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wajdi mouawad - kust 2 

 

HIER 
 

1. Nacht 
 

Nacht. 

WILFRIED 

Edelachtbare, ten einde raad ben ik hier naartoe gerend om u te spreken. Ze zeiden dat u 

de juiste persoon bent voor dit soort dingen, dus aarzelde ik niet lang en ben naar u toe 

gerend zonder te weten wat ik moet zeggen of hoe ik moet reageren. Want hoe moet ik 

reageren op die ramp aangezien ik gisteren nog niets was, en nu sta ik door de terreur 

van de omstandigheden van de ene dag op de andere hier voor u. En nu vraagt u me: 

vertel eens wat over jezelf, alsof ik een verhaal ben. Maar er is niets, ik ben niets, 

zomaar iemand of misschien, ik weet het niet of heb het nooit geweten! Maar nu moet, 

wat moet en ik wil best iets vertellen, zoals u vraagt, over wie ik ben, ook al weet ik 

bijna niets, maar wat maakt de hoeveelheid uit, want een beetje of veel, het wordt een 

lang verhaal. Laten we, om met een waarheid te beginnen, zeggen dat ik Wilfried heet 

en dat ik erg veel haast heb vanwege de wetten van de natuur die me van alle kanten op 

de hielen zitten. Ik kan ook zeggen dat dit verhaal, als het een verhaal is, drie dagen 

geleden op een heel vreemde manier begon. 

 

Ik lag in bed met een goddelijk schepsel wier naam me ontschoten is, Athene of Helena, 

en dat doet er ook niet toe, omdat ze zich mijn naam ook niet meer kan herinneren. We 

vreeën en het was fantastisch. Ik noemde haar Françoise, Chantal, Claudine, Marie en 

Ursula; zij noemde mij William, Julien, John, Moustafa en Jean-Claude, ze noemde me 

ook Gerard en Germain en dat was goed. Dat meisje had een kont zoals ik er nog nooit 

een vastgehouden had, hoewel ik er, Edelachtbare, een hoop, konten bedoel ik, heb 

vastgehouden. Je moet maar geluk hebben. Ik wil niet in detail treden, want daarvoor is 

dit niet de juiste plaats, maar het is belangrijk dat u weet dat ik op dat moment de 

neukpartij van mijn leven had! Het was goed, het was heerlijk, het was goor, het was 

fabuleus! En toen ik klaar kwam, kwam ik gelijktijdig met de telefoon klaar. Ik had het 

gevoel dat ik drie oproeptonen lang klaar kwam. Dus zonder na te denken of me terug te 

trekken, nam ik, geslacht in geslacht, de telefoon op! Er zijn mensen die niet in het 

noodlot geloven, ik benijd ze niet, want ik geloof er ook niet in, maar een telefoontje om 

drie uur in de ochtend is een telefoontje om drie uur in de ochtend en dat telefoontje 

deelt me precies op het moment dat ik klaarkom de dood van mijn vader mee, als dat 

geen noodlot is, wat is het dan verdomme wel? Wat voor betekenis kan dat 

Tringhallokomuwvaderisdood anders hebben! Wat kan het betekenen? Dus je hangt 

weer op, maar het is alsof je niets hebt gedaan, dus hang je nog een keer op, maar het is 

afgelopen en je kunt wel blijven ophangen, maar het is niet meer dezelfde kiestoon als 

daarvoor, het is afgelopen want je zit met die telefoon in je hand en voor altijd met 

Tringhallokomuwvaderisdood in je oor! 

 

Ik moest het lichaam identificeren, het lichaam was in het mortuarium en het 

mortuarium was gesloten vanwege een technisch defect! Het ging pas om zeven uur 

open! Ik moest wachten, maar hoe kun je wachten als de wereld vergaat? Ik ben niet 

thuis gebleven vanwege dat Tringhallokomuwvaderisdood, want ik wilde niet meer 

ergens zijn. Ik ging naar buiten om een ergens anders te vinden, maar dat is niet 
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vanzelfsprekend als het hart je in de schoenen is gezonken, wat een stomme uitdrukking 

is trouwens. Ik heb overal een ergens anders gezocht, maar ik heb niets gevonden; 

overal was het steeds hier en daaraan ging ik kapot! 

