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Inwoners uit Middelstum, Stedum, Delfzijl, Appingedam, 
Kantens, Winsum, Scheemda en Warffum hebben een 
theatervoorstelling gemaakt over de gevolgen van de 
aardbevingen door de gaswinning in Groningen: Water en 
Vuur, Lucht en Aarde.

Het vertrouwen van inwoners is ernstig geschaad en 
veiligheid is niet te garanderen. Wat betekent dit voor 
het dagelijks leven? Wat doet dit met mensen? Met WVLA 
willen de makers herkenning en erkenning centraal stellen 
en het publiek een hart onder de riem steken. Na afloop van 

iedere voorstelling is er gelegenheid om na te praten. De 
spelersgroep heeft mede op basis van eigen ervaringen en 
gesprekken met gedupeerde inwoners, een mix gemaakt 
van theater, tekst en muziek waardoor de persoonlijke 
gevolgen van de aardbevingen zichtbaar worden.

De voorstelling is in samenwerking met professionals tot 
stand gekomen onder leiding van Toke van Oorsouw, artistiek 
leider van Laway Arts te Kantens. De theatervoorstelling 
WVLA werd vanaf april 2015 gespeeld op diverse locaties 
in de provincie Groningen.

INLEIDING

SPEELLIJST

DATUM LOCATIE

20 november 2014 (repetitie) Kantens / openbare repetitie voor inwoners

10 april 2015 (try-out) Stedum / Trefpunt Gereformeerde Kerk

17 april 2015 (try-out) Onderdendam / Dorpshuis Zijlvesterhoek
18 april 2015 (première) Kantens / ‘t Schienvat
21 april 2015 (besloten voorstelling) Groningen / besloten voorstelling voor aannemers Bouwend Nederland
25 april 2015 Winsum / De Blauwe Schuit
26 april 2015 Bedum / Trefcentrum
30 april 2015 Middelstum / Vita Nova
01 mei 2015 Delzijl / IVAK
15 mei 2015 Loppersum / De Lopster Kroon
16 mei 2015 Groningen / Groninger Forum
17 mei 2015 Slochteren/ De Boerderij (Landgoed Fraeylemaborg)
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Margreet Held
Jan Krottje
Marten Miske
Dorien Smit
Reinilde van der Sommen
Sandra ter Veen
Wout de Vries
Thirza Wierenga
Jacqueline Nieland

SPELERS

MEDEWERKERS

Artistieke leiding/regie: Toke van Oorsouw
Regie-assistentie: Dorien Smit
Productie: Luuk Stelder
PR & communicatie: Maria Wierenga en Patrick Wijninga
Techniek: Arnold Markerink en Patrick van Noord
Tekst bijdrage: Noud Jaspers
Muziek: Jan Doddema
Kostuums: Lieneke Visser
Affichebeeld: Helma Mulder
Bloggers: Renee de Jonge, Zoe van der Kust en Marieke Pentinga
Video impressie: Lex Vesseur (camera), Patrick Wijninga (camera en montage) en Toke van Oorsouw (montage/inhoud)

Met dank aan: Moni Dekkers, Harm Naaijer,  Jan Veenstra, Dick Knol, Geuk Schuur, Pierik L Istelle, Femke Keet, Elly Holst, 
Macebo Mavuso en het Noorderpoortcollege KTM.
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SEPTEMBER 2014 / DE OPROEP
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JANUARI 2015 / DE EERSTE REPETITIES
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FEBRUARI 2015 / HET AFFICHEBEELD GEREED
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MAART 2015 / DE EERSTE PUBLICATIES 
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APRIL 2015 / PUBLICATIES
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APRIL 2015 / PUBLICATIES
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18 APRIL 2015 / PREMIERE IN KANTENS

Door Renee de Jonge

“Op een zonnige zaterdagavond rijden we, drie medewerkers 
van WVLA en ik, het rustige Kantens binnen. De boerderij 
waar we parkeren is omringd met hekken en op de gevel 
zijn duidelijk houten balken geplaatst ter versteviging. In één 
klap komt het onderwerp van de voorstelling samen met de 
keiharde werkelijkheid die zichtbaar is in Kantens.

