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HET VERHAAL
De Jantjes -Dries, Manus en Toon- zijn drie onafscheidelijke vrienden uit de
kleurrijke Amsterdamse Jordaan en in de buurt beter bekend als: de Dolle,
de Schele en Blauwe Toon. Het stuk begint als de drie, na het vervullen
van hun dienstplicht bij de marine, vol goede moed afzwaaien. Maar het
leven als gewone burgers valt ze zwaar tegen. Het lukt ze niet om zich
aan de maatschappij aan te passen en om werk te vinden. Zij raken in de
problemen op het gebied van geld en van de liefde. Na de nodige feestjes,
ruzies, een vechtpartij en een korte gevangenisstraf voor de Dolle, tekenen
ze uit teleurstelling en geldnood voor het KNIL, het Koninklijke Nederlands-
lndische Lege6 om als koloniaal voor zes jaar te worden uitgezonden
naar onze toenmalige
kolonie Nederlands-lndië.
Vlak voor hun veftrek
lijkt het met de liefdes
weliswaar weer goed te
komen, maar dat kan niets
meer veranderen aan hun
verplichte vertrek naar de
Oost. Uitgezwaaid door de
buurt veftrekken zij vanaf
de Oostelijke Handelskade
in Amsterdam met het
schip de'Prinses Amalia'.
Als de Jantjes tenslotte
na zes loodzware jaren
terugkeren naar Holland
zijn zij niet meer met z'n
drieën en is hun blik op het leven en op de wereld voorgoed veranderd.
Maar in de oude vertrouwde Jordaan gaat het leven door alsof ze nooit
zijn weg geweest.

6e lqrLges mag worden beschouwd de eerste Nedeiandse musical, Flet stuk
werd na de premère in 1920 n bilna alle paatsen van Nederland met ongekend
succes vertoond en beleefde in de eerste twee laar meer dan 2OOO opvoeringen.
Tussen 1 920 en 2003 werd het steeds weer opn euw door beroepsgezelschappen
op het repeftoire gezet Nog ln hettheatersezoen 1997-1998 en 2013 werd De

Jantjes in een productie van Joop van den Ende Theater-produkties met groot
succes enkele honderden keren gespeeld in alle grote Nederlandse theaters.
Bovendlen is De Jantjes verrreweg het meest gespeelde stuk rn het clrcuit van
het Nededandse amateurtoneel. Een un cum n de geschiedenis van ons nationale
toneel,



ROLVERDELING
Dolle Dries
Schele Manus
Blauwe Toon
Blonde Greet
Toffe Jans
Doortje
Mooie Leendert
Tante Piet
Ome Gerrit
Moeder Betje
De Mop
Na Druppel
Zwaan
Bobby
Majoor

Robert Droog
Edwin van Grasstek

Jurian Snoeij
Wendy Gundersson

Mellany Freen
Marjolein Scheeper

Mark Freen
Truus Blenderman

Rob Burger
Thea van Grasstek

Henk Scheeper
Riek Ellgnberger

Henk Schuurman
Diederik de Graaf

Peter Roest

VERDER SPELEN MEE
Silvia Bergsma, Wil Berkhout, Reintje Blokpoel, Cada Bout, Joop v.d. Brink,
Ton Brosse, Rinus Buys, Toni Caprino, Erik Damman, Marja Eikelhof, Ria Gerlof,
Gert Groeneveld, Thea Hettema, Jannie HoÍman, conny Morel, Julia Klarenbeek,
Dini Knies, Bertus Meister, Rina Mosterd, Ben Putter, peter Roest, Margreet
Smitka, Marianne Stam, Tiny Uljee, Jannie Veltman, Nel Vos, Belinda van Veen

KINDEREN
Sven van Es, Linda Damman, Alana Gedof, Alma Hunnik, Rianne v.d. Marck,
Josien Roest, Naomi de Wit, en Lisa van der Velden

ORKEST
Mieke Keizer dwarsfluit
Marije Deul cello
Jeroen Dur drums
Pieter van Lier contrabas/bas
James Pollard accordeon

Dirigent/piano Rosite van der Woude
Assistent muzikale leidi n g/keyboard : Laura Tesselaar

CREW EN VRIJWILLIGERS
EDOG bedankt alle vrijwilligers en crewleden die een onmisbare
bijdrage hebben geleverd aan deze sprankelende productie.



DE JANTJES
Bewerking, regie & choreografie: Mark Freen, Wendy Gundersson
Regie assistente: Liesbeth van Muyden
Dirigent, repetitor, muzikale leiding: Rosite van der Woude
Decor ontwerp: Jaap Priem
Draaiorgel: Zico van Pareen
Verhaal: Herman Bouber
Liedteksten: Louis Davids & Margie Morris

Geluid & zendermicrofoons: Leo v.d. Zijden & Justin Stam
Licht & lichtontwerp: Prodelight Joep Vermeulen
Grrme solrsten: Jan Ruedisueli
Kledingverhuur: Leon Koekman Militaria & Van Staten - lmpink kledingverhuur
Alkmaar, Theatron Events
Audio visuele ondersteuning: Arie Bervoets
Ontwerp & productie toegangskaarl/Ílyer: Geruvin Roffel & Hans Hemelaar

DONATIES
EDOG MuzikaalTheater vindt het belangrijk om een culturele bijdrage te leveren aan

de deelnemers en de toeschouwers. Mede dankzij donaties is dit mogelijk. Financiële
ondersteuning is dan ook voor EDOG onontbeedijk om de kosten te dekken voor
onze voorstellingen. Meer informatie vindt u op het formulier voor donaties bij de
tombolastand in de zaal. tJ kunt het formulier inleveren of verzenden naar:
Dini Knies, Johan van Soesdijkstraat 19-1, 1111 AZ Diemen

REACTIES OP DE JANT.'ES
EDOG hecht veel belang aan uw reactie voor onze
voorstellingen. U kunt uw reactie plaatsen op:
www.edog.nl onder "reactie".

MET DANK AAN
EDOG MuzikaalTheater bedankt alle donateurs
en sponsors die voor de musicalproductie De Jantjes
van onmisbare steun zijn geweest: o.a, De Gemeente
Diemen, TimmerbedrijÍ L. Tas, PEGE electronics.

HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN
Het is verboden or,n in de zaalte roken. De eerste rij is
uitsluitend gereserveerd voor de genodigden.
De rijen 2I/m 10 zijn gereserveerd voor onze donateurs.
Het is niet toegestaan te fotograferen met flits tijdens
de voorstelling. U wordt verzocht uw mobiele teleÍoon
geheel uit te schakelen. Verkochte toegangskaarten
worden niet retour genomen:


