
	 1	

Monologen  
Selectie 2017 – ronde 1 
Acteursopleiding Utrecht 
 
1. Nijinski/dagboekfragment 
Ik heb goed gelunched, want ik heb twee zachtgekookte eieren gegeten en 
gebakken aardappelen met bonen. Ik hou van bonen, alleen zijn ze droog. Ik hou niet 
van droge bonen, want er zit geen leven in. Zwitserland is ziek, want het ligt 
helemaal in de bergen. In Zwitserland zijn droge mensen, want er zit geen leven in. 
Ik heb een droog dienstmeisje, want ze voelt niet. Ze denkt veel, want ze hebben 
haar ergens anders, waar ze lang in dienst is geweest, uitgedroogd. Ik hou niet van 
droge mensen en daarom hou ik niet van zakenmensen. Ik huil en voel me erg 
verdrietig omdat alles om mij heen zo leeg is. Ik wil niet dat er om mij gelachen wordt 
en daarom heb ik mij voorgenomen niets meer te doen. Ik hou er niet van vrolijk te 
zijn, want ik weet dat vrolijkheid de dood is. Vrolijkheid is de dood van de rede. 
Darwin geloofde dat de mensen afstammen van de apen. Hij dacht dat hij een 
nieuwe theorie had ontdekt. De natuur van Darwin is bedacht. Ik hou niet van een 
bedachte natuur. Mijn natuur is levend. Ik beweeg me op een heel eenvoudige 
manier. De bewegingen van een aap zijn gecompliceerd. Een aap is dom. Ik ben ook 
dom, maar ik bezit rede. 
 
2. Eenzame weg/Schnitzler 
Irene: Ik heb de natuur altijd oneindig lief gehad. Denk jij nooit meer aan onze 
uitstapjes van toen? Herinner jij je niet hoe wij eens op een hete zomernamiddag in 
het bos in slaap zijn gevallen? En denk jij nooit meer aan dat Mariabeeld boven op 
de heuvel waar we door onweer verrast werden?... Ach God! Geen ijdele waan, de 
natuur. En later, toen voor mij een slechte tijd aanbrak, toen ik er om jou een eind 
aan wilde maken, ik ezel... toen was de natuur simpelweg mijn redding. Echt waar. Ik 
kan je de plek nog aanwijzen waar ik mezelf in het gras heb gegooid en gehuild heb. 
Tien minuten van het station, door een acacialaan moet je lopen en dan verder langs 
de beek. Ja, in het gras heb ik mezelf gegooid en gehuild en geschreeuwd. Het was 
namelijk zo'n dag waarop je mij weer eens voor je deur had weggejaagd. Nou, en 
toen ik een half uur op het gras had gelegen en goed was uitgehuild, ben ik maar 
weer opgestaan - en ben het weiland rondgelopen. Als een klein meisje, helemaal 
alleen. Ik heb mijn ogen uitgewreven, en toen ging het eigenlijk weer helemaal goed. 
- De volgende dag stond ik weer voor je deur te jammeren, natuurlijk, en alles begon 
weer van voren af aan. 
 
3. Familie Schroffenstein/Kleist 
EUSTACHE 
Om Godswil, red hem, red hem. 
(Ze opent het raam.) 
    Alles 
stort zich op hem – Jeronimus! – het volk 
Met knuppels – red hem, red hem – ze smijten 
Hem neer, hij ligt al op de grond – 
Om Godswil, kom dan bij ’t raam. 
Ze doden hem. – daar, nee hij staat weer op, 
Hij trekt, hij vecht, ze wijken, - Nu is ’t tijd 
O Rupert, ik bezweer je – Ze dreigen hem, 
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hij weert zich woedend.  – Roep 
Eén woord, bij de wil van aller Heiligen, één woord 
maar uit dit raam. - -  Ah! Er valt 
een slag - -  hij wankelt, ach, en nog een. – nu 
Is ’t uit. -  nu valt hij om. -  nu is hij dood. – 
(Pauze; Eustache gaat voor Rupert staan.) 
Wat een ontzettende beheersdheid - - 
- het had je maar één woord gekost, 
één stap maar naar het raam, alleen al jouw 
gebiedersgelaat had hen laten schrikken. – 
- Mag ooit in dat ene bittere uur,  
wanneer jij Gods hulp nodig hebt,  
God niet treuzelen zoals jij 
met hulp voor jou te verschijnen. 
 
