
 

 
Monoloog auditie Talentenklas Theater 2021 
 
 
Kies je karakter: Rosa of Ronald. 
 
Hallo, 113 zelfmoordpreventie?...  
Ja, ik blijf hangen.  
Ja, ik ben er nog.  
Ik wil echt geen zelfmoord plegen hoor maar ik heb iemand nodig om tegen te praten.  
Ik hoop dat u het niet erg vindt dat ik deze lijn bezet houd terwijl er misschien allerlei mensen 
met doorgesneden polsen proberen om u te bereiken…  
Ehh… ik zit op mijn keukenvloer... 
Nou, er staan een paar schoonmaakmiddelen in het gootsteenkastje, maar die zal ik nooit 
opdrinken.  
Ik heb twee dochtertjes en een man/vrouw. En verder heb ik negen zussen.  
Ja dat verstond u goed.  
Ik heb ergens gelezen dat jullie niet mogen ophangen, klopt dat? 
Nee, gewoon een vraag… 
Nou het zit dus zo… 
William/Wies gaf mij voor onze laatste trouwdag het boek; ‘Voor als hij er niet meer is’.  
Ik dacht eerst dat hij/zij ziek was, dat hij dood ging, Blijkt dat het voor vrouwen/mannen is die 
gaan scheiden van hun man/vrouw! Dat was dus Williams/Wies z’n fantastische manier om 
mij duidelijk te maken dat hij/zij wil scheiden  
Nu blijft hij/zij dus zoveel mogelijk van huis, hij/zij repareert mijn blender niet  
Hij/zij moet de hele tijd overwerken en ik kan me niet herinneren wanneer hij/zij me voor het 
laatst heeft aangeraakt 
Weet je, jij bent echt een engel dat je al die tijd naar mij luistert.  
Ik zou je best willen ontmoeten…  
ja, dat kan ik me voorstellen, dat jullie anoniem zijn…  
Morgen bel ik met een van mijn zussen. Ja beloofd.  
Misschien laat ik ze gewoon niet genoeg weten hoe slecht het met mij gaat de afgelopen 
weken. Een van mijn negen zussen. Ja negen. 
Ja. Nee. Ja komt goed 
Nou, Tot ziens dan maar 
Ja, dan ga ik nu ophangen 
Ja, nu echt 
Oké 
Dag  
 
[Rosa/Ronald hangt niet op] 
 
Ja, ik ben er nog  
Jullie mogen niet op hangen he 
Ja oké nu ga ik echt ophangen 
Ja oké  
Dag  
 
[Rosa/Ronald hangt op] 
 


