
Aanfluiting 

 

‘Zijn we er bijna? Ik ben moe,’ klaagde Pia, terwijl ze zuchtend en steunend verder 

slofte.  

 ‘Shhh,’ maande haar grote zus Simone haar tot stilte, ‘zeur niet zo.’  

 Ze liepen al ruim een uur in de brandende zon. Hun vader liep een paar passen voor hen 

uit. Het was hem pas heel laat opgevallen dat de schaduw aan de andere kant van de straat was, 

maar vanwege de auto’s die wat extra vaart maakten richting Bellavista konden ze met geen 

mogelijkheid meer oversteken. Het was hoe dan ook zinloos, ze waren er nu toch bijna. 

Bovendien moesten ze bij een oneven huisnummer zijn en die bevonden zich hier, aan de 

zonkant. 

 ‘Papa! Ik ben moe!’ riep Pia, en ze ging met uitgestrekte benen op de gloeiendhete stoep 

zitten. Haar vader leek haar niet te horen, maar liep gewoon door.  

 ‘Papa!’ riep ze nog harder. Hij draaide zich om en zonder iets te zeggen tilde hij Pia 

berustend op en liep verder met haar op zijn rug. Ze stak haar hoofd boven haar vaders 

schouders uit, zoals een marionet in een poppenkast. Ze had haar armen stevig om zijn nek 

geslagen en lachte triomfantelijk. Simone fronste haar wenkbrauwen en gaf haar zusje een boze 

blik, zodat ze zou snappen dat kleine meisjes zoals zij ontzettend lastig zijn. En toch was ze 

stiekem een beetje jaloers.  

 Zij is ook moe, maar al te groot om door haar vader gedragen te worden.  

 

Het is 1996. De meisjes zijn zes en negen jaar. Hun vader is negenentwintig en werkloos.   

Simone moest haar pas versnellen om hem bij te kunnen houden. De stappen van haar 

vader werden alsmaar groter en sneller. Hij liep met opeengeklemde kaken en leek serieus, 

althans, vanuit haar positie. Hij is vast zenuwachtig, dacht Simone. Hem zo gespannen zien 

maakte haar dit keer natuurlijk niet verdrietig, maar vervulde haar met trots: haar vader vond 

het belangrijk wat er gebeurde. En wat er gebeurde, wat op het punt stond te gebeuren, was haar 

idee. Ze liet haar hand in het zakje van haar jurk glijden en voelde even aan de advertentie en 

de plattegrond, alsof ze in het bezit was van een winnend lot.   

Ze was ook trots omdat ze wist dat zij, in tegenstelling tot haar kleine zusje die overal 

een probleem van maakte, wél begreep wat er in haar vader omging. Want zij was het die al die 

avonden één oor tegen de muur had gedrukt en haar ouders had horen ruziën. De ochtenden 

daarna was ze opgestaan om alle woorden die haar ouders hadden gezegd en die zij niet kende, 



in het woordenboek op te zoeken. Ze zocht er zelfs een paar op die ze al eerder had gehoord, 

maar die wat haar betreft helemaal niet bij haar vader pasten: mislukkeling, lafbek, egoïst.   

Simone werd er verdrietig van, maar tegelijkertijd vond ze het fantastisch om deelgenoot 

te zijn van de problemen van volwassenen. Dat waren immers het soort verantwoordelijkheden 

die je als grote zus had. 

Vanaf de eerste dag van de zomervakantie maakten ze iedere ochtend een lange en 

slopende wandeling, door het centrum en door de wijken Providencia en Las Condes. Over het 

algemeen mooie, schone en moderne plekken. Ver verwijderd van de wijk waar zij woonden. 

Haar vader kwam lange tijd geleden zonder werk te zitten, maar nu de meisjes tijdens de 

vakantie thuis waren, zat er voor hem niets anders op dan hen mee te nemen wanneer hij zijn 

cv ging afgeven of op sollicitatiegesprek moest. Hun moeder had gezegd dat ze niet alleen 

konden blijven. Ze gebruikte het woord achterlaten, ‘je kunt ze niet thuis achterlaten.’    

In het begin waren ze een blok aan zijn been. Het was ongetwijfeld een wraakactie van 

zijn vrouw, zij had veel meer moeite kunnen doen om een oppas te vinden – een of andere 

buurvrouw op leeftijd die toch niets te doen had. Maar daarna bedacht hij dat het misschien 

helemaal niet zo’n slecht idee was. Wellicht kon hij er zijn voordeel mee doen. Als hij met twee 

meisjes zou komen aanzetten, zouden ze misschien medelijden met hem krijgen en hem de 

functie geven.    

