


Toneelgroep Jan Vos
Toneelgroep Jan Vos brengt toneel op locatie, over mensen die 
proberen te leven en te overleven in een sterk veranderende wereld. 
We tonen de complexe werkelijkheid van individuele mensen die 
schuilgaat achter statistieken, rapporten, beleidsvoornemens en 
krantenkoppen.  

Onze stukken ontstaan niet op de beruchte zolderkamertjes.  
We trekken er op uit, vinden inspiratie in de wereld om ons heen en 
gaan het gesprek aan met maatschappelijke organisaties, denkers, 
specialisten en ervaringsdeskundigen. Samen met hen brengen we 
de krachten in kaart die er rondom een bepaald thema spelen,  
en vertalen die naar persoonlijke verhalen. 

We spelen onze voorstellingen op locaties die passen bij de 
gekozen thematiek. We plaatsen onze verhalen midden in de 
realiteit en bereiken daarmee de mensen waar het in ons werk 
om draait. Zo spelen we Koning van het Grasland, en eerder ook 
Mansholt, op boerderijen, voor een publiek van boeren en andere 
plattelandsbewoners. GAS spelen we in het centrum van het 
Groningse aardbevingsgebied. Maar natuurlijk ook in Den Haag,  
de stad waar er over de gaswinning wordt beslist. 

Mansholt

Koning van het Grasland

foto: Paul Hoes

foto: Daphne van der Velde

In het najaar van 2018 presenteert toneelgroep Jan Vos in samenwerking met het 
Noord Nederlands Toneel de voorstelling GAS, een stuk van Tjeerd Bischoff over de de 
geschiedenis van de aardgaswinning in Groningen. De première is op zondag 21 oktober. 
We spelen de voorstelling op locatie, in een mobiel theater dat speciaal voor dit project is 
ontworpen. In 2018 is GAS veertig keer te zien in de provincie Groningen.  In 2019 wordt 
de voorstelling hernomen en speelt dan onder andere in Den Haag.  

GAS wordt gemaakt door het team dat ook verantwoordelijk was voor de succesvolle 
voorstellingen Mansholt (2014-2015) en Koning van het Grasland (2017-2018). Tjeerd 
Bischoff schrijft, Jeroen van den Berg regisseert. Gebouw, decor en kostuums worden 
ontworpen door Ellen Klever. Jaap van Keulen componeert de muziek. Judith Huizing is 
verantwoordelijk voor de zakelijke leiding.

Kroniek van een vluchtige bodemschat



Regisseur Jeroen van den Berg en schrijver Tjeerd Bischoff zijn beiden opgegroeid in het Noorden. 
De vader van Jeroen verhuisde in de jaren 60 vanuit de Randstad naar Hoogezand-Sappemeer, om 
daar als eerste maatschappelijk werker aan de slag te gaan. Een pionier in het welzijnswerk, die in 
de voetsporen van de pioniers van de Nam in het gebied arriveerde. De vader van Tjeerd werkte als 
journalist bij het Nieuwsblad van het Noorden en was gespecialiseerd in alles wat met de gasbel  
van Slochteren te maken had.

Onze levens begonnen even na de vondst van het gas. Wij groeiden op in de tijd dat de 
verzorgingsstaat werd opgebouwd met gasgeld en ‘profiteerden’ daarvan als we zwemles kregen in 
de zwembaden die in de zestiger en zeventiger jaren overal werden aangelegd. Of als we in de jaren 
negentig voorstellingen maakten ’met behoud van een uitkering’. 

Nu, jaren later, wordt duidelijk dat de gasbel van Slochteren niet alleen een zegen is geweest.  
De aarde is aan het opwarmen dankzij de fossiele brandstoffen en de bodem is in beweging 
gekomen. 

Ondertussen is de schadeafhandeling in Groningen vastgelopen in een onontwarbare kluwen van 
belangen, emoties, rapporten en elkaar tegensprekende onderzoeken. Geen van de betrokken 
partijen lukt het om de verantwoordelijkheid te nemen. Een ramp in slow motion, zonder dodelijke 
slachtoffers weliswaar, maar desalniettemin een ramp. Het gevoel van onrecht en het verdwijnen 
van het vertrouwen in de Nederlandse Staat zijn daarbij misschien wel de grootste schadeposten. 