Na een klein stukje lopen en een korte kennismaking, neem 
ik plaats achter een tafel in ‘t Schienvat, het buurtcentrum/
eethuis van het dorp. Met de geur van frituur op de 
achtergrond komen de eerste bezoekers ruim op tijd binnen. 
De bezoekers van het eethuis vragen zich af wat er gaande 
is, maar herkennen de flyer en de eerste bezoekers lopen vrij 
blanco de zaal in. Het is een divers publiek zoals je bij een 
première verwacht. Naast de wethouders en burgemeesters 
van de regio, zijn er ook bezoekers uit het dorp. Naast de 
veel voorkomende ‘ik laat me verrassen’ of ‘ik ken één van 
de spelers’, vertelt ook een man mij over zijn ervaring met 
de NAM en schadeherstel. Vrijwel gelijk komt er een duim 
omhoog, want hij heeft goede ervaringen met het vergoeden 
van schade, maar ook hij beseft dat dat niet altijd het geval 
is en dat zullen we ook zien in de voorstelling.

Enkele minuten na acht uur begint de voorstelling. Het publiek 
kijkt ademloos gedurende de voorstelling en na afloop is er 
een staande ovatie. Dat maakt mij extra nieuwsgierig naar 
de reacties uit het publiek. Wat vond men ervan? Was het 
herkenbaar of juist niet? Wat bleef de bezoeker bij?

Nadat de bloemen verdeeld zijn stap ik op de eerste 
mensen af. Zoveel als er in de voorstelling gebeurt, valt de 
eerste vrouw die ik spreek vooral het ritselende geluid in de 
voorstelling op. “Zo herkenbaar”, vertelt ze me. Het is het 
geluid dat ze herkent van haar eigen wankele woning.

Een ander stel beaamt dat de zorgen die in de voorstelling 
naar voren komen, de zorgen zijn die zij ook kennen. “Maar 
ze laten zich zo leiden door de zorgen. Dat herken ik niet”, 
zegt een vrouw aan diezelfde statafel. De zorgen vindt ze 
begrijpelijk, maar zij laat zich er niet door leiden of afleiden 
in het dagelijks leven. De man van het stel vindt dat ook wel, 
maar twijfelt of dat ook voor diegene telt die het huis uit 
moeten.

De aannemer en zijn vrouw kennen de mensen die hun huis 
uit moeten en werken dagelijks met getroffen gezinnen in het 
aardbevingsgebied. Beiden zijn ze erg onder de indruk van 
de voorstelling, maar hadden graag meer gezien. Hoewel, 
als ze er beiden even over nagedacht hebben zit de kracht 
volgens de aannemer ook in de lengte en uitbeelding van het 
onderwerp. “Het is een mooie samenvatting”, zegt zijn vrouw. 
Als eigenaren van een eigen aannemersbedrijf vertellen ze 
dat ze er middenin zitten. Allerlei kanten van de bevingen 
kennen ze. “Waren mensen vroeger blij met een nieuwe 
badkamer, nu duurt het allemaal te lang en maak je alles 
weer zo als het was. De insteek is helemaal anders.”.

