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Oh fair enough are sky and plain,
But I know fairer far:
Those are as beautiful again
That in the water are;

The pools and rivers wash so clean
The trees and clouds and air,
The like on earth was never seen,
And oh that I were there.

Uit: A.E. Housman, A Shropshire Lad
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De Bron heeft me weer terug. Vannacht wordt mijn eerste nacht 
onder huisarrest. De eerste van hoeveel? Eerst durfde ik nau-

welijks te hopen dat ze me terug zouden laten gaan, maar de laatste 
nacht op de afdeling klampte ik me vast aan de troost van mijn 
slaappillen en mijn internering, ik wilde niet weg. Veiligheid. Natio-
nale veiligheid. Veilige accommodatie. Een onveilige veroordeling. 
Die mag mij dan binnen houden, alle beveiliging van de wereld 
houdt de boze geesten niet buiten; als ik thuis ben, zullen zij er ook 
zijn.
 Tussen de nachtmerries in heb ik me door drie maanden van ge-
dwongen ledigheid gedagdroomd: ik stelde me voor dat ik van het 
politiebusje naar het huis werd geëscorteerd; met mijn vingers door 
het stof ging op de halvemaanvormige tafel die we als huwelijks- 
geschenk hadden gekregen en de foto van ons drieën pakte, geno-
men op de eerste dag dat we de boerderij zagen, waarop ik lachend 
de vochtige aarde tussen mijn vingers verkruimel. Ik stelde me voor 
dat ik de slaapkamerramen open zou gooien, zou luisteren naar de 
hardnekkige buizerd, uit zou kijken over de kartelige heuvels en me 
zou afvragen hoe het zover had kunnen komen. Ik stelde me voor dat 
ik de kranen open zou draaien en zou kijken hoe het water naar de 
afvoer stroomde, als vloeibaar zilver, verloren. Dingen waarvan ik 
wist dat ik ze niet zou doen: bidden, schrijven, het land bewerken.
 Dat scenario volg ik niet. Uiteindelijk krijgen rusteloosheid en 
pragmatisme de overhand. Misschien zijn het zenuwen. Op het mo-
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ment dat we de poort uit rijden merk ik dat ik een droge mond heb 
en aan mijn nagelriemen pulk, net als toen ik een kind was. Ik kan 
natuurlijk niets zien, de ramen zijn geblindeerd. Ik vraag me af of er 
een zak onder mijn stoel klaarligt om over mijn grijzende haar en 
holle ogen te trekken, net zoals bij verkrachters en pedofielen, die 
juist door de afwezigheid van een gezicht angstaanjagender wor-
den, met alleen de handen die het kind wurgden en de benen die het 
steegje uit renden zichtbaar voor de wachtende pers.
 Zijn dit de handen van een heilige of een zondaar? Ik blijf mijn 
handen openkrabben in de hoop dat ze wakker zullen worden en het 
me zullen vertellen.
 Zelfs de uitspraak dat ik teruggestuurd zal worden moet sub  
judice blijven, zoals ze dat noemen. Ik houd van die uitdrukking. 
Onder de rechter. Als je maar diep genoeg buigt, wordt het recht 
hooggehouden en is iedereen tevreden.
 ‘Als we bereid zijn om binnen de spoedprocedure te handelen, ko-
men ze tot een schikking. Het enige wat we hoeven te doen is afzien 
van ons voornemen om de regering aan te klagen voor illegale bezet-
ting, dan laten ze je je straf onder huisarrest uitzitten. Kat in ’t bak-
kie.’ Dat is wat mijn advocaat me vertelde. Ik vroeg hem wat het 
voordeel voor de staat was en hij had het over overvolle gevangenis-
sen en negatieve publiciteit, droogte en wetenschappelijk onder-
zoek. Ik onderbrak hem met de vraag wat het voordeel voor mij was. 
Het klonk zo eenvoudig, zijn antwoord.
 ‘Je mag naar huis, naar de Bron,’ zei hij.

