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Fragment uit: 
 

"EEN BRUID IN DE MORGEN" 

door: Hugo Claus. 
 
 

DE VADER KOMT UIT DE SLAAPKAMER DER OUDERS. HIJ SLAAPT NOG 

HALF. ZODRA ZIJ HEM ZIET GAAT ANDREA ZO ONOPVALLEND MOGELIJK 

NAAR DE KAST EN NEEMT ER HET DOOSJE PILLEN VAN DE MOEDER. 

STOPT HET IN DE ZAK VAN HAAR PYJAMA. 

DE VADER: AH, ben je daar. Verloren zoon. 

DE MOEDER KOMT BINNEN. ZIJ IS WAKKER EN SPIEDT ANDREA EN 

THOMAS AF. 

DE VADER: Waar ben je naar toe geweest, Thomas? 

DE MOEDER: Thomas, je vader vraagt je iets. 

THOMAS: Naar Mijnheer Alban. 

DE VADER: (WAKKER NU) 

Wat? Zeg mij niet dat je midden in- de nacht die 

oude man bent gaan lastig vallen. 

THOMAS: Hij kon mij niet ontvangen. Hij moest blijven 

slapen. 

DE VADER: Wat? Ben je daar echt geweest? 

THOMAS: Ja, ik heb zelfs de secretaris, Mijnheer Lauwers 

gezien. 

DE VADER: Wat deed hij daar? Vannacht? Ligt de oude op 

sterven? 

THOMAS: Neen. Maar weet je wat Lauwers zei, Pa? 

Zo, zei hij, ben jij de zoon van de grote Pattini 
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DE VADER: (ONGELOVIG) 

Neen. Zei hij dat? 

THOMAS: Ja zeker. De grote Pattini, dat zei hij. En ik 

heel trots zijn natuurlijk. "Wel, jongeman, zei 

hij, doe je vader, die grote kunstenaar, mijn 

hartelijkste groeten." 

DE VADER: Dat vond jij prettig, hé, dat zij je vader zo 

hoogschatten? 

THOMAS: Natuurlijk, Pa. 

DE MOEDER: Is die nonsens nu gedaan? Ik heb er mijn buik van 

vol, van dit schijnheilige, leugenachtige gedoe 

tussen jullie. En jij, Pattini, bent nog de ergste 

aanstoker. Luister hier: Pattini ga zitten, je 

maakt mij: zenuwachtig. Van af nu zijn de grapjes 

gedaan. Knoop het in jullie oren. De 

lanterfanterij, de mooie verhalen van jou, Andrea, 

de leugens en het rondspringen van jou, Thomas, 

zijn voorbij. Ik heb het jullie al honderd keer 

gezegd, maar ditmaal is het ernstig. Definitief. 

Jullie hebben alle twee - Thomas, zwijg - de enige 

kans op een behoorlijk leven in dit huis in gevaar 

gebracht. Zo erg, dat het moeilijk zal zijn voor 

ons, Pa en mij, om er nog iets behoorlijks van 

terecht te brengen en jullie er nog uit te redden. 

Om te beginnen. 

(TEGEN ANDREA) 

Ga jij naar tante Margaretha. Vandaag nog. Op de 

middag. De lucht van de Kempen zal je goed doen en 

Tante zal alles in het werk stellen om het je zo 

gemakkelijk mogelijk te maken daar. 

THOMAS: En ik ga mee. 

DE MOEDER: Jij? begint niet opnieuw, jij blijft hier. 
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THOMAS: Neen. 

DE MOEDER: Thomas Pattijn. 

THOMAS: Ik heet Pattini. 

DE MOEDER: Je heet Thomas Pattijn, net als je vader, en je 

vader heet Henri, of beter Rik Pattijn 

DE VADER: Is het absoluut nodig dat wij het weer daarover 

hebben? 

De MOEDER: Ja. Omdat het opnieuw een staaltje is van leugens, 

het verbloemen van de waarheid, het bloempjes 

spelden rond een vulgaire, gewone naam als 

Pattijn... 

DE VADER: Ja. 

DE MOEDER: Dus, Andrea,  ik heb het besproken met je vader en 

hij is accoord met mij, jij gaat... 

ANDREA: (GELATEN) Ik weet het al, naar de Kempen. De 

Kempen of Engeland, om het even waar, als het . 

maar hier vandaan is. 

DE MOEDER: Na drie weken kom je terug. Ik beloof het je. 

ANDREA: Beloof jij maar. Je bent een even grote 

leugenaarster als wij allemaal, Mama. Maar ik ga 

al Zo ver als je wil zo lang als je wil. 

DE MOEDER: (KIJKT HAAR ONDERZOEKEND AAN) 

Ik ben blij dat je je voor een keer redelijk 

toont. 