Een wethouder beaamt dat. In zijn gemeente, tijdens zijn werk 
ziet hij monumenten vervallen, spreekt hij met de getroffen 
burgers en heeft hijzelf, maar ook zijn zoon aardbevingsschade. 
De andere bezoekers die ik spreek, spreken met diezelfde 
woorden van herkenning. Mensen zijn onder de indruk van de 
voorstelling. Mensen gaan niet gelijk naar huis, maar praten 
na. Ze laten volop de lovende woorden horen. 
Het gezelschap wordt uitgenodigd om in meer plaatsen te 
komen spelen. Nagenieten, nadenken en napraten. De kantine 
zorgt voor het spraakwater, de lekkere hapjes en zoals 
de geur aan het begin al beloofde, een goed gefrituurde 
bitterbal”.
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APRIL 2015 / REACTIES OP SOCIAL MEDIA
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APRIL 2015 / REACTIES IN DE MEDIA
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25 APRIL 2015 / VOORSTELLING IN WINSUM

Door Zoe van der Kust

De Blauwe Schuit in Winsum, Groningen. Een cultureel 
centrum dat lijkt op een oud schoolgebouw. Er bevindt zich 
in het midden van het gebouw een theaterzaal, waar de 
voorstelling Water en Vuur, Lucht en Aarde zal gaan spelen 
vanavond.  De bezoekers drinken allen nog een drankje 
voor zij de zaal in gaan, veel van hen weten niet wat ze 
moeten verwachten maar zijn wel benieuwd naar wat er 
komen gaat. Na de voorstelling komen alle bezoekers de 
zaal uit en aan de uitdrukkingen op hun gezichten kan ik 
zien dat ze hebben genoten van de voorstelling.

Voor Jannie en Ellen is het verhaal heel herkenbaar, Jannie 
geeft aan dat ook zij schade aan haar huis had, ze vind 
het het akelig maar leeft niet met het gevoel dat er morgen 
weer een aardbeving kan komen. Ellen vertelt over een 
documentaire die zij gezien heeft op RTV Noord, het gaat 
over een gezin waarvan de kinderen lijden aan ADHD. 
Een vader kon precies uitleggen wat dit met die kinderen 
deed. Niet alleen de volwassenen maar ook de kinderen 
raken zwaar gedupeerd. Ze zijn het er allebei over eens 
dat het een mooie voorstelling is, ze zijn vooral te spreken 
over de jongeren die meespelen. ‘’De jongeren brengen 
het mooi in balans, en maakt deze voorstelling tot een juiste 
afspiegeling van de huidige situatie.’’

Twee dames genaamd Marijke en Martine, geven aan dat 
zij ook ervaring hebben gehad met de aardbevingen. Voor 
hun weegt dit niet zo zwaar, maar ze kunnen zich goed  
voorstellen dat dit voor anderen wel zo is. De voorstelling 

deed hun denken aan actietheater uit de jaren ’70.
Één van de dames die ook een aardbeving meegemaakt 
heeft hier schade aan over gehouden. Geen emotionele 
schade. Wel vindt ze het sneu voor de mensen die het 
zwaarst getroffen zijn en het liefst hun huis willen verkopen, 
die kans is verkeken en dat is een consequentie die zwaar 
kan wegen. ‘’Je wilt weg, maar je zit vast.’’

Het echtpaar Maria en René spreken met veel lof over 
de voorstelling. Maria vind het vooral goed hoe ze 
die verschillende emoties weten op te roepen en de 
verschillende perspectieven van mensen laten zien. Ze vond 
het verassend, levensecht en gerelateerd aan de actualiteit. 
Ook door de verschillende leeftijden die meespelen in dit 
stuk, geeft aan dat dit iets is wat iedereen aangaat. René 
vond de muzikale gedeeltes veelbelovend: ‘’ik hoorde een 
aantal mensen zingen waarvan ik dacht hé daar moet je 
meer doorgegaan.’’ 
Maria geeft aan dat zij en haar man soms moeite hebben 
met het Gronings dialect, aangezien zij zelf uit Brabant 
komen. ‘’Wat ik goed vind aan het stuk is dat het lagen 
heeft. Veel dieptes, je kon de buitenkant zien maar ook 
de binnenkant. Het was ook vrij compact, het waren geen 
eindeloze monologen en het decor was simpel, maar toch 
veelzeggend. Ik vind toneel wel een manier om mensen te 
bereiken, de emoties die het weergeeft en bij je oproept 
zijn door toneel veel sterker. Het bereikt je niet alleen 
op intellectueel niveau, maar ook op gevoelsniveau. Een 
beving op twee niveaus zou je kunnen zeggen.’’
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26 APRIL 2015 / VOORSTELLING IN BEDUM

