
 

 

 

 

Lukas Bärfuss 
 

OLIE 
(ÖL) 

Toneelstuk 

 

Vertaling Tom Kleijn 
 

 

 

 

Voor Kaa 

 

 

 

 

PERSONEN: 

 

Eva Kahmer 

Gomua 

Herbert Kahmer 

Edgar Bron 

Elsa Danzig 

 

PLAATS: 

 

Een kamer in het souterrain van een huis aan de rand van de stad Beryok, waar precies 

weet alleen de duivel. 

 

 

 

 

 

© by Hartmann & Stauffacher Verlag, Bismarckstr. 36, D-50672 Köln 

 

© Copyright Nederlandse vertaling: Tom Kleijn 2010 



bärfuss, lukas - olie 2 

Hic sunt leones. 

 

EEN 
 

 

ELSA  Hoor je. 

EVA  Niets. Ja toch. Wacht. Ik geloof, er is iets. 

ELSA  Iets. 

EVA  Ja. 

ELSA  Wat is het. 

EVA  Ik weet niet. Het is te donker. Daar. Daar zijn – mensen. 

ELSA  Hoeveel. 

EVA  Ik weet niet. Veel. 

ELSA  Wat doen ze. 

EVA  Ze zwijgen. En ze schijnen naar iets te kijken. 

ELSA  Wat is het. 

EVA  Ik. Ik weet niet. Misschien. 

ELSA  Ja. 

EVA  Misschien naar een mens. 

ELSA  Een mens. 

EVA  Ja. Er wordt iemand voorgesteld, geloof ik. Of voorgeleid. 

ELSA  Wie is het. 

EVA  Geen idee. Een belangrijk iemand. 

ELSA  Ben je bang. 

EVA  Dat is niet goed. 

ELSA  Je bent bang. 

EVA  Ik wil weg. 

ELSA  Je kunt niet weg. 

EVA  Wat is dit. 

ELSA  Je blijft hier, hoor je, je blijft hier. 

 

*  *  * 
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EVA  Hoe laat. 

GOMUA Net acht uur. 

EVA  's Ochtends. 

GOMUA 's Avonds. 

EVA  En ik ben nog steeds hier. 

GOMUA Ja. 

EVA  Heb ik geschreeuwd. 

GOMUA Iets onduidelijks. 

EVA  Wat. 

GOMUA Ratten. Klootzakken. Jullie krijgen me niet. 

EVA  Er waren mensen. Staarden me aan. Hebben gehoest en me aangestaard. 

  En er was nog iemand. 

GOMUA Een droom. 

EVA  Mijn man. 

GOMUA Ja. 

EVA  Heeft hij gebeld. 

GOMUA Ja. 

EVA  En. 

GOMUA Ik kom ietwat later. 

EVA  Zo. 

GOMUA Ongeveer een week. 

EVA  Een week. 

GOMUA In die orde van grootte. 

EVA  Dus geen olie. 

GOMUA Nee. 

EVA  Nog steeds geen olie. 

 

*  *  * 
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EVA  Stil. 

GOMUA Wat. 

EVA  Wat was dat. 

GOMUA Wat. 

EVA  Daar was een geluid. 

GOMUA Ik heb niets gehoord. 

EVA  Daar was heel zeker een geluid. 

GOMUA Misschien een dier. 

EVA  Een dier. 

GOMUA Ja. 

EVA  Wat voor een dier. 

GOMUA Ik weet wat voor een dier, maar ik weet niet, 

hoe u die beesten noemt. 

EVA  Groot. 

GOMUA Niet echt. Zo ongeveer. Met een staart. 

Roven vogelnesten leeg. 

EVA  Misschien een wezel. 

GOMUA Zou kunnen. 

EVA  Gevaarlijk. 

GOMUA Dat denk ik niet. 

EVA  We weten niet zeker of het een wezel is. 

GOMUA Daar hebt u ongetwijfeld gelijk in. 

EVA  Je moet een val neerzetten. 

GOMUA Ik bezit geen wezelval. 

EVA  Of gif strooien. 

 

*  *  * 
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EVA  Gomua. Ik wil naar buiten. 

GOMUA Het is al laat. 

EVA  Ik krijg het benauwd hier. 

GOMUA U weet dat het rond deze tijd gevaarlijk is. 

EVA  Hoe moet ik dat weten. Je laat me er nooit uit. 

GOMUA Denk aan uw gezondheid. 

