
MONOLOOG 1 – VOOR JONGENS 

Fragment uit “Een Zusje” van Tijl Dauwe 
 
Nog een zusje???!!! Heeft iemand mij ooit gevraagd of ik nog een zusje wilde? Ik heb er al drie, 

moesten jullie nu zo nodig nog eentje aan jullie verzameling toevoegen? Ma? Pa? Hier moeten we 

écht even over praten. Ik bedoel, hier zijn toch pillen voor? We hadden het toch goed? Ik zou 

overblijven als de meisjes het huis uitgingen IK zou eindelijk alleen zijn met jou papa, daar hebben we 

het over gehad. En mama, ik wil niet onbeleefd zijn, maar ben je niet een beetje te oud om achter 5 

kinderen aan te lopen? En meisjes pa, VIER meisjes! Heb je wel eens gedacht aan wat dat gaat kosten 

als die allemaal gaan trouwen. Sorry hoor, maar ik ben érg teleurgesteld in jullie. Mijn leven is echt 

serieus voorbij. 

MONOLOOG 2 – VOOR MEISJES 

Fragment uit “Petra Pan” van Stijn De Wolf 
 
Ze stinken. Nee, echt ze stinken! Ik ken er zelfs die luide boeren laten. Soms ook scheten. En dan zie 
ik ze kijken en wegrennen alsof we ze niet gezien hebben. Alsof het ons, meisjes, wat kan schelen 
wat die jongens aan het doen zijn?!? Met hun skateboard en dat vechten, net kleine kinderen. Wij 
weten onze tijd wel beter in te vullen. Wij zijn tenminste met serieuze zaken bezig, zoals verliefd zijn. 
Ik ben zo graag verliefd. En later wil ik trouwen. En kinderen krijgen. Oompje Tom kan dat niet, die 
woont samen met een man. Maar ik wil wel kinderen krijgen. Samen met een lieve papa… Jaja. 
Kinderen. Ik kijk er al naar uit. Oh, nee! Je gaat me toch niet zeggen dat ik daar zo’n stinkende jongen 
voor nodig heb? 
 

MONOLOOG 3 – VOOR JONGENS EN MEISJES 

Fragment uit “Strenge Ouders” van Tijl Dauwe 
 
Mijn ouders? Streng? Bof..Niet écht! Ze hebben wel eens een keer mijn telefoon afgepakt toen mijn 

ouders op school hoorden dat ik in de klas steeds aan het whats app-en was. En toen ik een 5 had 

voor Nederlands haalden ze mijn TV van mijn kamer en moest ik ook mijn ipad afgeven. En ik kwam 

ook nog een keer te laat van een schoolfeest en toen kreeg ik een week huisarrest en geen internet 

meer op mijn kamer. Zonder mijn mobiel, facebook en twitter, dat is écht de hel! Dan kan ik met 

niemand praten, behalve …met mijn moeder. Dus toen begon ik tegen mijn moeder te praten. De 

hele dag door. Achter elkaar. Vanaf het moment dat ik van school kwam tot ik naar bed ging. Ze werd 

echt he-le-maal gek! Op de derde dag gooide ze mijn telefoon naar mijn hoofd. Ze zei: “…ga in 

godsnaam met iemand bellen die wel begrijpt waar je het over hebt!” Dus eh, sindsdien laten ze me 

alles doen wat ik wil. Cool hé? 