‘Niet vergeten aan iets verdrietigs te denken,’ zei hij altijd tegen zijn dochters voordat 

hij een kantoor binnenging.  

‘Zoals dat jij en mama doodgaan?’ vroeg Pia, van haar stuk gebracht, de eerste keer dat 

haar vader dat vroeg. In haar ogen prikten tranen.  

‘Nee, nee. Dat niet. Niet zó verdrietig,’ verbeterde vader zichzelf. ‘Ik bedoel dat jullie 

even niet mogen lachen, spelen of grapjes maken. Gewoon even op me wachten. Ik wil dat 

jullie doen alsof jullie verdrietig zijn. Nep verdrietig, zoals actrices op tv… en daarna krijgen 

jullie frietjes en dan maken we pret met z’n drieën.’   

Pia lachte opgelucht en gelukkig bij de gedachte aan frietjes. Maar kort daarna, toen ze 

alleen met haar zus was, vulden haar ogen zich opnieuw met tranen omdat Simone zei: ‘Weet 

je waar ik aan denk om verdrietig te zijn? Dat papa en mama gaan scheiden.’  

 

Simone sloeg haar ogen op en keek recht in de zon. Ze hadden haar zo vaak gezegd dat 

ze dat beter niet kon doen, maar nu blaakte ze zó van zelfvertrouwen dat ze dacht dat ze alle 

zonnestralen aankon. Want deze ochtend zou anders zijn. Vanochtend zouden ze een 



overwinning behalen die tegen alle eerdere mislukte pogingen zou opwegen. En dat alles had 

zij gepland. Eindelijk zou ze iets kunnen betekenen.   

Al wekenlang probeerde ze te helpen. Iedere middag nam ze plaats aan de keukentafel 

tegenover haar vader en bladerde door haar eigen stapel kranten op zoek naar vacatures. Met 

een markeerstift gaf ze de tekst een kleurtje, knipte hem voorzichtig uit en plakte hem daarna 

op een wit vel papier, dat ze vervolgens, als er geen één hoekje meer leeg was, in een map 

getiteld Vacatures voor papa stopte. Aan het eind van de dag gaf ze de map aan haar vader met 

de gewichtigheid die de zaak verdiende.   

Dat haar vader weer werk zou vinden was niet de drijfveer voor haar enthousiasme en 

toewijding. Evenmin de wens dat het afgelopen zou zijn met het geruzie en de geldnood van 

haar ouders. Ze wilde niets liever dan dat haar vader weer de oude werd.  

Toen ze erachter kwam dat haar vader ontslagen was, kon ze niet voorkomen dat haar 

hart een sprongetje maakte. Ze vertelde het aan niemand, maar ze was zielsgelukkig. Nu zou ze 

eindelijk de hele dag plezier hebben met haar vader! Iedere dag! Ook in de vakanties: het leek 

te mooi om waar te zijn. Niets zou hun spelletjes nog in de weg staan: zijn werk niet, waardoor 

hij ’s avonds altijd moe was, zelfs haar moeder niet.    

Want haar moeder leek het grootste obstakel te zijn. Ze stond nooit toe dat ze tijd met 

haar vader doorbracht: ze domineerde en beheerste haar hele leven. Het leven van haar en haar 

jongere zusje. Ze maakte eten voor hen klaar, bracht hen naar school, nam hen mee naar 

verjaardagen en ging met hen winkelen. Zelfs wanneer haar vader thuiskwam van zijn werk, 

bleef ze alles naar zich toetrekken: zij was het die hun huiswerk en schooltassen controleerde, 

hun haar afdroogde zodra ze uit bad kwamen, toekeek of ze goed hun tanden poetsten, hen 

instopte en het licht uitdeed. Haar vader kreeg amper de kans om ‘welterusten’ te zeggen 

wanneer hij opstond om de voordeur op slot te doen. En wat te denken van de zondagen! Kon 

ze eindelijk met hem spelen, hield haar moeder niet op met zeuren. ‘Laat haar toch met rust, 

Alejandro,’ mopperde ze zodra hij op haar afstormde om een kietelgevecht te beginnen. ‘Het is 

een meisje!’ Tijdens de lunch hetzelfde liedje. ‘Laat ze nou eens rustig eten,’ protesteerde ze 

als haar vader grapte ‘wie het eerst klaar is, helpt de ander.’ Maar Simone wilde helemaal niet 

dat hij haar rustig liet eten of dat haar moeder voor haar opkwam. Het waren maar grapjes, dat 

wist ze heus wel, en ze vond ze leuk. Haar moeder snapte dat niet en als ze met haar vriendinnen 

was, verzuchtte ze: ‘het is net of ik drie kinderen heb’ of ‘ik ben altijd de boosdoener.’   

