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Welkom 

 
 
Geachte lezer, 
 
Met groot genoegen heet ik u van harte welkom bij onze voorstelling ‘De Mikado’. 
Een voorstelling waarvan u vanavond vóór de schermen kunt zien dat er áchter de 
schermen heel hard gewerkt is. 
 
Laat ik mij even aan u voorstellen: mijn naam is Jannie Hofman, geboren onder de 
naam Van Zetten en al een tiental jaren lid van EDOG. Sinds een jaar ben ik 
voorzitter van het operettegezelschap. Dit jaar is het dus ‘mijn’ eerste echte 
voorstelling. Al is het woordje ‘mijn’ niet geheel op zijn plaats en moet ik hier ‘onze’ 
zeggen. Want dat EDOG bestaat uit een team fantastische mensen, zult u vanavond 
merken. Vele avonden zwoegen zijn vooraf gegaan aan deze voorstelling en ik wil 
allen bedanken die hieraan hebben meegewerkt. Tevens mijn dank voor iedereen die 
mij het afgelopen jaar gesteund heeft en van raad heeft voorzien en zeker niet op 
de laatste plaats voor onze donateurs en sponsors. 
 
Ik wens u allen veel plezier bij het beleven van ‘De Mikado’. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Jannie Hofman 
Voorzitter EDOG 
 
 
 

Sponsors bedankt 
 

Gemeente Diemen 
 

Donateurs Eerste Diemer Operette Gezelschap 
 
Kantoorboekhandel Vanderhoef Intratuin Wielinga 
 
Rijwielhandel van Staveren Ouke Baas autoverhuur 
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Dorpsplein 26, 1115 CW  Duivendrecht 
T: 020 – 690 02 93    F: 020 – 695 82 01 

E: info@schaapenzandvliet.nl 
I: www.schaapenzandvliet.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het bestuur van EDOG 

 
Voorzitter  Secretaris Penningmeester 
Jannie Hofman Dini Knies Rens Tas 
020-632 6265 020-690 7252 020-699 2723 

 
2de Secretaris  Algemeen lid  Correspondentieadres 
Julia Klarenbeek  Linda Kooi  Joh.v.Soesdijkstraat 191 
020-695 3169  020-416 2593  1111 AZ  Diemen 
 
 Website E-mail 
 www.edog.nl info@edog.nl 
  
 

Huishoudelijke mededelingen 
 
 Op last van de brandweer is het verboden in de zaal te roken. 
 De eerste rij is gereserveerd voor genodigden en de rijen 2 t/m 11 zijn 

gereserveerd voor donateurs. 
 Tien minuten voor aanvang worden deze rijen vrijgegeven voor het overige 

publiek. 
 Tijdens de voorstelling verzoeken wij u gebruik te maken van de toiletten in 

de hal en naast de kantine. 
 Het is niet toegestaan bij het fotograferen tijdens de voorstelling te 

flitsen. 
 U wordt verzocht uw mobiele telefoon uit te schakelen. 
 Eenmaal verkochte toegangskaarten worden niet retour genomen. 
 
 

Openbaar vervoer 
 
Het Diemer Operette Theater (sporthal Prins Bernhardlaan 2) is te bereiken met: 
 

Tramlijn 9 halte Nic. Lublinkstraat. 
Buslijn 136 halte Prins Bernhardlaan. 

 



6 * EDOG *  * EDOG * 7 

 
 

Radio Diemen 
 

 24 uur per dag op de 
kabel 

FM 103,3 
 

Met informatieve -, 
culturele - en 

muziekprogramma's 
waaronder 

Diemer Blut. 
 

Tel 020-400 0114 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

SAM’S BODYFASHION 
voor lingerie, nachtkleding, 

 bad- en beenmode. 
Diemerplein 48 

1111  JG  Diemen 
Tel: 020-690 5909 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Kruidenhof 26, 1112 PB  Diemen, Tel. 020-6904928 
 

Onze openings-, sluitingstijden zijn: 
Ma. t/m Vr. 08.30-20.00 uur 
Zaterdag    08.00-18.00 uur 

 
In de Super de Boer Winkels waar de Super de Boer 

Klantenkaart wordt uitgegeven spaart u 
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Regie: Erik Damman 

 
Erik Damman is vanaf 2006 de nieuwe regisseur 
van het Eerste Diemer Operette Gezelschap. 
 
