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uit het ei,  
in de wereld
Bram De Cock
Wie is zij? De liefde? Het theater?  

Bram De Cock laat ons alle kanten van zijn 

passie zien: Radeis, Romeo Castelucci of 

Abattoir Fermé, het zijn allemaal maar 

verschijningsvormen van een passie die 

zich niet zo maar in twee woorden laat 

vatten...

“Liefde is blijdschap verbonden met 

het denkbeeld van een uitwendige 

oorzaak.” (Spinoza)

“Qu’est-ce qui est le plus important?”, 

vroeg ze zelfverzekerd en met klem.

“Comment ça?”, vroeg ik verrast. 

“Qu’est-ce qui fait tourner le 

monde?”, probeerde ze lichtjes 

geamuseerd opnieuw.

Ik aarzelde en antwoordde 

bedachtzaam “L’amour”. 

Het was onze eerste ontmoeting.

“Non”, klonk het. Ik begreep het niet. 

“Qu’est-ce qui vient avant l’amour?”

“Je ne sais pas”. Ik gaf het op.

Ze keek me nogmaals diep in de ogen 

en zei “Eh bien, c’est le rencontre”.

Mijn eerste ontmoeting met haar, was 

achteraf gezien ook de meest traumati-

sche: ik ben haar naam vergeten! Het had 

iets te maken met Radeis, dat weet ik nog. 

Ik mocht niet met haar praten, dus kon ik 

het ook niet vragen. Ze zei: “Je mag alleen 

maar kijken”. Voor een kind is dat lastig, 

zwijgen en kijken. Wat ik me van die ont-

moeting herinner is pover, de details zijn 

met de jaren verdampt. Het is frustrerend. 

Telkens wanneer ik geestdriftig over haar 

begin te vertellen, merk ik dat ik snel ben 

uitgepraat. Wat achterbleef stolde in mijn 

herinnering tot één enkel beeld.

Een groot, wit, plaasteren ei. Het barst 

en breekt open. Een schriel, naakt en half 

ineengedoken ventje steekt langzaam zijn 

kopje uit het ei. Het mannetje richt zich op 

en kijkt schichtig om zich heen.

In diezelfde periode zou ik ze nog 

enkele keren terugzien. Ze verrast me 

telkens weer opnieuw. Ze spreekt in ac-

ties. Zoals die keer toen ik op straat liep, 

misschien aan de hand van mijn moeder, 

dat weet ik niet meer. Het was zomer, 

op een braderie ergens te lande. Iemand 

schiet voorbij in een duikerspak met een 

snorkel. Laag bij de grond, tussen de be-

nen van de mensen. Plat op de buik op een 

plank met wieltjes, een groot skateboard. 

De duiker maakt met armen en benen 

grote zwembewegingen. 

Een hele poos later. Ik sta in een geu-

rige, fleurige moestuin. Het is mooi weer, 

de vogels fluiten. Het ruikt naar aarde en 

gras. De groenten hebben felle kleuren. Ik 

zag nog nooit zo’n giftig groene kroppen 

sla, zo’n bloederig rode tomaten en fel 

oranje wortelen. Ze zijn van plastiek. 

Ik zal ze nog één keer ontmoeten. Na 

die rencontre fluisterde ze “Echafaudages”. 

Die naam is me altijd bijgebleven. Waar-

schijnlijk omdat ik dat woord nog nooit 

had gehoord. Voor zover ik mij herinner 

had niemand me ooit verteld wat het 

betekent. Totdat ik er mijn eerste Franse 

woordenboek op nasloeg. Mijn God, ze 

is van een stelling gevallen! Ik zag een 

it didn’t really make 
sense to me for anything 

further to go, but 
nowhere it could go... i 
guess i probably didn’t 

want it to go any further 
or anything ....

xxx 

I was trying not to cry 
and there was just a 

little change in his face, 
just a tiny muscle. And 
he looked just a little 
like, “what’s wrong?” 
but it was so small, 
it was really slight, 

and that just seemed 
really beautiful at that 
moment. so then I was 

crying more, inside. I 
guess I just had this 

feeling of...  
it was this notion of 

love that was beautiful 
but really tragic and 

really inevitably sad and 
beautiful at the same 

time
xxx 

The 1st part was mainly 
this internal energy 
moving vigorously, 

i could feel my body 
temperature was rising, 

i was sweating a bit. 
xxx