Door Renee de Jonge

Het is een regenachtige zondagavond wanneer de trein 
aankomt in Bedum. Na een lange, rechte weg komt het 
Trefcentrum, in een woonwijk, tevoorschijn. Het bord bij 
de deur wijst de bezoeker de weg naar de ingang van 
de zaal, naar de plek die vanavond het decor is voor de 
voorstelling WVLA.

Zo triest als het weer lijkt, zo vrolijk zijn de bezoekers. 
Enkele bezoekers hebben over de voorstelling gelezen in 
de krant. Een groep andere bezoekers is op uitnodiging 
van één van de acteurs gekomen. Ze zijn kort voor de 
voorstelling allen samen op de verjaardag van de zus van 
die acteur geweest en besluiten om daarna samen naar de 
voorstelling te gaan.

De bezoekers gaan vrolijk naar binnen, maar één vrouw 
spant de vrolijke kroon. Zij komt met haar kinderen bij de 

kassa, al ietwat vertwijfeld, en vraagt of dit de voorstelling 
‘Moord in de meterkast’ is, maar dat klopt niet. Na de 
vraag of ze in Stedum zijn moet het antwoord weer nee zijn 
en dan zijn de rapen gaar. De vrouw krijgt de slappe lach 
en tot in de zaal is haar lach hoorbaar. Het drietal gaat 
gniffelend naar binnen en laat zich nogmaals verrassen, 
net als veel andere bezoekers.

Tijdens de voorstelling is het goede humeur van het publiek 
goed voelbaar. Er wordt instemmend meegeknikt bij het 
verhaal over de stoofpot die een halve dag opstaat, 
de Groningse sketches kunnen rekenen op aardig wat 
gegniffel en gelach en het vrolijke nummer richting het eind 
van de voorstelling krijgt een groot applaus na afloop.

De stemming na de voorstelling blijft goed. De vrolijke 
gezichten stralen nog net zo, of misschien nog wel meer, als 
aan het begin van de voorstelling. Alleen is niet iedereen 
overtuigd. Één van de bezoekers vertelt dat ze het moeilijk 
vindt om te geloven dat er zoveel schade is. Ze vindt de 
voorstelling goed, maar weet niet goed of het zo ernstig 
is als verteld wordt in de voorstelling, want zij heeft het 
(nog) niet zo meegemaakt. De man waarmee ze is heeft 
wel een beving meegemaakt. Ook heeft hij schade aan zijn 
huis en hij wil overgaan tot actie. Dit gevoel om tot actie 
over te gaan wordt ook zichtbaar bij meer bezoekers na 
de voorstelling. De bezoekers die bij de tafel vol baksels 
staan vinden dat het verhaal van Groningen verder naar 
buiten gebracht moet worden. Het stuk WVLA moet naar 
Den Haag. 
Of het daar ook komt is de vraag. Maar als het er 
komt, dan staat het publiek in Bedum er vierkant achter. 
Waarschijnlijk met diezelfde lach, als die ze hebben laten 
zien, die regenachtige avond in Bedum.
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30 APRIL 2015 / VOORSTELLING IN MIDDELSTUM

Door Renee de Jonge

Het scherm in de bus richting Middelstum laat allerlei kleine 
dorpen zien. De rit is zonnig en na een uur en een kleine 
wandeltocht, is daar Vita Nova Middelstum. De spelers 
staan niet op het podium, maar op de vloer, dichtbij de 
bezoeker.

De bezoekers druppelen langzaam binnen. Een aantal 
bezoekers is bekend met één van de acteurs, een ander 
laat zich verrassen en iemand anders kon er niet bij zijn in 
Stedum dus pakt hij z’n kans in Middelstum.

