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Voor u ligt een informatiepakket van de musical ‘DUBBELLEVEN’. Hierin vindt u: 

 

 korte samenvatting van het verhaal 

 een overzicht van alle rollen 

 een overzicht van alle muziek 

 fragmenten uit het script: 

 liedteksten van een van de liedjes 

 een voorbeeld van de bladmuziek voor zang en piano 

 informatie over inhoud en prijs van het volledige pakket en hoe u dit kunt bestellen. 

 

Bij het informatiepakket hoort ook een cd. Hierop staan samples van de muziek uit de musical en voorbeelden van 

instrumentale begeleidingen zonder zang.  

 

Met de aankoop van de complete musical verwerft u ook het recht om deze musical op te voeren binnen de kaders 

van uw school of vereniging.  

U bent daarbij vrij om uw eigen artistieke inzichten te gebruiken om van dit pakket een mooie voorstelling te ma-

ken. De teksten zijn de leidraad van het verhaal, maar kunnen naar believen worden aangepast of uitgebreid. Zo 

kan een aantal rollen worden aangepast aan jongens of meisjes. 

 

Mocht u aanvullende vragen hebben, schroomt u dan niet om contact met me op te nemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Hans Tobel. 
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KORTE SAMENVATTING VAN HET VERHAAL 

De ouders van Esther zijn gescheiden. Daarom heeft Esther eigenlijk twee levens: een bij haar moeder en een bij haar vader, 
waar ze elk weekend naar toe gaat. Esther vindt dat niet altijd even leuk, zeker niet omdat haar ouders nog steeds ruzie maken, 
meestal over haar. Als haar vader haar een avond alleen laat omdat hij moet werken, moet Esther kiezen tussen haar geweten 
en haar verlangens. Ze kiest het laatste en nodigt een aantal kinderen uit. Ze kent ze eigenlijk niet zo goed, maar het blijken goe-
de vrienden te worden. Ze nemen namelijk bier en sterke drank mee en daarom wordt het heel gezellig. Dan ontdekt Esther ook 
nog eens dat haar vader een nieuwe vriendin heeft. Esther vindt steeds meer troost in alcohol en komt regelmatig ’s avonds 
dronken thuis. Dat leidt niet alleen tot ruzies, maar ook tot problemen op school. Wanneer haar ouders realiseren dat hun eigen 
gedrag sterk van invloed is op hun dochter komt uiteindelijk alles toch weer goed. 

TOTAAL OVERZICHT 

1 akte, 16 scènes 
Speelduur: 75 minuten 
Aantal rollen: 16 
Aantal muzieknummers: 13 
Doelgroep: 9-14 jaar. 

OVERZICHT ROLLEN 

personage beschrijving J/M soort rol Zang 

Esther Faber  M hoofdrol JA 

Jan Faber Vader van Esther J grote rol JA 

Ria Broekhuyzen Moeder van Esther M grote rol JA 

Geweten het geweten van Esther M grote rol JA 

Verlangen het verlangen van Esther M grote rol JA 

Els Verhoef de vriendin van Jan M kleine rol NEE 

Angela ‘vriendin’ van Esther M kleine rol NEE 

Thomas vriend van Angela J kleine rol NEE 

Nikki vriendin van Angela M kleine rol NEE 

Sem vriend van Nikki J kleine rol NEE 

Moniek kunstzinnige vriendin van Ria M kleine rol JA 

Ans vriendin van Ria M kleine rol JA 

Carlijn vriendin van Esther M kleine rol JA 

Saïda vriendin van Esther M kleine rol NEE 

Mevrouw Neuteboom lerares van Esther M kleine rol NEE 

Annette/Stefan klasgenootje van Esther J/M kleine rol NEE 



1. Ouverture instrumentaal 1:18 

2. Dubbelleven Esther 3:06 

3. De Baas Esther, Geweten en Verlangen 2:32 

4. Intermezzo 1 instrumentaal 0:55 

5. Ziek Esther, Geweten en Verlangen 1:12 

6. Positief! Ria, Moniek en Ans 2:05 

7. Mijn Kind Jan en Ria 2:50 

8. Intermezzo 2 instrumentaal 0:55 

9. Jazz instrumentaal  0:22 

10. House instrumentaal 1:04 

11. Gelukkig Esther 2:46 

12. Respect (Finale) Allen 2:21 

13. Finale instrumentaal 1:56 

 TOTALE DUUR 24 minuten 

OVERZICHT  MUZIEK 
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DELEN VAN HET SCRIPT 

 
N.B. ‘Links’ en ‘rechts’ zijn gezien vanuit de zaal. 

