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Maart 1988 
 

 

 

 

Eerste en derde scène 
Woning van Professor Schuster, 

in de buurt van de Heldenplatz, derde verdieping 

 

Tweede scène 
Volksgarten 

 

 

 

Na afloop van de begrafenis 
 

 

 

Personen 
 
PROFESSOR ROBERT SCHUSTER, broer van de overleden 

Professor Josef Schuster 

ANNA en OLGA, dochters 

LUKAS, zoon 

HEDWIG, MEVROUW PROFESSOR genoemd, echtgenote van de overledene 

PROFESSOR LIEBIG, een collega 

MEVROUW LIEBIG 

MENEER LANDAUER, een bewonderaar 

MEVROUW ZITTEL, huishoudster van de overledene 

HERTA, het dienstmeisje 
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Scene één 
 

(Grote garderobe 

Een hoog raam met houten jalouzieën 

Twee hoge deuren links 

Een hoge deur rechts 

Enkele gesloten en geopende klerenkasten 

tot aan het plafond tegen alle muren 

Enkele gesloten kisten en koffers, geadresseerd 

‘Oxford’ 

Vroeg in de voormiddag) 

 

(Herta staat met een stofdoek bij het raam en kijkt naar de 

straat beneden) 

MEVROUW ZITTEL  

(komt met een kostuum aan een klerenhanger 

binnen en hangt het op, bekijkt het kritisch) 

Het kostuum is niet eens gescheurd 

Een klein gat in het vest 

Mijn universiteitskostuum zei de professor altijd 

(ze ruikt aan het kostuum, houdt het omhoog en tegen het 

licht en hangt het weer op) 

Nu is alles nog veel erger 

dan vijftig jaar geleden heeft hij gezegd 

Eigenlijk had ik naar moeder moeten gaan 

Ik haat bejaardentehuizen 

(Herta begint de schoenen, die overal op de grond liggen, 

te poetsen) 

MEVROUW ZITTEL 

Of ik knip haar nagels 

of ik lees haar Tolstoj voor 

Alleen omdat de professor vijftien jaar geleden heeft gezegd 

lees uw moeder toch Tolstoj voor 

een zeer goede therapeutische maatregel 

daarom lees ik haar nu al vijftien jaar Tolstoj voor 

(zij borstelt het kostuum af) 

Als ik haar het gebit wil indoen 

duwt ze mij weg 

Om mij heeft zij zich nooit bekommerd 

Ik wil haar het gebit indoen 

en ze slaat me in mijn gezicht 

oude mensen zijn recalcitrant 

(ze ruikt aan het kostuum) 

Twintig jaar heb ik het toch uitgehouden 

heeft hij gezegd 

Wie weet of de professor in Engeland 

weer goed zou aarden 

Mevrouw Professor heeft Wenen altijd gehaat 

alleen van het toneel hield ze 

Wenen heeft zij gehaat 

Als ze nu naar Neuhaus gaat 



thomas bernhard - heldenplatz 4 

is het vast maar voor even 

Mevrouw Professor is een stadsmens 

De woning is verkocht 

overhaast verkocht 

uiterlijk de negentiende 

dat is al overmorgen 

moet zij ontruimd zijn 

(Herta staat, een schoen poetsend, bij het raam en kijkt 

naar de straat beneden) 

MEVROUW ZITTEL 

De professor is dood 

ook al kijk je nog zolang naar beneden 

hij wordt niet meer levend 

Zelfmoord is altijd een paniekreactie 

Het overhemd was gescheurd het kostuum niet 

Uitgerekend jij hebt het gezien 

hoe hij naar beneden viel 

Ik heb al zoveel doden gezien in mijn leven 

jij maakt mij nog helemaal ziek met dat naar beneden kijken van jou 

Mevrouw Professor hoort alweer het geschreeuw 

Bij het middageten bij het avondeten niet 

Nauwelijks heeft zij een paar lepels soep gegeten 

of ze trekt wit weg en wordt helemaal stijf 

Steinhof heeft ook niets geholpen 

In Neuhaus wordt ze ook niet meer beter 

U zult zien Mevrouw Zittel in Oxford zal zij 

die aanvallen niet meer krijgen 

heeft de professor gezegd 

in Oxford bestaat geen Heldenplatz 

in Oxford is Hitler nooit geweest 

in Oxford bestaan geen Weners 

in Oxford schreeuwen de massa's niet 

HERTA 

Mevrouw Professor neemt mij mee naar Neuhaus 

MEVROUW ZITTEL 

Ze heeft jou immers nodig 

ik heb haar wijsgemaakt dat zij jou nodig heeft 

Met Kerstmis is ze de hele tijd 

in bed blijven liggen 

met Oud en Nieuw ook 

In Neuhaus ligt zij ook de hele dag in bed 

of op het terras zonder iets te doen 

ze leest ook altijd hetzelfde 

HERTA 

Ik wilde nog bij haar in Steinhof op bezoek gaan 

MEVROUW ZITTEL 

Mij liet ze ook niet binnen 

en ik had zo'n lekker gebak voor haar gekocht 

Mevrouw Professor wenst geen bezoek 

heette het 

ze had weer die mooie kamer met balkon 
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Paviljoen Friedrich is voor depressieve voorname mensen 

die zijn niet echt ziek en toch wel 

telkens als zij in Steinhof was 

werd ze verkouden 

Professor Schober de chef de clinique is familie 

van Professor Kuddlich 

die Meneer de Professor Schuster in Engeland heeft leren kennen 

via Professor Wasserbauer 

een oom van Professor Wasserbauer 

heeft Professor Schober het baantje van chef de clinique in Steinhof bezorgd 

HERTA 

Mevrouw Professor heeft wat tegen mij 

MEVROUW ZITTEL 

Nauwelijks heeft ze een paar lepels soep gegeten 

of ze trekt wit weg en wordt helemaal stijf 

Mevrouw Professor is een eenzaam mens 

De professor heeft haar nooit goed behandeld 

Dat vergeef ik je nooit 

dat jouw moeder toneelspeelster was 

zei de professor vaak 

ook al kun jij er niets aan doen 

In Neuhaus gaat ze vaak wekenlang de deur niet uit 

Voortdurend zei hij geëxalteerd wezen tegen haar 

In Linz geboren  a l l e e n  d a t  al is een verschrikkelijk idee 

heeft hij gezegd 

HERTA 

Mevrouw Professor mag mij niet 

MEVROUW ZITTEL 

Ze mag jou net zo min als mij 

ze mag zichzelf niet eens 

Mijn vrouw is een verloren schepsel 

doodongelukkig 

ze had nooit geboren mogen worden 

er zijn er zoveel die nooit geboren hadden mogen worden 

Met dat soort mensen moet je behoedzaam omgaan 

maar dat staan zij helemaal niet toe 

zei de professor altijd 

die mensen maken altijd alles en iedereen kapot 

(zij ruikt aan het kostuum) 

Elk jaar ging hij naar Engeland 

en kocht een kostuum 

Engelse kostuums 

zijn toch de beste 

HERTA 

Meneer de Professor heeft tweeëntwintig kostuums 

MEVROUW ZITTEL 

En toch heeft hij altijd hetzelfde gedragen 

dit had hij nog jarenlang aan kunnen trekken 

Zijn hele leven heeft de professor 

zijn schoenen zelf gepoetst 

zijn schoenen mocht niemand voor hem poetsen 
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Ik heb een gebonden soep gemaakt 

gebraden long van Ziegler 

dat zal wel goed zijn 

In plaats van naar Oxford 

gaat alles nu naar Neuhaus 

Dat was overhaast 

dat de professor de woning heeft verkocht 

De keuken is ook al ontruimd 

(kijkt om zich heen) 

Dit jaar had alles geschilderd moeten worden 

Een Pers tapijtenhandelaar 

Die wil alles anders hebben 

volgende week wil hij met de verbouwing beginnen 

(zij pakt schoenen uit een van de kasten en gooit die Herta 

voor de voeten) 

De schoenen gaan naar Meneer Lukas 

Meneer Lukas heeft dezelfde maat 

een fatsoenlijk mens heeft maat vijfenveertig 

zei de professor altijd 

Wanneer de professor in Turijn was 

kocht hij schoenen 

maar gelopen heeft hij alleen op Engelse 

(Herta poetst de haar door Mevrouw Zittel toegeworpen 

schoenen) 

MEVROUW ZITTEL 

Met de professor is Oxford gestorven 

(zij opent een voor een alle klerenkasten) 

De schoenen gaan in de zwarte plunjezak 

(zij gooit vuile was op een hoop) 

De vuile was gaat naar de wasserij 

Ik weet niet of Mevrouw Professor de vuile was 

meeneemt naar Neuhaus 

In Neuhaus is het in maart nog zo koud 

wij zijn ook nooit 's winters in Neuhaus geweest 

maar er zit voor ons niets anders op 

dan naar Neuhaus te gaan 

Ze waren nog geen vijf jaar oud 

toen ze elkaar in Neuhaus leerden kennen 

Als mensen die elkaar reeds als kinderen hebben leren kennen 

later trouwen loopt dat altijd slecht af 

Uit Baden werden voor hen altijd boterbabbelaars 

gehaald door de chauffeur 

(rechtstreeks tegen Herta) 