Hij is al vanaf 1980 lid van ons gezelschap en kent 
alle aspecten van de vereniging. 
 
Als zestienjarige kwam hij bij EDOG en 
manifesteerde hij zich eerst binnen het koor. 
Na enkele jaren kreeg hij al zijn eerste kleine 
rolletje in de Csardasvorstin van Emmerich 
Kálmán.  
 
 

In de loop der tijd heeft hij vele bufforollen1 vervuld. Daarmee wist hij het 
publiek, met zijn vaak humorvolle (actuele) opmerkingen, te vermaken. 
Erik kwam bij Rinus Buys, oprichter van EDOG en vele jaren regisseur, vaak 
met leuke ideeën en invallen en zo groeide bij hem het idee om zelf ook eens 
te regisseren.  
 
Die mogelijkheid ontstond toen Erik zijn eigen toneelvereniging in Diemen 
“Theatergroep Diemen” oprichtte. Hier heeft hij twee voorstellingen met 
succes geregisseerd en daarna nog een productie meegespeeld onder leiding 
van een andere regisseur. 
 
Erik is daarbij EDOG altijd trouw gebleven en heeft, vanwege een druk 
gezinsleven met Marjolein en drie kinderen, de toneelvereniging weer moeten 
verlaten.  
 
Het regisseren vindt hij echter zo leuk dat hij heeft aangegeven bij het 
bestuur hiermee door te willen gaan als de mogelijkheid zich voordeed. Die 
mogelijkheid volgde al snel en vanaf 2006 stort Erik zich volledig op zijn 
eerste productie “De Mikado”. 
 
1 Een bufforol is een komische rol 
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www.bakkerij-muhl.nl 
Diemerplein: Tel - 020 690 5949 

Gruttoplein: 020 - 690 5470 

 
Ruud Grondel, Wethouder van Cultuur van Diemen 

 
Diemen mag trots zijn op een gezelschap als EDOG. 
Velen kijken uit naar de jaarlijkse voorstelling. Een 
vereniging als EDOG laat zien waar zogenaamde 
amateurs toe in staat zijn. Voor sommigen heeft het 
woord amateur een bijklank, alsof je hun prestatie 
niet helemaal serieus hoeft te beoordelen. Niets is 
minder waar! Amateurverenigingen, of ze nu cultuur 
bedrijven of sport of iets anders, zijn enorm 
belangrijk voor een dorp als Diemen.  
Niet alleen ik, maar het hele College van B&W is 
ervan overtuigd dat de verenigingen het kloppend 
hart van Diemen zijn en onze steun verdienen.  

 
Aan de ene kant organiseert EDOG jaarlijks een prima voorstelling die een 
talrijk publiek plezier geeft, aan de andere kant biedt EDOG daarmee zeer vele 
leden een leuke en bijzondere tijdbesteding, waardoor je ook in contact komt 
en blijft met vele dorpsgenoten. 
 
De vele amateur-operetteverenigingen hebben trouwens in mijn ogen ook iets 
bijzonders verricht door een theatervorm in leven te houden die professioneel 
nauwelijks meer in Nederland aan bod kwam. Maar naar ik uit de publiciteit 
begrijp staat ons een revival te verwachten. Ik hoop dat dat EDOG zal helpen 
succesvol een volgende fase aan haar lange en succesvolle bestaan toe te 
voegen. 
 
Zelf zie ik uit naar de voorstelling van De Mikado, die ik alleen maar ken van de 
film over Gilbert en Sullivan, het  beroemde Engelse schrijvers-  en 
componistenduo. In deze film speelt de totstandkoming van deze operette een 
belangrijke rol. Ik ben reuze benieuwd. 
Ik hoop u allen bij de voorstelling te zien. 
 
