
In Moonlight zien we hoe zwarte mensen proberen om 
net zo te leven als witte mensen. Ook zij leren op school 
over DNA en dat een leven zonder witte bloedcellen ge-
vaarlijk is. Maar we zien vooral de stereotype ellende: 
drugs, vaderloze gezinnen, homofobie, bitches en ge-
weld. De film gaat dus vooral over zwarte mannen. Een 
zwarte man wordt of sportheld, of hiphopstar, of drugs-
dealer met een vroege dood. Wie wil je zijn?

De film doet me denken aan het boek The Sellout van 
de Amerikaanse schrijver Paul Beatty, winnaar van de 
Booker Prize 2016. Dit boek is door velen een satire 
genoemd, omdat een zwarte man zich inspant om de 
segregatie in Los Angeles weer in ere te herstellen en 
zowaar een eigen slaaf heeft, die vooral geslagen wil 
worden om zijn pijn niet te voelen. Het meest voorko-
mende woord in het boek is nigger. Witte mensen noe-
men dat het n-word. Me, de hoofdpersoon, wordt voor 
het hooggerechtshof gedaagd omdat hij de grondwet 
overtreedt. Voor de wet is iedereen gelijk. De bladzijde 
van racisme is namelijk omgeslagen, en wee de nigger 
die anders beweert. Voor mij is dit boek maar deels satire 
en vooral een haast wanhopige, laatste poging van een 
zwarte schrijver om aan te tonen dat ook de witte mens 
een door de context bepaald perspectief heeft; de impli-
ciete norm van wat als normaal, zelfs natuurlijk wordt 
beleefd. Liever segregatie en slavernij dan ontkenning.
Sunny Bergman ontdekte in haar documentaire Wit is 

ook een kleur dat de witte mens geen idee van perspec-
tief heeft; een perspectief-agnosie. Perspectief wordt 
blijkbaar pas bewust als je merkt dat je kleur, geaard-
heid, geslacht of ras je vrijheid inperkt om te zijn wie je 

graag zou willen zijn. Dat dit een universeel, menselijk 
thema is, toont Shakespeare in zijn tragedies Othello 
(1603) en The Merchant of Venice (1579). 

Juan
Moonlight is een coming-of-age story. Chiron, de prota-
gonist in Moonlight, zien we op drie momenten in zijn 
leven: zeg maar op tien-, twintig- en dertigjarige leeftijd. 
Chiron is niet alleen zwart, maar ook gay en vooral ge-
traumatiseerd. Hij zegt weinig tot niets, zijn mond is half 
open, een verdwaasde blik alsof de wereld vreemd voor 
hem is, zijn lichaam altijd op z’n hoede, opgejaagd wild, 
een geslagen hond. Chiron is duidelijk anders. Hij wordt 
dan ook gepest en fysiek bedreigd door klasgenootjes. 
Ongeacht ons perspectief houden wij mensen blijkbaar 
als kind al niet van anders-zijn.
Dan het wonder. Per toeval ontmoet de kleine Chiron 
(bijnaam Little) de zwarte, Cubaanse vluchteling Juan.
Wel een drugsdealer. Maar ook de eerste volwassene die 
aandacht voor Chiron heeft. Het eeuwig verlangen naar 
een vader wordt even gestild. Chiron wordt vaak door 
zijn alleenstaande moeder uit huis gestuurd, omdat ze 
mannen moet ontvangen om haar verslaving te bekosti-
gen. Maar Chiron heeft nu eindelijk een echt thuis, waar 
het veilig is. Juan neemt hem mee naar zee. Daar zien we 
de centrale scene - voor mij nu al een klassieke scene in 
de filmgeschiedenis. De camerastand is laag, zodat we 
met hen in het water zijn. Juan laat Chiron drijven: “Ont-
span je… Ik heb je, dat beloof ik... Ik laat je niet los… Ik 
heb je… Tien seconden. Voel je dat? Je bent het mid-
delpunt van de wereld.” Waarschijnlijk leert Chiron voor 
het eerst in zijn leven te vertrouwen op een ander, die 
hem niet los laat. Vervolgens leert Juan hem zwemmen, 
zelf te overleven, niet te verdrinken. Ze doen het samen, 
lachen samen (zonder humor gaat het niet), ze spelen; 
het plezier van leren.  En dan waardering: “Ik geloof dat 
we een zwemmer hebben”, en het loslaten: “Klaar om te 
zwemmen? Go!”