 

 

Scè nè 1 
 
PERSONAGES 

MOEDER 

ESTHER 
 

 

Doek open. Op het toneel een grote witte lijn die het toneel in twee helften verdeelt. Zowel op de linker- als op 

de rechterhelft zien we een kinderkamer. Bed, kastje, stoel, tafel. De linkerkamer is de kamer van Esther bij 

haar moeder, rechts bij haar vader. Esther is in de linkerkamer (moeder) een tas met spullen aan het inpak-

ken. 

 

Moeder komt gestrest op (Links) 

 

MOEDER 

 Heb je alles? Toe schiet een beetje op. Je vader komt  je zo halen. 

 

ESTHER 

 Weet ik toch. Ik ben toch niet zomaar mijn spullen aan het inpakken. 

 

MOEDER 

 Denk aan je wiskundeboek. Vorige keer had je een 3 omdat je het hier had laten liggen. 

 

ESTHER 

Ik kom tóch niet aan mijn huiswerk toe. Pap wil alleen maar de hele tijd leuke dingen doen. Gezellig sa-

men. Quality Time noemt hij dat.  

 

MOEDER 

Neem nou meehee. Hier. En heb je je schriften? En moet je een knuffel mee? O ja, en je pyjama! 

 

ESTHER 

 Ik hoef geen pyjama mee. Pap wil toch dat ik naakt slaap. 

 

MOEDER 

 Nou dat scheelt weer in de was. ...hè, wat zei je? Naakt? 

 

ESTHER 

 Nee mam, dat is een grapje. Ik héb daar toch al een pyjama? Dan hoeft deze niet mee. 

 

MOEDER 

 1 
1
3 

OUVERTURE 
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ESTHER 

Doe nou niet, anders krijgen jullie wéér ruzie. Het was maar een grapje. Doe niet zo gestrest. 

 

MOEDER 

Gestrest, vind je het gek? Als jij niet klokslag 6 uur op de stoep klaar staat dan krijg ik dat weer van je 

vader om mijn oren. Dan gaat dat weer van zijn omgangstijd af. En dan gaat hij je met opzet een uur te 

laat thuisbrengen. En dan krijgen we weer ruzie. Dus als wij straks ruzie krijgen is het jouw schuld, 

 

ESTHER 

Tuurlijk is het mijn schuld. Altijd is het mijn schuld. Júllie maken toch ruzie? Laat mij er dan buiten alsje-

blieft. 

 

MOEDER 

 Schiet nou maar op en klets niet zo veel.  

 

Moeder geeft Esther een rol koekjes. 

 

 Hier, neem dit ook mee. Voor als je honger hebt. 

 

ESTHER 

 Ik krijg heus wel te eten hoor. Pap wil tenminste wél met me naar MacDonalds. 

 

MOEDER 

 Friet en hamburgers. Dat is toch geen eten voor een kind in de groei? Eet je wel groente? 

 

ESTHER 

Mam, ik eet bij jou twee weken lang groente. Als ik dan een keer naar de Mac mag, ga ik daar heus niet 

dood van. Dan hadden jullie niet moeten scheiden. Dan had je me elke dag groente kunnen geven. 

 

MOEDER 

Je weet dat het niet anders kon. Je vader en ik zijn uit elkaar gegroeid. Het ging niet meer tussen ons. 

 

ESTHER 

 Ja, dat heb ik gemerkt. Zo, ik ben er klaar voor. 

 

MOEDER 

 kijkt op haar horloge 

 Nou, da’s ook maar net op tijd. Kus! 

 

Esther kust haar moeder en gaat af. 

 

Lichten uit 
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Scène 3 
 

Kamer bij Vader. Esther komt op. 