Ruud Grondel 
Wethouder van Cultuur van Diemen 

. 
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Rolverdeling 

 
De Mikado van Japan Jan de Graaf 

Mi-ki Metsugitari, zoon van de Mikado Marc Freen 

Ko-ko, opperbeul van Tiki-Mal Edwin van Grasstek 

Poe-Ha, minister van alle zaken Simon van Hoorn 

Ishi-ni-hiro, kamerheer van Ko-ko Ben Putter 

Njam-Njam Loes Jongen 

Moyu-Meishi Romane Schook 

Lo-Li Daphne ten Kroode 

Eng Tang, hofdame bij de Mikado Pauline van Eijk 

Duo Pick-Wick, theeschenkers Ab Nieuwolt en Nel Vos 

Edelman Henk Schuurman 

Gouvernantes, schoolmeisjes, hofdames,  

Edelen en burgers Leden van EDOG 

 
 
 Dirigent Rutger van Leyden 

 Orkest Utrechtsch Studenten Concert 

 Repetitor Bartje Hillen 

 Regie Erik Damman 

 Choreografie Tessa Vrijmoed 

 Souffleur Aagje Klaassen 
 
 
 
 
 Eerste bedrijf:  Op de binnenplaats van het paleis van Ko-ko in Tiki-Mal 
 
  P A U Z E 
 
 Tweede bedrijf:  In de tuin van Ko-ko’s paleis 

 
Koorleden 

 
Wil Berkhout, Arie Bervoets, Carla Bout,  Jolanda Bouman, Joop van den Brink, 
Joke Broodbakker, Leny Bruins, Rob Burger, Dean Brouwer, Sonja Denekamp, 
Marja Eikelhof, Riek Ellenberger, Maria Gassman, Fred Gast, Francis Geldorp, 

Annette Gerbscheid, Suzanne Gerbscheid, Ria Gerlof, Joan Gerritsen, 
Marja aan ’t Goor, Thea van Grasstek, Ton Hardonk, Jannie Hofman, 

Marina Hulsman, Greet Kerremans, Julia Klarenbeek, Dini Knies, Linda Kooi, 
Nolda Leppen, Nel Ottenhoff, Jan Rempt, Leni Roelofsen, Marianne Stam, 
Fieleke Stavast, Tiny Uljee, Jannie Veltman, Willy Visser, Diny de Vries, 

Elly Vrijhoef, Johan Vrijhoef, Gerard Werkhoven. 
 
 

Met dank aan 
 
 

Beheerders van de Sporthal Diemen en Theater De Omval 
Brandweer Diemen 

 
 
 

 

WIJ ZOEKEN NIEUWE LEDEN, 
die houden van zingen en toneelspelen. 

 
Wilt u meedoen en lid worden? 

Of kent u wellicht iemand die dat wil? 
 

 EDOG repeteert wekelijks op maandagavond  
vanaf 20:00 uur in Theater De Omval  

aan de Ouddiemerlaan in Diemen. 
Informatie bij de bestuursleden. 

  
OPERETTE IS EEN BIJZONDER VEELZIJDIGE HOBBY: 

WORD LID VAN EDOG 
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Gilbert, Sullivan en De Mikado 

 
Nadat tekstschrijver William Schwenk Gilbert en 
componist Arthur Sullivan enkele zeer succesvolle 
opera’s hadden geschreven, besloot Sullivan in 1884 
de samenwerking met Gilbert te staken. De 
operalibretti konden hem niet meer inspireren.  
 
De zeer luchtige en komische opera’s van Gilbert en 
Sullivan werden voor een enthousiast publiek 
opgevoerd in het Londense Savoy Theatre, dat 
geleid werd door Richard D’Oyly Carte. Pogingen 
van D’Oyly Carte om Sullivan de samenwerking met 
de librettist te doen hervatten liepen op niets uit. 
 

Totdat, zo gaat het verhaal, er bij Gilbert thuis een Japans zwaard van de muur viel. 
Dit bracht hem op de gedachte een ‘Japanse’ opera te gaan schrijven. Dit idee viel 
bij Sullivan in goede aarde en hij besloot weer met Gilbert te gaan samenwerken, 
met als resultaat De Mikado die in 1885 in première ging.  
 
Deze komische opera had buitengewoon veel succes en beleefde vele voorstellingen. 
Niet alleen omdat Japan in die dagen zeer in de belangstelling stond, maar ook om 
de sprankelende muziek en de vaak bijtende, satirische tekst. In deze opera gaat 
het, ondanks de Japanse personages en aankleding, helemaal niet om Japan, maar om 
het Victoriaanse Engeland, dat hier vlijmscherp wordt afgetekend. 
 
