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Er was eens een goudvis
en die goudvis was een meisje.

De oude vrouw had haar in een vissenkom gestopt 
en hield haar daar. 

Maar de goudvis was een meisje. 
Haar wereld was niet groter dan haar vissenkom. 

Soms zag ze een vinger die op het glas tikte
of een groot oog dat naar haar staarde. 

Aan de andere kant van het glas. 
Toen ging de oude vrouw dood.

De vissenkom brak in duizend stukjes.
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Ze ligt alleen. Alleen in het zand.
Daar komt het, daar komen ze. 

De golven, ze kan ze niet tegenhouden. 
Ze blijft liggen, als een vis op het droge. 
Hulpeloos. Verlamd. Helemaal alleen.

Daar komt de eerste golf. 
Het meisje hoest en proest. Ze komt niet overeind. 

Daar komt de tweede golf, de derde, de vierde. 
De golven rollen over haar heen, 

ze opent haar mond. 
Maar ze is een meisje, ze is geen vis. 

De vijfde golf, de zesde golf. 
De golven verzwelgen haar.

Ze is geen vis, ze heeft geen kieuwen. 
Water kun je niet ademen.

De wekker gaat. Filia drukt hem uit en draait zich om. Ze is alleen, 
moederziel alleen. En ze heeft het gevoel dat ze verzuipt. 

(  Als een vis op het droge  )
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Het is hartje winter. Gisteravond heeft het flink gemist, 
waardoor de bomen, huizen en spinnenwebben bedekt 
zijn met een poedersuikerachtige rijp. Timber is onder-

weg met een kleine enveloppe. Dat is op zich niet zo bijzonder, hij 
is postbode. Maar normaal gesproken bezorgt hij de post pas tegen 
twaalven en nu is het vroeg. Heel vroeg. Hij snelt, nee, rent in de 
richting van het vervallen huis, terwijl hij anders niet vooruit te 
branden is. Hij trekt zijn sjaal voor zijn mond, want het vriest dat 
het kraakt en de lucht is zo koud dat ademen bijna pijn doet. Bij 
de slagerij houdt Timber de pas even in. Gisteren zag hij hier een 
vrouw onderuitgaan, dus kan hij beter oppassen. Hij moppert bij 
zichzelf, omdat er maar mondjesmaat gepekeld wordt deze winter. 
Het strooizout was al op voordat de echte sneeuw viel. 

Bij de oude haven tuurt hij naar de overkant van de rivier, die nu 
stijf bevroren is. Daar staat het oude huis. Het zal zeker tien minu-
ten schelen als hij over het ijs gaat. Op dit vroege uur is er niemand, 
behalve een rode kat. De kat trippelt lichtjes over het ijs, kijkt er 
verwonderd naar en likt eraan. Geschrokken door de kou trekt hij 
zijn kop in als een schildpad en trippelt verder. 

Als Timber op het bevroren havenwater stapt, kraakt het onder 
zijn voeten. Geen enge kraak, maar een diepe kraak, als een oude 
houten vloer die een beetje meegeeft. Hij laat zijn vinger langs het 
sierlijke, krullerige handschrift glijden op de enveloppe. Hij volgt 
de naam van het meisje die erop staat. 

Hij herinnert het zich nog als de dag van gisteren, de avond dat 
zij aan zijn deur stond. Het was de eerste keer in jaren dat hij haar 
in de ogen kon kijken. En ook de laatste. Ze had droevige ogen, 
met diepe groeven eromheen. Haar mond was een strenge streep 

(  Misschien komt het nog goed met haar  )
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en ontspande zich slechts één keer in een twijfelende glimlach. Dat 
was nadat hij de enveloppe van haar had aangenomen. En haar had 
beloofd ze, precies een week nadat zij was begraven, persoonlijk 
aan haar kleindochter te bezorgen. 

Timber is zo diep in gedachten dat hij de tak in het ijs niet ziet. 
In een reflex steekt hij zijn handen uit als het ijs vliegensvlug op 
hem afkomt. De kou prikt als kleine naaldjes in zijn handen, de 
enveloppe kreukt onder zijn gewicht. Snel komt hij overeind. Hij 
strijkt de enveloppe zo goed mogelijk glad. Hij weet dat hij het niet 
mag denken, maar voor het kind is het misschien wel goed dat het 
oude mens gestorven is. Ofélie Midas was een rare snoeshaan. Ze 
kwam bijna nooit buiten de deur, liet al haar boodschappen thuis-
bezorgen. En het meisje... dat mens trok haar mee in haar eenzame 
bestaan, het kind ging niet eens naar school. 

