
voorstelling?
“Ik wil in de eerste plaats laten zien hoe erg dit
soort problemen in onze maatschappij verwe-
ven zitten. In elke klas zit een kind met een
kwetsbare thuissituatie. Veel mensen zijn zich
daar niet bewust van. Integendeel, er wordt
nogal snel veroordelend gesproken over wie
niet in het plaatje past. Dat merk ik onder meer
aan de schoolpoort. Een jongetje dat zich min-
der goed gedraagt, wordt meteen bestempeld
als krapuul of pestkop. Met Boy wil ik tonen wat
er achter hun gedrag kan schuilgaan.”

Heb u zelf nog verdere plannen in de
sector?
“Voorlopig niet. Cultuur is en blijft mijn stiel,
maar moest daar op een dag geen geld meer
voor worden vrijgemaakt, dan sluit ik niet uit
dat ik ooit in de jeugdhulp zou gaan werken. De
mensen daar hebben me diep geraakt.”

Boy gaat vandaag in première bij opera Ballet
Vlaanderen in Antwerpen. 
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‘Wat het personage Boy Stuyven meemaakt, is gebaseerd op dingen die je op een doorsnee dag in
een jeugdrechtbank of voorziening hoort.’ © LEONTIEN ALLEMEERSCH

‘De voorstelling gaat over
meer dan een triest,
miserabel kind. De focus 
ligt op die jongen, maar er is
ook een hele context. 
Ik verdedig daarin alle
mogelijke perspectieven’
KyoKo ScholierS
THEATERMAAKSTER 

Twee Ketnet-
reeksen maken
kans op prijs

De Ketnet-programma’s Mush-
Mush & de Zwammetjes en Te-
kens van leven zijn genomi-
neerd voor de International
Emmy Kids Awards. De eerste is
een animatiereeks over een pad-
destoel die samen met zijn
vriendjes allerlei avonturen be-
leeft. Ze wordt gemaakt door
Thuristar, een Belgische anima-
tiestudio in coproductie met
Ketnet. Het programma is te zien
in meer dan 150 landen. Tekens
van leven vertelt de verhalen van
kinderen met een bijzonder litte-
ken. Het is een programma van
productiehuis De Mensen. Zij
wonnen in 2019 al een interna-
tional Emmy Kids Award, toen
voor Nachtraven. (PD)

Kathedralen en spiegelpaleizen 
met kathedralen als ‘If
We Hadn’t Met’ en
fragiele spiegelpalei-
zen als ‘When the
Lights Turn Orange’.
De androgyne stem
Michiel Libberecht
toont zich daarbij

misschien nog het mooist in het
bijzijn van Meskerem Mees tij-
dens ‘Bright Lights’. Geen ver-
rassend, wél een fraai plaatje.

Drake - Certified
Lover Boy

HHHHH

Papi is een volboed
papa geworden, zo
blijkt uit de zesde
plaat van Drake. Ook

al omarmt de Canadese hi-
phopkoning zijn vaderschap in
deze collectie fonkelnieuwe
songs en koketteert hij als van-
ouds met een karikaturale on-
zekerheid, toch verleert de vos
zijn streken niet. Hij rapt over
blowjobs op privévluchten, ge-
draagt zich nog steeds als een
asshole boyfriend of hangt de
onnozelaar uit in het idiote
‘Way 2 Sexy’, dat Right Said Fred

samplet en bulkt van
het hitpotentieel. De
producties zijn repe-
titief maar versmelten
soms wonderwel met
Drakes geweeklaag.
Schrijf hem nog niet
af. (GVA/SVS)

Mauro Pawlowski - Eternal
Sunday Drive 

HHHHH

Artiesten met enige arbeids-
ethiek worden nogal gauw de
reputatie van duvelstoejager
toegedicht. In het geval van
Mauro klopt die titel natuurlijk
wél. Onder een dozijn alter ego’s
en groepsnamen brengt hij
voortdurend muziek uit, als hij
Evil Superstars niet op een
blauwe maandag
nieuw leven inblaast,
smartlappen oplapt of
hand-en-snaardien-
sten verricht voor
dEUS. Verwonderlijk
dus dat Eternal Sun-
day Drive geldt als zijn

elders loert melodi-
euze softrock uit de
seventies. 

Mooneye - Big
Enough

HHHHH

Twee jaar geleden
was Mooneye laureaat van De
Nieuwe Lichting. Ironisch ge-
noeg lauweren ze zelf liever de
oude garde. Hun sprankelende
pop geeft doorlopend hoofse
knikjes aan Traveling Wilburys,
Travis, Jeff Buckley, Wilco en zo-
wat alle invloeden die ook No-
vastar een schatkist aan onster-
felijke songs opleverde.
Mooneye doet een net zo’n am-
bitieuze gooi naar eeuwig leven

officiële solodebuut, onder de
naam Mauro Pawlowski. Nu ja,
wat héét solo? Op plaat laat hij
zich omringen door gitarist Jas-
per Maekelberg (Faces on TV)
die ook aan de knoppen zat.
Verder ontwaar je toetsenist
Pomrad en veteraandrummer
Marc Bonne in de rangen. Zou-
den zij Mauro in de pas gedwon-
gen hebben? Deze popsongs
vertonen nauwelijks sporen van

sabotage, en koppe-
len vernuft aan ver-
rukking. ‘Always So-
meone’ is een dot van
een song over men-
taal overspel, ‘The Si-
lent Sky’ is een fil-
misch pareltje en

LUISTERTIPS
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