Wie of wat is De Mikado? 
Het duo William Schwenck Gilbert en Sir Arthur Sullivan hebben De Mikado eind 
19e eeuw geschreven. Het stuk viel bij het Engelse volk bijzonder in de smaak en 
werd zeer geliefd en bekend. De grap van De Mikado was, dat hij de Engelse 
samenleving in het Victoriaanse tijdperk op de hak nam. Zo werd de stad 'Titipu' 
bedacht, waarin alles zich afspeelt in de Japanse cultuur. Mi-Ki, de zoon van de 
keizer (De Mikado) staat centraal in het verhaal. Hij gaat vermomd als zwervende 
zanger op zoek naar het meisje Njam-Njam, op wie hij verliefd is. Njam-Njam is 
echter al verloofd met haar voogd Ko-Ko, de opperbeul van Titipu. Na verschillende 
ontwikkelingen in diverse aktes heeft De Mikado uiteindelijk een happy end. 
Prachtige aria's worden ten gehore gebracht en de muziek ademt overduidelijk de 
sfeer van het Victoriaanse Engeland. De Mikado veroverde de hele wereld en werd 
een absolute hit. 

 
Het Victoriaanse tijdperk 

 
“Victoriaans” is een aanduiding voor een tijdperk (de regeringsperiode (1837-1901) 
van de Engelse koningin Victoria) en voor een groot aantal voorwerpen, stijlen, 
modes, zeden en opvattingen die in die tijd vooral in Engeland gangbaar waren. 
 
Onder Victoria was Engeland de toonaangevende natie op de wereld en het Verenigd 
Koninkrijk was een wereldrijk. Hoe men in Engeland over de zaken dacht werd over 
nagenoeg de gehele wereld van belang geacht. 
In de Victoriaanse tijd was men zeer preuts. Niet voor niets staat de Victoriaanse 
tijd bekend als 'de eeuw van de kuisheid'. 
De Victoriaanse tijd was ook de periode van het kolonialisme, imperialisme en de 
sociale ongelijkheid. De stromingen van de romantiek, het communisme en het 
anarchisme (= géén staatsgezag) ontstonden. Elementen van de Victoriaanse 
levenshouding zijn conservatisme, zelfvoldaanheid, strenge fatsoensnormen, 
nuchterheid en humorloosheid. De gegoede burger gaf de toon aan; vroomheid en 
ingetogenheid waren de deugden die een ieder moest beoefenen; seksualiteit 
diende in het openbaar te worden genegeerd. 
 
Typerend is ook dat het verschijnsel van de zogenaamde dubbele moraal op 
seksueel gebied (volstrekt verschillende normen voor man en vrouw) hoogtij vierde. 
De welvaart en zelfvoldaanheid van het burgerdom zijn weerspiegeld in de 
Victoriaanse stijl. Zij streefde naar een verbetering van de reputatie door een 
onkreukbaar leven te leiden. Haar strenge levenswijze diende als voorbeeld voor 
het volk, en de term “Victoriaans” ging later een eigen leven leiden als betiteling 
voor een ingetogen levenshouding en uitermate preutse opvattingen. Het 
Victoriaanse tijdperk werd echter ook gekenmerkt door grote politieke 
ontwikkelingen, economische groei en uitbreiding van het imperium. 
 
In het Victoriaanse tijdperk ontstond een nieuw soort preutsheid in combinatie met 
zelfbeheersing. Volgens de Encyclopaedia Britannica uit 1842 mocht een vrouw die 
het hof werd gemaakt haar goedkeuring alleen tonen met een 'schuchter blosje' of 
een 'uiterst zwak glimlachje'. Zelfs getrouwde stellen waren bang om te ver te gaan 
en weigerden elkaar naakt te zien. Vrouwelijk seksuele genoegens werden zelfs als 
ziekte gezien en de medische wetenschap beweerde dat alleen prostituees van seks 
konden genieten. Vrouwen behoorden zich nederig te gedragen tegenover hun 
echtgenoot, die alle belangrijk beslissingen voor het gezin nam. 
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Choreografie: Tessa Vrijmoed 

 
Mijn naam is Tessa Vrijmoed. Ik ben 24 jaar en 
heb als van jongs af aan een grote affectie voor 
dans: sinds mijn vijfde doe ik aan klassiek ballet, 
daarnaast dans ik al jaren showmusical, heb ik 
een aantal seizoenen gestijldanst en ben ik een 
tijd aan het rock‘n’rollen geweest. Een bonte 
verzameling van dansvormen, maar dansen vind 
ik nu eenmaal het fijnste dat er is! 
 