Het eerste deel van de tocht vanuit de vrouwenvleugel lijkt lang-
zaam en wordt begeleid door een soundtrack van sirenes. Benzine-
rantsoenering heeft de verkeersproblemen van de hoofdstad opge-
lost, maar niemand schijnt de verkeerslichten daarvan op de hoogte 
te hebben gesteld. Dan gaat het gevoel van de tocht over op de gesta-
ge, vlakke, voorwaartse beweging over de snelweg naar het noor-
den. Ik ken die route goed, en zodra we de rechte lijn inruilen voor 
bochten en slingers die je over de heuvels naar de vallei brengen, 
vertraagt mijn ademhaling en voel ik weer speeksel over mijn 
schuurpapieren tong lopen. Een kwartier voor de lange, trage klim 
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langs de kerk van Little Lennisford, vijfentwintig minuten voordat 
we op de vlakke, rechte weg langs de palen van de hopvelden komen 
(laatste kans om in te halen, zeiden we altijd), veertig minuten en de 
scherpe bocht naar rechts langs Martins boerderij, omhoog ploete-
ren door haarspeldbochten, door hogere en lagere versnellingen, en 
meestal door wolken, naar de kam van de heuvel, naar de top van de 
wereld. Dan ten slotte de afslag naar links, vierhonderd meter over 
een hobbelig pad zonder afrastering dat door mijn velden naar de 
Bron afdaalt.
 ‘We zijn er bijna.’
 De woorden van de bewaker zijn overbodig.
 Het busje rijdt te hard voor de kuilen in de weg. Het verbaast me 
dat ze er niets aan hebben gedaan, maar aan de andere kant, wij zijn 
er ook nooit aan toe gekomen. Er is water nodig om gaten in steen te 
slijten en de Bron droeg haar plassen als eretekens. We stoppen. Het 
traliehek wordt weggetrokken.
 ‘We gaan even alles controleren, een paar minuten. Alles goed 
daar achterin?’
 Het is aardig dat ze het vragen, maar het is me niet duidelijk hoe 
ik geacht word te antwoorden. Dat ik het prima vind om in een ge-
vangenisbusje naar mijn eigen beruchte paradijs te worden terug-
gebracht?
 ‘Het gaat wel. Dank u.’
 Ik zit doodstil. Ergens vertrouw ik nog steeds de uitspraak niet. 
Bizarre ideeën uit oude oorlogsfilms rukken aan de rubbermat on-
der mijn geketende voeten en ik zie hoe ik uit het busje word ge-
haald, naar mijn geliefde eik word geleid, daar word neergeschoten, 
en slap in elkaar zak tussen de schapenkeutels en de verdroogde ei-
kels van vorig jaar. De soldaten stappen nu uit, smijten de portieren 
achter zich dicht.
 ‘Niet te geloven toch?’ Dat is de vrouw met het Birmingham- 
accent. ‘Het is precies zoals ze zeggen, precies zoals op internet.’
 ‘Wat?’ De chauffeur. Ik kon aan zijn muziekkeuze onderweg ho-
ren dat hij geen idee had.
 ‘Dit allemaal. Het is alsof je drie jaar teruggaat in de tijd. Groene 
weiden. Wanneer heb je voor het laatst dat soort gras gezien?’
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 Dus mijn weiden zijn nog steeds groen.
 Nieuwe stemmen. Begroetingen. Enigszins formeel. Dan een jon-
gere man aan het woord.
 ‘Jullie zouden met de mensen uit de omgeving moeten praten. Ze 
zeggen dat het waar is wat er in de krant staat. Toen ze hier was, re-
gende het; toen ze haar hadden opgepakt, hield het op.’
 ‘Waar is het gebeurd?’ vraagt de chauffeur.
 ‘Beneden in het bos.’
 ‘Persoonlijk denk ik ook dat het ouwe wijf helemaal geen verlos-
ser is maar een heks.’
 ‘Wel een sexy ouwe heks.’
 Ze lopen nu waarschijnlijk naar het huis want ik kan de rest van 
hun gesprek niet volgen. Het besef van de ruimte buiten verstikt me 
op de een of andere manier vanbinnen en ik word misselijk. Niet nu, 
denk ik. Geen visioenen meer, geen verdrinkingen. Het zweet staat 
op mijn voorhoofd. Ik probeer mijn hand op te tillen om het weg te 
vegen, maar vergeet het gewicht van de handboeien. Ook ik word 
onder het oppervlak getrokken. Ik ben niet gek. Ik houd mijn hoofd 
tussen mijn knieën om niet flauw te vallen, en het duister van het 
busje komt langzaam tot rust, het dikke water trekt zich terug en ik 
word weer mezelf, op het moment dat de voetstappen op het grind 
luider worden en de achterdeuren van het busje opengaan.
 ‘Eindelijk thuis!’ zegt ze. ‘Kom er maar uit!’
 Er flitst geen verblindend zonlicht binnen, maar eerder het ver-
wassen blauw van een vroege aprilochtend dat versmelt met het 
sombere interieur van het busje, zoals kleuren op een palet zich in 
water mengen tot een grijs compromis. Ik probeer moeizaam uit te 
stappen, bukkend onder het lage dak van het busje, met mijn ge-
boeide handen voor me in een soort bizarre gebedshouding.
