
De kunst van het sterven 

 

5. INT. LIFT IN HOTEL NAPELS - DAG 

Remy en Stella staan dicht tegen elkaar hand in hand tegen de 
liftwand en ze kijken nieuwsgierig naar de vrouw op de 
brancard. Maria kijkt naar het verwarde haar van het koppel en 
begint te lachen.  

MARIA (tegen Stella) 
Jij weet dat ik voor de laatste keer 
het uitzicht van mijn geboortestad wil 
bewonderen. Hier op de bovenste 
verdieping. Maar wat doen jullie hier? 

De lift stopt op een etage, de deur gaat open en dicht. Er 
zijn geen hotelgasten die de lift in gaan. 

     REMY (lachend) 
Wij komen niet verder dan de 1e etage. 

 
Stella kijkt vermanend naar Remy. Maria kijkt 
vragend.  
  
     STELLA 

Dit is Remy, mijn vriend. Hij is een 
beetje gek. Wij willen naar Napels, 
maar we hebben geen geld. En toen 
dachten we aan dit hotel. Ze zeggen: 
Eerst Napels zien en dan sterven. 

 
     REMY 

Wij wilden ook een keer sex in een 
lift hebben.    

 
Hij lacht ondeugend naar Maria.  

MARIA (mijmert) 
Voor een intiem en ultiem samenzijn. 
Kon je mooie momenten maar in een 
papiertje pakken en een strik eromheen 
doen. Om later nog eens langzaam uit 
te pakken. 

De lift stopt op een etage, de deur gaat open en dicht. Er 
zijn geen hotelgasten die de lift in gaan. Dan stopt de lift 
abrupt tussen twee etages. Remy kijkt naar de lampjes van de 
lift. 

     REMY 



Hoe kan dat nou? We zijn nog niet op 
een etage.  

 
Remy drukt een paar keer op een knop, maar er 
gebeurt niets. 

STELLA 
Jij bent monteur. Hoe lossen we dit 
op? 

REMY 
Ja, voor internet, niet voor liften. 

MARIA 
Is het niet mooi dat het zo lijkt 
alsof de tijd voor heel even stil-
staat. Uitstel van het sterven.  

REMY 
Denkt u vaak over de dood? 

MARIA 
Elke minuut van de dag. Jullie flirten 
ook met de dood. Le petit mort. 

STELLA 
De kleine dood? 

REMY (fluistert tegen Stella) 
Een orgasme. Dat heb ik wel eens 
gelezen. 

MARIA 
Het is elke keer een beetje sterven. 

Stella kijkt verbaasd. 

REMY (vol bravoure) 
Dat wordt ooit mijn laatste wens. Heel 
vet. Doodgaan tijdens een orgasme. 
Sorry(tegen Maria). Uw wens is het 
uitzicht op de 23ste? 

MARIA 
Dat was tot tien minuten geleden. 
Ik ben van gedachten veranderd.  
 

Remy en Stella kijken verbaasd naar Maria. 
 

    MARIA 
Ik zou wensen dat ik nog een keer zo innig 
verstrengeld met iemand kon zijn zoals jullie. 

 



Remy en Stella kijken elkaar aan. Remy gaat naast Maria liggen 
en doet zijn arm om haar heen. Stella loopt naar de andere 
kant van de brancard en grijpt haar hand en hun vingers 
verstrengelen. Stella begint het Italiaanse operaliedje 
Funiculi, funicula te zingen. Maria zingt mee terwijl haar 
tranen over haar gezicht stromen. Remy zingt ook zachtjes mee. 
Na het laatste woord van het liedje komt de lift in actie en 
stopt op de 23e verdieping. Ze lachen alledrie naar elkaar. 