Met choreograferen ben ik eigenlijk ook al lang 
bezig, dat wil zeggen, ik stond, sinds ik mij kan 
heugen, al dansjes te maken in de woonkamer en 
op te voeren voor familieleden. 

 
Toen ik zestien was, heb ik voor het eerst aan een groot publiek een eigen 
creatie kunnen laten zien: ik zat nog op school en heb toen een dans voor de 
schoolmusical in elkaar gezet. Later, tijdens mijn studie, heb ik de 
choreografie verzorgd van twee opvoeringen die in Amsterdamse theaters 
te zien zijn geweest. 
 
Dansen is dus een grote hobby van mij, maar in het dagelijks leven ben ik met 
geheel andere dingen bezig: ik ben afgestudeerd in Klassieke Talen en volg 
nu de lerarenopleiding voor docente Latijn en Grieks op de middelbare school. 
Je zou kunnen zeggen dat naast dansen lesgeven een roeping van mij is. Om 
die reden heb ik dan ook zo’n plezier gehad tijdens de voorbereidingen van 
de Mikado: bij choreograferen komen immers zowel dans als onderwijs 
kijken, wat mij betreft dus een ideale combinatie! 
 
Beste mensen, ik zal u niet langer bezwaren met leesstof, want daar bent u 
niet voor gekomen. Rest mij slechts u een fijne voorstelling toe te wensen: 
moge u zich vanavond laten betoveren door een wereld vol dans, zang, 
kimono’s, liefde en vrolijkheid! 

 
Ook zij leverden hun aandeel 

 
Rekwisiteur Cees Stam 
Decorontwerp Erik Damman Ab Nieuwholt 
Souffleur Aagje Klaassen 
Decorbouw, -schilders Rens Tas (Coördinatie)  
 Cees Band Arie Bervoets 
 Rob Bouws Dean Brouwer
 Co Gassman Roland Geldorp
 Maria Gassman Henk vd Heide
 Ab Nieuwolt Jaap Priem 
 Rob Roelofsen Cees Stam
 Cor Veltman Diny de Vries   
Kostuumcommissie Marja Eikelhof (Coördinatie) 
 Jannie Hofman Willy Visser 
Propagandacommissie Jan Eikelhof (Coördinatie) 
 Wil Berkhout Greet Kerremans
 Tiny Uljee Henk Schuurman
 Jannie Veltman 
Public relations Daphne ten Kroode Jan Rempt 
Grime solisten Jan Ruedisueli 
Grime koorleden Jannie Hofman (Coördinatie) 
 Carla Bout Jan-Willem Bruins
 Sandra Gassman Joan Gerritsen
 Ellen de Lange Nellie Rietveld
 Ineke van Vliet 
Kaartverkoop Marianne Stam Jannie Hofman 
Podiumbouw/stoelen Fa. Kuyf en Zn. BV 
Zaalversiering Intratuin Amsterdam 
Licht en lichtontwerp Compact Light 
Geluid  Ampco Pro Rent 
Programmaboekje Arie Bervoets 
Advertentieacquisitie Jan Rempt 
Druk- en kopieerwerk Schaap en Zandvliet 
Videopresentatie Arie Bervoets Gerard van Veen 
Koormentoren Leny Bruins Ben Putter 
 Leni Roelofsen 
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Donaties 

 
Financiële ondersteuning door middel van donaties is voor EDOG onontbeerlijk om de 
kosten te dekken voor onze voorstellingen. Word daarom donateur. 
 
Voor minimaal € 9,50 per jaar bent u persoonlijk donateur met recht op € 2,00 korting 
op één toegangskaart. 
 
Voor minimaal € 16,00 per jaar bent u gezinsdonateur met recht op € 2,00 korting op 
twee toegangskaarten. 
 