Timber huivert. Sommige dorpelingen zeggen dat het meisje 
zwaar autistisch is. Dat gelooft hij niet. Hij weet dat het niet zo is. 
Maar sinds Ofélie Midas is overleden, heeft niemand haar gezien. 

Timber steekt zijn hand uit naar de verroeste leuning van het 
trapje van de haven en klimt de steile treden op. Hij laat zijn blik 
over het huis glijden en heel even laat hij zich door zijn herinnerin-
gen meenemen naar vroeger. Naar de zomers die hij, al spelend met 
Verne, doorbracht in de tuin, maar vooral binnen in het huis. Ofé-
lie Midas liet niet veel mensen toe, maar hem wel. Toen nog wel. 

Hij knippert met zijn ogen. Oud en vervallen is het huis nu. Ge-
schilderd in dezelfde jarenzeventigstijl als toen: bordeauxrood met 
bruin. Aan de afbladderende verf te zien is het toen ook voor het 
laatst geverfd. De gordijnen, nog steeds die donkerbruine velours 
gordijnen, zijn gesloten. 

De voordeur, dof en donkerbruin, heeft een groen uitgeslagen ko-
peren klopper. Timber stelt zich voor hoe het daarbinnen zal rui-
ken. Muf, dat kan haast niet anders. 

Het geluid van de klopper weerklinkt door de stille haven. Er 

snort een eenzame motorfiets voorbij.
Wat zou er in de enveloppe zitten? Timber staart naar zijn schoe-

nen. Een laatste afscheidsbrief? Een erfenis? 
Het geratel van een slot, een klik. 
Ze is een vreemde verschijning. Intens wit, als de eerste sneeuw 

op een schoongeboend straatje. Haar haren zijn lichtblond en te 
lang, uitlopend in gespleten punten. Ze kijkt hem niet aan, maar hij 
ziet haar lichtgroene ogen naar de enveloppe in zijn hand flitsen. 

Timber heeft de neiging de mensen bij wie hij de post bezorgt 
altijd met dieren te vergelijken. De dikke vrouw van de burgemees-
ter: een nijlpaard. Die veel te blonde kapster, van die nieuwe kapsa-
lon: een kat. En zij? Ze is net een angstig muisje. 

‘Goedemorgen, Filia’, zegt hij.
Ze krimpt in elkaar bij het horen van haar naam. 
Hij steekt de enveloppe naar haar uit. Ze pakt ze aan, staart 

ernaar. Haar lippen vormen een zachte ‘O’. 
Timber kruist zijn vingers in zijn zakken. Het is hem in die 

twintig jaar dat hij postbode is nog nooit overkomen, maar opeens 
hoopt hij dat ze de enveloppe opent waar hij bij staat. Hij is zo be-
nieuwd naar wat erin zit. Al tien jaar.

Ze twijfelt en steekt haar arm uit. Het lijkt erop dat ze hem de 
hand wil schudden. Misschien wil ze hem bedanken voor het be-
zorgen van deze misschien wel heel belangrijke brief. Timber haalt 
zijn rechterhand uit zijn zak, maar dan sluit ze de deur, vlak voor 
zijn neus. 

Timber grijpt naar zijn borstzakje, waar zijn portefeuille in zit 
met het papier. En dan leunt hij met zijn hoofd tegen de voordeur. 
Met alle macht probeert hij het tegen te houden, probeert hij erte-
gen te vechten. Maar daar komt het al. 

Spijt. 
Schuldgevoel.
‘Misschien dat het nog goed met je komt, meisje’, fluistert hij. 

‘Maar ik vrees van niet.’ 
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T egen de andere kant van de deur, ook dof en donkerbruin, 
rust Filia’s hoofd. Ze staat daar met haar ogen dicht, haar 
kaken stijf op elkaar geklemd en de vuisten gebald. De 

enveloppe ligt op de grond. 
Rustig, rustig. Je deed heel normaal. De postbode vindt jou vast 

niet raar. 
Haar naam staat op de enveloppe geschreven. Ze herkent het 

handschrift uit duizenden – het is van Omafelie. Dit zijn haar 
laatste woorden. Pas als haar handen koud worden, spreidt Filia 
langzaam haar vingers. Zo voorzichtig mogelijk maakt ze de kleine 
enveloppe open. Er zit een memoblaadje in, het is bedrukt met het 
schreeuwerige felgroene logo van de supermarkt. Oma heeft er 
maar één zin op geschreven. Eén miezerig zinnetje:

‘Vingt mille lieues sous les mers’