 ‘Weet je wat,’ zegt de Birminghamvrouw, ‘ga hier op het randje 
zitten, dan bevrijd ik je van die dingen. Oost west, thuis best! Ik 
hoop voor je dat iemand de afwas heeft gedaan, dat is het enige wat 
ik wil als ik ’s avonds thuiskom.’ Ze drukt allerlei codes in op de toet-
senpaneeltjes die aan mijn ledematen vastzitten.
 De chauffeur heeft zich nu bij ons gevoegd. ‘Ik durf te wedden dat 
jij je lelieblanke handjes niet bederft in de gootsteen.’
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 ‘Om eerlijk te zijn, het zal nu wel moeten. De vaatwasser beteken-
de altijd een aanslag op de watermeter. Maar elk nadeel heeft zijn 
voordeel, zoals ze zeggen, afwassen is tegenwoordig zo’n beetje het 
enige bad dat ik nog neem.’ Ze frunnikt aan mijn onaantrekkelijke 
enkelband. ‘Deze blijft zitten, wij noemen dat ding het huismerk.’
 Ik zit op de rand van de achterkant van het busje, als een kind, 
want mijn voeten komen net niet bij de grond, en zodra ik bevrijd 
ben, voel ik beurtelings aan beide polsen, ga dan onzeker staan en 
doe een paar stappen bij de bewakers vandaan. Voor me staat, rustig 
en zeker, de stenen gevel van het huis, het is mijn waterpas. Ik draai 
me om en kijk dan naar mijn velden die voor me golven, de hagen als 
leylijnen, die de contouren aftasten, de bossen als fluweel in de dalen 
gevouwen. Een hand neemt me bij mijn elleboog. Ik schud hem af, 
maar loop toch met de bewaker mee naar de voordeur. We gebruiken 
deze deur niet, wil ik zeggen. We gebruiken de achterdeur, daar 
schopten we ooit onze bemodderde laarzen uit op de tegelvloer, daar 
hingen ooit de hengels aan de haken boven de regenjassen. Wij. Mark 
en ik. Mijn ex en ik. Voordeur. Achterdeur. Rivier. Ex. Woorden.
 ‘Wij zijn hier klaar,’ zegt de chauffeur. ‘Klus geklaard. Ik neem 
aan dat je nieuwe vrienden zich komen voorstellen zodra we alles 
hebben ondertekend,’ met een gebaar naar de drie gewapende jonge 
mannen in uniform die bij het hek tussen het huis en de boomgaard 
zijn opgedoken en met hun rug naar ons toe staan, hun gezicht naar 
Wales gericht. Dat was kennelijk een van de redenen dat ze toestem-
ming gaven voor het huisarrest, het feit dat er hier al soldaten van de 
overheid zijn die ’s nachts hun gewassen bewaken.
 ‘Het is vast prettig om thuis te zijn,’ meent de bewaakster en ik 
knik omdat ik heel erg probeer menselijk te zijn, net als zij. Ze wacht 
tot haar collega naar de soldaten wandelt voordat ze op zachtere 
toon verdergaat: ‘Ik heb nog nooit zoiets moois gezien. Je bent een 
bijzondere vrouw dat je dit zo voor elkaar hebt gekregen.’
 Ik mompel iets van misschien of ik weet niet. Ik vertrouw al heel 
lang mensen die me lijken te vereren niet meer.
 Ze zegt: ‘Het spijt me van het busje en de handboeien en zo. Van 
het hele gedoe. Niets van dit alles had mogen gebeuren. Ik hoop dat 
je gelukkig wordt nu je terug bent en...’
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 ‘En?’
 ‘En ik hoop dat het weer gaat regenen, hier, echt waar en...’
 ‘En?’
 ‘En als je nog bidt, bid dan voor mij.’
 Ze probeert mijn hand te pakken. Ik zie dat ze huilt. Het even-
wicht tussen tranen en gebeden is zoek geweest op de Bron, er zal 
van nu af aan beslist meer worden gehuild dan gebeden. Ik maak me 
los en heel even blijft ze naar haar eigen lege handen staren, dan 
draait ze zich abrupt om en stampt terug naar het busje. Ze stapt in, 
smijt het portier dicht, leunt opzij en laat de claxon loeien. Bij het 
hek toetst de chauffeur iets in zijn telefoon en salueert halfslachtig 
naar de soldaten. Net als hij op het punt staat in het busje te stappen, 
bukt hij alsof hij iets heeft laten vallen en pakt een handje aarde om 
het als een tuinman te onderzoeken. Hij kijkt op, ziet dat de soldaten 
naar hem kijken, smijt het in de heg, hardop lachend, veegt dan zijn 
handen af aan zijn kaki broek, stapt in en start de motor. Het gevan-
genisbusje rijdt bliepend achteruit naar de eik en hij schreeuwt uit 
het raam: ‘Maak je geen zorgen, jongens! We zullen voor jullie bid-
den, met jullie gevaarlijke werk hier aan het front!’
 De bewaakster zit naast hem, voor zich uit starend naar het pad 
dat haar weg zal voeren. De chauffeur zet de muziek harder en dan 
zijn ze vertrokken en is er niets dan de stilte, drie soldaten en ik. Ze 
schoppen het hek dicht met hun zware schoenen, een van hen steekt 
een sigaret op en plotseling denk ik aan een film over Rusland die ik 
ooit heb gezien, opnamen uit de Tweede Wereldoorlog: jonge man-
