HOREN EN ZIEN

Loredana Van Eyck zat tussen de tientallen zomerkleuren in de tuin van haar ma.
Ze hoorde de bloemen. Het blauw overheerste momenteel, in vele schakeringen.
Ma had een blijkbaar een blauwe periode. Het oranje, altijd ietwat vreemd of
onverwacht in de natuur, hield zich op twee plekken bescheiden op de achtergrond. Een enkele felgele bloem (één volstond) schaterde uitbundig naar het
perk waar al dat blauw in rood overging. Het water in de vijver was bedekt met
groene bladeren, waarin reeds de allereerste okersporen van verval zichtbaar
waren, en waaronder goudkleurige vissen voorbijgleden.
Loredana Van Eyck was blind.
De combinatie van een witte en een bruine vlinder, zoals die momenteel samen
door de tuin dansten, zou een feest voor haar ogen geweest kunnen zijn. Maar
Loredana Van Eyck was blind. Ze rook wel de kleuren. Ze droomde er ook van
een concerto voor bloemen en planten te componeren.
Spreeuwen (in een herfstzwerm bijvoorbeeld) reageerden dertienmaal sneller
dan mensen; vandaar de magnifieke patronen in die zwermen: puur communisme, pakweg in oktober boven Rome. Geen enkele vogel die de collectieve
zwierigheid van het duizendtal verstoorde.
Zo snel was ook Loredana, maar dan moederziel alleen. Blinden vertoeven zelden in zwermen. Zo zag en voelde ook zij veel vlugger dan ziende stervelingen
de dingen aankomen. Dat was natuurlijk het bekende verhaal. Ze zat bijvoorbeeld al weer veilig binnen toen het begon te regenen. Even later beluisterde ze
glimlachend de percussie van de droppen op het dak van de veranda.
Loredana Van Eyck was bang voor haar gedachten omdat die vaak even later ook
werkelijkheid werden. Neem nou de krant. Een zelfverklaarde kwaliteitskrant
dan nog wel. Daarin stond het bericht (op de voorpagina; het was echt wel komkommertijd) ‘Concerto voor wortel, hoefblad en prei’: een Brussels kunstenaar
had een cd uitgebracht met muziek van planten en groenten. Voorheen bleek hij
ook windschilderijen te hebben gemaakt. Onlangs nog had Loredana – voor de
hoeveelste keer? – over zo’n concerto gefantaseerd.
Twee dagen later verscheen in diezelfde krant nog eens iets over de kunstenaar
Panamarenko, over zijn volgehouden pensioen met name. Had Loredana daar
niet pakweg twaalf uren geleden ook aan gedacht, zomaar, zonder aanleiding?
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Ze repte daar met geen woord over tegen haar moeder, die haar elke dag de
gesproken krant bezorgde, of er soms de hoofdberichten uit voorlas. Ze vond het
op zich al onmogelijk zoiets aan anderen mee te delen.
Er deden zich nog vreemdere zaken voor. Mama veroorzaakte bij het voorlezen
van de krant een chocoladesmaak in Loredana’s mond. Neerstrijkende of wegvliegende vogels deden haar rillen en het koud krijgen. Kamerplanten begonnen
soms hardop te… nou, wat was dat? Hoe kon je dat noemen? Spreken? Roepen?
Schreeuwen? Er zou een ander werkwoord voor moeten bestaan: voor het storende lawaai dat Loredana hoorde wanneer kamerplanten dorst hadden, te lang
alleen gelaten werden of in te donkere hoeken moesten staan. Wolken waren
watten om te voelen, te plukken en op te eten. Soms mekkerden die ook. Ze
waste zich geregeld met maanlicht. Regenkabaal smaakte naar vanille; chocolade rook als een requiem. De nacht geurde elk uur weer anders. Alles kwam
samen. Loredana werd er tureluurs van. Mochten de luiken voor haar ogen niet
gesloten zijn, om zo te zeggen, dan hadden de mensen soms de chaos of toch
minstens de overweldiging in haar ogenschijnlijk dode ogen kunnen zien.
Het lag dus in de lijn van de verwachtingen dat Loredana’s lijf en ziel daar werk
van maakten. Ze begon extra ledematen te ontwikkelen. Ze kreeg alles dubbel,
zodat ze uiteindelijk over vier armen en vier benen beschikte. Omdat Loredana
Van Eyck daarbij al op voorhand de problemen voorzien had, had ze haar moeder
een sluimerinjectie toegediend vooraleer de metamorfose duidelijk zichtbaar
begon te worden. Zwijgen werd aldus het zesde zintuig van haar moeder. Met
verstomming geslagen takelde ze op drie dagen tijd al heel vlug af. Weldra bevond ze zich in het rijk van de zielen. Op de derde dag wikkelde Loredana haar in
suikerspinrag en at haar op. Ze smaakte naar oude westenwind. Hierbij maakte
Loredana gebruik van haar vier nieuwe ledematen, die ook op een paar dagen
tijd reeds flink ontwikkeld waren.