Uit betrokkenheid met de regio en met het onderwerp besloten we een kroniek te maken over de 
geschiedenis van de aardgaswinning. Een geschiedenis die parallel loopt met ons leven, dat weer 
parallel loopt met de ontwikkeling van de Nederlandse welvaartsstaat. Waarin het verzuilde land, 
met voor iedere burger een geborgen plek in zijn eigen groep en vadertje staat die voor ons allen 
zorgde, veranderde in een bonte verzameling van 15 miljoen individuen, allemaal verantwoordelijk 
voor hun eigen welzijn. 

Aanleiding

Vader van Jeroen

Vader van Jeroen

Vader van Tjeerd

HANNEKE JAGErSMA  
(EErSTE CPN BurGEMEESTEr  
IN GEMEENTE BEErTA) NAM 
DEEl AAN DE VolKSCoNGrESEN 
IN DE JArEN 70

“in café Sasker in Pekela werden 
voorbereidende vergaderingen 
gehouden. Om half twee, aan 
het einde van dag shift, zodat de 
arbeiders uit de fabriek konden 
aanschuiven. Terwijl er flink 
gehaktballen werden gegeten 
was men vooral bezig elkaar 
te enthousiasmeren onder de 
bezielende leiding van Fré Meis. 
Want ‘als mensen de oceaan over 
willen steken, dan moet je ze geen 
schip geven, en ook geen hout, 
maar het verlangen aanwakkeren 
die zee over te steken.’



lENIN: HET VErlEDEN IS HET DEEG DAT GEKNEED WorDT  
Voor HET BrooD DAT VANDAAG oP TAfEl KoMT.

In GAS vertellen we het verhaal van de familie Boelens, eigenaar van 
hotel Boelens in Hoogezand-Sappemeer. Het stuk beslaat een periode 
van 55 jaar en bestaat uit drie episodes.

Als in 1960 blijkt dat het hotel recht boven de grootste gasbel van 
Europa is gesitueerd, wil iedereen graag een graantje meepikken van 
de rijkdom die er onder hun voeten verscholen ligt. Andries Boelens, 
hotelbaas en weduwnaar, probeert zijn moestuin te verkopen 
als proefboorlocatie aan de mannen van de NAM, die in het hotel 
bivakkeren. Maar de heren zijn meer geïnteresseerd in zijn beide 
dochters Bette en Aukje, dan in het lapje grond dat hij probeert aan de 
man te brengen. Als Aukje ongewenst zwanger wordt, en een van de 
twee geologen als de vader aanwijst, raken de levens van de gasmannen 
en de hoteldochters onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

We zien hen terug in de tweede episode,  eind jaren 70, als de 
welvaartsstaat, gefinancierd met het gasgeld, zijn eerste scheuren 
begint te vertonen. Fabrieken in Groningen sluiten en masse en de CPN 
organiseert er wordt een Volkscongressen in hotel Boelens, waarbij er 
gedreigd wordt de gaskraan dicht te draaien. 

In de derde episode, in 2015,  als Groningen met horten en stoten 
verzakt, krijgen ook de bewoners eigenaars en gasten van hotel Boelens 
te maken met de gevolgen van de aardbevingen. Ze raken verstrikt in 
slepende procedures over schadeafhandeling en aansprakelijkheid.  
Tot een van de hotelgasten besluit een daad te stellen.  

GAS is een familiekroniek, waarin de personages zich geplaatst zien 
voor grote en kleine keuzes in hun leven. Met op de achtergrond de 
allesbepalende factor, waartoe ze keer op keer gedwongen worden  
zich te verhouden: de Groninger Gasbel.

Over de voorstelling
DANIël EDzES, zooN 
VAN DE BoEr oP WIENS 
lAND EEN VAN DE EErSTE 
ProEfBoorloCATIES WErD 
GEBouWD:

“ De ingenieurs kwamen 
hier met veel bravoure 
aankloppen. Voordat er nog 
maar iets op papier stond over 
vergoedingen waren ze al aan 
het boren. Ik was toen 14 jaar. 
Het ging natuurlijk allemaal 
met grof geweld. Het bouwland 
werd van de teelaarde ontdaan 
en geasfalteerd.  Er werd een 
dam in het kanaal gelegd waar 
de boortoren overheen kon. 
Het was echt Wild West. Het 
waren van die snelle mannetjes 
die veel te hard reden. Af en 
toe werden ze massaal op de 
bon geslingerd. Dan waren ze 
weer even mak”. 

Maquette van mobiel theater, 
ontwerp Ellen Klever



PAul HoES 
speelt Andries Boelens, hoteleigenaar en vader van twee dochters, Aukje en 
Bette. Hij hoopt hun charmes te kunnen inzetten om de gasmannen, die in 
zijn hotel bivakkeren, te verleiden zijn moestuin als boorlocatie aan te wijzen. 
Als hij van tevoren had geweten wat hij hiermee in gang zet, had hij zich 
waarschijnlijk wel drie keer bedacht. 