ANDREA: Het is niet redelijk. Ik ben alleen maar moe, 

doodmoe van je bekronkelingen, van je laagheid. 

DE MOEDER: ( WIL REAGEREN, MAAR HOUDT ZICH IN ) 

Goed dan. Ik ga tante Margaretha telefoneren. Je 

kan een trein nemen op de middag. 

DE VADER: Zijn er treinen op de middag? 
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DE MOEDER: Om het uur. 

STILTE. 

ANDREA: Ik ga mij klaarmaken dan... Help je mij even, 

THOMAS? 

DE MOEDER: Dat doe ik wel, straks. 

ANDREA: Je bent bang dat Hilda wakker wordt en ons opnieuw 

samen vindt. Dat Hilda opnieuw een huilbui krijgt 

en dreigt naar huis te gaan en alles aan mama te 

vetellen. Vrees niet. Het zal niet lang duren, 

heel even. 

DE MOEDER: Maar waarom moet jij je nu al klaarmaken? 

ANDREA: Ik heb niets anders meer.... te doen... hier.. 

ZE KIJKT HAAR VADER AAN. 

Zal je me missen? 

DE VADER: Natuurlijk kindje, je bent hier de zon in huis. 

ANDREA: Maar zal je mij-missen? Neen, ik denk het niet. 

In het begin misschien wel, maar daarna zal je 

weer proberen je concerto te schrijven zoals je al 

tien jaar probeert. Tot veel anders ben je niet 

meer in staat, lieve paps. Je probeert ook niets 

anders. Maar... p een zekere dag. ik weet het 

zeker...  zal je je concerto afmaken. 

DE VADER: Denk je dat echt kind? 

ANDREA: (GLIMLACHT DROEVIG) 

Ik weet het. 

(TOT DE MOEDER) 

En jij, zal je me missen? 

DE MOEDER: Natuurlijk, Andrea... maar het is de enige 

oplossing...  dat je vertrekt. 

ANDREA: Je hebt gelijk, Mama,  ik zei enkele harde dingen 

tegen je, zij zijn allemaal waar, één voor één, 
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maar vergeef mij toch maar dat ik ze zei. 

(KIJKT HAAR LANG AAN) 

Je moet je haar meer opzij kammen, Mama, het staat 

je jonger. Je bent mooi, Mama,  voor je leeftijd,  

Ik had het nog niet zo gezien. 

ANDREA LOOPT DE HUISKAMER UIT. NAAR HET KAMERTJE BOVEN. DE 

OVERIGEN KIJKEN VERWONDERD NAAR ELKAAR 
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Bilderdijklaan 1 9 ,  
Eindhoven. 

 
 
 
Fragment uit: 
 

"EEN BRUID IN DE MORGEN" 

door: Hugo Claus. 
 
 

Moeder: Ik kan het niet langer verzwijgen. Dit is geen 

gelukkig huisgezin hier. Ik had allang willen 

weggaan, een kleiner huisje huren ergens op het 

platteland. Met een tuin, of een grasperk voor, 

waar ik kon zitten 's avonds. Maar het gaat niet 

Wij leven hier voor niets. Henri mag het huis 

bewonen tot aan zijn dood van de 

Muziekvereniging. Op het platteland is de 

werklozensteun voor mij ook veel minder. Wij 

moeten hier blijven, als bedelaars wonen in een 

stad die ons als voor aanstaande burgers heeft 

gekend. Maar toch, wij zouden gelukkig kunnen 

zijn indien wij ons schikten in ons lot, tevreden 

waren met hetgeen wij bezitten. Maar het gaat 

niet en echt waar, ik weet niet waarom. Ik vraag 

me soms af. Waarom zijn wij niet gelukkig? Omdat 

de ongelukken in ons zitten, denk ik, omdat wij 

ongelukken meedragen. Zoals andere mensen bruin 

of zwart of blond haar hebben, dragen wij 

ongelukken met ons mee, denk ik soms 

Nu zitten wij hier opgesloten en zien geen 

uitkomst meer. Geen van ons gaat de deur uit 

behalve Thomas dan, die af en toe als een wild 

dier wegrent. Geen van ons spreekt met iemand op 

straat. Wij worden uitgelachen, bespot. 

De vroegere vrienden van Henri waar zijn ze 
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gebleven? En mijn vriendinnen van kostschool. 

Niemand was zo graag gezien als ik, toen ik jong 

was, wild en vrolijk. "Papavertje" noemden ze 

mij. Omdat ik altijd in rode jurken liep. Wie 

kijkt er nu nog naar Papavertje. 

Ik zit hier maar te waken als een politiehond 

over twee mannen, die geen mannen zijn en over 

mijn jachtige dochter en zo gaat mijn leven 

voorbij, (doosje met pillen) (overgang) 

Andrea: Spreek stille. Zij moeten jou niet horen. 