Je kunt toch niet de hele ochtend 

naar beneden naar de straat kijken 

dat maakt toch niets meer uit 

(ze pakt de schoen uit Herta's hand) 

Dat is toch geen schoenpoetsen 

(ze laat Herta zien, hoe je een schoen behoort te poetsen) 

Zo zo 

(ze geeft Herta de schoen terug) 
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In Graz zou je alleen maar met zijn winterjas 

achter hem aangelopen zijn dom wicht 

Toen ik met hem in Graz was 

liep ik alleen maar met zijn winterjas achter hem aan 

de professor haatte Graz 

HERTA 

Meneer de Professor heeft beloofd 

mij mee te nemen naar Graz 

MEVROUW ZITTEL 

Daar zou je alleen maar met zijn winterjas 

achter hem aangelopen zijn 

en je zou in de Erzhertog Johann 

in een donker hol hebben moeten slapen 

met een raam dat uitkijkt op de ventilatieschacht 

daarin was hij onverbiddelijk 

daar zou je dan bijna gestikt zijn 

hij zelf zou de beste kamer van het hele hotel hebben 

de professor was immers een egoïst 

door en door 

HERTA 

Het hoofd was 

MEVROUW ZITTEL 

Dat heb je nu al honderd keer gezegd 

dat het hoofd helemaal verpletterd was 

(pakt de hoop vuile was en gooit die in een andere hoek) 

De professor was immers niet ziek 

Professor Robert is ziek hij was niet ziek 

Professor Robert is van kindsbeen af ziek 

Professor Robert heeft een ernstige hartkwaal 

hij krijgt geen lucht 

als hij in dit huis de trap oploopt 

blijft hij minstens vijftien keer staan 

Professor Robert woont immers niet voor niets in Neuhaus 

omdat die trappen hem zoveel moeite kosten 

komt hij ook bijna nooit 

al dertig jaar moet er een lift gebouwd worden 

waarschijnlijk wordt er nooit een gebouwd 

Professor Robert krijgt zelfs als hij stilstaat 

geen lucht 

maar soms heeft hij er geen enkel probleem mee 

dat schijnt ook allemaal psychisch te zijn 

HERTA 

In Neuhaus zijn er zoveel zonnebloemen 

MEVROUW ZITTEL  

(pakt een strijkplank, klapt hem open en begint 

overhemden te strijken) 

Professor Robert 

heeft een zwak hart 

laatste stadium 

Nu breekt de tijd weer aan 

die voor hem het ergste is 
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het voorjaar is altijd erg 

Als ik april maar overleef Mevrouw Zittel 

heb ik al gewonnen 

dan gaat het weer het hele jaar zegt hij 

hij leest dag in dag uit de Neue Zürcher Zeitung 

In Graz wonen alleen maar oude en domme mensen 

zei de professor altijd 

in Graz voelt alleen stompzinnigheid zich thuis 

ik begrijp niet 

dat er mensen zijn 

die Graz fantastisch vinden 

Waar kon ik in Graz nou naartoe gaan 

ik verveelde me altijd in Graz 

HERTA 

De professor heeft beloofd 

mij mee te nemen naar Graz 

MEVROUW ZITTEL 

In Graz heeft niemand iets te zoeken 

HERTA 

Zelfmoordenaars krijgen geen christelijke begrafenis 

MEVROUW ZITTEL 

De professor was toch niet katholiek 

Dat is het kostuum van Meneer de Professor 

heb ik bij de stomerij gezegd 

de professor is afgelopen nacht gestorven 

ik heb niet gezegd dat hij uit het raam is gesprongen 

Wie een bebloed kostuum  

naar de stomerij brengt 

moet dat toch kunnen verklaren 

die hebben vast gedacht 

hij is doodgereden 

(zij pakt een kam uit de zak van haar jasschort, gaat achter 

Herta staan en kapt haar haar) 

Jij hebt in de eetkamer jouw kousen gestopt 

als de professor dat had gezien 

als de professor had geweten 

hoe jij werkelijk bent 

ik heb altijd mijn best voor jou gedaan 

Joden laten zich 

in een eenvoudige ongeschaafde vurenhouten kist 

begraven 

(kijkt om zich heen) 

