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T E K S T  SIMONE VAN SAARLOOS

WIE WIT IS EN NIET AAN  
DE DROOM VOLDOET, 
ZIET ALLEEN ZICHZELF FALEN

TERUG NAAR WESTMINSTER, MARYLAND

In 2005 woonde Simone van Saarloos een jaar in Westminster, 
Maryland. Ze ging terug en zag hoe de falende Amerikaanse 
Droom wit en zwart in zijn verlammende greep houdt. ‘Er wordt 
geblowd, gegeten, televisie gekeken alsof ze hun energie  
en levenslust willen temperen en in balans willen brengen met  
het dociele leven dat voor hen is weggelegd.’ 

GASTGEZIN  
Simone van Saarloos 
(midden achter) woon-
de bij crècheleidster  
Larie, elektricien Bob, 
zoon Kris (18) en hun 
drie honden. Hun  
oudste zoon zat in Irak. 
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Westminster werd ook wel Whiteminster 
genoemd, maar verder was racisme niet 
iets waarover werd gesproken.

Het bezitten van wapens was voorname-
lijk bedoeld om je eigendom – ‘familie en 
kasteel’ – te beschermen.

stad en prov!nc!e !n hetzelfde land, gaat het ook om een cultureel 
versch!l: !n de VS bestaat het !dee van een ‘dorpsple!n’ n!et.
Het was een d!nsdagavond, Br!ttany en !k bezochten een bar. Ik had 
geen z!n !n drank en bestelde water. M!jn oude schoolvr!end!n ze! 
dat d!t asoc!aal was: zo verd!ende de barman n!ets aan m!j. H!j leeft 
van z!jn foo! – standaard 20 procent van de reken!ng –, want het 
m!n!mumloon !s 3,63 dollar per uur. Ik ze! dat !k het daar n!et mee 
eens was; !k kon best een foo! achterlaten, maar w!lde me n!et ge-
dwongen voelen om te consumeren. Br!ttany sneerde dat d!t een 
bar was, ‘een bedr!jf’. We belandden !n een vreemd verh!tte d!scus-
s!e. Pas na een t!jdje begreep !k ons confl!ct: !k vond het belachel!jk 
om het café alleen als bedr!jf te beschouwen en probeerde te beto-
gen dat de kroeg ook een ontmoet!ngsplek moest z!jn, een publ!eke 
ru!mte waar je welkom bent, ook zonder dat recht te moeten ko-
pen. Br!ttany vond d!t belachel!jk !deëel.

___________

H et !s n!et alleen de onz!chtbare hand van de vr!jemarkt-
!deolog!e d!e het publ!eke u!t de Amer!kaanse ru!mte 
haalt. Angst !s een ander bepalend element.

T!en jaar geleden kon !k W!nters M!ll H!gh School nog gewoon b!n-
nenlopen. Nu moest !k aanbellen. Het !s één uur ’s m!ddags. Ik zeg 
dat !k h!er !n 2005 een jaar naar school g!ng als exchange student u!t 
Nederland en dat !k alleen even b!nnen w!l k!jken.
De secretaresse laat me b!nnen. ‘E!genl!jk had je een afspraak moe-
ten plannen.’ Ze vraagt verklarend of !k heb gehoord over de school 
shootings van de afgelopen jaren.
Ik hoorde zoveel, de afgelopen jaren. Obama werd verkozen tot pre-
s!dent. De f!nanc!ële bubbel barstte. Occupy Wall Street klaagde de 
u!twassen van het kap!tal!sme aan, M!chelle Obama promootte ge-
zonde voed!ng en voldoende beweg!ng, Global Warm!ng werd be-
kend genoeg om rad!cale ongelov!gen te oogsten, het homohuwe-
l!jk !s !nm!ddels legaal !n alle staten en de Black L!ves Matter 
beweg!ng !s groe!ende.

___________

I n de zomer van 2005 ze! !k m!jn ouders voor een jaar gedag en 
stapte op het vl!egtu!g. U!te!ndel!jke bestemm!ng: Westm!n-
ster, Maryland. Een stadje met 19.000 !nwoners, dr!e kwart!er 

b!j Balt!more vandaan. V!jfenzest!g kerken, twee m!ddelbare scho-
len, een Wall Mart, een McDonald’s. Ik woonde b!j een gastgez!n: 
crèchele!dster Lar!e, elektr!c!en Bob, zoon Kr!s (18) en hun dr!e hon-
den. Hun oudste zoon zat !n Irak. Voor jonge mannen zoals h!j werd 
trots gebeden. M!jn gastvader kn!pte coupons u!t reclameblaadjes 
om spullen te kopen d!e h!j n!et nod!g had omdat h!j kort!ng als 
w!nst beschouwde. W!j t!eners spendeerden onze vr!je m!ddagen 
schaamteloos !n de shopping mall. In de schoolkant!ne serveerden 
ze fr!et en kaasv!ngers. Boodschappen werden b!jna per stuk !n een 