Zoals mama al vlug minder en minder was geworden, zo had Loredana zich al
snel ontpopt tot een volwaardige achtpotige meid. Ze was nu een stuk minder
blind geworden. Tevens had ze nu een beter overzicht dan voorheen gekregen.
Elke poot aan haar lijf (in gedachten gebruikte ze het te korte woord ‘arm’ niet
meer) vertegenwoordigde immers een zintuig: horen, zien, voelen, proeven, ruiken, gewaarworden, voorspellen en zwijgen.
In haar hoedanigheid van spinvrouw maakte Loredana Van Eyck onmiddellijk
werk van een all-in website. De combinatie frambozenmassage – champagnerosé – fijnevleeswarenfantasie – topless passievruchtentherapie lokte weldra
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klanten-aan-huis, die Loredana stuk voor stuk murw masseerde, injecteerde, inpakte en leegzoog, bij hoge nood: opat. De verdorde en uitgedroogde restanten
verbrandde ze achter in de bloementuin, die nu inmiddels al andere tinten vertoonde, want de heksen van de herfst waren al druk met hun bezems in de weer.
Elk vuur was een knapperig concerto.
De frequentie van de rookkolommen en de reuk ervan trokken de aandacht van
omwonenden en milieu-ijveraars. Een man, afgelopen zomer nog verkozen tot
wijkburgemeester, beweerde zelfs gekerm en gehuil in de opstijgende rookzuilen gehoord te hebben. Loredana, die deze gevaarlijke bewering met haar zesde
poot gewaarwerd, staakte even de vuren. In plaats daarvan wachtte ze het
goede moment af om de kerel een bezoek te brengen en zijn bloed voorgoed te
doen stollen. Dat gebeurde op een maanloze nacht, terwijl de wijkburgemeester
naast zijn wettelijk geregelde vrouw te slapen lag. De vrouw hoorde of voelde
niets, want ook zij kreeg van Loredana preventief een lichte injectie, die haar tot
tegen de middag door liet slapen. De jeu-de-boulesclub waar ze lid van waren,
maakte de vrouw met dwingend belgerinkel wakker. Ze stonden omstreeks halftwaalf met z’n zessen klaar voor een fietstochtje annex picknick. Toen ontdekten
ze dat de man dood was.
De doodsoorzaak werd bepaald op hartstilstand. Niemand merkte de minutieuze
prikgaatjes in de kwabachtige delen van het lichaam van het slachtoffer. Loredana had zich beperkt tot minuscule maar efficiënte prikken, om geen argwaan
te wekken.
Op de dag van de begrafenis van de wijkburgemeester – er woei een zoete wind
– kringelde er weer rook omhoog uit de tuin van Loredana Van Eyck. Omstreeks
halftwaalf stak een steviger wind op. Toen de stoet in een aangrenzende straat
passeerde, omwille van het milde weer te voet op weg naar de begraafplaats,
werden de rouwende familieleden, vrienden en kennissen onaangenaam geprikkeld door de rook die hun richting uit gedreven werd en uitgerekend op hun
neersloeg. Een bepaalde rooksliert omhulde de lijkwagen als een lijkwade. Dof
gemor en opstandig tandengeknars stegen uit de rouwstoet op. Ze zou ervan
lusten. Ze zouden haar eens. Wat dacht ze wel. Een bijzonder onkies moment.
Had je dat nu nog geweten.
Ook Loredana hief haar hoofd en snoof diep, want ze werd gewaar dat de dode
kerel in zijn kist op weg was naar zijn laatste rustplaats, niet ver hiervandaan.
Grijnslachend dirigeerde ze de rookpluimen ook die richting uit.
‘Beetje feestelijke wierook,’ mompelde ze. ‘Rook in vrede, amen.’
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Kauwend op de zoete wind dacht ze: ‘Waarom verbranden ze dat omhulsel toch
niet?’
Ze pookte het vuur nog eens op.
‘Sommigen doen voorwaar tot na hun dood nog aan grondbezit. Typisch menselijk. IJdelheid. Hebberigheid. Al die verloren ruimte… ‘
Toen brak plotseling een helse paniek uit in de rouwgelederen. Dat begon in de
lijkwagen zelf. Hard geklop weerklonk in de doodskist, onophoudelijk, dwingend,
vergezeld van gesmoord gebrul. De mannen en de vrouw van de begrafenisonderneming sprongen ontzet en met grauwe gezichten uit de auto. De stoet
stokte. Mensen gilden en vielen flauw. De weduwe krijste dat horen en zien haar
vergingen en zakte bewusteloos in elkaar.
Voorbijgangers bleven met gesperde ogen en open mond verbijsterd toekijken.
Twee mannen klapten nu omzichtig het achterportier van de doodswagen open.
Het kabaal bereikte ook Loredana.