 

 

2. Opname 
 

Exterieur. Nacht. Regen 

DE REGISSEUR 

Okay, we hebben niet veel tijd voor de opname! Het is een scène in de regen! (Tegen de 

belichter.) Een nuit americain. (Tegen de cameraman.) Okay, wide shot hier, camera op 

de schouder, dan langzaam uitzoomen om de eenzaamheid van het personage te 

benadrukken. Op uw plaatsen alstublieft. 

 

SCRIPTGIRL gooit een emmer water over Wilfried. 

Hij is klaar! 

 

REGISSEUR 

Regen komt! Camera! 

 

GELUIDSMAN 

Geluid loopt! 

 

CAMERAMAN 

Okay. Loopt! 

 

SCRIPTGIRL 

Alleen in de nacht, in de regen, take one. 

 

REGISSEUR 

Attentie! Drie, twee, een ...! ACTIE! Wilfried, je loopt en denkt aan de dood van je 

vader. Je beseft dat hij alleen is gestorven, je denkt aan zijn blik, aan zijn ogen, aan zijn 

paniek. 

 

WILFRIED 

Ik weet niet waar die tic vandaan komt: ik heb steeds het gevoel dat ik in een film speel. 

 

DE REGISSEUR 

Wilfried, ik besta niet, maar weet jij wel zeker of jij bestaat? Loop, Wilfried, en denk 

aan wie jij aan het worden bent! 

 

WILFRIED 

Dat klopt! Ik wil zo graag nog zijn wie ik gisteren was! 

 

DE REGISSEUR 

Wilfried, ik ben de regisseur van de film en jij en ik hebben zoals iedereen zoveel 

fundamentele gedachten, zoveel metafysische ideeën te verkondigen, dat de wereld er 

doodmoe van wordt. De film die we aan het maken zijn, is al zo nutteloos, omdat we 

geen enkele herinnering meer hebben en helemaal niet meer weten wat we al gefilmd 
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hebben. Alles lijkt tevergeefs, maar we moeten filmen om de valkuil die ons leven is, in 

de val te laten lopen. Loop, Wilfried, loop! 

 

WILFRIED 

Kon ik maar zo hard lopen dat ik ergens heen kon vluchten, weg kon rennen, weg kon 

vliegen, ontsnappen, ver weg van hier, ver weg van nu! 

 

Wilfried loopt verder.  

 

 

3. Peep Show 
 

Met de rechter. 

WILFRIED 

Maar niets! Geen schuilplaats! De straten waren leeg en spekglad van het ijs en 

niemand was er om me te doen vergeten dat ik geworden was wie ik was! Ik zag mijn 

vader naakt in een koelvak liggen en was er totaal niet op voorbereid, niet in mijn hoofd 

en niet praktisch, om zo'n storm aan te kunnen! Het was dezelfde warboel, 

Tringhallokomuwvaderisdood, dus liep ik verder en de enige plek die open was en waar 

ik op andere gedachten kon komen, was een cabine van de Peep Show. Ik deed mijn 

broek open, er was geen weg meer terug, en klampte me vast aan mijn geslacht zoals je 

je vastklampt aan je laatste hoop, maar hoop komt altijd van de kant waarvan je hem het 

minst verwacht. 

 

Cabine van de Peep Show. Een ondubbelzinnige film. 

 

DE KLANT 

Hi! I'm Carol, there is no place free, may I come with you! 

 

WILFRIED 

O.K., no trouble!! 

 

DE KLANT 

You are really nice! (Hij knoopt zijn broek los.) Oh fuck ... Oh the holy nasty bitch! Oh 

yeah ... Her ass! Fuck! Look at her ass ... Oh fuck, oh shit! Look at that! Oh go on, go 

on, you bastard ... It's too much, it's too much, it's too much ... She's so nice ... Your tits! 

He takes it ... Yeah! Fuck her! Yeah! Doggy style! Yeah! Right in her fucking ass! Anh, 

anh, anh ... It's too much! I'm gonna come! I gotta stop! Oh no! I don't want to come yet 

... Oh holy fuck! It's tough, it's really tough ... 

 

De film is afgelopen. 

 

DE KLANT 

Shit! Do I ever love it! I love it!! 

 

WILFRIED 

You love what?  

 

 



wajdi mouawad - kust 5 

DE KLANT 

Peep Show! I adore them!! ... I love jerking off in a booth, I love that! I give my own 

rythm, fuck myself! I'm going to come, after that, it will be your turn, O.K.? 