TruDI KlEVEr 
speelt Bette Boelens, oudste dochter van Andries. Na de dood van haar moeder 
runt ze samen met haar vader het hotel. Ze zorgt voor haar jonge zusje Aukje 
en is verloofd met Geert Knot, fabrieksarbeider en communist. Ze was vast en 
zeker snel met Geert getrouwd, als de jonge geoloog Alfred Bergman niet in 
Hotel Boelens had ingecheckt. Alfred’s komst inspireert Bette om te fantaseren 
over een avontuurlijk leven, ver weg van Hoogezand, samen met hem. 

STEfANIE VAN lEErSuM 
speelt Aukje Boelens. Ze is zestien jaar, een nakomertje, dat er niet goed tegen 
kan om voortdurend door haar zus Bette bemoederd te worden. In een poging 
voor eens en voor altijd voor vol te worden aangezien verleidt ze gasman 
Walther Herz om met haar naar bed te gaan. 

MAArTEN WANSINK 
speelt  ingenieur Walther Herz. Als blijkt dat Aukje zwanger van hem is, 
ontvlucht hij hals over kop het hotel, samen met zijn compagnon Alfred.  
De vlucht van de mannen doet Bette inzien dat haar droom over een leven met 
Alfred niet realistisch was. Ze besluit weer met beide benen op de grond te 
gaan staan en overtuigt haar verloofde Geert dat ze samen de zorg voor het 
kind van haar zusje op zich moeten nemen.

DIMME TrEurNIET 
speelt Geert Knot. Als hij in de jaren 70 zijn baan in de fabriek verliest, wordt hij een van de initiatiefnemers van  
de Volkscongressen, een maatschappelijke beweging die probeert meer gasgeld richting het Noorden te krijgen.  
Geert en Bette hebben elkaar gevonden in de strijd tegen het onrecht dat de provincie wordt aangedaan.  
De congressen worden in hotel Boelens gehouden, dat inmiddels door Bette wordt gerund.

BorIS VAN DEr HAM 
speelt Aukje’s zoon Okke, die zich niet kan vinden in de communistische denkbeelden van zijn pleegouders. Tot groot 
verdriet van Geert en Bette loopt hij weg van huis, om zijn biologische vader te zoeken. Maar de ontmoeting met Herz 
geeft Okke niet de richting in het leven waarop hij had gehoopt. Hij keert terug naar Hoogezand-Sappemeer, samen 
met Tanja Vonk, een voormalig junkie die hij in Amsterdam heeft ontmoet (dubbelrol van Stefanie van Leersum).  
Met haar runt Okke in 2015 hotel Boelens, als de aardbevingen ook daar de nodige schade veroorzaken.

PAul r. KooIJ 
speelt geoloog Alfred Bergman. Nadat hij samen met Herz in de jaren zestig het hotel is ontvlucht, heeft hij Bette 
nooit kunnen  vergeten. Na zijn pensioen is hij teruggekeerd naar het Noorden. De boerderij die hij heeft gekocht is 
onbewoonbaar verklaard wegens bevingsschade. Noodgedwongen heeft hij zijn intrek genomen in Hotel Boelens, 
waar ook Bette nog steeds woont. Alfred voelt zich verantwoordelijk voor wat er als gevolg van de gaswinning in het 
gebied gebeurt. Samen met Okke besluit hij niet langer mee te gaan in schadeprotocollen en risicoprofielen, maar 
een heldere daad te stellen. Met de hulp van de bejaarde journalist Harm (een dubbelrol van Maarten Wansink), die 
er na een leven lang verslaglegging achter komt dat hij de situatie rond de gasbel steeds verkeerd heeft ingeschat, 
proberen ze een definitieve doorbraak te forceren in de erkenning van de problemen van de Groningers. 

Acteurs



In 1938 werd bij een tentoonstelling over de Bataafse Petroleum 
Maatschappij in Den Haag een werkende boortoren tentoongesteld, 
om een indruk te geven van hoe er in Nederlands Indië olie werd 
gewonnen. Na een paar dagen draaien kwam er tot stomme 
verbazing van de boormeester echte olie omhoog. Dit was het 
startsignaal voor een grootscheepse zoektocht naar olie in de 
Nederlandse bodem, die in 1947 resulteerde in de oprichting van de 
NAM, een joint venture van Esso en Shell. 