Thomas: Waarom niet? 

Andrea: Luister. Ik ben blij dat je met nicht Hilde 

trouwt... 

Thomas: Ik niet. 

Andrea: Jawel, je wil het alleen niet toegeven waar ik 

bij ben, omdat je weet dat ik het niet leuk vind. 

Maar je zou het enig vinden om te trouwen, hier 

vandaan te gaan, weg van mama en mij. 

Thomas: Wie ik? 

Andrea: Dat heb; je toch aan Hilda verteld? 

Thomas: Eh.. ja. . maar dat was om haar gerust te 

stellen. 

Ik meen het niet hoor, je weet hoe ik liegen kan, 

soms, hoe ik dingen kan vertellen die ik helemaal 

niet meen. 

Andrea: Je weet zelf niet wat je meent. 

Thomas: Jawel. Ik wil niet weg van jou, Andrea, nooit. 

Andrea: (BITTER) Heb je dat aan Hilda ook wijsgemaakt? 

Dat je haar nooit meer zou verlaten? 

Thomas: Misschien. Ik weet het niet meer. Heeft zij het 

gezegd? 
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Andrea: Ja, en nog heel wat meer. 

Thomas: Maar dat is een list, dit zijn allemaal leugens, 

het is een net dat ik haar span. Ik laat haar 

zachtjes begaan, ik laat haar de grofste leugen 

de domste dingen geloven tot zij helemaal in mijn 

net gewikkeld zit en dan ... sla ik toe, Dat is 

tactiek. 

Andrea: Je slaat niet toe, Thomas. Je bent een kleine 

laffe jongen, een bang kind dat nooit zal durven 

toeslaan. 

Thomas: Waarom zeg je mij dat nu? Dat heb je mij nooit 

gezegd. 

Andrea: Neen. 

Thomas: Waarom spreek je nu ineens zo hard, zo gemeen 

tegen mij? Niet zoals vroeger...  

Andrea: Omdat het niet meer als vroeger is, Thomas, toen 

wij samen leefden, jij en ik, als twee kinderen. 

Je hebt het nog niet gemerkt, jij, maar morgen of 

overmorgen of volgende week, als je met haar 

getrouwd zal zijn... 

(ZIJ WACHT) 

Thomas: Wat is er? 

Andrea: Want je zal getrouwd zijn met haar. nietwaar? 

Thomas: Ja. 

Andrea: Dan zal je inzien, ineens, je zal het voelen op 

een morgen als je naar haar kijkt... en als je 

dan aan jezelf en aan mij en aan de voorbije 

dagen denkt dat je niet meer bij de kinderen 

hoort, dat je aan de andere kant bent geraak waar 

de anderen, de groten, de volwassenen zijn, die 

het leven leiden zoals het moet. In de regelen. 
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Los en geolied in de regelen. Dan zal je het 

merken, Thomas, en het zal niet lang meer duren 

want je hebt al betaald om in rijk binnen te 

komen. Je hebt je bevlekt, bevuild, al weet je 

het nu nog niet, door mee te zingen in hun koor 

door je te laten gebruiken, door de nicht te 

laten geloven dat je van haar hield. 

Thomas: Ik hou van jou alleen. 

Andrea: Dat meen je niet. 

Thomas: Jawel. 

Andrea: (GAAT OP HEM TOE EN STREELT ZIJN NAAKTE SCHOUDER) 

Het geeft niet Thomas of je het meent of niet. 

Het kan mij nu niet meer schelen. Ik dacht nog 

even dat het anders kon, daarnet voor je 

binnenkwam. Maar als ik je nu zie, hulpeloos, 

nat, bang tussen twee vuren.... 

Thomas: Wat zeg je toch Andrea? Ik begrijp je niet. 

Andrea: (KLEMT ZICH AAN HEM VAST) 

Het geeft niet. Het zijn fabeltjes. Weet je nog 

hoe wij fabeltjes vertelden vroeger in bed, toen 

wij heel klein waren? 

Thomas: En hoe Pa wakker werd en in het kamertje kwam en 

als een woedende man op de kussens op het 

voeteneinde sloeg, en wij gilden alsof het heel 

erg pijn deed. 

Andrea: Wel, zo'n fabeltje is het nu ook, Alleen gillen 

wij nu niet meer. Neen. En die huwelijksreis in 

Engeland Welke list is dat? 

Thomas: 0 ja, dat was een verrassing voor jou. Heeft zij 

het dan verklapt? Weet je, en ditmaal is het geen 

verhaaltje in de lucht, hoor, ditmaal is het 

www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



5 
 

doodernstig: Wij gaan met z'n drieën naar 

Engeland. 

Andrea,: Hilda zei mij dat jullie samen gingen. 

