
 

De vrouw van Stavoren 
Een musical in 4 bedrijven 

De spelers: 

Famke van Stavoren - Is de vrouw van Stavoren. Het is ideaal als zij door drie versies van 

haarzelf wordt vertegenwoordigd. Elk persona van De Vrouw heeft haar eigen leitmotif. 

1. Bekende Famke - Het bekende karakter van de fabel. Emotioneel. Famke 1  — Komt 

over als hebzuchtig, pragmatisch en autoritair.  

2. Logische Famke  - Een balans tegenover de eerste persona. Famke 2  — Competitief, 

energiek, koppig. 

3. Liefde Famke - Romantisch, zorgzaam en genereus. Famke 3  is gemotiveerd door 

liefde. 

 

Weduwnaar van Famke - Het spook van Famkes overleden man. 

De Kapitein - Famkes vertrouwde kapitein van haar vloot.  

Martijn - Famkes sterkste concurrent, vijand in de zaken.  

De matrozen - De matrozen, mannen van de stad, en de matrozen op het vloot van de kapitein.  

De vrouwen van de matrozen - Het hoofdkoor en dorpelingen.  

 

Bedrijf 1  - In de haven van Stavoren & Famke’s huis en kantoor 

Plaats: De haven van Stavoren is een typisch nederlandse drukke haven (denk aan Volendam) 

met een druk marktplein, een paar visboeren, een kaasboer, kraampjes met klompen, oliebollen 

etc. . . De schepen zijn aan de verste kant, terwijl het huis met Famke’s kantoor zich aan de 

andere kant van het podium bevindt.  

 

Scene 1: Openingslied met koor.  

De vissermannen gaan ervandoor denkend dat zij de alpha mannetjes zijn die alles in controle 

hebben, maar als ze vertrekken komen de vrouwen het podium op terwijl zij zingen over al het 

werk dat zij moeten doen om het huishouden en het dorpje in leven te houden.  

 

Deel 1 - Koor  

Deel 2 - De vrouw (Famke) verschijnt als 3 identiek verklede zangeressen. Willekeurige 

stemmen van het koor spreken elk van de Famke’s aan door dezelfde naam uit te spreken. 

“Mevrouw Famke, uw schepen zijn geolied. “Mevrouw Famke, uw scheepszeilen zijn getrimd.’’ 

“Mevrouw Famke, de biggen en hanen zijn afgeleverd aan uw vloot.’’ Famke 1 (en 2?) tikken af 

de zojuist vermelde daden, terwijl Famke 3 met de bloemen en kramen en met een beetje flirten 

mee bezig is. 

 

Aan het einde van de scène komt de kapitein ter podium en kondigt aan dat het vloot voorbereid 

is om te zeilen naar Nederlands-Indië.  



 

Deel 3 - Koor: De alledaagse commotie van de haven keert terug als gewoonlijk (net zoals in 

deel 1).  

 

 
 
 