nen in silhouet tegen een kaal landschap, starend naar de horizon, 
wachtend op aflossing. Ons staat een heel andere aanval te wachten. 
Ik sta half binnen en half buiten het huis, mijn benen trillen van uit-
putting.
 ‘Zal ik naar binnen gaan?’ roep ik en heb onmiddellijk spijt van 
mijn zwakheid. ‘Ik bedoel, zijn er nog formaliteiten die moeten wor-
den afgehandeld?’
 Ze draaien zich alle drie om alsof ze een beetje verbaasd zijn dat ik 
kan praten. Er lijkt een plotselinge bemoeizucht over de kleine te ko-
men, typerend voor mensen die een beetje macht hebben gekregen. 
Hij komt aanmarcheren, de andere twee blijven iets achter.
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 ‘Er zijn een aantal regels en procedures die we met je moeten door-
nemen. Ik stel daarom voor dat we elkaar treffen... eh...’ Hij klinkt ge-
spannen.
 ‘Rond de keukentafel?’ stel ik voor.
 ‘Dat zou aanvaardbaar zijn, ja, daar over een uur.’
 ‘Je moet misschien kloppen om me eraan te herinneren.’
 ‘Wij hoeven niet te kloppen,’ antwoordt hij.
 De magere van de andere twee probeert een soort grapje te maken 
over een vijf in de klok. Ik snap het niet helemaal, maar probeer toch 
te glimlachen. Pour encourager les autres.
 Wat moet ik nu doen? Ik probeer oude gewoontes terug te roe-
pen. Als een bange bruid dwing ik mezelf de drempel over, schop 
mijn schoenen uit en ga naar de keuken. Die is een kale versie van 
zijn vroegere zelf, geboend en ontdaan van alle rommel. Ik laat de 
koudwaterkraan voor de zekerheid even lopen en vul de ketel. Ter-
wijl die op het gas staat, pak ik mijn lievelingsbeker en streel de fijne 
schildering van de vlagzalm, forel en baars die in de porseleinen ri-
vier zwemmen en rond het oor draaien, veeg met mijn vingertop het 
stof van de rand. Automatisch loop ik naar de ijskast, die gewoon 
werkt. Er is de laatste paar jaar geen tekort aan wind geweest. Voor 
ons geldt: als onze turbine werkt, werkt de pomp, en als de pomp 
werkt, hebben we water uit de Bron. Water, maar geen melk. Ik heb 
een hekel aan het surrogaatpoeder, dat smaakt naar de stad, maar de 
droogte heeft voor allerlei soorten surrogaat gezorgd: geen regen, 
geen gras; geen gras, geen koeien; geen koeien, geen melk. We zou-
den een koe nemen in het Derde Jaar van de droom, maar zover zijn 
we nooit gekomen.
 Het meeste van wat moeder Hubbard in haar kastje had is ver-
dwenen, maar er staat een halflege doos theezakjes, dus gebruik ik 
er daar een van. Als ik aan de lege keukentafel zit, streel ik over de 
nerf van het hout. Die stilte. Ik huiver, het rayburnfornuis brandt 
niet. Dat zou helpen, denk ik, ik zou het hier een beetje kunnen ver-
warmen, maar de lucifers hebben hun thuis in de linker bovenla van 
het dressoir verlaten en ik weet niet waar ze naartoe zijn. Onmiddel-
lijk uit het veld geslagen dwaal ik naar de woonkamer, waar de gor-
dijnen dicht zijn, mijn hand aarzelt bij het raam, maar zelfs een kort 
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rukje opent de weg voor een speer van daglicht en ik laat ze dicht, 
voorlopig. Ik ga naar de trap, zet een voet op de onderste trede, maar 
bega de fout omhoog te kijken. Die berg is te hoog om nu te beklim-
men.
 De bank voelt klam aan. De krant van gisteren ligt op tafel, met de 
kring van een koffiebeker over het gezicht van een topless model. 
‘Droogtemode!’ Een bleke vrouw met ingevallen wangen op de foto 
op de tegenoverliggende pagina doet me aan Angie denken, hoewel 
mijn dochter niet blij zou zijn met de vergelijking. Wanneer ik de 
pagina’s doorblader voelt het alsof ik in een wachtkamer zit en spijt 
heb dat ik geen vriendin heb meegenomen om de klap te verzachten.
 Mijn naam wordt geroepen, maar ik reageer traag. Heel even kan 
ik me niet herinneren wie ze zijn, de mannen die ik tegen de goot-
steen en overal in de keuken zie rondhangen, terwijl ik gehoorzaam 
en stram blijf zitten, met het hout van de keukenstoel hard tegen 
mijn vetloze dijen. Zijn deze mannen gekomen vanwege het onder-
zoek? Nee, dat was een hele tijd geleden en dat waren politieagen-
ten, niet deze overmaatse jongenssoldaten.
 Een ringloze hand, met kaki manchet, legt een bruine map met 
mijn naam erop voor me, doet dan een laptop open en hamert een 
wachtwoord in. Een stem zegt dat de bijeenkomst ten doel heeft me 
te herinneren aan mijn wettelijke status, de redenen voor die status, 
de aard van die status en mijn rechten zolang ik onderworpen ben 
aan die status.