 

ESTHER 

 Was dat Mama? 

 

VADER 

 Ja, je moest de groetjes hebben.  

Zo meissie, fijn dat je weer thuis bent. 

 

ESTHER 

 Ja, Pap. 

 

VADER 

Wat is er? Ben je niet blij weer gezellig hier te zijn. Je hebt je oude huis toch zeker wel gemist. En mij? 

 

ESTHER 

 Natuurlijk Pap. 

 

VADER 

Nou, dat gelukkig maar. Ik heb jou ook gemist. Ontzettend. Wil je niet liever hier komen wonen? Hier 

heb je een veel grotere kamer. En een bad. en een tuin. Dat heb je bij je moeder allemaal niet. En ik zou 

het ook wel gezellig vinden. 

 

ESTHER 

Pap, die discussie hebben we al gehad. Jij en mama hebben samen alles geregeld. Jullie hebben alles 

verdeeld. De meubels, de schilderijen, de kasten, het servies, de broodrooster. En mij. Mij hebben jullie 

ook verdeeld. Staat keurig in het convenant: “Elf dagen bij moeder en eens in de veertien dagen een 

weekend bij vader, van vrijdag 18 uur tot zondag 18 uur. Uitzonderingen in onderling overleg en goed-

vinden.” Maar mij hebben jullie niets gevraagd. Jullie hadden het zo druk met jullie eigen dingen dat 

jullie mij niets hebben gevraagd. 

 

VADER 

Nou, sorry hoor. Maar zullen we het over iets anders hebben? Je bent hier maar twee dagen, het moet 

natuurlijk wel gezellig blijven.  

 

Vader doet overdreven enthousiast. 

 

Ha, heerlijk, twee dagen lekker voor onszelf. Gezellig hè? Wat zullen we voor leuks gaan doen? Zullen 

we een spelletje gaan doen? Ik weet het: we gaan rummycuppen! 

 

ESTHER 

 Nee Pap, ik moet nog huiswerk maken. Ik heb volgende week drie toetsen. 

 

VADER 

Huiswerk? Had je dat niet bij je moeder kunnen maken? Da’s toch zonde van onze tijd? We hebben al 

zo weinig tijd samen. Nee, kom we gaan rummycuppen. Gezellig. 

 

Vader pakt het rummycupspel en gaat aan de tafel zitten. 
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VADER 

Kom Esther, ga zitten. Nemen we straks een colaatje erbij. En een chippie. Dat vindt papa cool. 

 

ESTHER 

 Toe Pap, dat kan echt niet. ‘Cool’ zeg je niet. 

 

VADER 

 Hoezo niet? Jullie pubers zeggen dat toch zo? Cool, vet, lauw, dik, gaaf? 

 

ESTHER 

 Ja. Wij pubers zeggen dat. Volwassenen dus niet. Volwassenen zeggen ‘mieters’. 

 

VADER 

 Nou, weer wat geleerd. Wat heb ik toch een knappe dochter. 

 

Vaders telefoon gaat. Vader neemt op. 

 

VADER 

 Met Jan.......Wat?............Nee?......Nee toch?.........Ja?...........O, geweldig. Ik kom meteen!... 

 

Esther kijkt hem boos aan. 

 

VADER 

......Ja, ehm, hoewel,......eigenlijk.......Ja weet je, ik heb mijn dochter dit weekend...........Dertien............Ja, 

je hebt gelijk...........ja natuurlijk kan ze best een uurtje alleen.......ja, goed. Okee, je ziet me over een 

halfuurtje. Ja. Tot straks. 

 

Vader hangt op 

 

 Lieverd, Pap moet even naar kantoor. Er is een hele belangrijke order binnen.... 

 

Esther staat boos op en loopt weg. 

 

ESTHER 

 Laat maar Pap. Je hoeft het niet uit te leggen. Je werk is nou eenmaal belangrijker dan ik. 

 

VADER 

Ja, natuurlijk niet. Jij bent veel belangrijker. Maar dit is óók belangrijk. Papa moet wel centjes verdienen. 