I
K DEED EEN PAAR KNIEOEFENINGEN LIGGEND OP  
HET VLAKKE GRAS VAN DE BUREN. 
Je deed wat? Br!ttany wreef de slaap u!t haar ogen.  
Onder haar pyjamash!rt bulkten haar !n het gareel 
gebrachte borsten – ze gaat ’s ochtends haar kamer 
n!et u!t voordat ze een beha aanheeft, vanwege 
haar mannel!jke hu!sgenoten.
They’ll shoot you up.  
Ik was vergeten wat publ!eke en pr!vate ru!mte op 
het platteland !n de VS betekent. 

 

N !euwsg!er!g volgde !k vor!g jaar een sch!etcursus !n  
St. Lou!s, M!ssour!. De !nstructeur had het, na de dood van 
M!ke Brown en de daarop volgende protesten, drukker dan 

oo!t. Er zaten voornamel!jk ouders met t!eners, en m!ddelbare 
vrouwen; publ!ek dat n!et al lang en breed weet hoe een trekker 
over te halen. De !nstructeur demonstreerde hoe je je w!jsv!nger  
alt!jd ve!l!g op de loop laat rusten, noo!t op de trekker. Du!del!jk 
werd dat het bez!tten van wapens voor de curs!sten voornamel!jk 
was bedoeld om je e!gendom – ‘fam!l!e en kasteel’ – te beschermen.

___________

B r!ttany vroeg z!ch af of !k !n Nederland ook zomaar op het 
gras van de buren zou gymnast!eken. Waar z!j woont, aan de 
oostkust !n Maryland, wordt elke zest!en uur !emand gedood 

met een geweer. 
Thu!s !n Amsterdam doe !k m!jn oefen!ngen n!et b!j de buren !n het 
gras, want z!j hebben geen gras. Ik ga naar het park of gebru!k de 
rubbertegels van het speelple!ntje b!j m!j !n de straat. Hoewel !nter-
nat!onale steden onderl!ng waarsch!jnl!jk meer overeenkomen dan 

overvloed!g aantal slappe plast!c tasjes gestopt en Westm!nster 
werd ook wel Whiteminster genoemd, maar verder was rac!sme n!et 
!ets waarover werd gesproken – de zwarte leerl!ngen hadden een 
vader !n de gevangen!s; dat was gewoon wat het was.
Nu, t!en jaar later, keerde !k terug met de vraag: wat !s er s!ndsd!en 
veranderd?

___________

V oor m!j veranderde het jaar 2005/2006 alles. In Westm!n-
ster volgde !k l!teratuurvakken, psycholog!e en speechles-
sen. Ik werd aangespoord om te schr!jven, g!ng rugby  

spelen en leerde dat !k me pr!ma !n andermans leven kon onder-
dompelen zonder ‘mezelf’ te verl!ezen.
Maar vanu!t een l!tera!r perspect!ef ben !k m!nder geïnteresseerd !n 
de ervar!ngen van de bu!tenstaander en meer !n de katalyserende 
macht van de bu!tenstaander.
Neem In der Strafkolonie, een verhaal van Kafka over een man d!e 
wordt gemarteld. De veroordeelde heeft geen proces gehad, maar 
zo gaat dat nu eenmaal. Totdat er een re!z!ger langskomt. De re!z!-
ger stelt vragen. H!j v!ndt de s!tuat!e n!et normaal. De bu!tenstaan-
der werpt een kr!t!sch l!cht en laat z!en dat de vanzelfsprekende au-
tor!te!t van het systeem onterecht !s. "
U!te!ndel!jk schudt de re!z!ger alles door de war en ontstaat er een 
n!euwe orde.

Zo’n bu!tenstaander was !k n!et.