Toen hij werkloos raakte, ging alles alleen maar van kwaad tot erger. Er was een nog 

veel grotere kloof tussen haar en haar vader ontstaan, besefte Simone.  



Op de eerste dag dat haar vader werkloos was, stond ze heel vroeg op, ongeduldig als 

ze was om bij haar vader in bed te kruipen. Ze stormde naar zijn kamer, maar toen ze aan de 

deurklink voelde, bleek hij op slot te zitten. Ze klopte een paar keer zachtjes op de deur, maar 

die bleef tot de lunch gesloten. Toen haar vader eindelijk tevoorschijn kwam, was hij 

superchagrijnig en geïrriteerd, omdat zijn vrouw niets te eten had klaarstaan. Hij maakte 

plakkerige tagliatelle en een paar half rauwe worstjes voor zichzelf, zei tegen haar en haar zusje 

dat ze voortaan de bedden moesten opmaken en de schoonmaakklusjes in huis moesten 

verdelen, en sloot zich daarna weer op. Geen grapjes, geen gekietel. Haar vader kwam alleen 

zijn kamer uit als hij naar de wc moest, hij zag er onverzorgd en steeds ongezonder uit. Om het 

minste of geringste werd hij al boos. Om dingen die hem vroeger nooit irriteerden, zoals 

wanneer ze liedjes zong uit De kleine zeemeermin, haar lievelingsfilm. Vroeger zongen ze De 

kleine zeemeermin altijd samen en kenden ze de dialogen van buiten. Kommer en kwel was haar 

lievelingsliedje en dat konden ze samen ook het best.  

‘De afspraak luidt als volgt,’ zei haar vader en hij zette het geniepige stemmetje van de 

heks Ursula op, ‘ik zal een toverdrank maken die je in een mens verandert voor drie dagen. Drie 

dagen! Voordat de zon op de derde dag ondergaat, moet de prins verliefd op je zijn geworden, 

oftewel, hij moet je gekust hebben. Niet zomaar een kus, maar een echte ware-liefde-kus!’ Haar 

vader hield van die laatste zin, en zij ook.    

‘Maar als ik een mens word,’ antwoordde Simone, die in de huid van de onnozele en 

onzekere Ariel was gekropen, ‘zie ik mijn vader en mijn zussen nooit meer.’    

‘Preciesssss…, maar… dan heb je wel een man. Keuzes maken in het leven is moeilijk, 

of niet soms, Ariel?’   

Simone wist zeker dat haar vader van haar hield. En toch had ze het gevoel dat hij zich 

om de een of andere reden eenzaam voelde en dat alle liefde die zij hem kon geven niet zou 

helpen. Nee, integendeel. Hoe vreemd en onverklaarbaar het ook klonk, hij leek er steeds 

neerslachtiger en eenzamer van te worden. Ze dacht dat die eenzaamheid te maken had met een 

van de woorden die haar moeder tijdens hun ruzies had gebruikt, en die ze ook in het 

woordenboek had moeten opzoeken: aanfluiting.  

 

 Dus toen ze een paar dagen geleden op een middag de oproep voor een casting zag, 

kwam dat als een geschenk uit de hemel. Waarom was het kwartje niet eerder gevallen? 

Waarom begreep ze het nu pas als het zo overduidelijk was? Ze had steeds gezocht naar 

vacatures voor leerkracht, bakker, assistent, bewaker, verkoper, chauffeur en nog meer 

bewakers, zonder te beseffen hoe beroerd haar vader zich daardoor moest voelen. 



 Tijdens de wandeling pakte ze het knipsel uit haar zak en las voor de zoveelste keer: 

GROTE CASTING. Reclamebureau zoekt mannen en vrouwen van alle leeftijden voor een 

reclamecampagne van een prestigieus, internationaal merk. Geïnteresseerden kunnen zich 

aanmelden bij Bellavista 0550 van maandag t/m woensdag…      

 

 Simone was dol op de tv en keek altijd aandachtig naar reclames, omdat haar zusje ze 

nooit begreep en wilde dat zij ze uitlegde.  