Zeker nu je moeder steeds zoveel alimentatie wil. Papa is heel snel weer terug. Echt waar. Een uurtje 

maar. 

 

ESTHER 

Dat kan niet Pap, je doet er al een half uur over om te komen, half uur weer terug, dat is een uur en dan 

heb je nog niets gedaan. Nee, dat wordt zeker half twaalf. 

 

VADER 

Nou ja, dan spelen we morgen toch Rummycub? O ja, hier heb je een tientje. Haal maar een patatje. Om 

de hoek is een snackbar. 

 

Vader geeft Esther geld. 

 

ESTHER 

 Pap, ik heb hier twaalf jaar gewoond. Ik weet waar de snackbar is.. 
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Esther drukt haar telefoon uit. Dan kiest ze een nieuw nummer. Ze krijgt geen verbinding. 

 

ESTHER 

Neem nou op…….Voicemail…..Muts! Waarom neem je niet gewoon op als ik je bel. Shit, wie moet ik dan 

bellen. Heb ik ergens nog een vriendin? Ellie? Nee, die komt toch niet. Eh………Lisa dan….O nee, die zit 

zelf bij haar vader. En die woont in Lelystad, dus dat is ook geen succes. En dan is er niemand meer 

over en zit ik me hier dus helemaal alleen te vervelen. Nou ja, ik zou Angela kunnen bellen? Vooruit, 

liever Angela dan helemaal alleen. 

 

Ze kiest weer een nummer. 

 

ESTHER 

Ja, hoi, met mij……Esther?.......Je weet toch wel? Van school…..ja, die Esther ja. Hé, heb jij zin om langs 

te komen. Ik zit alleen vanavond……..Ja, ik ben alleen thuis…….ja, er is drank in huis…eh, cola, sinas, 

eh, spa rood……watte?.......Ja hoor, neem maar mee. Wordt het toch nog gezellig, wie zijn het?........Nee, 

ken ik niet…….Ze zijn leuk……Oké dan…….Ja hoor, tot straks……nee, Lepelaarstraat 15. Ik zit bij mijn 

vader…….Nee, natuurlijk is die er niet. Die is er nooit…….Ja, doei. 

 

Geweten komt op. 

 

GEWETEN 

 Dat had je dus beter niet kunnen doen. 

 

ESTHER 

 Hè? Wie ben jij? 

 

GEWETEN 

 Ik ben je geweten. Dat deel van jezelf dat er voor zorgt dat je alleen goede dingen doet. 

 

ESTHER 

En dat me komt lastig vallen als ik iets gedaan heb zeker. Laat me met rust. Ik wil geen last hebben van 

mijn geweten. 

 

 

 

GEWETEN 

Precies. Dus daarom moet je niet zomaar mensen uitnodigen in het huis van je vader. Mensen die je 

niet eens goed kent. 

 

ESTHER 

Wel waar. Angela zit bij mij op school. En Thomas ook. Geloof ik. En bovendien, het is toch ook mijn 

huis? 

 

GEWETEN 

 Dus je vader vindt het goed? 

uit SCÈ NÈ 4  

Informatiepakket DUBBELLEVEN 



ESTHER 

 Nou en? Hij is er toch niet? En waarom heb je me dan niet tegengehouden? Je bent toch  mijn gewe-

ten? 

 

Verlangen komt op 

 

VERLANGEN 

 Dat is mijn schuld. 

 

ESTHER 

 En wie ben jij nou weer? 

 

VERLANGEN 

Ik ben je verlangen. Ik ben alles wat je graag wilt hebben en alles wat je graag zou willen doen. Tenmin-

ste, als je geweten me niet tegenhoudt. 

 

GEWETEN 

Gelukkig doe ik dat meestal wel. Door mij blijf je in evenwicht. Door mij blijf je gezond. Als je háár (ze 

wijst naar Verlangen) altijd haar zin zou geven, zou het niet goed met je gaan. 

 

VERLANGEN 

Alsof het altijd alleen maar mijn schuld is. Door hun geweten komen mensen met zichzelf in de knoop te 

zitten. Dan gaan ze overal over nadenken. En de voordelen en de nadelen tegen elkaar afwegen. Bah! 