 

De film begint opnieuw. 

 

DE KLANT 

Ah shit! Look at that!! I'm slipping into you! Oh yeah, suck me now, yeah, oh God! I'm 

coming, I'm coming, yeah, harder, harder ... Ah God! Ah God! 

 

Hij komt schokkend klaar. 

Een ridder, zwaard in de hand, duikt op en onthoofdt de Klant. 

 

DE RIDDER 

Hier, sterf, met je vale ogen. Verdorven hart. Ik hoorde je vuilbekkerij toen ik me op 

weg naar jou naar beneden stortte! Sterf, zwarte ster, sterf! Ah! Schandvlek, schandvlek 

des vlezes, duizendvoudige schandvlek! Waar ben ik? God! Ben ik, hoewel ontwaakt, 

nog steeds aan het dromen? Nee, ik droom niet, ik raak aan en geloof! En jij, wie ben 

jij, engel of demon, spreek of ik sla toe! 

 

WILFRIED 

Ik heet Wilfried en mijn vader is dood! 

 

DE RIDDER 

Als je hart even nobel is als je blik, help me dan, want ik ben verloren. 

 

WILFRIED 

Wie ben jij? 

 

DE RIDDER 

Ik ben de ridder van Guiromelan, in dienst van Arthur, mijn zieke koning. Toen ik op 

zoek was naar de zeer Heilige Graal, nam Morgane me gevangen en voerde me op haar 

kraaienvleugels mee, terwijl ze tegen me brulde: «Jou dood ik niet! Ik werp je levend in 

de hel.» Laat ze met dat gekreun ophouden. 

 

WILFRIED 

We moeten wachten tot het vanzelf ophoudt. 

 

DE RIDDER 

Ik ben dus in de hel?! 

 

WILFRIED 

Als de hel een Peep Show is, zitten we er middenin! 

 

DE RIDDER 

Haal me hieruit! Schande! Schande over de wereld, schande over het kwaad, schande 

over de bezoedeling! Wilfried met het stralend hart, verlos me van deze nachtmerrie 

waarin mijn handen, mijn hart en mijn geest ten prooi zijn gevallen aan de meest 
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duistere kwellingen. Ik weet niet meer wie ik ben, wat ik doe en wat ik moet doen! Help 

me! 

 

WILFRIED 

Pak je zwaard en sla toe, spreek een gebed en misschien reis je dan verder en neem je 

me mee, ver weg van hier, weg van de dood die niets betekent. Hef je zwaard, ridder 

Guiromelan en sla toe, vooruit! 

 

DE RIDDER 

Ik ben een ridder voor God en ik kom uit een wereld die zijn blik niet lafhartig afwendt. 

Verdwijn uit mijn ogen, niets verhullende beelden! Kniel, bezoedelden, kniel neer! 

 

WILFRIED 

We stijgen op! Ridder! Ga door! Vecht, vecht, vecht! 

 

DE RIDDER 

Ik vecht, ik vecht, ik vecht! 

 

Wilfried naast de klant. 

 

DE KLANT 

Ho! That was good! Here, it's your turn! 

 

WILFRIED 

Nou, dag! 

 

DE KLANT 

What do you mean «dag»! Don't you wanna have fun? 

 

WILFRIED 

Nee! Ik heb zo al genoeg fun gehad! 

 

Wilfried gaat af. 

 

 

4. Dageraad 
 

Met de rechter. 

Filmploeg eromheen. 

 

WILFRIED 

De dag brak aan en daarmee de wanhoop! Ik werd niet wakker, het was geen droom! 

Als je nu maar ruimte had om te onderhandelen, maar niets! Geen mogelijkheid om te 

discussiëren, een klacht in te dienen, om gehoord te worden! Niets dan schaduwen, niets 

dan schaduwen! Verdwijn! Ik wil jullie niet meer zien! 

 

SCRIPTGIRL 

Wat zou je zonder ons moeten, Wilfried? 
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DE CAMERAMAN 

En wij zonder jou? 

 

DE REGISSEUR 

Hoe moet je een camera tegenhouden die onophoudelijk een oneindige filmrol 

doorspoelt, hoe kun je de herinnering tegenhouden, hoe kun je doorgaan zonder met de 

film door te gaan? 

 

WILFRIED 

Maar welke film? Als er een film was, zou je jezelf knap vinden, zou er muziek zijn, 

toeschouwers! Maar er is niemand buiten een geluidsband zonder «stop» zonder 

«pauze» zonder iets, een plaat met een kras die op Dringhallokomuwvaderisdood is 

blijven hangen, tot gek wordens toe! En jij, wie ben jij? Wat wil je? 

 

DE REGISSEUR 

Ik ben jij. 

 

WILFRIED 

Wat, jij bent mij?! 

 

DE REGISSEUR 

Ik ben wie je gisteren was! 

 

WILFRIED 

Ik ben niet gek, Edelachtbare, ik spreek gewoon hardop uit wat iedereen stilzwijgend 

overkomt. Op zulke momenten praat iedereen in zichzelf, op het gevaar af voor gek 

versleten te worden. Ik was niet gek en ik begreep niet waarom ik zo in de war was! 

Misschien was het mijn vader helemaal niet die dood was! Je hoort zo vaak verhalen 

over zwervers die portefeuilles stelen en daarna vermoord worden met de papieren van 

een ander, wat dan heel vreselijke verrassingen voor de treurende familie oplevert. Maar 

ik treurde niet, omdat ik niet meer wist hoe ik heette. Ik weet niet of u net zo bent als ik, 

Edelachtbare, maar voor mij was het de eerste keer dat ik mijn vader verloor en ik wist 

niet hoe ik me moest gedragen! Je krijgt ook bijna geen les in dit soort dingen als je 

klein bent. Zodat je, wanneer het je overkomt, meteen diep in de stront zit. Toen ik bij 

het mortuarium aankwam, was ik niet in topvorm, dat kunt u zich wel voorstellen! 

 

 

5. Mortuarium 
 

Mortuarium. 

DE PATHOLOOG 

Goedemorgen! Excuses voor de stank, maar we hebben een gaslek. Het is een beetje 

vroeg voor dit soort dingen, maar voordat ik nadere details kan geven, moet u het 

lichaam identificeren. U bent de zoon, nietwaar? U lijkt nogal op hem. 

 

WILFRIED 

Kende u mijn vader? 
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DE PATHOLOOG 

Ik heb de lijkschouwing gedaan. U lijkt op hem. Komt u mee. 

 

WILFRIED 

Moet dat? 

 

DE PATHOLOOG 

Identificatie is verplicht, anders kan het lichaam van uw vader niet vrijgegeven worden. 

 

WILFRIED 

Maar als u toch zegt dat ik op hem lijk ... 

 

DE PATHOLOOG 

U zult zien dat het minder erg is dan u denkt. Het is maar een lijk, zoiets als een kip in 

uw vriesvak. Ik zal zijn gezicht even laten zien en dat is het dan. 

 

De patholoog staat op het punt het doek dat het lichaam bedekt, op te tillen. 

 

WILFRIED 

Ik kan het niet ... ik kan het niet! 

 

DE PATHOLOOG 

Dan kan ik het lichaam van uw vader niet vrijgeven. 

 

WILFRIED 

Maar hij is het toch! 

 

DE PATHOLOOG 

Jazeker, maar u moet hem identificeren. Let op: ik kijk naar hem en word er niet warm 

of koud van! 

 

WILFRIED 

Natuurlijk niet! U staat het hele jaar door tot uw kin in het lijkvocht! Maar ik, als ik 

weet dat mijn vader daar ligt, helemaal naakt, ik kan het niet! 

 

DE PATHOLOOG 

Weet u, ik heb die van mij gebalsemd! 

 

WILFRIED 

Getverderrie! 

 

DE PATHOLOOG 

Maar toch. Wanneer ik op het eind van de dag hier de deur uit ga, loop ik door de 

straten en heb plezier. Want als ik in de ogen van de mensen kijk, zie ik iets wat ik nooit 

zie in de ogen van mijn dagelijkse bezoekers. De ziel die schittert, die magnifieke 

levensvlam die pas echt zin aan de zin van het bestaan geeft. Door de straten lopen en 

de ogen van een kind zien, dat is een heel grote vreugde. Kijkt u maar. Uw vader is er 

niet, zijn ogen zijn leeg, zijn wangen hol, zijn ziel niet aanwezig. 
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WILFRIED 

Het is niet normaal om een doek op te tillen en dan te zeggen: dat is het lichaam van 

mijn vader! Ik weet dat hij het is. Ik hoef geen doek op te tillen, ik weet dat hij het is. 