Tijdens de voorstelling zijn de bezoekers veelal stil. Her en 
der wordt er geknikt en gekuchelt, alleen bij het bakmoment 
komt er een directe reactie. Het proeven van de baksels 
na afloop wordt door één bezoeker beantwoordt met 
“prachtig”.

Na afloop blijven de meeste bezoekers zitten. Ze praten 
na over hun ervaringen met de NAM, de aardbevingen en 
de voorstelling. Één van de bezoekers kent een vrouw met 
geen schade, terwijl de buren van deze mevrouw grote 
scheuren hebben. Het argument van ‘oude fundering’ en 
‘slecht onderhoud’ zijn haar maar al te bekend.

Het publiek komt in beweging als de baksels voorbij komen. 
Veel bezoekers nemen iets te snoepen en vertellen dat ze 
erg genoten hebben van de voorstelling. De voorstelling 
is ook een plek om oude bekenden te treffen. Één van de 
bezoekers grijpt het moment aan om iemand uit te nodigen 
voor haar gymclubje. Ze vertelt dat het erg gezellig is, je 

in beweging blijft en je dan tegen een stootje kan. Met een 
beetje fantasie of doordenken zou je kunnen denken dat 
ze werkt aan haar eigen fundering, zij goed op de grond 
staat en zo tegen een aardbeving, stootje, kan. Goed 
bezig, fijn publiek in Middelstum!
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1 MEI 2015 / VOORSTELLING IN DELFZIJL

Door Renee de Jonge

Het IVAK in Delfzijl, ook wel ‘de cultuurfabriek’ genoemd, 
is een groot oud gebouw dat veel mogelijkheden heeft op 
het gebied van muziek, dans, theater, beeldende kunst, 
fotografie en film. Boven in het gebouw is een klein zaaltje 
waar de voorstelling  WVLA vanavond zal gaan spelen. 
De spelers maken zich klaar voor nog een laatste doorloop 
en de eerste bezoekers stromen binnen. De voorstelling is 
zo goed als uitverkocht. De mensen zijn uitgelaten en willen 
de voorstelling dan ook graag zien.

De reacties uit het publiek zijn ook bij deze voorstelling 
weer verrassend. Een aanwezig echtpaar is vooral te 
spreken over de onderdrukte emoties die de voorstelling 
weergeeft. Het echtpaar vindt dat de burgers hun emoties 
onderdrukken en niet laten zien: “wij denken dat deze 
emoties er dan op een onverwachts moment uitkomen. 
Als je laat zien dat je die emoties mag hebben en ze ook 
moet delen, dan gaan mensen zich beseffen dat ze niet 
alleen staan. En dat was wat wij zo mooi vonden aan deze 
voorstelling, men staat er niet alleen voor, ze zijn samen.”

Een ander echtpaar dat in het publiek zat in Delfzijl vindt 
dat we ons eens moeten verplaatsen in minister Kamp: “stel 
nou, minister Kamp gaat één miljard kuub gas minderen. 
Dan kost dat 250 miljoen euro. Dit betekent dat dat ons 
allemaal 25 euro gaat kosten. Geld wat er dus niet is 
omdat het gas niet uit de grond mag komen. Als we van de 
40 miljard, naar 20 miljard gaan, wat iedereen wil, kost 

dat ons allen 300 euro en daar staat niet iedereen bij stil.”

Twee heren vinden naar aanleiding van de voorstelling dat 
er eigenlijk veel meer moet gebeuren vanuit Den Haag: “ze 
vertellen ons dat ze doen wat ze kunnen, maar het mag 
niet natuurlijk niet al te veel geld gaan kosten en dat is 
heel frustrerend. De NAM heeft veel miljarden aan het gas 
verdiend en nou mogen ze dat wel snel en op een redelijke 
manier gaan vergoeden. Dit kwam mooi terug in de inhoud 
van het stuk, het steeds maar moeten wachten. Er zijn heel 
veel mensen die behoorlijk in moeilijkheden zitten.”

