
 AUDITIE KING LEAR JR 1415– MONOLOOG OM VOOR TE BEREIDEN 

 
ALS JE EEN JONGEN BENT, BEREID DEZE MONOLOOG DAN VOOR: 
 
Een buitenechtelijk kind baalt ervan dat hij wettelijk de mindere is van zijn halfbroer… 
 
Thou, nature, art my goddess; to thy law my services are bound.  
Omdat mijn moeder niet de echtgenote van mijn vader is, ben ik een onecht kind.  
On-echt. Waarom ben ik de lul van die pestpokken wetten? 
Alleen omdat mijn broeders moeder wel met mijn vader was getrouwd?  
En ik twaalf maanden later kwam? 
Waarom ben ik een on-echt kind? Waarom bastaard? Waarom laag?  
Terwijl ik in alles even goed ben, beter zelfs. 
 
Mijn vader vond mijn moeder lekker.  
Ik ben uit heftigheid geboren, verwekt in een schuddend bed  
Niet tussen slaap en wakker worden zoals mijn broer.  
 
Kortom. Een brief. 
 
Beste, echte broer, ik wil je land. 
(Echt een mooi woord trouwens, ‘echt’.) 
Heeft deze brief succes en lukt mijn plan,  
dan sta ik, de on-echte lage bastaard, binnenkort boven de echte.  
Ik groei, ik bloei.  
Now, gods, stand up for bastards! 
 
 

 
ALS JE EEN MEISJE BENT, KIES DAN EEN VAN ONDERSTAANDE MONOLOGEN TER VOORBEREIDING: 
 
Een vader vraagt zijn dochters te zeggen hoeveel ze van hem houden. Dit zijn de antwoorden: 
 
Dochter 1: 
 
Ik hou meer van je dan woorden kunnen zeggen.  
Meer dan van mijn eigen ogen, mijn lucht en mijn vrijheid.  
Meer dan van wat ook waarde heeft, kostbaar of zeldzaam.  
Net zoveel als het leven, gezondheid, schoonheid en eer.  
Ik ben het meest liefhebbende kind ooit.  
Geen vader heeft ooit een beter kind gehad.  
Mijn liefde voor jouw maakt me ademloos en sprakeloos… 
 
Dochter 2: 
 
Papa, 
u bent mijn  verwekker, u heeft me opgevoed en van me gehouden. 
Ik doe alles wat een dochter moet doen. 
Ik gehoorzaam u, ik hou van u en ik hou uw eer hoog, whatever that may mean. 
Waarom hebben mijn zusters vriendjes terwijl ze zeggen dat al hun liefde voor u is, vader? 
Als ik ga trouwen gaat de helft van mijn liefde en mijn trouw naar mijn man. Simpel zat. 
Sure, I shall never marry like my sisters, to love my father all. 