Zonder geweten is het leven veel makkelijker. 

 

GEWETEN 

 Zonder mij wordt haar leven een ramp. 

 

VERLANGEN 

 En wat is het nu dan? Rozengeur en maneschijn? 

 

GEWETEN 

 Nee, maar dat is jouw schuld. 

 

 

VERLANGEN 

 Nee, jouw schuld. 

 

GEWETEN 

 Nietes! 

 

VERLANGEN 

 Welles! 

 

ESTHER 

 Stop! Jullie maken me gek! 

GEWETEN 

 Zie je wel. 
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Scè nè 9 
 

Esther komt op, ze sluipt haar kamer bij moeder binnen. Ze heeft gedronken en praat daarom een beetje moei-

lijk. 

 

ESTHER 

Sjo…..voorsjichies….heel sssjacchiesj…andersj wordt mama wakker…..nee, dat willen we niet. Mama 

wakker isj mama boosj. O, o. Waarom draait de kamer sjo? De kamer draait andersj nooit sjo. 

 

Ze wil op bed gaan zitten maar stoot onderweg tegen haar stoel, die omvalt. Esther legt haar vinger op haar 

lippen en praat tegen de stoel. 

 

ESTHER 

 Ssssst! Niet sjoveel lawaai maken! Sjoute sjtoel. Sjtoute, sjtoute sjtoel. 

 

Ze zit op bed en laat zich zijwaarts omvallen. Dan komt moeder op. 

 

MOEDER 

 Esther? Esther waar zat je? Ik was doodongerust. 

 

ESTHER 

 Hoi mama. Sjachtjes hoor, anders wor- je wakker. 

 

MOEDER 

 Waarom praat je zo raar?  

 

Moeder gaat naar Esther toe en ruikt aan haar adem. 

 

MOEDER 

Jessus, Esther, je hebt gedronken. Kijk me aa. Ga eens rechtop zitten. Ben je dronken? Had je vader 

dan toch gelijk? 

 

Ze trekt Esther overeind. 

 

ESTHER 

Whoo. Mama? Ik wisjt niet dat je een tweelingzusj had. Gesjellig met z’n tweeën. Hallo, ik ben Esjter en 

jij,….jij bent dusj mijn tante. 

 

Esther steekt haar hand uit in het luchtledige naast haar moeder. 

 

MOEDER 

 O Esther lieverd, wat heb je gedaan?  

 

ESTHER 

Feessie, bij Ansjela. En Thomasj en Nikki en Sjem. Sjem isj aardig. Allemaal aardige mensjen. Gesjellige 

mensjen. Gesjellig feessie.  

 

Moeder zegt niets en loopt af.  

 

ESTHER (blijft moelijk praten) 

Mama weer weg? Zo is ze er, en zo is ze weer weg. Hopla. Net een tovertruc. Net als de kamer. Is ook 

tovenarij. De kamer hoort niet te draaien. 
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Scè nè 12 
 

Huis van Vader. Els komt op, gekleed in een herenbadjas. Ze scharrelt wat rond in de kamer. Even later komt 

Esther op. Als ze elkaar zien schrikken ze allebei. 

 

ESTHER 

 Wie ben jij? Wat doe je hier? 

 

Els komt met uitgestoken hand op Esther af 

 

ELS 

 Hallo, ik ben Els Verhoef.  

 

ESTHER 

 Wat doe je in mijn huis?  

 

ELS 

Ik ben de vriendin van je vader. En jij moet Esther zijn. Ach, ik heb al zoveel over je gehoord. 

 

ESTHER 

Ik anders nog helemaal niets over jou. Sinds wanneer heeft Pap een vriendin? En waarom heeft hij daar 

niets over verteld? 

 

Vader komt op 

 

VADER 

 Ah, jullie hebben al kennisgemaakt, zie ik. 

 

ESTHER boos tegen Vader 

 Wat moet dat mens hier?  

 

VADER 

Zeg jij eerst maar eens wat jij hier eigenlijk doet? Je hoort na school direct naar je moeder te gaan. Je 

hebt huisarrest weet je wel. Omdat je een week gespijbeld hebt. 