Ruth Ardingly is huisarrest opgelegd op grond van de Noodverordening Wa-
terschaarste, artikel 3: diegene die de levering van goederen of diensten voor 
het algemeen belang, in het bijzonder de drinkwatervoorziening, in gevaar 
brengt of in gevaar dreigt te brengen, dan wel verdacht wordt hiertoe voorne-
mens te zijn, kunnen vrijheidsbeperkende maatregelen worden opgelegd, voor 
zover de uitzonderingen van artikel 4 van deze wet niet van toepassing zijn.

Ik vind het grappig, omdat ik de enige onderdaan van Hare Majes-
teits koninkrijk ben die onbeperkte toegang tot water lijkt te hebben 
en geen enkele behoefte voel om het voor eigen doeleinden af te tap-
pen. De wrekende gerechtigheid tegenover me lijkt geen gevoel voor 
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humor te hebben. Minder vermakelijk is dat de detentieperiode be-
schreven wordt als ‘onbepaald doch onderworpen aan periodieke 
rechterlijke toetsing’ en mijn vragen naar wat dat in de praktijk be-
tekent onbeantwoord blijven.

Bovendien acht de rechter het in een spoedprocedure volgens het bijzondere 
procesreglement bij de Noodverordening Waterschaarste aannemelijk dat 
Ruth Ardingly:
(i) meerdere malen brandstichting heeft gepleegd, dan wel hieraan mede-
plichtig is geweest, waarbij zij willens en wetens de aanmerkelijke kans aan-
vaardde dat zij hierbij ernstig lichamelijk letsel of de dood zou veroorzaken;
(ii) ernstig nalatig is geweest in haar plichten met betrekking tot de zorg 
voor een minderjarige, met diens dood tot gevolg.