‘Er !s n!et veel veranderd,’ zegt Kr!st!ne, de stud!eadv!seur d!e me 
hartel!jk knuffelt. ‘Het grootste versch!l met toen j!j h!er was, !s dat 
k!nderen elkaar nu op !nternet pesten.’ En ze heeft een n!euwe ach-
ternaam. Het v!el me al op dat !k veel vrouwel!jke oude bekenden 
n!et terug kon v!nden op Facebook en !k begr!jp nu waarom. Ze 
trouwen. Of ze sche!den.
Het !s lunchpauze. In de kant!ne z!tten leerl!ngen aan lange tafels. 
Somm!gen dragen een bordeauxrode tru! met een valk erop, de 
mascotte van de school. In haar kantoortje v!ndt Kr!st!ne een kaart-
je met m!jn naam en thu!sadres erop, ‘dat gaat nu d!g!taal, hoor’. Ik 
herken m!jn handschr!ft; het !s nog alt!jd t!ener-acht!g. 
Nu !k als volwassene tegenover m!jn voormal!ge stud!eadv!seur 
sta, kan !k vragen of er !nm!ddels seksuele voorl!cht!ng wordt gege-
ven. Er l!epen dest!jds opvallend veel zwangere leerl!ngen rond. 
Voor het z!ngen de kerk u!t werd als meest ve!l!ge opt!e genoten, 
want dan hoefde je er !n elk geval n!et over te praten.
‘We mogen ze alleen “geen seks” adv!seren,’ bekent Kr!st!ne. Dat 
schr!jft het lesplan voor. ‘Als !k ze meer vertel, kan !k !n de proble-
men komen.’ Onschuld heeft z!jn context. 

Br!ttany !s verbaasd dat !k de school !n mocht. ‘Je bent n!et zwart, 
dat scheelt.’

K a!la (w!t) weet dat !k er ben omdat de honden blaffen. Voor 
de deur staan een racemotor, een Harley Dav!dson, een 
truck en een gewone auto. Haar vader wr!jft met een poets-

lap over de bu!k van de Harley. H!j groet m!j en noemt z!jn naam, 
we schudden geen handen. H!j w!jst naar het turquo!se frame en 
zegt dat h!j het l!ever helemaal zwart heeft. H!j was knap. H!j !s n!et 
oud, maar je z!et het b!j meer mannen h!er: zodra ze de dert!g pas-
seren, waren ze knap, alsof v!r!l!te!t beperkter houdbaar !s dan !n 
Europa en r!jpe schoonhe!d n!et bestaat.
Op Ka!la’s nachtkastje staan een paar foto’s, verder !s haar kamer 
leeg. Meestal !s ze b!j haar moeder thu!s. Haar st!efvader !s een jaar 
geleden overleden. H!j zat b!j de pol!t!e !n een SWAT-team en werd 
doodgeschoten. Omdat h!j !n het harnas st!erf, mag Ka!la straks 
grat!s naar de un!vers!te!t.
Met Ka!la gaat het goed. Ze gaat naar Westm!nster H!gh – ‘ook be-
kend als Heroin H!gh’ – en haalt redel!jke c!jfers. Ze lu!stert voorna-
mel!jk naar metal, maar z!et er naar e!gen zeggen n!et zó u!t.
Ka!la had me l!ever bu!ten de deur ontmoet, op een plek waar de 
wanden n!et van dun hout en plast!c z!jn, maar ze heeft een paar 
weken hu!sarrest omdat ze vr!enden op bezoek had d!e dronken 
waren geworden. ‘Getting shitfaced is their definition of fun.’ 
Zelf heeft ze daar n!et zoveel mee en ook blowen v!ndt ze saa!. Even-
m!n deelt ze de opvatt!ngen van haar ouders. Een paar jaar geleden 
verkond!gde ze nog braaf dat homo’s v!es en slecht waren, maar laatst 
sprak ze haar moeder tegen. Hoe het kan dat z!j anders denkt? ‘Je ob-
serveert. Ik zag homo’s en dacht: d!e z!jn helemaal n!et zo gek.’ Een 
meer prec!eze verklar!ng heeft ze er n!et voor. ‘Ineens weet je beter.’ 
Ka!la’s moeder verandert ook van men!ng. Ze v!ndt homo’s nu n!et 
meer zozeer du!vels en v!es, maar beschouwt ze als aandachtszoe-
kers. B!seksuelen z!jn wat haar betreft gewoon !n de war. Op andere 
punten heeft ze ook een u!tgesproken men!ng. Wanneer pres!dent 
Obama op telev!s!e !s, noemt haar moeder hem een fucking nigger. 
Al hoort Ka!la zulke u!tspraken m!nder vaak s!nds haar st!efvader 
overleden !s, ‘want ja, h!j zat b!j de pol!t!e’. 
‘M!jn ouders zouden l!ever hebben dat !k met een vrouw thu!skom 
dan met een zwarte man,’ zegt Ka!la. Of ze wel zwarte vr!enden heeft?
‘Nauwel!jks. Of e!genl!jk geen. Ze z!tten ook n!et !n m!jn jun!orjaar. 
Ja, één, maar d!e !s n!et echt-echt zwart.’
D!e frase hoor !k vaker. Er z!jn !n Westm!nster bl!jkbaar zwarte 
mensen d!e z!ch ‘w!t’ gedragen.

___________

W !e z!ch !n Westm!nster w!t gedraagt, verkoopt waar-
sch!jnl!jk drugs. Grote kans dat h!j wapens heeft en dage-
l!jks blowt omdat h!j dan beter funct!oneert. 

