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Om te beginnen: dat valt niet mee! Die migratie dat ging wel. Gewoon verhuizen op 

grotere afstand naar een land waar alle mogelijke (en onmogelijke) informatie vooraf op Internet is 

te vinden. Erg handig! Nee, het probleem is de koffie. We hébben een koffiesoort gevonden die te 

drinken is (European roasted, figures), maar de buurvrouw vindt ‘m te sterk, zeker op de manier 

waarop wij koffie zetten. Dus voor Amerikaans bezoek moeten we iets anders in huis halen. Dat 

zijn dus de echt moeilijke beslissingen. Ik zal in een volgende column dieper ingaan op deze 

strategische kwestie die volgens mij aan de basis ligt van de meeste problemen in internationale 

samenwerking, of dat nou binnen de ABN AMRO Bank of in het kader van de VN is, maar voor 

een eerste schrijfsel voert het te ver. Een ander obstakel dat we niet voorzien hadden die het leven 

hier er zeer veel ingewikkelde op maakt is de Homo Amerikanensis  Bureaucraticus, die in veel 

grotere aantallen voorkomt dan je zou denken in het land van het ongebreideld kapitalisme. 

Ene kleinere verontrusting die ik wel makkelijk hoop te overleven is dat ik momenteel niet 

besta in de bank. Onder IntraTel ben ik niet meer te vinden, maar in het Amerikaanse equivalent 

ben ik nog niet opgenomen. Ik werk toch echt nog steeds bij de ABN AMRO Bank! Toch? Help! 

Een nieuwe computer heb ik ook nog niet want de machine die ze voor me hadden klaar gemaakt 

is gestolen uit het magazijn. Effe doorbijten, we komen er wel. 

Over identiteit gesproken. In de V.S. besta je niet als je geen SSN (Social Security 

Number) hebt. Die uitspraak moet je letterlijk nemen! Je mag en kunt niks zonder een SSN. Een 

telefoonlijn aanvragen gaat niet zonder SSN. Uitbetaald krijgen door de bank (je payroll check, 

overboeken naar een rekening is extra) gaat niet zonder SSN. Maar ook ’n rijbewijs halen, een 

bankrekening openen, geld lenen of een auto kopen gaat niet zonder SSN. Amerikanen weten dat 

niet want iedereen heeft hier vanaf de geboorte, letterlijk, een SSN. En het is niet eenvoudig te 

verkrijgen. Ik moest er twee uur voor in de rij staan, en het was een rustige middag. Collega’s 

verhalen van twee dagen verbruid aan die kleine vod, een soort van oud tientje (die licht blauwe, 

weet je nog) op credit card formaat. 

Een ander belangrijk document waarvan je niet zonder kunt is je rijbewijs. Niet alleen 

omdat dit de puber toegang geeft tot de achterbank van pa’s auto en we weten allemaal van de film 

hoe belangrijk dat is, maar ook omdat bijna geen enkele Amerikaan een paspoort heeft en op het 

rijbewijs ook je SSN staat, dus het rijbewijs fungeert in de praktijk als nationale identificatiekaart. 

’n Goede reden om niet te hard te rijden, of anders meteen je boete te betalen want in Illinois 

houdt de politie je rijbewijs in totdat de boete betaald is en dat is een zeer effectief middel zoals 

wijzelf meegemaakt hebben toen we letterlijk tijdens de tweede kilometer die we in de V.S. reden 
(dus in een huurauto tijdens ons bezoek voorafgaand aan de verhuizing om een huis te zoeken) van 

achteren werden aangereden door een coureur die wel door rood wilde rijden, deze gozer 

vervolgens compleet uit z’n dak ging, hij bonkte zo hard op en neer in z’n stoel dat ie met z’n kop 

tegen het dak aanklapte, en ons ter plekke geld aan bood zolang we er maar geen politie bij 

haalden. Hij bleek geen rijbewijs (meer?) te hebben. We kregen niet de kans over dit illegale 

aanbod na te denken want op het moment van actie was in het naburige (Grant) park een Jazz 

festival aan de gang, dus het barstte er letterlijk van de cops die nieuwsgierig geworden door de 

klap heel rustig en vriendelijk en voorkomend kwamen informeren waar al die ophef voor nodig 

was. Helemaal niet NYPD blue. 

Een ander geval van Catch 22 is de zg. credit-rating. Niks gaat hier zonder credit rating, 

zeg maar de BKR. De hierbij gebruikte ID is uiteraard de SSN. Maar de kredietgeschiedenis 

buiten de V.S. telt niet mee, dus als je als buitenlander binnenkomt kun je geen krediet krijgen 

want je hebt geen credit-rating, maar zonder krediet bouw je die niet op, en dus…. Afijn, ik neem 

aan dat iedereen het boek kent. De oplossing is dat iemand zich garant stelt voor je. In mijn geval 
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dus een meneer van LaSalle Bank (zo heet de ABN AMRO bank in Illinois) die dat ook echt op 

persoonlijke titel deed. Een drie-weg conference-call, meneer van de bank stelt zich voor met 

naam, titel en  rang, en verteld dat ik een betrouwbare vent ben. Klaar, credit card geregeld.  

Wat moet je nog meer weten om hier op straat te kunnen overleven? Altijd excuse me 

zeggen als je ook maar misschien iemand voor de voeten dreigt te lopen of aan te stoten, als je 

langs iemand wilt lopen, enzovoort. Het is voor Amerikanen een volstrekte reflex, net als how are 

you today, of it was a pleasure, en meer van dergelijke sociale smeerolie. Niet dat ze het niet 

menen, maar ze doen het zo automatisch dat ze zich er niet eens meer bewust van zijn. Net zoals 

Europeanen hummen en knikken om aan te geven dat ze echt naar iemand luisteren. Dat doen 

Amerikanen dus juist weer niet. Waarschijnlijk is ze dat veel te subtiel. Ik weet dat interview 

technieken trainingen uit Amerika altijd veel aandacht aan de humaspecten besteden, en ik denk 

dat ik nu weet waarom. 

’n Ander belangrijke regel is dat je ’n Amerikaan nooit in de rede mag vallen. In een 

discussie of gesprek geef je elkaar alle ruimte om uit te spreken. Om tijdens het geouwehoer van 

de ander je eigen verhaal niet te vergeten luister je daar dus niet naar. Het gevolg is dat je na 

afloop van ook maar de kleinste conversatie altijd de gemaakte afspraken moet controleren want 

de andere partij kan in alle gemak een volstrekt andere interpretatie aan het gesprek geven. Dat 

levert met name aan de telefoon veel ongemak op. Discussies over willekeurig welk onderwerp 

hebben dan ook nogal eens de vorm van opeenvolgende declaraties van meningen, gevolgd door 

een samenvatting van waar we het dan wel over eens zijn. Scènes zoals je wel eens in een film ziet 

waarbij een baas naar vijf of tien meningen van (semi-)deskundigen luistert en dan een besluit 

neemt zijn gewoon de realiteit van elke dag. Om op het begin terug te komen, over de koffie heeft 

mijn baas in ieder geval een wijs besluit genomen, en meerdere smaken aan zijn medewerkers 

beschikbaar gesteld. Maar daarover in een volgende aflevering meer. 

Dat was het dan voor de eerste keer. Ik hoop dat jullie er wat van opsteken of het op z’n 

minst interessant of amusant hebben gevonden. 