Ik houd mijn handen voor mijn oren. Ik wil er niet naar luisteren. Ik 
wil niet dat het gezegd wordt.
 De kleine man dreunt verder.

Op grond van de Noodverordening Waterschaarste is bepaald dat er geen ont-
eigening plaatsvindt van het perceel dat bekendstaat als de Bron en dat Ruth 
Ardingly het recht behoudt dit perceel te bewonen, doch dat zij een beperking 
van haar eigendomsrecht dient toe te staan volgens de voorwaarden zoals 
vastgesteld in het dwangbevel met referentienummer 70/651 en dat een erf-
dienstbaarheid is vastgelegd waarin Ruth Ardingly toestemming verleent 
tot onder meer: het nemen van grondmonsters, het planten, verzorgen en 
oogsten van gewassen, het boren en nemen van monsters (doch uitdrukkelijk 
niet de winning) van grondwater, zoals gedefinieerd in de Herziene Wet tot 
Waterwinning, en het verzamelen, nemen van monsters en testen (doch uit-
drukkelijk niet de distributie) van afvloeiend regenwater.

Ondanks de kleine lettertjes van mijn faustiaanse pact zijn ze geen 
eigenaar van de Bron, dat heb ik tenminste gewonnen. Hij is nog 
steeds van mij, onder het prikkeldraad en de helikopters en de man-
nen in het bruin is de Bron nog steeds van mij. Voor de helft. Het is 
me niet duidelijk wat er met Marks deel is gebeurd.
 ‘Dat is de wettelijke status. Heb je vragen?’ zegt hij.

De bron.indd   17 27-01-15   13:08



18

 Ik zak een beetje in en haal mijn schouders op. Hij geeft het woord 
aan de dikke, anonieme man die kennelijk de ‘feitelijkheden’ van het 
huisarrest moet behandelen. Hij leest haperend, het kost hem moei-
te iets te snappen van de oneindige hoeveelheid voorschriften. Het 
lijkt of ik naar een vreemde taal luister, maar de algemene boodschap 
is duidelijk. Zij zijn mijn bewakers. Dit is mijn huis. Woorden glijden 
over de papieren en gaan kriskras door de keuken, glibberen de goot-
steen in, fladderen omhoog door de koude schoorsteen, proberen 
naar buiten te kruipen als wespen in een jampot. De foto die we in het 
voorjaar in de tuinen van Heligan hebben genomen en naast het keu-
kenraam hadden opgehangen is scheefgezakt, en daardoor lijkt het 
alsof het meer buiten zijn oevers treedt en op het punt staat langs de 
roomwitte muren naar beneden te druipen over de groentebak, die 
leeg is, afgezien van de broze bruine schilfers van een uienrok.

