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“Groots theater over 
nationale tragedie.”
NRC Handelsblad 

“Regelmatig spat de 
herkenning in klaterende 
lachsalvo’s van de tribune.” 
Trouw 

“Drie uur smakelijk 
genieten.”
Dagblad van het Noorden 

“Iedereen zou deze 
voorstelling moeten zien.”
Theaterkrant 

“Niet vaak biedt toneel 
zoveel inzicht, nuance  
en saamhorigheid.”
De Groene Amsterdammer

verhaal hebben weten te verpakken in 
een prachtige, voor iedereen te volgen 
theatervoorstelling. 

Volkskrant-recensent Hein Janssen 
noemde GAS een moderne variant op 
het volkstoneel van Herman Heijermans: 
kleine mensen die het opnemen tegen 
de machthebbers. Dat is de spijker op 
z’n kop. Het is heel toegankelijk, maar 
het gaat wél ergens over. Je ziet ook dat 
er veel publiek op afkomt dat normaliter 
niet zo vaak naar de schouwburg gaat. 
Dat is natuurlijk fantastisch, dat theater 
zijn rol als bindmiddel in de samenleving 
waarmaakt. Toen duidelijk werd dat er 
een tournee zou komen, heb ik direct 
gezegd: laten we dan de laatste twee 
voorstellingen in Groningen doen.  
Tussen kerst en oud en nieuw en met  
een talkshow erbij als randprogramma.  
Ik zie echt geen reden waarom je niet  
zou komen.”    

en hete hangijzers in onze samenleving 
worden geduid. 

We weten allemaal dat de aardbevings- 
problematiek ingewikkelde materie is, 
met bergen cijfers, grafieken, tabellen, 
vragen over wie verantwoordelijk is en 
heel veel welles-nietes. Dan bestaat het 
risico dat het grote publiek zich ervan 
afkeert. Ze kunnen het niet meer volgen 
en zeker voor niet-noordelingen wordt 
het een ver-van-hun-bed-show. Het 
bijzondere van GAS is dat al die complexe 
thematiek wordt teruggebracht tot een 
meeslepende familiekroniek, die zich 
uitstrekt over een periode van zestig 
jaar. Je wordt deelgenoot gemaakt van 
de hoopvolle verwachtingen in de jaren 
zestig, na de vondst van de gasbel. 
Maar je ziet ook hoe er langzamerhand 
scheurtjes ontstaan in dat geluksgevoel 
én in de familieband. De grote verdienste 
van de makers is dat ze een ingewikkeld 
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is de voorstelling nog twee keer te zien,  
in de Stadsschouwburg Groningen. 

De ontdekking, de hoogtijdagen en de 
ondergang van het grootste gasveld van 
Europa vormt de achtergrond van het 
woelige leven van drie generaties van de 
Groningse familie Boelens. Epicentrum 
van de vertelling is Hotel Boelens in 
Hoogezand-Sappemeer. In de jaren zestig 
– als de gasbel net is ontdekt – denkt 
hoteleigenaar Andries een graantje mee 
te kunnen pikken van de aangekondigde 
rijkdom. Maar de hotelgasten van de 
NAM blijken meer geïnteresseerd in 
zijn dochters Bette en Aukje dan in zijn 
plannen. 
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Vorig najaar speelde Toneelgroep Jan Vos 
(bekend van Koning van het Grasland en 
Mansholt) midden in het Groningse aard-
bevingsgebied met GAS een uitverkochte 
reeks voorstellingen: “Groots theater over 
nationale tragedie”, kopte NRC  
Handelsblad boven een vijfsterren- 
recensie, terwijl Trouw en de Volkskrant 
hun lezers dringend adviseerden om naar 
Groningen af te reizen om dit te gaan 
zien. Dankzij een landelijke tournee heeft 
gelukkig iedereen de kans gehad om te 
genieten van deze tintelende familie- 
kroniek. GAS werd bovendien als een van 
de tien beste voorstellingen van het afge-
lopen seizoen geselecteerd voor het Ne-
derlands Theater Festival. Eind december 

toneelgroep  
Jan Vos & nnt
GAS
vrijdag 27 en zaterdag  
28 december, 19.30 uur
SPOt/StadSSchOuwburg

DE kEuZE VAN Henk kuiper
pRoGRAMMEuR ToNEEl, DANS EN JEuGD

De ijzersterke tekst verweeft op 
humorvolle en inventieve wijze de 
maatschappelijke catastrofe met een 
indringend familiedrama. Herkenbaar 
voor iedereen, ook als je niet op een 
gasbel leeft. Voeg bij dit alles het in alle 
kranten bejubelde acteerwerk en je weet: 
GAS is een voorstelling die nog lang 
in het hoofd nadreunt, zo ervoer ook 
theaterprogrammeur Henk kuiper. 

“Theatermakers zijn verhalenvertellers 
en als er één verhaal is dat verteld moet 
worden, dan is het dat van GAS”, aldus 
kuiper. “Mensen die in het bevingsgebied 
wonen, hebben jarenlang heel veel 
moeite moeten doen om aandacht te 
krijgen voor hun verhaal. Als er dan zo’n 
mooie en bijzondere voorstelling over dat 
onderwerp wordt gemaakt, moet je die 
als theater met open armen ontvangen. 
Het theater is immers de plek waar je als 
publiek een spiegel krijgt voorgehouden 

Talkshow
Vooruitlopend op de  
parlementaire enquête over  
de gaswinning in Groningen, 
organiseert Toneelgroep Jan Vos 
voorafgaand aan de voorstelling een 
informatieve talkshow. Aan de hand van 
getuigenissen van politici, geologen, 
gedupeerden en andere betrokkenen 
gaan we op zoek naar wat er mis ging 
in het Groningse aardbevingsdossier. 
Waarom is tot op de dag van vandaag 
geen van de betrokken partijen erin 
geslaagd de problemen op een 
doortastende manier aan te pakken? 
Naast een terugblik op het verleden is  
er aandacht voor de energietransitie die 
er onvermijdelijk aan staat te komen. 

De gasten worden geïnterviewd door 
Reinalda Start, Heleen Ekker en Margriet 
Brandsmadie, die voor het NOS journaal 
onderzoek deden naar de gaswinning. 
De drie journalisten schreven daarover 
het spannende en onthullende boek 
De Gaskolonie. Daarnaast zal Tjeerd 
Bischoff, schrijver van GAS, vertellen 
over de totstandkoming van de 
voorstelling. De muzikale omlijsting 
wordt verzorgd door zanger Jan 
Veldman.

vrijdag 27 en zaterdag 28 december, 
18.00 tot 19.00 uur, gratis op vertoon  
van entreekaart. 