Er z!jn ook andere w!tte mensen !n Westm!nster – k!jk naar Ka!la; 
het onber!spel!jke soort w!t dat je bl!jkbaar kunt z!jn wanneer je 
een zwarte hu!dskleur hebt –, maar laat !k Br!ttany’s hu!sgenoten 
even als voorbeeld nemen. Meet B!lly en Bryan. 

SIMONE VAN SAARLOOS
6LPRQH�YDQ�6DDUORRV��������VWXGHHUGH�)LORVRÀH�
en Literatuurwetenschap aan de Universiteit 
van Amsterdam en de New School in New York. 
Tot voor kort schreef ze drie keer per week een 
column in nrc.next. Een deel daarvan is terug te 
lezen in de bundel ‘Ik deug / deug niet’ (Nijgh & 
9DQ�'LWPDU���2QODQJV�YHUVFKHHQ�KDDU�SDPÁHW�
‘Het monogame drama’ (De Bezige Bij). Vanaf 
deze week heeft ze een column in Vrij Nederland. 
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‘Het is een de-kip-of-het-ei-vraag: zijn ze 
fucked up en gaan ze daarom in dienst,  
of komen ze er geruïneerd uit?’ 

Ik zat b!j B!lly op school, maar her!nner me hem n!et. ‘Ik was heel 
d!k,’ verklaart h!j. Ook d!e frase hoor !k vaker. Wanneer je een oude 
bekende n!et herkent, heeft dat met afgenomen gew!cht te ma-
ken. Noo!t met toegenomen gew!cht. 
B!lly heeft dr!e maanden !n de gevangen!s gezeten. H!j werd ge-
pakt voor drugssmokkel – w!et, cocaïne, xtc, lsd. H!j vond het leuk 
werk omdat h!j lekker met mensen kon hangen. Nu hangt h!j al-
leen nog !n de uren dat h!j n!et !n sportbar The Green Turtle 
werkt.
Bryan daarentegen g!ng het leger !n, vanwege alle benefits. H!j had 
nog een onhand!g streepje achter z!jn naam voor de keer dat h!j 
!emand !n elkaar sloeg. Post-9/11 !s d!enen !n het leger de aflaat 
voor jonge, zond!ge Amer!kanen: je morele schulden worden 
kw!jtgescholden. Bryan hekelt Obama omdat h!j een e!nde pro-
beert te maken aan d!e ru!l.
Ongevraagd toont h!j z!jn b!ceps, waarop de vlag van Maryland 
en z!jn achternaam getatoeëerd staan. Z!jn overgrootouders heb-
ben !n de burgeroorlog gevochten – de ene kant voor het zu!den, 
de andere kant voor het noorden. Syr!ërs d!e naar Europa vluch-
ten, noemt h!j slappel!ngen omdat ze n!et bl!jven om hun land te 
verded!gen. Z!jn slaapkamer z!et eru!t als een werk van Tracey 
Em!n: rond het bed l!ggen gouden sn!ppers van Trojan condoom-
verpakk!ngen. Onder het bed l!ggen v!er wapens. Twee kocht h!j 
!llegaal. "
‘In veel gevallen !s het een de-k!p-of-het-e!-vraag: z!jn ze fucked up 
en gaan ze daarom !n d!enst, of komen ze er geruïneerd u!t?’ Man-
dy vertelt over haar broertje Dom. H!j was de fameuze pothead d!e 
m!j !n 2005 van een h!tte-p!l voorzag. Ik zweette een nacht lang 
hev!g zodat er geen mar!huana !n m!jn plas te v!nden was – een 
voorzorgsmaatregel omdat !k had gerookt en b!j een Amer!kaan-
se var!ant van bureau Halt moest versch!jnen.
Onl!ne volgde !k hoe Dom, !nm!ddels 25 jaar, het leger !ng!ng, 
trouwde en twee k!nderen kreeg. M!jlpalen waarmee je op Face-
book kunt pronken. Mandy vertelt dat ze haar broer nauwel!jks 
meer z!et. S!nds z!jn t!jd !n Irak dr!nkt h!j dagel!jks. H!j slaat z!jn 
vrouw. Ze g!ng b!j hem weg. H!j stapte dronken op de motor en 
reed z!jn been eraf. Ze z!jn weer samen.

"___________

W !e zwart !s en z!ch zoals de w!tte Bryan, B!lly en Dom ge-
draagt, z!t waarsch!jnl!jk !n de gevangen!s. In The New 
Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness 

toont professor M!chelle Alexander hoe Afro-Amer!kanen oneven-
red!g vaak worden opgesloten en zo tot tweederangs burgers wor-
den gemaakt. U!t onderzoek bl!jkt dat zwarte mannen voor dezelf-
de m!sdaden als w!tte mannen tw!nt!g tot v!jft!g keer meer kans 
hebben om !n de gevangen!s te belanden. En w!e eenmaal straf-
rechtel!jk vervolgd !s, verl!est z!jn stemrecht en het recht op public 
benefits.