Toen de NAM in 1959 op zoek naar olie een proefboring bij Slochteren 
deed, vond men daar gas, in plaats van aardolie. Het duurde nog een 
paar jaren voordat duidelijk werd hoe gigantisch die gasbel was. Men 
kon het eigenlijk niet geloven en wist ook niet goed wat er mee aan 
te vangen. Er moest een Amerikaan aan te pas komen om op het idee 
te komen het gas bij de mensen thuis te brengen. 

In een mum van tijd werd een netwerk van leidingen gelegd. Niet 
alleen in Nederland, ook naar de omliggende landen. Er was haast 

bij, want de deskundigen waren ervan overtuigd dat gas binnen tien 
jaar zou worden verdrongen door kernenergie. Het gas moest dan 
ook zo snel mogelijk worden verkocht, desnoods tegen lage prijzen.

Het bleek toch even anders te gaan. De opslag van kernafval 
stuitte op maatschappelijke weerstand. En in 1973 was er opeens 
de oliecrisis. De overheid moedigde de burgers aan om zuinig om 
te springen met het gas. Om de bel van Slochteren te ontzien werd 
er zelfs aardgas uit het buitenland geïmporteerd, tegen een veel 
hogere prijs dan het eigen gas. Beleid dat vanuit het buitenland met 
ongeloof werd bezien.

Op de tweede kerstdag van 1986 beefde de aarde in Assen. Geograaf 
Meent van der Sluis legde een verband met de gaswinning aldaar. 
Maar de NAM, en ook deskundigen van andere instanties, zetten 
hem weg als charlatan. Dat de gaswinning gepaard zou gaan met 
bodemdaling was al lang bekend, maar dat dit aardbevingen zou 
veroorzaken… Men kon en wilde het eenvoudigweg niet geloven. 

Toeval, verantwoordelijkheid  
en het Nederlandse Gas

En toen dit inzicht dan toch schoorvoetend aanvaard werd, was 
men opnieuw verbaasd door de aardbeving bij Huizinge. Met 3.6 
op de schaal van Richter was tot dan toe geen rekening gehouden. 
Inmiddels zijn er duizend bevingen geregistreerd en ruim tachtig 
duizend schademeldingen. 

In 1896 werd voor het eerst opgemerkt dat fossiele brandstoffen de 
aarde kunnen doen opwarmen, maar het duurde tot de tachtiger 
jaren van de vorige eeuw voor deze theorie serieus werd genomen. 
Men noemde het het broeikaseffect. Opnieuw een fenomeen dat niet 
was voorzien. Inmiddels smelten de polen en steeds meer mensen 
beginnen zich achter de oren te krabben.

Telkens weer loopt het technisch vernuft ver voor op het inzicht in 
de gevolgen ervan. En maar al te vaak blijkt dat inzicht te worden 
gestuurd door wat goed uitkomt op de korte termijn. Wat betekent 
dit voor de verantwoordelijkheid van mensen en instanties? Kan je 
met terugwerkende kracht aansprakelijk worden gesteld voor de 
onbedoelde gevolgen die door jouw handelen zijn ontstaan? Of is het 
makkelijk praten achteraf? En heeft het weinig zin om ’met de kennis 
van nu’ te oordelen over ‘de daden van toen’? 

GAS is een voorstelling over het nemen van verantwoordelijkheid en 
het weglopen daarvan. Over de onvoorspelbaarheid van het leven en 
hoe je daartoe te verhouden. 

‘geen enkele sneeuwvlok in een lawine      voelt zich ooit verantwoordelijk’ (Voltaire)
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WWW.FACEBOOK.COM/TONEELGROEPJANVOS
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Samenwerking

WE STREVEN ER NAAR ZOVEEL MOGELIJK PARTIJEN TE BETREKKEN BIJ DE VOORSTELLING GAS. WE ZIJN OP ZOEK NAAR 

MENSEN EN ORGANISATIES DIE ONS INHOUDELIJK ONDERSTEUNEN (NIEUWE INFORMATIE IS MEER DAN WELKOM), 

FINANCIEEL WILLEN BIJDRAGEN AAN DE TOTSTANDKOMING VAN GAS, OF OP HET GEBIED VAN PUBLICITEIT KUNNEN 

HELPEN (HOE MEER RUCHTBAARHEID AAN DE VOORSTELLING GEGEVEN WORDT, DES TE BETER).

Toneelgroep Jan VoS

JUDITH HUIZING

06-57320328

INFO@TONEELGROEPJANVOS.NL

WWW.TONEELGROEPJANVOS.NL