4. Kersentuin/Tsjechov 
carlotta: Ik heb geen geldig paspoort, ik weet niet hoe oud ik ben, maar ik denk altijd 
maar dat ik nog jong ben. Toen ik een klein meisje was, reisden mijn vader en 
mamaatje de jaarmarkten af en gaven voorstellingen, hele goeie. En ik maakte de 
salto mortale en allerlei andere kunstjes. En toen papaatje en mamaatje dood waren, 
nam een duitse dame mij bij zich in huis, en die liet me leren. Ik groeide op, en werd 
vanzelf gouvernante. Maar waar ik vandaan kom en wie ik ben, weet ik niet. Wie mijn 
ouders waren, misschien waren ze niet eens getrouwd. Ik weet het niet. Ik weet 
helemaal niks. Ik zou zo graag eens praten, maar met wie. Ik heb niemand. 
 
5. drie zusters/tsjechov 
olga: Vader is vandaag precies een jaar geleden gestorven, op vijf mei. Jouw 
naamdag, Irina. Het was erg koud, het sneeuwde toen. Ik dacht dat ik het niet zou 
overleven, jij was flauwgevallen, het leek wel of je dood was. Maar nu is er een jaar 
voorbij en de herinnering doet geen pijn meer, jij draagt weer een witte jurk, je 
gezicht straalt… (De klok slaat twaalf.) Toen sloeg de klok ook.  (Pauze.) Ik weet het 
nog goed: toen ze vader naar buiten droegen, speelde de muziek, op het kerkhof 
werden kanonschoten gelost. Hij was generaal, brigadecommandant, en toch waren 
er maar weinig mensen. Maar het regende toen natuurlijk wel. Het goot en het 
sneeuwde. Vandaag is het warm, je kunt de ramen wijd openzetten, maar de berken 
zijn nog niet uitgelopen. Het is alweer elf jaar geleden dat vader het bevel over de 
brigade kreeg en met ons uit Moskou hiernaartoe verhuisde, maar ik herinner me 
nog heel goed dat in Moskou om deze tijd, begin mei, alles al in bloei stond, toen 
was het warm, alles baadde in het zonlicht. Elf jaar zijn voorbij gegaan en ik herinner 
me het allemaal nog alsof we er gisteren pas zijn vertrokken. Mijn God! Vanmorgen 
werd ik wakker, ik zag al dat licht, ik zag het voorjaar, en er welde ineens zo’n 
vreugde in mij op, zo’n vurig verlangen naar onze geboortegrond. 
  
6. Eindspel/Beckett 
clov: Ze zeiden tegen me, dat is liefde, jawel, jawel, geloof me, nu zie je hoe - hoe 
makkelijk het is. Ze zeiden tegen me, dat is vriendschap, jawel, jawel, echt waar, je 
hoeft niet verder te zoeken. Ze zeiden tegen me, Hier is het, blijf staan, hoofd 
omhoog en kijk naar al die schoonheid. Die orde! Ze zeiden tegen me, kom op, je 
bent geen beest, denk over die dingen na en je zult zien hoe alles duidelijk wordt. En 
eenvoudig! Ze zeiden tegen me, wat worden ze kundig verzorgd, al die dodelijk 



	 3	

gewonden. Ik zeg tegen mezelf – soms, Clov, je moet beter leren lijden dan dat, als 
je wilt dat ze er genoeg van krijgen je te straffen – op een dag. Ik zeg tegen mezelf – 
soms, Clov, je moet er beter zijn dan dat, als je wilt dat ze je laten gaan – op een dag. 
Maar ik voel me te oud, en te ver weg, om nieuwe gewoontes te kunnen aannemen. 
Goed, dan zal het nooit eindigen, dan zal ik nooit weggaan. (Pauze) En dan, op een 
dag, opeens, eindigt het, verandert het, ik begrijp het niet, sterft het, of ik ben het, ik 
begrijp het niet, dat ook niet. Ik vraag het aan de woorden die er nog zijn – slapen, 
waken, avond, ochtend. Ze weten niets te zeggen. (Pauze) Ik doe de deur van de cel 
open en ik ga weg. Ik ben zo gebogen dat ik alleen mijn voeten zie, als ik mijn ogen 
opendoe, en tussen mijn benen een beetje zwartachtig stof. Ik zeg tegen mezelf dat 
de aarde is uitgedoofd, hoewel ik haar nooit had zien branden. (Pauze) Het gaat 
vanzelf. (Pauze) Wanneer ik val zal ik huilen van geluk. 
 