Een andere bezoeker is bezorgd: “er zijn een heleboel 
kerken en scholen die schade hebben, maar mensen willen 
natuurlijk gewoon dat hun kinderen veilig naar school 
kunnen. Scholen moeten gecontroleerd worden en dat gaat 
veel te langzaam, als het zo doorgaat zijn we over 10 jaar 
nog niet klaar. Inwoners zijn zo trots op dit gebied, ze willen 
niet zomaar weg dus dat gaan ze ook niet doen. Ik vind dat 
deze voorstelling naar het westen moet, want een heleboel 
mensen erkennen dat er problemen zijn, maar: ‘we krijgen 
geld van de NAM dus waar zeuren we nou eigenlijk over?’ 
De voorstelling zou een eye opener kunnen zijn voor de 
mensen in de randstad. Ja, ik vind het een goed plan! Deze 
voorstelling moet -met wellicht wat ondertiteling- naar de 
Tweede Kamer en alle kamerleden moet verplichten komen 
kijken. Want wij kennen het torentje, maar het torentje kent 
ons niet.’’
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15 MEI 2015 / VOORSTELLING IN LOPPERSUM

Door Renee de Jonge

Als het over aardbevingen gaat in het nieuws, dan is 
Loppersum vaak onderwerp van gesprek. Het kon dan ook 
niet anders dat WVLA ook daar zou spelen. De Lopster 
Kroon biedt podium aan spelers en publiek.

Na een aantal deuren en een trap omhoog kom je terecht 
in het zaaltje. De spelers spelen op het podium en het 
publiek, dat met grote getale is komen opdagen, neemt 
plaats in de zaal.

De meeste bezoekers laten zich wederom verrassen, 
kennen één van de spelers, maar twee bezoeksters kwamen 
speciaal van Groningen naar Loppersum. De voorstelling 
zou de dag erna in Groningen spelen, daarvan zijn ze op 
de hoogte, maar ze hebben bewust gekozen om het mee 
te maken in Loppersum, het episch centrum, zoals zij het 
noemen.

Als het licht gedoofd wordt en de spelers beginnen, kijken 
de bezoekers aandachtig naar de voorstelling. Maar het 
blijft niet lang stil, niet zoals in sommige andere zalen. Na 
elk liedje wordt er flink geklapt en er wordt enthousiast 

gereageerd op de baksels die ze na afloop mogen 
proeven.

De stemming zit er na de voorstelling nog goed in. Een 
groepje dames reageert met een grote glimlach als ze 
gevraagd wordt naar hun mening over de voorstelling. Ze 
zijn zonder vooroordelen binnen gestapt en zijn positief 
verrast. Ze hebben zelf geen ervaring met de bevingen 
maar ze vinden dat het verhaal goed verteld wordt.

Een man met een drankje in zijn hand is ook op eenzelfde 
manier positief, alleen plaatst hij het verhaal in een ander 
perspectief. Hij ontkent niet dat het erg is wat de mensen 
in het aardbevingsgebied overkomt, maar hij bekijkt het in 
het licht van Nepal. Daar zijn mensen alles kwijt, hebben 
geen dak meer boven het hoofd en missen familieleden. 
Hier valt niks tegenin te brengen, maar hij benoemt kort 
daarna dat hij de voorstelling WVLA desondanks erg 
goed vindt.

Met een drankje en wat lekkers in de hand, praat het 
publiek na over een mooie voorstelling in de Lopster Kroon.