Na deze ervaring praat Juan met Chiron als een vader 
met zijn zoon: “Luister, overal zijn zwarte mensen. Wij 
waren de eersten op deze wereld.” Als je zwart bent, 
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begrijp je al jong dat ‘gelijke kansen voor iedereen’ niet 
waar is – ook al was je de eerste. De socioloog Robert 
Merton beschreef dit in zijn Strain Theory ter verklaring 
van deviant gedrag: anomie (richtingloosheid, het verlies 
van gedeelde waarden in een maatschappij) ontstaat 
als de meerderheid gelooft dat doelen voor iedereen 
haalbaar zijn, maar dat dit in werkelijkheid een mythe is. 
Zoals de zwarte schrijver James Baldwin in de documen-
taire van gelijke naam stelt: ‘I’m not your negro’. Wat jou 
onderscheidt wordt als verklaring gezien van je gedrag 
in plaats van de context. De verstikkende cirkelredena-
tie. Ziedaar een van de grote problemen van onze tijd. 
Dat los je niet op door onze kinderen naar de Nacht-

wacht te sturen.

Juan vervolgt met: “Ooit moet je voor jezelf bepalen wie 
je bent.” Juan, die goeie man, die de moeder van Chiron 
crack verkoopt. Juan, die zich zo diep schaamt als Chiron 
hem daarmee confronteert. Maar Juan had geen inzicht 
in zijn keuze op het cruciale moment in zijn jonge be-
staan, toen hij deze keuze moest maken. Dat vraagt om 
mensen die werkelijk om je geven. Het vraagt om basic 

trust in mensen en in het hebben van een eerlijke kans. 
Juan is wijzer geworden en wil Chiron dit lot besparen. 
Maar de drugsdealer Juan sterft jong. En Chiron wordt 
natuurlijk een copy van Juan, de enige man die hem ooit 
werkelijke aandacht heeft gegeven. Chiron wordt een 
gespierde drugsdealer met gouden grills, juwelen in zijn 
oorlellen, dure kettingen en een foute auto. De aanlei-
ding voor zijn ‘keuze’ is een tweede belangrijke ontmoe-
ting in zijn leven: die met Kevin. 

Kevin
We zien spelende kinderen, Chiron doet niet echt mee. 
Dan komt de olijke Kevin die hem vraagt waarom hij zich 
zo laat pesten en niet van zich afbijt. Ze knokken speels, 
heel lijfelijk. Ze ontmoeten elkaar weer als adolescent 
op het strand. Ze blowen samen en voor het eerst in zijn 
leven heeft Chiron seksueel contact. Maar Kevin blijkt 
niet sterk, een meeloper. Hij kan de druk van een van 
de kwelgeesten van Chiron niet weerstaan om een spel 
te spelen: de kwelgeest wijst iemand aan die Kevin ver-
volgens neerslaat. De gevolgen zijn voor de kwelgeest. 
En het slachtoffer is natuurlijk Chiron. Dan is de grens 
bereikt. Chiron voelt dat hij moet kiezen. En hij kiest voor 
geweld, voor wraak. Hij slaat een schoolstoel kapot op 
zijn kwelgeest, belandt daardoor in de gevangenis en 
vervolgens in het drugscircuit. 

De drugsdealer Chiron heeft slaapproblemen en nacht-
merries. Dan, na al die jaren, belt Kevin. Chiron valt in 
slaap, droomt van Kevin en blijkt een orgasme te hebben 
gehad. Hij besluit naar Miami te rijden, duizend kilome-
ter, naar Kevin. Hij is nu kok. Kevin is vader geworden: 
‘Wel uit elkaar, ja’. Ook in de gevangenis gezeten. Hij 
klampt zich vast aan zijn eenvoudig bestaan zonder shit, 
the Bob Marley-shit. Hij probeert een goede vader te zijn, 
meer niet. Kevin spreekt zijn verbazing uit: “Wie ben je?” 
Chiron antwoordt defensief: “Ik ben mezelf. Ik probeer 
niet iets anders te zijn”… Maar dan: “Je bent de enige 
man die me ooit heeft aangeraakt.” Ze kijken elkaar lang 
en stil aan. De schoonheid van gezichten die elkaar af-
tasten, proberen te verstaan, te verbinden. En dan het 
ontroerende shot van de grote Chiron die liefdevol ge-
troost wordt door Kevin. 
Dan zien we Little van achteren in maanlicht aan zee. Hij 
kleurt blauw, draait zich zelfbewust om en kijkt ons aan. 
Zoals hij had kunnen zijn als de eb en vloed van het leven 
hem dat hadden gegund, met de veiligheid om in alle 
vrijheid een identiteit te kunnen kiezen en de veiligheid 
om die weer op te geven in het intieme contact met de 
ander. Trauma leert ons waar identiteit over gaat.   

Moonlight is op DVD beschikbaar

Trauma en Identiteit
in het maanlicht – Moonlight is gebaseerd op het toneelstuk In Moonlight Black Boys Look Blue – kleuren spelende, zwarte 
jongens blauw. Het heelal kent geen kleur. Dat is het wonder van onze biologie: ons brein maakt er een bont spektakel van.
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