 Ze kon wel honderd redenen bedenken waarom die casting appeltje eitje zou zijn voor 

haar vader, maar in het bijzonder twee. De eerste en overduidelijkste reden was dat haar vader 

knapper was dan de meeste mannen in reclames. Knapper was nog zacht uitgedrukt. Haar vader 

was werkelijk oogverblindend! Net zoals Luis Miguel, de knapste man die ooit op deze aarde 

had rondgelopen. De hele wereld mocht het weten: ‘Mijn vader is de dubbelganger van Luis 

Miguel.’ Hij wist het ook en dat streelde zijn ego. Hij zong altijd Será que no me amas en deed 

dan Miguels verwaande, dikdoenerige houding en danspasjes na. Hij ging een beetje schuin 

staan, pakte zijn haar vast, schopte één been uit en maakte een draai. Heupwiegend en met 

kleine sprongetjes bewoog hij zich vooruit, terwijl Simone de achtergrondzangeressen nadeed: 

strand, regen, liefde. De andere reden had te maken met haar vaders aangeboren acteertalent. 

Tenminste, dat is wat haar moeder vaak zei: ‘De echte Alejandro is in geen velden of wegen 

meer te bekennen. Was hij maar naar de toneelschool of zo gegaan, had beter bij hem gepast.’ 

Simone begreep de spottende ondertoon van deze opmerking. Niet alleen omdat haar moeder 

het zei alsof het een grapje was in plaats van iets serieus en betreurenswaardigs – wat het verlies 

van haar vaders talenten wel zou moeten zijn –, maar ook omdat ze wist hoe haar moeder over 

acteurs dacht. Niet positief in ieder geval. Praatjesmakers, altijd het hoogste woord, 

aandachttrekkers. Na de zoveelste uitbrander van haar moeder concludeerde Simone dat een 

praatjesmaker zijn een soort gebrek was. Een aangeboren ondeugd, zoals de erfzonde van de 

ongehoorzame Adam en Eva, maar zonder dat verlossing mogelijk was. Dat ze een meisje was 

dat de aandacht trok, maakte dat ze zich heel klein voelde, miniem. Daarom probeerde ze net 

als haar jongere zusje te zijn, stiller en mysterieuzer. Onverschillig, zij zocht niet hopeloos naar 

liefde, maar ontving simpelweg de liefde die haar gegeven werd. Pia’s karakter leek zoveel 

beter. Maar voor Simone was het haast onmogelijk hetzelfde te zijn, ze kon zichzelf niet 

veranderen. En hoewel die last haar veel verdriet had bezorgd, voelde ze zich nu, nu ze naast 

haar vader liep, vereerd en vervuld van blijdschap. Het was immers een eigenschap die ze 

gemeen had met hem, met haar vader. Het bracht hen dichter bij elkaar en zou ieder obstakel 

dat tussen hen in kwam te staan, kunnen wegnemen.  



 ‘We zijn er,’ zei Simone plechtig, en ze maakte een buiging voor het reusachtige huis 

voor hen.  

 ‘Jippie!’ riep Pia blij, terwijl ze nog steeds door haar vader gedragen werd. Hij zette 

haar met een diepe zucht neer en vroeg de plattegrond aan Simone. Angstig bestudeerde hij 

hem en keek daarna nog bedenkelijker naar het huis. Het was een oud herenhuis met drie 

verdiepingen. Het straalde de typische kilte en somberheid van oude gebouwen uit, maar was 

gehuld in opzichtig groen. Een buitenkant die wantrouwen wekte.  

 Simone zag de besluiteloosheid in haar vaders ogen. Ze had zo haar best moeten doen 

om hem mee te krijgen naar de GROTE CASTING. Juist nu ze zo dichtbij waren, moest hij 

doorzetten. Ze pakte zijn hand, trok hem mee en zei: ‘Hup, naar binnen. Ze zitten op ons te 

wachten. Ze wachten op ons.’   

 ‘Weet je heel zeker dat het hier is? Ik zie nergens een bord. Hoe heette de producer ook 

al weer?’  

 ‘Ze willen gewoon niet steeds lastiggevallen worden,’ zei Simone vlug. ‘Stel je voor 

hoeveel mensen er iedere dag op de stoep zouden staan als ze wisten dat hier castings gehouden 

worden.’ Ze trok nog harder aan haar vaders arm. ‘Naar binnen,’ herhaalde ze haast smekend.  

 ‘Ja, kom papa, het is stikheet,’ zei Pia minder enthousiast, alsof ze alleen maar verlangde 

naar vastberadenheid.   

 ‘Vooruit,’ zei de vader, ‘we zijn hier nu toch, wat hebben we te verliezen.’ Ze drukten 

op de bel en zonder een ‘wie is daar’ of ‘wat kan ik voor u doen’, ging de deur open.  