Als donateur hebt u tijdens de uitvoeringen recht op een plaats op één van de eerste 
elf rijen in de zaal. Tevens krijgt u jaarlijks ons infoboekje. U kunt zich als donateur 
aanmelden door onderstaande bon in te vullen en af te geven bij de tombolastand in 
de zaal of te verzenden naar: 
 
Dini Knies Joh. v. Soesdijkstraat 19’, 1111 AZ  Diemen. Telefoon 020-690 7252 
 
Aanmelden op onze website www.edog.nl kan ook. 
 
 

Ondergetekende:.................................................................…............ 
 
Adres:..........................................................................…..........……….... 
 
Postcode:.............................te…………...................….......….........………. 
 
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………….. 
 
E-mail adres:…………………………………………………………………………………… 
 
Geeft zich hierbij op als: O persoonlijk donateur à € 9,50 pj 
 O gezinsdonateur à € 16,00 pj 
 
Hij/Zij betaalt per O acceptgiro  
 O contant 
 O per giro 833199 t.n.v. 
  EDOG 1111 ZP  Diemen 
 
Handtekening:...........…................................................. 
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Hammerstein tankstations 
 

Kwaliteit voor een goede prijs 
 

Korting tot 8 eurocent per liter 
 

Autowaswaardebon 5x tanken wassen halve prijs 
Shop met uitgebreid assortiment 

Boedelbak aanhangwagenverhuur 
 
 

DIEMERPOLDERWEG 2 
1113 HJ  DIEMEN-NOORD 

tel 020-690 6390 
 

TANKEN MOET U TOCH, DOE HET BIJ ONS!! 
24 uur per dag, 365 dagen per jaar. 

 
 
 

Uw reactie gevraagd 
 
EDOG hecht veel belang aan uw waardering voor onze voorstellingen. Uw kritiek, 
positief of negatief, nemen wij graag ter harte. EDOG streeft er immers naar u ook 
volgend jaar een plezierige avond te bezorgen. 
 
Surf, na de voorstelling, naar onze website, www.edog.nl, klik op Uw reactie en 
reageer. 

 
WIJ ZOEKEN SPONSORS!! 

 
De producties van EDOG kosten geld, veel geld. 
Om onze kwaliteit op dit niveau te kunnen voortzetten zijn wij op zoek naar 
sponsors. 
Welke persoon, welk bedrijf, welke instelling is bereid ons financieel te 
ondersteunen? Er is binnen EDOG altijd wel een fonds te vinden: 
 
 Nieuw gereedschap voor de decorploeg 
 Een nieuwe naaimachine voor de kostuumploeg 
 Stoelenhuur 
 Nieuwe piano 
 Orkest huren 
 
 

Welke operettes speelde EDOG? 
 

1980 In het Witte Paard 1994 The Desert Song 

1981 Een Walsdroom 1995 Een nacht in Venetië 

1982 Die Czardasfürstin 1996 Viktoria en haar huzaar 

1983 Clivia 1997 De Kermisklanten 

1984 Een nacht in Venetië 1998 De Vogelkoopman 

1985 De klokken van Corneville 1999 Gräfin Mariza 

1986 De Mikado 2000 La fille de madame Angot 

1987 Der Bettelstudent 2001 Boccaccio 

1988 De Vogelkoopman 2002 Der Bettelstudent 

1989 Zigeunerbaron 2003 Die Lustige Witwe 

1990 Boccaccio 2004 Maske in Blau 

1991 In het Witte Paard 2005 De dochter van de Tamboer-majoor 

1992 La Vie Parisienne 2006 Bloemen van Hawaii 

1993 Die Czardasfürstin 
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   Taxicentrale Amsterdam B.V. 

 
B  L  O  K  B  A  N  D      T  A  X   I   ® 

       WISSELOORDPLEIN 2 1106 MH  AMSTERDAM 
 
 
 

 

 
 

Voor het bestellen van taxi's 
 

bel (020) - 6 77 77 77 
 

24 uurs service 
 

 

 



"a
Kaarten - papeterie - cadeaux - bijoux

Diemerplein 35, 1111 JE Diemen
T 020-690 1341, F 020-600 2596

e-mai I : vderhoef@xs4a I l.n I