Avondklok
Brood
Elektronisch
Rechten
Verzoek
Uitoefening

Een soort geheugenspel waarbij een groot aantal losse voorwerpen 
voor me wordt neergelegd en opgenoemd in de verwachting dat ik 
ze nog zal weten als ze het blad weghalen.
 ‘Daar hoef je je vanavond nog geen zorgen over te maken.’ Het is 
voor het eerst sinds we zijn gaan zitten dat de magere met de bril iets 
zegt. Hij is ook de enige die me heeft aangekeken.
 ‘Natuurlijk niet,’ antwoord ik.
 ‘Welterusten dan,’ zegt hij, want schijnbaar is het bedtijd.
 ‘Welterusten,’ antwoord ik.
 Ik staar hen na. ‘Sorry, hebben jullie gezegd waar jullie slapen?’ 
vraag ik.
 De kleine staat stil bij de deur. ‘Nee,’ zegt hij en hij en mister Ano-
niem vertrekken.
 De magere bijziende blijft nog heel even hangen. ‘We zitten in de 
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schuur,’ zegt hij. ‘Niet zo ver weg.’ Het is nog maar een jongen. Ik zal 
hem Jongen noemen.
 Hoe had ik, toen we met bloed, zweet en tranen de schuur op-
knapten, kunnen weten dat we barakken voor mijn eigen bewakers 
aan het bouwen waren? Ze zijn niet de eersten die daar intrekken en 
proberen me onder de duim te houden, ze volgen in Marks voetspo-
ren, en zijn voetsporen gingen het hek uit en rechtdoor tot het och-
tendland en ik heb hem sindsdien niet meer gezien. Ik betwijfel of 
de bewakers me zo makkelijk zullen vergeten.
 Die bewakers van me, wat doen ze de hele dag? Wat eten ze? Wat 
eet ik? Nu de bevelen weg zijn, verschijnen de vragen: duizenden vra-
gen over dekens en internet en voedsel en telefoons en kinderen en 
tomatenplanten en schapen en baden en boeken en het gras maaien, 
o god, alles. Ik ben weer een kleuter. Ik wil achter ze aan rennen en me 
aan hun benen vastklampen en vragen: waarom, wanneer, hoe, wie. 
Ik ben in mijn eigen huis, maar heb geen idee hoe ik moet leven.
 Bedtijd. Het ziet ernaar uit dat ik mezelf zal moeten dwingen naar 
boven te gaan. Mijn vingers herinneren zich waar de lichtknopjes 
zijn, maar ik verkies het donker. Ik vind mijn bed en glijd met al mijn 
kleren aan stijfjes tussen het onderlaken en het dekbed die niet naar 
gevangenis ruiken, maar ook niet naar thuis. Hoewel het koud is, 
laat ik de luiken een stukje open zodat ik de maan boven het Bos van 
Montford kan zien. Ik zal hier liggen en de Bron vragen wat die van 
de afgelopen dag vindt en dan zullen we onze conclusies trekken, ik 
zal de schapen die ik niet meer heb tellen als een manier om slaap te 
mijden, omdat de slaap mij mijdt. Ik zal brieven opstellen aan men-
sen die hier niet meer wonen, omdat ze hier niet meer horen. Mij 
niet meer horen. Leuke woordspeling. Ik zal mezelf van tijd tot tijd 
het genoegen van een woordspeling gunnen. Mark, bijvoorbeeld. Ik 
zeg zijn naam heel luid om zijn afwezigheid te bevestigen. Markant. 
Markeert de tijd. En ondanks de stilte, ondanks het feit dat er slechts 
een muur staat tussen mij en de peilloze leegte van de kamer van een 
dood kind, ben ik plotseling sprakeloos van geluk omdat ik terug 
ben.
 Ik vraag me af of het gaat regenen.
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