‘Shit!’ zei ze. ‘Ik heb hem niet grondig genoeg geïnjecteerd. Mijn prikken waren
blijkbaar niet sterk genoeg op langere termijn. En ik had hem verdorie toch beter
helemaal genuttigd. Nu herkent hij ongetwijfeld de rook die hem prikkelt!’
IJlings werd nu de doodskist uit de wagen geschoven, terwijl dat geklop en gebrul
maar aanhielden. Ondertussen had een van de bediendes van de begrafenisonderneming het breekijzer opgeduikeld dat altijd in de lijkwagen aanwezig was
voor het geval dat…
Zo’n miraculeus geval dus…
De kist van de aflijvige wijkburgemeester was immers hermetisch dichtgemaakt.
‘Je weet maar nooit,’ had begrafenisondernemer sr. vijfendertig jaar geleden gezegd, nadat hij gehoord had over een Mexicaanse dode die in zijn kist ontwaakt
was, nog tijdens de plechtige afscheidsviering.
Ondanks opperste nieuwsgierigheid en verstomming (met uitzondering van de
inmiddels vijf bewustelozen, die zich ineengedoken zittend of liggend op straat
bevonden) deinsde bijna iedereen tien meter achteruit toen de bediende het
deksel van de kist open wrikte en het wanhopige geklop en gebrul eindelijk ophielden. Op die vreemde onnatuurlijke geluiden tijdens de teraardebestelling
van haar echtgenoot hief de weduwe haar hoofd weer.
Met bloedende kneukels en in zijn paasbeste pak richtte zich de ondode man op,
naar adem happend, huilend en schreeuwend als een bezetene. Zelfs de bediendes deinsden nu een paar meter achteruit. Na een twintigtal seconden kon de
verrezene zich weer verstaanbaar maken.
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‘José!!’ gilde hij hoestend, terwijl hij met verwilderde blik zijn ex-weduwe aanwees, die andermaal terstond flauwviel, ‘José!! Verdomde rook!! Wa… Water,
godverdomme!!!’
Toen kwam met loeiende sirene en blauw zwieplicht een ambulance van de Mobiele Urgentie Groep eraan. Iemand had in de eerste golf van paniek de spoeddiensten gealarmeerd. Nadat de ambulance zich met krijsende remmen en ware
doodsverachting als een wig tussen de staande, zittende en liggende mensen tot
bij de lijkwagen had gemanoeuvreerd, begaf het hart van de wijkburgemeester
het voor de tweede keer. Nog altijd zat hij rechtop in zijn kist, als een baby in een
bad. Nu zakte hij echter plots als een lamme ledenpop opzij, net op het ogenblik
dat eindelijk een vermetele het aangedurfd had met een flesje water te naderen.
De mannen van de MUG keken ontzet naar elkaar, naar de kist, de lijkwagen, de
bewusten en bewustelozen op straat.
‘Hij is weer dood!!’ gilde de weduwe, die andermaal weer even bij bewustzijn
was. ‘Weer dood!!’
‘Opzij!’ brulde een witjas dan.
‘Achteruit!’ blafte een andere witjas.
Ondanks allerlei gymnastische en technische ingrepen bleef de man (die inmiddels languit op straat lag, uitgespreid in lengte door de hulpdiensten) bewegingen levenloos. De mannen van de Mobiele Urgentie Groep gaven het op, misnoegd over hun nederlaag tegen de dood.
‘Opzij! Achteruit!’ blaften ze weer. Waarna ze, andermaal in opperste verbazing,
vroegen: ‘Wat is hier in hemelsnaam eigenlijk allemaal gebeurd?’
Terwijl de begrafenisondernemer het onwaarschijnlijke verhaal deed, deponeerden de MUG’ers met behoedzame bewegingen het lijk weer in de kist. Ze waren
op het ergste voorbereid. Op het trottoir zakte de kersverse weduwe ten derden
male in elkaar.
Toen besloot Loredana in te grijpen. Als Mohammeds doodskist tussen aarde en
hemel zweven kon, dan was dat ook in dit geval mogelijk. In een mum van tijd
breide ze een groot web boven de vuurput in haar tuin, voorzien van een lange
ankerdraad. Het web dreef mee met de aangewakkerde zoete wind en de rookslierten, tot het zich boven de rouwstoet bevond. Dan was er geen houden meer
aan. Het net zakte vliegensvlug, pakte met zijn kleverige draden man en kist in
en steeg snel weer met de buit op. De collectieve ontzetting was zo verpletterend, dat bij iedereen alle zintuigen stokten.
Loredana dirigeerde met de ankerdraad het gevaarte richting bloementuin. Boven de vuurput liet ze los. Man en kist ploften met een doffe smak in de kuil, as
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van voorheen afgestorvenen opwolkend. De vlammen waren blij met hun verse
voedsel.
Niemand van de getuigen heeft de gebeurtenissen kunnen navertellen. Alle zintuigen waren voorgoed uitgeschakeld.
Loredana Van Eyck leefde nog lang, blind en gelukkig. De spinvrouw kreeg vele
bezoekers op haar website.
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