7. Kaspar/Handke 
Zeg, wat je denkt. Je kunt niet iets anders zeggen dan wat je denkt. Je kunt niet iets 
zeggen wat je niet ook denkt. Zeg wat je denkt. Als je zeggen wilt, wat je niet denkt, 
moet je het op hetzelfde ogenblik ook beginnen te denken. Zeg, wat je denkt. Je kunt 
beginnen te spreken. Je moet beginnen te spreken. Als je begint te spreken, zul je 
beginnen te denken, wat je spreekt, ook als je wat anders wilt denken. Zeg, wat je 
denkt. Zeg, wat je niet denkt. Als je begonnen bent met spreken, zul je denken, wat 
je zegt. Je denkt, wat je zegt, dat wil zeggen, je kunt denken, wat je zegt, dat wil 
zeggen, het is goed, dat je denkt, wat je zegt, dat wil zeggen, je moet denken, wat je 
zegt, dat wil zoveel zeggen, dat je denken mag, wat je zegt, als ook, dat je denken 
moet, wat je zegt, omdat je niet anders denken mag dan dat, wat je zegt. Denk, wat 
je zegt. 
 
8. Hamlet/Shakespeare 
Zijn of niet zijn, dat is de vraag:  
Of het nobeler is in de geest te lijden  
Aan de slingers en pijlen van het dolle lot  
Of op te staan tegen een zee van plagen  
En er zo een eind aan maken. Sterven; Slapen;  
Niks meer; en gesteld dat slaap het eind is   
Van hartzeer en de duizend aardschokken  
Die ons erfdeel zijn, dan is het een slot  
Waarvoor je zou tekenen, sterven slapen!  
Slapen! Wie weet dromen, ja, dat is het hem!  
Want wat ga je dromen in die slaap des doods,  
Eenmaal van dit aards ongerief verlost?  
Dat houdt ons tegen: het ontzag daarvoor 
Houdt de ellende een leven lang in stand: 
Waarom van de tijd zweep en hoon verdragen, 
De krenking van dwingeland en windbuil, 
Liefdesverdriet, de traagheid van de wet, 
Ambtelijke lompheid en de trappen na 
Waarmee prutsers verdiensten belonen, 
Als je dat alles jezelf kan kwijten 
Met niet meer dan een priem? Waarom zwoegen, 
Steunen, zweten onder een zwaar leven, 
Als je niet bang was voor iets na de dood, 
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Het onontdekte land waarvan geen mens 
Ooit terugkeert, waardoor je wil verlamt 
En je liever de pijn duldt die je hebt 
Dan te vluchten naar één die je niet kent? 
Zo maakt denken lafaards van ons allemaal, 
en zo krijgt blakende slagvaardigheid 
de ziekelijke kleur van loos gepeins, 
en ondernemingen van groot gewicht 
raken door die omzichtigheid uit koers 
en verliezen de naam van daad. -- Maar stil nu! 
De mooie Ophelia! -- Nimf, gedenk 
In jouw gebeden al mijn zonden. 
 