De professor haatte wanorde 

Professor Robert kon het nooit iets schelen 

de professor wel 

alles moest altijd op zijn plaats staan 

de professor was een uiterst gedisciplineerd mens 

wee je gebeente als de handgrepen van de spanjolets niet verticaal stonden 

Voor Mevrouw Professor was het geen pretje 

op zijn drieëntwintigste was hij Europees kampioen schoonspringen 

de professor had een goed figuur 
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Getailleerde overhemden haatte hij 

In Engeland zal ik uw tompoezen missen 

heeft hij tegen banketbakker Handlos gezegd 

weet U Meneer Handlos ik ben namelijk joods 

omwille van mijn vrouw moet ik terug naar Oxford 

Uw tompoezen zal ik missen Meneer Handlos 

In Oxford krijg je geen tompoezen van Handlos 

HERTA 

De mensen zeggen dat ze zelfmoord plegen 

en ze plegen zelfmoord 

MEVROUW ZITTEL  

(ontdekt Herta's open boordknoopjes en knoopt ze dicht) 

De hele week sta je daar al 

en kijkt naar de straat beneden 

Jij moet alleen nog maar zwart dragen 

zwart staat jou het beste 

iedereen trekt altijd van die gekke bonte dingen aan 

de professor hield er niet van 

wanneer ik iets bonts aanhad 

de professor wilde mij alleen in het zwart zien 

bijna iedereen staat zwart het best 

Jij zou je bonte kleren 

zwart moeten laten verven 

Ik zie jou immers ook het liefst in het zwart 

(allebei kijken ze naar de straat beneden) 

HERTA 

Nu zal Professor Robert 

ook niet lang meer leven 

MEVROUW ZITTEL 

Professor Robert is een levenskunstenaar 

een existentiekunstenaar zoals de professor heeft gezegd 

(Ze gaan nog dichter bij het raam staan en kijken nadrukkelijk 

naar de straat beneden) 

MEVROUW ZITTEL 

Daar zou ik te laf voor zijn 

Waarschijnlijk heeft hij ook jou 

in zijn testament genoemd 

(ze kamt Herta's haar door) 

Ik ben geen goed mens  

zei hij altijd 

China zal op een dag over de wereld heersen Mevrouw Zittel 

het Aziatische tijdperk is al begonnnen 

In Oxford krijgt U de mooiste kamer 

op zolder 

vandaar hebt U een weids uitzicht over het landschap 

Jij weet helemaal niet hoe mooi Engeland is 

(steekt haar haar op, drukt het in model) 

Voor een geestesmens is een verblijf in Engeland doorslaggevend 

heeft de professor gezegd 

mensen die nooit verblijf in Engeland hebben gehouden 

zijn niets zei de professor altijd 
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Het zou jou ook goed gedaan hebben 

(ze gaat naar de strijkplank en strijkt verder) 

Mijn huisje in Schalchham 

laat ik U na Mevrouw Zittel 

daar kunt U zich terugtrekken 

als mij wat overkomt 

HERTA 

Mevrouw Professor zal niet in Neuhaus blijven 

zij is een stadsmens 

MEVROUW ZITTEL 

Nu maakt ze zichzelf wijs 

dat ze in Neuhaus zal blijven 

haar oude dag in Neuhaus doorbrengen 

die gaat meteen weer naar Wenen terug je zult zien 

die is niet gewend aan het leven op het platteland 

de mensen op het platteland zijn ziel- en geestdodend 

zei de professor altijd 

een stadsmens heeft op het platteland niets te zoeken 

de stadsmensen trekken naar het platteland 

en zijn binnen de kortste keren kapot 

alles op het platteland is tegen de stadsmens 

de stadsmens verkommert op het platteland verdort 

en is binnen de korste keren kapot 

HERTA 

Terwijl Mevrouw Professor toch twee keer per week 

naar het Josefstadttheater ging 

MEVROUW ZITTEL 

Naar het Burgtheater gaat ze niet 

naar het Josefstadttheater gaat ze 

ik ben toch een geboren Josefstadttheaterbezoekster 

zei ze altijd 

Vanuit Neuhaus is dat te lastig 

Buiten de kerk bestaat er toch geen theater op het platteland 

zei de professor altijd 

en wie ooit bloed heeft geroken in het theater 

die kan zonder theater niet meer leven 

Wanneer de professor naar de Musikverein ging 

ging zij naar het Josefstadttheater 

Eigenlijk heeft hij alleen van zijn broer gehouden 

de professor 

(ze vouwt een overhemd op) 

Iedereen behalve zijn broer Robert heeft hij gehaat 

Fransman was ik graag geweest 

heeft hij gezegd 

geen Engelsman geen Rus 

Fransman 

dat ik Oostenrijker ben 

is mijn grootste ongeluk 

(strijkt het overhemd volkomen glad) 