Thomas: Ja, maar ik heb het al voor mekaar gebokst. Jij 

komt ons stiekem. heel heimelijk achterna en 

ineens in Londen in de Dierentuin, hop, daar ben 

je en je staat voor onze neus en zij, zij zegt 

heel kwaad: Hoe komt Andrea hier? Hoe... 

Andrea: (WILD) Zwijg over Engeland ik wil er niet meer 

over horen, Gedaan. Gedaan. 

Thomas: Maar jij wilde er naar toe... Ik niet. 

Andrea: 0 neen?    (ZIJ HUILT NU) 

Thomas: Huil niet. Toe, huil niet. 

Andrea: Ik dacht dat het tussen ons beiden en hen allen, 

Pa en Ma, de lamme tante, de lachende mensen op 

straat ging. Dat je bij mij stond. Maar het is 

niet zo. Ik ben alleen, je laat mij in de steek. 

Waarom toch? Waarom laat jij je inpalmen als een 

kind? 

Thomas: Ik weet het niet. 

Andrea: (ZACHTER, MILDER, ZIJ ZIET HET IN) 

Omdat je een kind bent, Omdat je die auto wil, 

die Lancia met de lederen kussens, omdat je èn 

een nieuw Amerikaans pak wil trouwen op het 

stadhuis en de oude meneer Alban wil inviteren. 

Je wil alles liever dan verder te leven zoals nu. 

Je wil het onmogelijke Steeds meer en meer. 

Vandaag telt niet voor je. Morgen wil je en 

overmorgen. Omdat je een kind bent. Ik verwijt 

het je niet. Ik heb het niet eerder gemerkt omdat 

ik met je meespeelde, het niet wist. Het geeft 
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niet meer nu. Ik hou van je. 

(STILTE) 

Thomas: Wat ga je doen als wij weg zijn op huwelijksreis? 

Andrea: Wanneer mag ik jullie achterna komen? 

Thomas; Dat weet ik nog niet. Dat heb ik nog niet 

uitgerekend Mama zei; veertien dagen erna. 

Andrea: En jij geloofde haar opnieuw? 0, zij liegt zo, 

slecht, zo grof en toch loop je er in bijna als 

een kalf loop je in al hun leugens. 

Thomas: Ik, zal heel treurig zijn zonder jou in Engeland. 

Het regent er altijd zegt Mama. Als ik er aan 

denk dat ik daar alleen naar toe moet, daar in 

die regen zonder jou, weet ik niet of ik je kan 

achterlaten. 

Andrea: Mijn hart bonst weer Thomas. 

Thomas: Zal je mij schrijven. 

Andrea: Ik gloei als je bij mij komt. Je ogen zijn 

knikkertjes. 

Thomas: De jouwe zijn twee warme bruine lichtjes. Ik kan 

er mezelf in zien. Nu niet, het is te dónker, 

maar ik weet dat ik in jouw ogen zit. 

Andrea: Je zit in mijn ogen maar je wilt er uit. 

Thomas: Nee, ik wil niet. 

 

Andrea: Jawel, jawel. Maar je moet het mij niet zeggen. 

Zeg dat je bij mij blijft, dat Engeland kan 

ontploffen, zeg het heel gauw.... 

Thomas: Engeland kan ontploffen, Ik bombardeer het 

helemaal, tot het zinkt als een grote dikke kaas, 
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vol met de gaten van mijn mitrailleurkogels 

(ZIJ LACHEN NAAST ELKAAR) 

Andrea: Ik hou van je omdat je zacht bent. Omdat je geen 

man bent zoals die anderen met hun spieren en met 

hun dikke hatelijke koppen die mij bedreigen. 

Thomas: Zo. 

(HIJ DOET EEN WOESTE MAN NA) 

Andrea£ (WRIJFT DE RIMPELS UIT) 

Zo ben je weer Thomas. Je lijkt op mij. Je bent 

geen andere. Nu ga je weg, verdwijnt wel gauw 

tussen de anderen. Je geeft je over. En voor jou 

is het als mama zegt: “het beste”. 

Alleen.... alleen doet het erg pijn. 

Thomas: Zeg ik belde bij meneer Alban aan. God, wat is 

het mooi daarbinnen. Als ik zijn chauffeur word, 

ga ik er wonen. Allemaal tapijten en 

schemerlichtjes. Boeken en schilderijen met 

gouden lijsten. En twee piano's stonden er. Als 

ik niet zo overstuur was geweest, had ik er nooit 

in gedurfd. De bediende wilde mij eerst niet 

binnenlaten maar ik duwde hem opzij en liep 

meteen de kamer in. "Ik ben Mario de Monaco" zei 

ik, tenore robusto, ga je meester halen. Maar hij 

wilde niet. Hij geloofde mij niet. Of wel? 

Andrea: Natuurlijk geloofde hij je. 
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