20

MEI 2015 / PUBLICATIES



21

MEI 2015 / PUBLICATIES



22

16 MEI 2015 / VOORSTELLING IN GRONINGEN

Door Marieke Pentinga

‘Dat aardgas uit de grond zo’n gedonder zou geven’, 
is iets wat sommige stadjers zich (nog) niet realiseren. 
Waar gister in De Lopster Kroon door de Loppersummers 
nog hoorbaar werd meegeleefd, bleef het nu tijdens de 
voorstelling angstvallig stil. Men was onder de indruk van 
de ‘eerlijke gevoelens van het Grunniger laand’. Zo vertelt 
een bezoekster dat ze als inwoonster van de stad Groningen 
veel over de aardbevingen leest en hoort, maar er zelf 
geen hinder van heeft. Vooralsnog vindt ze het daarom 
lastig om een adequaat beeld van de problematiek te 
vormen. De inwoners uit het aardbevingsgebied staan nu 
zelf op de bühne. Dit vindt ze een geslaagde manier om 
de beleving omtrent de aardbevingen over te brengen: 
‘Nu zie je de ontreddering, angst en frustratie, maar nog 
altijd op die herkenbare bescheiden Groningse manier’.

Een andere bezoekster vond de voorstelling best zwaar en 

heftig. Ze komt zelf uit het bevingsgebied maar ziet ook 
een andere kant. Ze vertelt over een oudere buurvrouw 
met veel achterstallig onderhoud. Hoewel er veel 
bevingsschade is, is er bij achterstallig onderhoud al snel 
meer schade. Dergelijke situaties kunnen best wat dubieuze 
claims opleveren: ‘Ik moet er dan ook niet aan denken om 
in de schoenen van een taxateur te staan!’ Anderen boeren 
er juist heel goed bij, zo vertelt een ander: ‘Ik had een 
buurman die huizen keurde. Voor de crisis was hij bijna 
failliet, maar door de bevingen gaan de zaken juist weer 
voorspoedig en is hij weer boven Jan’. Iemand valt haar 
bij: ‘En wij hadden het jeugdjournaal in huis! Mijn beide 
kinderen werden geïnterviewd en dat was eigenlijk best 
grappig’. WVLA maakte in het Groninger Forum duidelijk 
indruk op het publiek en deed door de verschillende 
perspectieven genoeg gespreksstof op waaien waardoor 
het na de voorstelling nog lang rumoerig bleef.
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17 MEI 2015 / VOORSTELLING IN SLOCHTEREN

Door Zoe van der Kust

Landgoed Fraeylemaborg is een sprookjesachtige locatie 
in het bos van Slochteren. Een prachtige plek om de 
aangrijpende voorstelling WVLA af te sluiten. Nog één 
laatste keer zullen de spelers schitteren op het doek. De 
boerderij is een restaurant, maar een gedeelte van het 
restaurant is omgetoverd tot een klein theater. Het dak is 
van stro en rust op een houten constructie. Het doet denken 
aan een Chalet in de Franse Alpen.

Minister Kamp was voor de laatste voorstelling van WVLA 
uitgenodigd, maar is helaas niet gekomen. Gelukkig is de 
zaal is zo goed als vol en de laatste WVLA begint!
Tijdens de voorstelling smoest het publiek over de NAM en 
zijn arrogante taxateurs, maar één man weet nadien te 
vertellen dat deze taxateurs ook in een moeilijke positie 
staan en dat we dat zeker niet moeten vergeten. Hij is blij 

met de afwisseling van de dramatische momenten en een 
stukje vrolijkheid.

Een echtpaar genaamd Miriam & Pieter zijn te spreken over 
de verschillende kanten van het aardbeving problematiek. 
Het enige wat zij gemist hebben is hoe het eruit ziet als je 
vanuit de NAM kijkt. Wellicht een idee voor een opvolger?

Dat de voorstelling indruk heeft gemaakt op zijn Groningse 
bezoekers is onbetwistbaar, Ik ben absoluut onder de 
indruk. Het heeft emoties bij mij losgemaakt, ik hoop dat 
deze voorstelling naar het westen vertrekt om daar de 
ogen te openen en de kranen dicht te draaien.

De boodschap is duidelijk; geen pleisters op de wonden 
van de burgers, ga niet leunen maar ga steunen!
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