EVA  Ik zou me niet kunnen storen aan je goedbedoelde raad en een half uur uit 

dit hol, dit graf kunnen ontsnappen en ik zou het op de koop toe nemen 

misschien lastig gevallen, bespuugd, zelfs overvallen en beroofd, 

ontvoerd, verkracht, onthoofd, verminkt en begraven te worden, als ik ook 

maar één ogenblik lang iets anders kon zien dan waar ik hier al eeuwen 

naar moet kijken. En ik zou het ook verdragen dat de wereld na mij zich 

mij als een idioot zal herinneren die zich in haar lichtzinnigheid niet 

stoorde aan de raad van een inheemse vertrouwenspersoon en haar eigen 

vernietiging misschien niet verdiende, maar er op zijn minst toch mede 

voor verantwoordelijk was. Mijn nagedachtenis zou besmeurd zijn, mijn 

lot zou geen medelijden wekken, alleen spot. Maar jij, Gomua, kunt 

daarna opscheppen dat je het altijd hebt gezegd en me altijd hebt 

gewaarschuwd. Ze zouden je een verstand toedichten, dat je in je hele 

leven nog geen vijf minuten hebt gehad. De keuze lijkt me dus duidelijk, 

Gomua. 

GOMUA Dat doet me plezier. 

EVA  Wat doet je plezier. 

GOMUA Dat de keuze duidelijk is. 

EVA  Ik verrot nog liever hier dan dat ik jou die triomf gun. 

GOMUA Heel verstandig. 

EVA  Ik zal mijn tijd weten te gebruiken. Het komt erop aan wat je van een 

situatie maakt. Hoe je haar vormgeeft. Dat je haar vormgeeft. Soms moet 

je genoegen nemen met de op een na beste mogelijkheid, nietwaar. 

GOMUA Ongetwijfeld.  

EVA  Ik zie, Gomua, hoe je geraakt wordt door deze wijsheden, maar ook jij zult  

toegeven dat die aforismen hier niet van toepassing zijn. Omdat dit geen 

situatie is, maar een toestand die je ofwel kunt verdragen, opstandig, 

ertegen vechtend, ofwel, dat zou het alternatief zijn, waarin je wegzinkt, 
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ten onder gaat. Jij wilt me wijsmaken dat buiten deze ruimte mijn bestaan 

gevaar loopt. Maar één ding moet je weten, Gomua. Indien ons beider 

bestaan van elkaar afhangt, dan is het mijne zeer zeker de voorwaarde 

voor het jouwe, en beslist niet omgekeerd. Ik verschaf jou brood en jij niet 

mij en het moment zal komen dat ik hieruit bevrijd raak, en wat jij dan 

doet, wie jij dan je waarschuwingen deelachtig laat worden, wiens 

stormvogel van de Apocalyps je dan bent, daar zal ik op een uiterst 

elegante en lieftallige manier schijt aan hebben.  

  Nee, nee, nee. (Gomua pakt fles af) 

*  *  * 

 

EVA  Gomua. Je laat me verdorsten. 

GOMUA U hebt al twee dagen niet gegeten. 

EVA  Stop. 

GOMUA Alstublieft. 

EVA  Gomua. 

GOMUA Ik. 

EVA  Waag het niet. 

GOMUA Nou. 

EVA  Deze keer zul je hem niet zeggen. Je zin. Je lievelingszin.  

Daarvoor werd je geboren om die zin uit te spreken. 

GOMUA Wat bedoelt u. 

EVA  Ach. 

GOMUA Ik begrijp het niet. 

EVA  Zo'n zin met iets over een kip, een vuur. 

GOMUA Aha. 

EVA  Het begint te dagen. 

GOMUA Nou. 

EVA  Ja. 

GOMUA Hoe wist u dat. 

EVA  Zie je. 

GOMUA Ik bedoel, ik heb inderdaad net toevallig een kip op het vuur staan. 

EVA  Dat is gemeen, Gomua, schandalig is dat. 

GOMUA Neem me niet kwalijk. 
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EVA  Ik heb het je gevraagd. Nadrukkelijk gevraagd. 

GOMUA Ik wist niet. 

EVA  Ik wil een omelet. 

GOMUA Waar moet ik rond deze tijd eieren vandaan halen. 

EVA  Dan een boterham met ham. 

GOMUA Geen ham. 

EVA  Dan gewoon brood. 

GOMUA Het spijt me. 

EVA  Ik heb honger. 

GOMUA Ja. 

EVA  Goed. Ik geef me over. 

GOMUA Wat. 

EVA  Breng me de kippenpoot. 

GOMUA Graag. 