Trav!s en !k zaten n!et op dezelfde school, maar !k zou hem sow!eso 
n!et hebben herkend. H!j woog vroeger honderdt!en k!lo. Daar !s v!jf-
t!g k!lo vanaf. H!j heeft een slecht geb!t maar een charmante lach. 
Op de b!nnenkant van z!jn l!nkerarm staat !n got!sche letters Flyleaf: 
schutblad, om hem eraan te her!nneren dat het leven een boek !s, 
een verhaal dat je zelf kunt schr!jven. De tattoo moet bovend!en z!jn 
zelfmoordpog!ng verhullen. H!j was zest!en, toen. Nu, dr!eëntw!nt!g, 
w!l h!j leven. Blowen en gamen helpen hem de dag door te komen. 
En wandelen, maar dat moet ook wel, want Trav!s heeft geen auto. 
H!j woont met z!jn gehand!capte moeder !n een Sect!on 8 Hous!ng 
Project. Z!j brak haar rug vlak voordat h!j geboren werd. Z!jn vader 
was al verdwenen. De gemeente helpt hen, maar het hu!s !s ook een 
last: hoe meer Trav!s verd!ent met z!jn twee baantjes b!j een restau-
rant en een drog!st, hoe meer h!j aan huur moet betalen.
Eens kreeg h!j t!jdens het serveren een traineeship plus baan aange-
boden b!j een IT-bedr!jf. H!j kon het n!et aannemen omdat h!j geen 
auto heeft. En er !s geen openbaar vervoer !n Westm!nster. Trav!s 
z!t vast. H!j w!l weg: ‘H!er !s n!ets. Ik w!l !ets van m!jn leven maken.’
Maar wanneer h!j gaat, of hoe, dat weet h!j n!et: ‘Het !s alsof !k 
steeds tot de helft van de brug loop en dan weer terugkeer.’ 
Wat zou hem verder helpen? Trav!s tw!jfelt. Ik denk: geld. H!j zegt: 
‘D!e ene spec!ale ander.’
Dat !s ook een probleem. Trav!s !s homo. H!j heeft één vr!endje ge-
had, d!e ontmoette h!j op !nternet. ‘Het werkte n!et, het was een 
langeafstandrelat!e.’
Ik denk: !emand !n Cal!forn!ë. H!j zegt: ‘H!j woont !n Balt!more.’ Dat 
!s dr!e kwart!er r!jden, maar zonder auto kan h!j er n!et komen.
Ik verzw!jg dat !k d!e m!ddag nog !n Balt!more ben geweest omdat 
!k de tre!n op en neer naar New York C!ty had genomen om oude 
stud!evr!enden te bezoeken. Dat !s tweeënhalf uur en 70 dollar en-
kele re!s.

___________

I n m!jn Amer!can L!terature-les op W!nters M!ll moesten we 
een essay over 9/11 schr!jven. Waar was je d!e dag, wat g!ng er 
door je heen? We schreven !n de les en lazen voor. Het opvallen-

de was dat !k de en!ge was met een en!gsz!ns d!recte l!nk naar de 
stad: m!jn zus studeerde en woonde op Manhattan en we konden 
haar pas ’s avonds laat bere!ken. Bezorgde kenn!ssen h!ngen aan de 
l!jn. Dat was heel spannend allemaal. Pas jaren later, toen !k NYC 
zelf leerde kennen, moest !k er een beetje om lachen. M!jn zus 
woonde !n het noordwesten nab!j de 110e straat: fl!nk ver van de to-
rens !n het zu!den.
De belev!ng van afstand !s net zo vreemd en persoonl!jk als de bele-
v!ng van t!jd. Vanu!t Nederland bez!en !s New York één. Maar je kunt 
gemakkel!jk jaren !n de stad wonen zonder !n alle buurten te ko-
men. Zo kun je ook op tweeënhalf uur van NYC wonen en er noo!t 
komen. Concrete grenzen, afstanden, stat!st!eken en c!jfers doen er 
vaak nauwel!jks toe.