 

Wilfried tilt het doek op. 

 

WILFRIED 

Mijn vader! Het is mijn vader! Wat is het verschrikkelijk hier! 

 

DE PATHOLOOG 

Ik loop met u mee naar buiten. 

 

WILFRIED 

Ik wil een ogenblik met hem alleen zijn! 

 

DE PATHOLOOG 

Dat mag niet. 

 

WILFRIED 

U kunt me vertrouwen, ik zal hem niet opeten! 

 

DE PATHOLOOG 

Het spijt me! 

 

WILFRIED 

U zult niet kunnen verhinderen dat ik alleen blijf bij het lichaam van mijn vader! 

 

DE PATHOLOOG 

Wilt u alstublieft onmiddellijk weggaan. 

 

WILFRIED 

Nooit. 

 

DE PATHOLOOG 

Dan zal ik u met geweld laten verwijderen! 

 

WILFRIED 

Geen enkel geweld krijgt mij hier weg, want ik heb een wapen, mijn onoverwinnelijke 

vriendschap! 

 

DE PATHOLOOG 

Dat wil ik nog wel eens zien! 

 

WILFRIED 

Ik hoef er maar om te vragen! RIDDER GUIROMELAN!!! 

 

De ridder verschijnt en onthoofdt de patholoog. 
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DE RIDDER 

Zodra ik je hoorde roepen, ben ik toegesneld. 

 

WILFRIED 

Mijn vader is dood, ridder Guiromelan. 

 

DE RIDDER 

Dat is iets wat iedere goede vader vóór zijn zoon moet doen. 

 

WILFRIED 

Is jouw vader dood, ridder? 

 

DE RIDDER 

Mijn koning is ziek. Hij is in de greep van een duistere melancholie. Hij is wanhopig. 

 

WILFRIED 

Wat kun je er aan doen? 

 

DE RIDDER 

Ronddolen en het leed uit alle macht haten! 

 

WILFRIED 

Neem me mee, ridder. Ik wil enkel nog sterven en rust krijgen. Een mortuarium is een 

buitengewoon geschikte plek om uit het leven te verdwijnen. Hier nemen ze je met veel 

plezier onder handen. Pak je zwaard en geef me de genadeslag! Ik heb er genoeg van! 

 

RIDDER 

Goed. Ik zal je doden. 

 

WILFRIED 

Nee, wacht, wacht! 

 

DE RIDDER 

Niet bang zijn, Wilfried. Een koortsdroom doodt niet. Hij verandert je, maar doodt je 

niet. Het bewijs. 

 

De ridder doodt Wilfried, die ineenzakt. De patholoog brengt hem weer bij bewustzijn. 

 

DE PATHOLOOG 

U bent flauwgevallen! Kom, ik loop met u mee. Bij de uitgang krijgt u een envelop met 

de bevindingen van de lijkschouwing. De foto's bespaar ik u. 

 

WILFRIED 

Wat gebeurt er met het lichaam van mijn vader? 

 

DE RIDDER 

Het hiernamaals is een prachtig oord waar het lichaam van je vader in ontvangst 

genomen zal worden. 
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DE PATHOLOOG 

Dat is afhankelijk van uw financiële middelen. 

 

DE RIDDER 

Een onbekend oord dat er alleen maar is om het lichaam van je vader op te nemen. 

 

DE PATHOLOOG 

Als u hem wilt laten cremeren zonder op te baren, is het niet heel duur, tamelijk 

goedkoop zelfs. Of u kunt hem laten opbaren en dan ofwel begraven, ofwel cremeren, 

met of zonder uitvaartdienst, met of zonder bloemen, met een kleine auto of een grote 

auto, twee grote auto's, drie grote auto's, dat is afhankelijk van uw financiële middelen, 

van uw religieuze gezindheid. U moet dat met een begrafenisondernemer regelen. 

 

WILFRIED 

Ik voel me niet zo goed. 

 

DE RIDDER 

Wat ga je doen met het lichaam van je vader? Aan wie geef je het? 

 

WILFRIED 

Laat me met rust! 

 

DE PATHOLOOG 

Uw vader had zijn identiteitsbewijs en wat geld op zak en hij had een rode koffer bij 

zich. Daarvoor moet u op het politiebureau zijn, op de tweede verdieping. 

 

WILFRIED 

Neem me niet kwalijk, ik moet weg. 