EVA  Maar zonder vel. Hoor je. Zonder vel. 

 

*  *  * 

 

EVA  Zeg eens, Gomua, waarom hoor je me uit. 

GOMUA Ik. 

EVA  Op een heel listige manier lukt het je mij keer op keer te provoceren 

en ik geef geheimen prijs die je later tegen mij gebruikt om er je eigen 

voordeel mee te doen. 

GOMUA Zo. 

EVA  En telkens wanneer ik bezoek heb, sta je achter die muur daar, drukt je 

ertegen aan, haalt geen adem en luistert. 

GOMUA U hebt nooit bezoek. 

EVA  Ik bloos van schaamte wanneer ik een blik werp in deze beerput van 

achterbaksheid. Heeft mijn man je tegen me opgestookt. Of ren je met je 

informatie naar de geheime dienst. 

GOMUA Naar de geheime dienst. 

EVA  Doe niet zo. Dit land wordt door de geheime dienst geregeerd, hier 

weten heel veel mannen niet dat de vrouw die naast hen ligt, bepaalde 

heren verslag uitbrengt. Dat hoort bij de volksaard. 
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GOMUA Nou. 

EVA  Ongetwijfeld. 

GOMUA Ja. 

EVA  Wat zou de geheime dienst ook met jou moeten beginnen. 

GOMUA Precies. 

EVA  En wat mijn man betreft. Hij vertrouwt me. 

GOMUA Nou dan. 

EVA  Hij houdt van me. Hij heeft respect voor me. Hij heeft me nodig. Ik bied 

hem rugdekking. Zonder mijn steun had hij deze uitputtingsslag nooit vol 

kunnen houden. Hij weet dat, en daarom is hij dankbaar en vertrouwt me. 

GOMUA Mooi. 

EVA  Getuige zijn van de privé-zaken van mensen is uiterst pervers. Maar in  

jouw geval begrijp ik het zelfs. Terwijl ik dag in dag uit aan oergeweld 

ben blootgesteld, ontbreekt in jouw leven ieder drama, iedere passie, 

iedere innerlijke spanning. Jij bent wat men doorgaans een bijrolspeler 

noemt. Jij kookt kippen en dat is het. 

GOMUA Ja. 

EVA  Het smaakt trouwens afschuwelijk. 

GOMUA Dat spijt me. 

EVA  Ik moet er niet aan denken wat je wel niet met een kip moet uithalen dat 

hij zo afschuwelijk smaakt. Een kip is een lekkernij, een delicatesse, maar 

jij, Gomua, bent op een geheimzinnige manier in staat om alles wat goed 

smaakt uit zo'n dier te koken, alles aan aroma er zodanig uit te logen tot er 

van zo'n hoen alleen het vet, de pezen en de celwanden over zijn. Je zou 

me net zo goed een bak stijfsel kunnen opdienen, Gomua, het zou meer 

aroma hebben dan jouw kip. Wat levert je dat eigenlijk op, leg me dat eens 

uit. 

GOMUA Wat. 

EVA  Je ontneemt me iedere vreugde en treitert en vergiftigt me met je 

gevogelte. Ach, het dringt niet tot je door en misschien is dat maar goed 

ook, want als jij je situatie begreep en zag hoe hopeloos die is, zou je 

wanhopig moeten worden. 

Maar daarvoor ben je te leeg. Er zit helemaal niets in jou dat zou kunnen 

wanhopen, maar de vraag blijft natuurlijk of je met dit gebrek goed kunt 
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praten waarom je een vrouw die in haar leven nooit iets kwaads heeft 

gedaan, voortdurend kwelt en treitert. 

Want zonder het te kunnen benoemen voel jij hoe eindeloos diep de kloof 

is tussen mijn wereld en de jouwe, dat achter mij, om het maar eens 

duidelijk te formuleren, eeuwen van geestkracht staan, decennia van 

Verlichting, van emancipatie, van de strijd om de suprematie van het 

verstand over het geweld, en als je nu naar dit land hier kijkt, dan zie je 

niets dan barbarij, corruptie, verval, vulgariteit. 

Laten we zeggen waar het op staat. Jouw land heeft geen enkele dag 

vrijheid gekend, geen minuut gerechtigheid, geen seconde oprechtheid, 

niets dan bedrog, misleiding, verraad, en natuurlijk, Gomua, kun je die 

feiten aan de gevolgen van het imperialisme toeschrijven, aan het 

schandelijke gedrag van het Westen, de hebzucht van mijn landgenoten, 

en ik zal het niet tegenspreken. 