Filia laat zich in de harde stoel met de gesprongen veer zakken. 
Vingt mille lieues sous les mers. Twintigduizend mijlen onder zee. 
Er klinkt een hoge, haast waanzinnige lach uit haar keel. Wat een 
goede beschrijving voor haar leven tot nog toe: ze is achttien jaar 
oud, officieel alleen op de wereld. Heeft helemaal niets meer, be-
halve dit huis. ‘Hypotheekvrij’, zo vertelde de notaris haar met een 
zure glimlach. Eerst begreep ze die wrange lach niet. Maar, toen 
gisteren de eerste factuur voor gas, water en elektriciteit op de mat 
viel, begreep ze het wel. Filia heeft geen idee waar ze dat van moet 
betalen. Ze heeft geen baan en geen diploma. Het was de bedoeling 
dat ze een thuisstudie zou gaan doen. Een deel van de studieboe-
ken ligt boven op haar kamer, in een doos. Onuitgepakt. Precies op 

(  Twintigduizend mijlen onder zee  )
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de dag dat de doos werd bezorgd, overleed oma. 
Omafelie. Mijn oma. Mijn opa, mijn moeder en vader. 
Vaak was ze zelfs meer geweest. Dan vulde zij, en zij alleen, haar 

dagen. Bestond de wereld alleen uit haar. 
Omafelie. Was ze mijn leven of ís ze mijn leven? 
Filia schrikt op uit haar gedachten door de rinkelende telefoon, 

die naast haar op een tafeltje staat. Het is zo’n grijs draaiding dat 
een plekje in een vitrinekast in een museum verdient. Ze zou graag 
zo’n moderne hebben, zo een zonder snoer en met druktoetsen. 
Maar ze durft niet naar de winkel. Bovendien heeft ze geen geld. 

Aarzelend neemt ze op. 
‘Goedendag’, klinkt een vriendelijke mannenstem door de 

hoorn. De man praat vlug, noemt een onverstaanbare bedrijfsnaam 
en zegt dan: ‘Wanneer zou ik bij u langs kunnen komen voor een 
persoonlijk gesprek?’

Filia’s hoofd is bij het memoblaadje van de supermarkt en bij 
Omafelie. ‘Waarvoor?’

‘Om samen met u te kijken of onze uitvaartverzekering inter...’
‘Uw wát?’ zegt Filia op schrille toon. Ze verfrommelt Omafelies 

laatste woorden in haar hand. 
De man schraapt zijn keel. ‘Eh... uw nabestaanden kunnen de 

uitvaart volgens uw eigen wensen verzor...’
Ze gooit de hoorn op de telefoon. 
Omafelie nam hem nooit op. ‘Niemand hoeft mij te bellen’, zei 

ze dan. Familie had ze niet, vrienden evenmin. Oma leidde een te-
ruggetrokken leven, dat was altijd al zo geweest. Ze was ongehuwd 
zwanger geworden. In die tijd was dat een schande. Tot aan haar 
dood, toen er al jaren geen taboe meer op rustte, zat het in haar 
hoofd dat de mensen uit het dorp haar daarvoor met de nek aan-
keken. Daarom, maar vast ook om andere redenen – redenen die 
Filia niet kende – ging ze alleen het dorp in als het noodzakelijk 
was. Haar boodschappen liet ze bezorgen. 

‘Uw nabestaanden.’ 

Er druppelt een traan op de witte enveloppe. 
Ik heb niemand meer. Helemaal niemand. 
Filia leidt net zo’n kluizenaarsbestaan als Omafelie leidde. Ook 

zij komt nooit in het dorp. Ze staart naar de voordeur. Vroeger, 
toen haar moeder nog leefde, ging ze naar een normale school. 
Maar de school was veel te ver weg, vond oma. 

‘Ma Filia. Waar zit je met je gedachten?’
Filia hoort het niet, ze staart naar buiten, waar de 

wind waait. Waar de onzichtbare vlagen aan de bladeren 
van de bomen trekken, ruisen met het gras en spelen met 
een veertje dat telkens weer voorbij het raam vliegt. Van 
wie zou dat veertje zijn? Van een kip, van een duif? Van 
een kussen misschien? Van een kussen dat is uitgeklopt in 
een raamopening in een huis verderop in de straat? 

Wie zouden er in dat huis wonen? Ook een oma met 
een meisje misschien? En zouden die weten dat hier, in dit 
huis, ook een oma met een meisje woont? 

Oma krast met een haaknaald op het schoolbord. Filia 
huivert. Ze voelt het geluid tot op het achterste van haar 
tong. Toch tuurt ze nog steeds uit het raam, zoekend naar 
het veertje. Maar het is verdwenen. Misschien heeft ze 
het zich wel verbeeld. Misschien wilde ze wel heel graag 
dat er in een van de huizen verderop in de straat nog een 
meisje woont. 