  

[…] 

  

‘Hoe zie ik eruit? Niet te netjes?’ vroeg hij aan de meisjes, terwijl hij zijn stropdas 

rechtdeed. Hij droeg een blauw pak, een wit overhemd en een bruine stropdas die hij alleen 

voor sollicitatiegesprekken gebruikte. Hij voelde zich opgelaten en wilde rechtsomkeer maken. 

Telkens als hij bij een bedrijf kwam, wilde hij vluchten.   

 Simone streek zijn wenkbrauwen met haar duim glad, zoals haar moeder altijd deed als 

ze wat warrig waren.  

 ‘Je bent superknap,’ flapte ze er zo opgetogen uit dat ze begon te blozen.  

 ‘Mijn schatje,’ zei hij en gaf haar een aai over haar bol. 

 Hij stond op en begon de trap op te lopen. Aan het einde wachtte hen een andere deur.  

 ‘Hoe zie ík eruit?’ vroeg Pia.     

 ‘Jij bent niet belangrijk,’ snauwde Simone, ‘het gaat alleen om papa.’  



 Ze drukten op de tweede bel. Een paar seconden later liet een man hen overdreven 

enthousiast en vriendelijk binnen. Simone keek verbaasd en belangstellend naar hem. Het was 

een knappe man, zoals haar vader. Maar wel op een andere manier. Hij had een donkere 

paardenstaart, een ringbaardje en een oorbel.  

 ‘Casting?’ vroeg de man aan haar vader.  

  Die antwoordde met een onzeker ja.   

 ‘Kom verder, kom verder,’ zei hij en leidde hen naar zijn bureau. […] ‘Goed, ik zal u 

vertellen hoe het in zijn werk gaat…’ Hij praatte over het reclamebureau, wat ze zoal gedaan 

hadden en hoe bekend ze waren. Hij vertelde dat ze samenwerkten met andere reclamebureaus. 

Dat ze verantwoordelijk waren voor grote merken. Dat ze momenteel mensen nodig hadden 

voor een speciale campagne, maar dat ze altijd nieuwe gezichten zochten. Hij had een vlotte 

babbel en praatte onafgebroken over van alles en nog wat. Alejandro begreep het niet helemaal, 

maar hield de schijn op door steeds te knikken. De man pauzeerde even en glimlachte. ‘Goed,’ 

ging hij wat rustiger verder. ‘We hebben foto’s nodig om ze aan de klant te laten zien. Zij 

hebben tenslotte het laatste woord,’ zei hij, terwijl hij zijn schouders ophaalde en zijn 

handpalmen toonde, om te laten zien hoe schoon ze waren, alsof hij ze in onschuld had 

gewassen. ‘De foto’s die we nodig hebben,’ vervolgde hij, ‘zijn voor wat we een portfolio 

noemen. Iedereen die dit werk doet, moet zo’n portfolio hebben. Heeft iemand dat niet, dan 

zorgen wij daarvoor. Aan de fotosessie zijn uiteraard kosten verbonden, vijftienduizend peso. 

De foto’s mag je ook in een andere studio laten maken, hoor.’ Hij bleef even stil en hield zijn 

handen omhoog. ‘Maar onze prijzen zijn natuurlijk veel gunstiger, want we gaan ervan uit dat 

we daadwerkelijk aan de slag gaan met de mensen die we fotograferen.’ De man wachtte 

glimlachend op antwoord. ‘Wat denkt u ervan?’ vroeg hij toen een antwoord uitbleef.  

 ‘Goed, prima, helemaal goed. Geen enkel probleem, laten we zo’n portfolio maar maken 

dan… ik moet bekennen dat ik wat nerveus ben, ik heb nog nooit zoiets gedaan en…’ legde de 

vader uit en plotseling klonk er een bel. Eigenlijk het eerste geluid dat ze hoorden sinds ze hier 

binnen waren. 

 ‘Heeft u een momentje?’ vroeg de man glimlachend. Hij stond op en liep naar de deur. 

Hij deed die een stukje open en toen mompelde een vrouwenstem iets – ze keken niet achterom 

om te zien wie dat was – waarop hij ook mompelend antwoordde. Hij deed de deur weer dicht.   

 ‘Natuurlijk, natuurlijk,’ zei hij terwijl hij zich weer naar zijn bureau begaf. ‘Het is de 

eerste keer. Dat merk ik. Maar maakt u zich geen zorgen, uw dochters zijn beeldschoon. Mijn 

klanten zullen ze echt fantastisch vinden. Ze hebben… ze hebben de uitstraling die we zoeken.’  

 ‘Mijn dochters?’ vroeg de vader.  