JAARBOEK 
Simone als  
exchange student 
op Winters Mill 
High School, 2005. 
Linksboven en hier 
met Brittany. 
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Voor de witte middenklasse die ik in  
Westminster ontmoette, is de droom even 
vals als voor de zwarte Amerikanen.

ker een jaar vreest: dat ze !ets anders van elkaar verlangen. Allebe! 
z!jn ze te d!screet om elkaars naam te noemen, maar voor een bu!-
tenstaander z!jn de l!jntjes du!del!jk.
Wanneer het f!ct!e zou z!jn, was d!t het moment om het drama een 
draa! of zetje te geven. De bu!tenstaander schudt de boel op, stelt 
de ju!ste vragen en bel!cht vanzelfsprekendheden. Daarna !s n!ets 
oo!t hetzelfde. Denk aan Kafka’s Strafkolonie.
In werkel!jkhe!d z!t de bu!tenstaander op een vr!jdagm!ddag op 
Ma!n Street, Westm!nster Maryland tegenover een jongen met een 
hart dat overloopt van devot!e. Een jongen d!e denkt dat de brug 
vr!j !s maar dat h!j zelf n!et moed!g genoeg doorloopt. Een jongen 
d!e n!et aan een tre!n denkt omdat h!j m!ssch!en net geld heeft 
voor een tre!nt!cket naar elders als de tre!n maar d!chtb!j genoeg 
vertrok. Een jongen d!e w!l vertrekken maar n!et kan gaan en daar-
om een he!l!gere reden verz!nt dan het klotegebrek aan geld en 
z!jn klotegebrek aan kansen.

"___________

I n de tre!n naar NYC werden passag!ers aangespoord om op te 
passen: if you see something, say something, lu!dt de oproep. 
‘Onthoud: verdachte personen bestaan n!et, er bestaat alleen 

verdacht gedrag.’ D!t l!jkt een pr!jzenswaard!ge pog!ng om racial 
profiling te voorkomen, maar deze nadruk op gedrag !s gerelateerd 
aan de selfmade man en het leugenacht!ge maakbaarhe!ds!deaal 
dat Amer!ka nastreeft. Hoe !emand z!ch gedraagt, !s geheel haar of 
z!jn e!gen verantwoordel!jkhe!d en daar mag je !emand dus volle-
d!g op beoordelen.
Zelfs dat waar je echt geen controle over hebt, z!ekte b!jvoorbeeld, 
wordt tot een e!gen verantwoordel!jkhe!d gemaakt. Langs de weg 
staat een waarschuw!ngsbord: Paul just got his medical bill, now he 
knows why his doctors wore masks. Pat!ënten moeten dokters wan-
trouwen als autoverkopers. Tegel!jkert!jd worden ze aangespoord 
om zelf het ju!ste merk med!c!jn of de beste behandelaar te v!n-
den. Zo hoorde !k op de rad!o een spotje over een n!euw, exclus!ef 
MRI-apparaat !n een pr!vékl!n!ek. D!rect dacht !k aan m!jn kn!e-
blessure: wat nou als d!t apparaat dé oploss!ng brengt? De behan-
del!ng van een z!ekte wordt gereduceerd tot een consumentenkeu-
ze. De gedachte dat je genez!ng m!sloopt vanwege een tekort aan 
f!nanc!ële m!ddelen !s, hoewel reëel, gekmakend. 

___________

W anneer !k Trav!s afzet, zegt h!j: ‘D!t heeft me geholpen, 
want !k praat er verder noo!t over.’
Ik weet dat het n!et aan m!j !s om z!jn woorden !n tw!jfel 

te trekken, maar !k denk aan Br!ttany d!e n!et verder w!lde lezen !n 
Between the World and Me van Ta-Neh!s! Coates.
Journal!st Coates groe!de op !n Balt!more. Nadat de agent d!e t!e-
ner M!ke Brown doodde was vr!jgesproken, schreef h!j een boek-

D ert!en procent, het alcoholpercentage van een glas w!jn, 
heeft !n New York een heel andere waarde dan !n Westm!n-
ster. In de stad worden alcohol en drugs gebru!kt om het le-