‘Filia!’ Oma slaat met een vlakke hand op het schrift 
dat voor haar op tafel ligt. Een wolk wit krijt vliegt om-
hoog, Filia niest. Ze weet juist op tijd haar hand voor haar 
mond te doen. 

Gelukkig maar. Nu kan oma niet zien dat ze moet ga-
pen. 

Haar lessen worden met de dag moeilijker, lijkt het 
wel. En vandaag is het nog zwaarder dan anders. Dat 
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heeft vast te maken met dat ze gisteravond tot laat in bed 
heeft liggen lezen. Terwijl ze er vanmorgen vroeg, om 
halfzeven, weer uit moest. Oma wil altijd stipt om kwart 
over zeven ontbijten. 

Filia onderdrukt nog een geeuw. Gelukkig is het bijna 
tijd voor een boterham. Ze sluit haar ogen stevig totdat ze 
sterretjes ziet. Ziet ze eens wat anders. Je zou simpel wor-
den van altijd en eeuwig hetzelfde. Misschien, ze hoopt 
het wel, maken ze zondag eens een rondritje in de auto. 
Dat is alweer zo lang geleden. Maar dat zal wel niet. Oma 
is een volhouder. Ze geeft het nooit op. Niets doet haar 
afwijken van haar schema. Dus vanmiddag, zoals alle 
middagen, tussen twee en drie heeft ze wéér les. Dan moet 
ze de was afhalen op zolder en de vuile was in de machine 
stoppen terwijl oma strijkt. Vier uur: thee met koekjes. 
Halfvijf: huiswerk maken. Halfzes: eten. Halfzeven: ver-
der gaan met huiswerk. Tegen achten: uurtje lezen en dan 
naar bed. Maar niet om te slapen. Nee, ze wil verder lezen 
in dat spannende boek. Die dikke pil van Jules Verne die 
ze stiekem heeft meegenomen uit de hoge boekenkast. 

Filia’s voetstappen klinken dof op het dikke tapijt. In de deurope-
ning knippert ze met haar ogen tegen een streepje zonlicht dat door 
een kier in de gordijnen valt. Het is het enige zonlicht in de kamer. 
Oma hield niet van de zon. ‘Daar verkleuren de meubels en het 
tapijt van’, zei ze altijd. ‘En ik hou niet van pottenkijkers’, voegde ze 
daaraan toe. Dus de gordijnen blijven dicht. Dag en nacht, zomer 
of winter. Zelfs nu oma dood is, zijn de gordijnen dicht. Filia is het 
zo gewend. Ze weet niet beter.

Ze wrijft in haar ogen, die branden van oude en nieuwe tranen. 
In de straal zonlicht dansen honderden stofdeeltjes. Ze heeft nog 
niet gestofzuigd. Heeft nog niet één klusje gedaan in de afgelopen 
week. Ze slaapt al weken onder dezelfde lakens, in de keuken staat 

het aanrecht vol met stinkende afwas. 
Als Omafelie dat zou weten... 
Ze wrijft over het blaadje van de supermarkt. Omafelie was gek 

geweest op Jules Vernes Twintigduizend mijlen onder zee, dat de 
reis beschrijft van de Nautilus door de wereldzeeën. Ze was verzot 
op het verhaal, omdat ze hield van de onderwaterwereld en geïn-
trigeerd was door alle technische snufjes op de onderzeeër. Dat zei 
ze tenminste altijd. Filia wrijft nog eens over het blaadje. Ze ge-
looft niet dat de dingen die oma noemde, de ware redenen waren 
voor haar aan waanzinnigheid grenzende gekte rondom het boek. 
Nee, oma had altijd bijzonder veel van kapitein Nemo weg gehad. 
Oma had het net zo weinig op mensen gehad als hij en had met de 
mensenmaatschappij gebroken. Filia had haar nukken soms net zo 
slecht kunnen doorgronden als professor Aronnax dat bij kapitein 
Nemo kon. Zij en Omafelie hadden dan wel niet in een onderzeeër 
geleefd, maar het had niet veel gescheeld. In de afgelopen jaren had 
het gevoeld alsof ze mijlenver weg waren geweest van de bewoonde 
wereld, mijlenver onder zee.

Ze leunt tegen de deurpost en kijkt naar het sombere maar kun-
stige wandtapijt door samengeknepen, waterige ogen. Het is de 
Nautilus, omringd door vissen. De onderzeeër van kapitein Nemo. 
Omafelie heeft het gemaakt, lang geleden. Het was haar Nautilus. 

Omafelies laatste woorden gloeien in haar handen. Die twintig-
duizend mijlen gaan van de muur.