 

ESTHER 

Ik kwam mijn wiskundeboek halen. Dat had ik laten liggen. En zonder wiskundeboek kan ik mijn huis-

werk niet maken, weet je. En ik moet slim en knap en briljant worden en braaf zijn en mijn huiswerk 

maken. Maar dan heb ik wel mijn wiskundeboek nodig. Maar ik snap het al. Je wilde het gewoon ge-

heim houden hè? Ik mocht het niet weten zeker. Daarom mocht ik dus niet bij jou komen wonen. En 

wanneer was je van plan om me haar aan je voor te stellen? Hè? Wanneer mocht ik weten dat je een 

vriendin hebt? Als jullie gaan trouwen? 

 

VADER 

Toe Esther, doe niet zo raar. Papa heeft ook een leven. Het was er gewoon nog niet van gekomen. Papa 

was er nog niet helemaal zeker van, wat hij precies voor Els voelt. 

 

ELS 

 Nou, dank je wel. 
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VOORBEELD LIEDTEKST 
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2. Dubbèllèvèn 
ESTHER   

Vorig jaar vertelde mam, dat zij het huis uit ging,  
Omdat het met mijn vader toch echt niet langer ging.  
Dus gingen we verhuizen, naar een straat wat verderop,  
Maar sinds die dag staat wel mijn hele leven op zijn kop.  
 
Ook mijn knuffels zijn gescheiden, wonen niet meer bij elkaar.  
Een paar die heb ik meegebracht, maar de anderen zijn daar.  
Er zijn kinderen die hebben niets en zi jn daarmee tevree.  
Wat moet ik dan gelukkig zijn: ik heb van alles twee!  
 
refrein:  
Twee huizen en twee kamers,    
Twee levens naast elkaar.    
Twee kasten en twee bedden,    
Twee ouders uit elkaar.     
 
Bridge:  
Twee kamers is een beetje raar.  
Mijn spullen staan nu hier en daar.  
Ik heb dan ook een heleboel  
wat dubbel is.  
De weekends zijn al lang verdeeld.  
Mijn leven is nu opgedeeld.  
Ik heb dan ook een vreemd gevoel  
dat dubbel is.  
 
refrein  
 
Ik leid een dubbelleven, maar voel me toch alleen  
Want mijn vader en mijn moeder zi jn samen niet meer één.  
Bij de een ben ik heel anders dan ik bij de ander ben.  
Zo anders kan ik zi jn, dat ik mezelf soms niet herken.  
 
En welk van die twee huizen is nu eigenlijk van mij?  
Ik voel me nergens echt meer thuis, maar ik hoor bij al lebei.  
Bij Mama op een flatje, bij Pap een heel groot huis.  
Twee plaatsen om te wonen, maar nergens ben ik thuis.  
 
refrein:  
Twee huizen en twee kamers,  

Twee levens naast elkaar.  
Twee kasten en twee bedden,  
Twee ouders uit elkaar.  
Twee ouders uit elkaar.  
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VOORBEELD BLADMUZIEK 



INFORMATIE OVER HET VOLLEDIGE PAKKET 

 

Als u overgaat tot aanschaf van de musical, dan ontvangt u: 

 Eén handig pakket met script, bladmuziek en cd met alle muziek 

 Volledig script op A4-formaat 

 Alle liedteksten ook op aparte bladen 

 Bladmuziek (zang+piano) 

 cd met alle muziek , zowel ingezongen als de instrumentale begeleidingen. 

 Al het drukwerk ontvangt u in een handige multomap. Alles is enkelzijdig afgedrukt. Het losbladig systeem 

vereenvoudigt het kopiëren. 

 

U hoeft geen aparte tekstboekjes te bestellen. U kopieert gewoon zelf zoveel als u nodig heeft! 

 

Prijs: 

Basisset, incl. script, losse liedteksten, bladmuziek (zang+piano) en cd    € 119,- 

 Exclusief verzendkosten (€ 6,75 binnen Nederland) 

 

U kunt bestellen via  

internet: www.tobramuziek.nl  

mail: info@tobramuziek.nl 

telefoon: 06-54 38 32 35 
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