ven !ntenser en alerter te beleven (of je dat nu een ‘vol’ leven v!ndt 
of n!et; dat l!jkt de !ntent!e). In Westm!nster worden alcohol en 
drugs genomen om het leven te verzachten. Br!ttany dr!nkt ’s 
avonds g!n om !n slaap te vallen en ze rookt w!et om haar baantje !n 
het restaurant vol te houden. Trav!s rookt w!et om z!jn gedachten te 
stoppen en z!jn verlangens te dempen.
Natuurl!jk z!jn er !n NYC ook mensen d!e w!et roken om aan hun 
zorgen te ontsnappen. Dat ondersche!d !s waarsch!jnl!jk vooral 
klasse-afhankel!jk. Toch (of: dus) heeft omgev!ng !nvloed. Ellende 
creëert ellende. In de jaren negent!g werd !n NYC met redel!jk suc-
ces een broken window-methode toegepast. Het !dee daarachter !s: 
w!e tussen de rommel leeft, neemt n!et de moe!te om op te ru!-
men. Het stadsbestuur verw!jderde graff!t! en knapte hu!zen !n 
achterstandsw!jken op en zag de cr!m!nal!te!tsc!jfers onm!ddell!jk 
dalen.
Het veranderen van de omgev!ng of het veranderen van omgev!ng 
kan een redd!ng z!jn.
T!en jaar geleden verwoestte orkaan Katr!na de armste w!jken van 
New Orleans. Het was augustus 2005 en m!jn gastgez!n en !k be-
steedden een paar avonden aan het vullen van dozen met dekens 
en schoenen. De kerken !n Westm!nster organ!seerden !nzamel!n-
gen. We leefden mee. Succes en falen z!jn je e!gen verantwoorde-
l!jkhe!d, maar als het een du!del!jke ramp betreft, een kracht van 
bu!tenaf, een natuurramp of terror!sme, z!jn de Amer!kanen één, 
one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Veel gez!nnen moesten hun stad verlaten. Ze verhu!sden naar 
Houston, Baton Rouge of Lafayette. In ‘Starting Over. Many Katrina 
victims left New Orleans for good. What can we learn from them?’, een 
art!kel voor de The New Yorker, schr!jft Malcolm Gladwell hoe het 
met hen gaat. U!t soc!aal wetenschappel!jk onderzoek bl!jkt dat 
verhu!zen naar een betere w!jk grote !nvloed heeft op het welbe-
v!nden van zogeheten kansarmen. W!e bleef, ontsteeg n!ets. W!e 
vertrok, had het moe!l!jk, maar groe!de.

"___________

I k vraag Trav!s hoe h!j d!e ‘ene spec!ale ander’ denkt te ontmoe-
ten als er !n Westm!nster nauwel!jks (openl!jke) homo’s wonen. 
H!j bekent dat h!j d!e ene spec!ale al gevonden heeft. Het !s z!jn 

beste vr!end, maar d!e weet van n!ets. Trav!s w!jst naar z!jn hoofd. 
‘Ik weet dat het n!ets zal worden tussen ons,’ h!j w!jst naar z!jn hart, 
‘maar !k weet ook dat we b!j elkaar horen.’
Ik weet ondertussen dat d!e beste vr!end best weet hoe het z!t. Toe-
vall!g heb !k hem ook gesproken, not!t!eblokje b!j de hand. H!j 
heeft Mex!caanse roots en vertelde over de d!scr!m!nat!e d!e h!j er-
vaart. H!j voelt z!ch e!genl!jk alleen geaccepteerd onder z!jn vr!en-
den en !s daarom bang om Trav!s te confronteren met wat h!j al ze-

lange br!ef aan z!jn v!jft!enjar!ge zoon. Coates w!l n!et dat z!jn zoon 
!n de Amer!kaanse Droom gaat geloven d!e hem voorhoudt dat 
ook h!j alles kan bere!ken, als h!j maar ‘twee keer zo braaf !s en 
twee keer zo hard werkt’ als de w!tte k!nderen. H!j benadrukt dat 
de Amer!kaanse pursuit of happyness gebaseerd !s op kap!tal!st!sche 
waarden d!e alleen kunnen floreren dankz!j ongel!jkhe!d.
Coates w!l n!et dat z!jn zoon hoopt dat de dood van M!ke Brown 
een !nc!dent !s, een ongeval, pech. H!j w!l z!jn zoon eraan her!nne-
ren dat zwarten !n Amer!ka tweehonderdv!jft!g jaar !n slavern!j 
leefden – langer geketend dan vr!j.
Coates zet het l!chaam centraal. Ieder mens wordt alt!jd als eerste 
beoordeeld – en daardoor bepaald – als l!chaam !n de wereld. Aan 
d!e gegeven pos!t!e kun je n!et zomaar !nd!v!dueel ontsnappen, al 
leert het !deaal van zelfredzaamhe!d !ets anders.
H!j vertelt z!jn zoon: ‘J!j wordt verantwoordel!jk gehouden voor de 
ergste daden van andere zwarte l!chamen. En je bent verantwoor-
del!jk voor het gedrag van de autor!te!ten – de pol!t!eman d!e je 
met z!jn knuppel slaat, v!ndt een excuus !n jouw vlucht!ge bewe-
g!ngen.’
Br!ttany w!l n!et verder lezen !n Between the World and Me omdat ze 
er zoveel van verwacht te leren dat ze z!ch er alleen maar eenza-
mer door zal voelen, omdat ze er met n!emand !n haar Republ!-
ke!nse omgev!ng over kan d!scuss!ëren. Hoe meer ze weet dat het 
beter moet, des te gefrustreerder ze wordt, want (pol!t!eke) !nvloed 
voelt ze n!et. 
De vergel!jk!ng loopt m!ssch!en een beetje mank, maar !k dacht er 
wat !n te herkennen. Ik besloot als t!ener dat !k geen tatoeages w!l-
de, omdat je daarmee een fase over je hele leven u!tsmeert. Per-
soonl!jk w!l !k zulke ankers verm!jden. Toen !k !n Westm!nster 
woonde, dacht !k daarentegen: zou !k h!er z!jn opgegroe!d, dan 
nam !k een tattoo. De kans dat !k een heel ander !emand zou wor-
den, leek me namel!jk n!h!l. Het !s een deta!l, m!ssch!en, maar !k 
voelde het !solement: ommuurd doe je somm!ge d!ngen sneller en 
andere d!ngen noo!t. Nuancer!ng l!jkt een romant!sche bez!ghe!d. 
"
___________