9. Im Dickicht der Städte/Brecht 
garga: 
ik ga weg 
er is een man die beledigt een andere man 
dat is niet zo plezierig voor die andere man 
maar die ene man is bereid zijn hele houthandel weg te geven 
alleen om het voorrecht te hebben de andere man te beledigen 
dat maakt de dingen alleen nog maar onplezieriger 
de beledigde man moet weg kunnen, vind ik 
maar dat zou te plezierig zijn voor die ene man 
misschien kan hij al niet meer weg 
maar in ieder geval moet hij vrij zijn 
nee wij zijn niet vrij 
het begint al 's ochtends met het kopje koffie 
of met een pak slaag omdat je een aap bent 
en de tranen van de moeder zijn het zout in de pap van de kinderen 
en hun hemden worden gewassen in haar zweet 
alles ligt vast tot in de ijstijd 
en de wortel zit in je hart 
maar je wilt je handen vrij hebben  
en je met huid en haar ergens in storten 
en niet in iets vaags 
maar dan merk je dat je al betaald bent 
ingeschreven, afgestempeld en gekocht tegen een goede prijs 
je hebt geen enkele vrijheid 
zelfs niet om er aan onderdoor te gaan 
 
10. Im Dickicht der Städte/Brecht 
marie: 
wat praat je nou 
zo ben jij dus 
je bent me nu al aan het vergelijken 
waarom heb ik dat niet meteen gezien 
heb ik geen ogen in m'n kop   
god, wat een armoe 
en wat is dit ook voor kamer   
de regen klettert op het bed 
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en er is geen brood meer 
en het behang valt van de muur 
jij hebt geen gevoel 
smaakt mijn liefde je niet 
ik ga weg 
op en neer 
bij ieder woord krimp ik in elkaar 
op en neer 
en het op is er alleen maar 
dat je niet afstompt van het neer 
laat me met rust 
of windt het je op mij te zien huilen 
wat weet jij er nou van 
hoe het door je heen snijdt 
en hoe het maar doorgaat en doorgaat 
bij wie kan ik dit kwijt   
kijk dan hoe mijn wimpers trillen 
vol tranen 
ik ben geen lady 
hou je vooral niet in 
sla er maar op los 
ik ben toch maar een hoer 
god, wat moet ik lachen om jou 
jij bent zo dom   
denk jij dat ik van je hou   
hoe die d'r bij zit, 
en zijn sigaartje gaat uit, 
maar z'n bek blijft open staan 
doe je bek dicht 
hoe heb jij kunnen denken dat ik van jou houd 
en jou niet haat 
als de eenzaamheid 
met je vieze kamer 
en je waardeloze manier van doen 
heb je je handen wel gewassen 
lachwekkend 
hier word ik echt vrolijk van 
jij hebt mij uit de goot geraapt, toen ik daar hulpeloos lag 
goeie zaken gedaan 
ik was goedkoop 
ik hoefde niet naar de schouwburg 
en niet op stand te wonen 
en nu is het weer niet goed, dat ik van je hou 
jij kan niet eens een vrouw bij je houden die door een ander is weggegooid 
kliekjesvreter   
stofzuiger   
een stand-in met een sigaartje   
(ze doet een sjaal om en gaat weg) 
 
 



	 6	

11. Fantasio/de Musset 
Om nergens meer in te geloven, mijn vriend, moet je heel wat hebben gezien. 
Waar wil je dat ik naar toe ga? Kijk naar die oude uitgerookte stad; er zijn geen 
plekken, geen straten, geen stegen waar ik niet dertig keer heb rond gezworven; er 
zijn geen straatstenen waar ik niet mijn hakken aan gesleten heb, geen huizen 
waarvan ik niet weet van welk meisje of van welke oude vrouw het domme hoofd is 
dat zich eeuwig achter het raam aftekent; ik zou niet weten hoe ik een stap zet 
zonder over mijn stappen van gisteren te lopen; mijn lieve vriend, deze stad is nog 
niets vergeleken met mijn brein. Alle hoeken ervan zijn mij honderd keer meer 
bekend; alle gangen, alle gaten van mijn fantasie zijn honderd keer meer uitgeput; ik 
ben er op nog honderd andere manieren doorheen gewandeld, door dit haveloze 
brein, ik haar enige bewoner! Ik ben dronken geworden in alle kroegen; ik ben er 
doorheen gereden als een alleenheerser in een gouden koets; ik ben er doorheen 
gedraafd als een goede burger op een vreedzame pakezel, en nu durf ik er alleen 
niet naar binnen te gaan, als of ik een inbreker ben met een dieven-lantaarn in de 
hand. 
 
 
 
 
 
 


