
Rede bij de opening van de tentoonstelling “5 + 4 = 1” 5 continenten 4
windstreken 1 wereld in de stadsschouwburg van Sint-Niklaas, 5 maart
2007

5 + 4 = 1. 5 + 4 is toch 9? Ieder kind leert toch reeds in het eerste studiejaar: 5 + 4 = 9. En
nu beweert een idioot dat 5 + 4 = 1.

Peuters en kleuters kunnen ook niet tellen. Nog niet. Voor hen is iemand in het klasje van
een andere herkomst of met een andere kleurtje gewoon een potentieel speelkameraadje. Zij
zien nog geen verschillen. Ze zien misschien wel dat Bruno, Piet, Amadou of Achmed
jongetjes zijn en dat Saartje, Anissa, Anneleen of Saïda meisjes zijn. Verder zijn het gewoon
speelkameraadjes, de één al wat leuker dan de ander.

15 jaar verder: de kleuters en peuters zijn ouder en wijzer geworden. Sommigen toch. Dure
mediacampagnes proberen in voetbalstadia racistische spreekkoren het zwijgen op te leggen.
Hang de aap niet uit.

De Mpenza’s vinden we goede talentrijke voetballers. En Zhora is die toffe en knappe actrice
en dj. Maar onbekend is onbemind. Dat geldt zeker voor de onbekende medemens met een
kleurtje. Tegelijk geven we massa’s geld uit om in Turkije, Marokko, Tunesië of onder de
zonnebank ook een bruin kleurtje te gaan halen.

Muziek van een groepje uit Sint-Niklaas is internationaal bekend. Tot in het verre China
wordt de muziek van Hooverphonic gecoverd. Hooverphonic liet het Belgische publiek
kennismaken met de erhu, een soort Chinese viool dat met zijn wondermooie klank van “We
all float” een juweeltje maakt. Maar het zijn enkele trouwlustige koppels en een schepen van
burgerlijke stand, jeugd en internationale samenwerking die Sint-Niklaas op de wereldkaart
plaatsen.

Misschien moeten we wel een voorbeeld nemen aan muzikanten. Muziek kent geen grenzen.
De lambada was een dans uit de Braziliaanse havenstad Belem in combinatie met muziek van
Los Kjarkas uit Bolivia. Via een omweg met Manu Dibango kwam een kinderliedje uit
Kameroen terecht op de best verkochte plaat allertijden. De makossa is duidelijk te
herkennen op “Wanna be startin’ something” op de cd “Thriller” van Michael Jackson waar
meer dan 40 miljoen exemplaren van werden verkocht. De eerste “millionseller” in de
geschiedenis van de muziekindustrie was Harry Belafonte met zijn lp “Calypso”. In 1956
werden er meer dan 1 miljoen exemplaren van verkocht. Terwijl Elvis Presley de rock ’n roll
nog aan het uitvinden was, leerde Belafonte de wereld de Bananaboat song en calypsomuziek
kennen. Muziek en muzikanten laten zich niet tegenhouden door grenzen.

Wij houden van grenzen. We bakenen nog altijd graag ons territorium af. Voor elke grens die
verdwijnt, verschijnt er wel een nieuwe. De muur in Berlijn verdwijnt, en op de Westelijke
Jordaanoever verschijnt een nieuwe muur. En in Belfast staan nog steeds de hekkens die
katholieke wijken scheiden van protestantse wijken.



Er zijn ook de mentale grenzen die als sluipend gif hun verlamming verspreiden. Wij tegen
zij. Protestanten tegen katholieken. Soennieten tegen sjiieten. Bosniaks tegen Kroaten.
Kroaten tegen Serviërs. Serviërs tegen Kosovaren. De enen roepen “May God bless
America”, de anderen “Allah akhbar”.

Is 5 + 4 dan toch 9? Is deze “inconvenient truth” (voor sommigen “very convenient truth”)
niet even wereldbedreigend en gevaarlijk als de “inconvenient truth” van Al Gore?

Misschien moeten we maar eens een voorbeeld nemen aan deze honderden kinderen die hier
te zien zijn. Niemand die schreeuwt of roept: weg, gjj vuile witte. Ik was nochtans een
vreemdeling in hun land, een vreemdeling met een andere kleur en afkomstig uit een andere
cultuur.

Misschien moeten we maar eens beter kijken naar al deze kinderen?
Misschien moeten we maar eens beter luisteren naar muzikanten?
Misschien moeten we ons maar eens bezinnen wanneer we zelf grenzen beginnen te bouwen?
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