A l r!jdend k!jk !k om me heen, gret!g zoekend naar verande-
r!ng. De fastfoodketens z!jn hetzelfde. Wat opvalt, een de-
ta!l: automob!l!sten hebben nauwel!jks magneten en st!c-

kers op hun wagen. In 2005 kon je van elke bumper lezen w!e er !n 
de auto zat – welke school, welke sport, welke pol!t!eke voorkeur. 
M!ssch!en st!lt men de behoefte aan !dent!te!tsvertoon tegenwoor-
d!g onl!ne.
In 2005 zag je vooral veel ‘Support Our Troops’-l!ntjes.
Trav!s zegt: ‘9/11 bond mensen samen.’ Of ze z!ch nu Democraat of 
Republ!ke!n noemen, jongeren !n Westm!nster l!jken verbonden 
!n hun verlangen naar gezamenl!jkhe!d. Ze hopen op de herlev!ng 
van een hardewerkersmental!te!t en geven de voorkeur aan lokaal, 
pest!c!de-vr!j voedsel: een nostalg!e naar zelfredzaamhe!d d!e je 

ook b!j h!psters !n de grote stad z!et. Deze hang naar verander!ng 
staat haaks op de w!jze waarop de bewoners van Westm!nster be-
wegen. M!ssch!en onthult nostalg!e vooral een gebrek aan fys!eke 
verb!nd!ng met het heden. Alles wat een pr!kkel zou kunnen z!jn, 
wordt als demper gebru!kt. Er wordt geblowd, gegeten, telev!s!e 
gekeken alsof ze hun energ!e en levenslust w!llen temperen en !n 
balans w!llen brengen met het doc!ele leven dat voor hen !s wegge-
legd. 

___________

V oor de w!tte m!ddenklasse d!e !k !n Westm!nster ontmoet-
te, !s de droom even vals als voor de zwarte Amer!kanen 
waar Coates over schr!jft. Natuurl!jk, een zwarte B!lly zat 

waarsch!jnl!jk alweer !n de gevangen!s en een zwarte Dom zou 
zo’n echtgenoot z!jn d!e het ‘voor de rest’ verpest. Maar de pech 
van de w!tte Amer!kaan !s dat de Droom voor hem !s ontworpen. 
W!e w!t !s en n!et aan de droom voldoet, z!et alleen z!chzelf falen, 
omdat h!j z!ch geen alternat!eve standaard kan !ndenken. 
Het geluk van de zwarte Amer!kaan !s dat de droom !n wezen maar 
voor één kleur (w!t) !s bedoeld. De zwarte Amer!kaan d!e de Droom 
n!et vervult, kan – m!ts h!j z!chzelf als bu!tenstaander durft te her-
kennen – de zelfkr!t!ek ontst!jgen en een kantelende maatschap-
p!jkr!t!ek formuleren. Er moet een n!euwe brug gebouwd: één naar 
een werkel!jke overkant.

___________

D e secretaresse d!e me W!nters M!ll H!gh School b!nnenl!et, 
keek verheugd toen !k m!jn u!tw!ssel!ngsjaar noemde. 
‘Toen was het echt goed h!er. Het !s nog steeds goed hoor, 

maar... Nou ja, het gebouw was n!euw en !edereen had er z!n !n. Er 
was school spirit.’ 

Het kan z!jn dat W!nters M!ll moet slu!ten vanwege !ets bureaucra-
t!sch en d!str!ctverdel!ng. Ze w!mpelt het af, ‘gevoel!g onderwerp’.
’s M!ddags bezoek !k Carroll Commun!ty College, n!euwsg!er!g 
naar de sfeer daar. Wanneer !k naar b!nnen ga, z!t dezelfde secreta-
resse daar. Haar tweede baan. We lachen.
Het n!euwe !s overal vanaf.

Brittany drinkt ’s avonds gin om in slaap 
te vallen en ze rookt wiet om haar baantje 
in het restaurant vol te houden.
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