
                                                       

Van der Hoevenkliniek presenteert:

TBS ON TOUR 
THEATER  +  DOCUMENTAIRE  +  ONDERZOEK  +  DEBAT

PROJECT COHOST is een unieke samenwerking tussen de Van der Hoevenkliniek, STUT 
theater uit Utrecht en Cornerstone Theatre uit Los Angeles. Samen maakten ze afgelopen 
jaar een theaterstuk gebaseerd op Echo & Narcissus met buurtbewoners, staf en patiënten 
uit de tbs-kliniek. Tijdens het proces bezochten de theatermakers van de verschillende 
groepen elkaar en werkten met elkaars spelers. De verschillende partijen deelden hun 
kennis en expertise met elkaar met als resultaat een theatervoorstelling speciaal voor het 
65-jarig bestaan van de kliniek. Dit proces is vastgelegd in een documentaire en basis voor 
een onderzoek en vormen samen de impactcampagne TBS ON TOUR.

THEATER –> Reflections – I do(n’t) need you
Vanuit persoonlijke verhalen is een theater stuk gemaakt waarbij de centrale vraag van de 
theatervoorstelling is: wie ben ik zonder de ander? Ben ik Narcissus, die alleen maar kan 
nemen… Of ben ik Echo, die alleen maar kan geven. Ze lijden allebei aan hetzelfde: ze zijn 
ziekelijk afhankelijk van de ander. Het is een wervelende, persoonlijke voorstelling vol 
humor, muziek en beweging... Alle spelers zijn bezig hun identiteit opnieuw vorm te geven. 
Ze onderzoeken hun plek in de samenleving. Ook de buren doen mee!  (Beeld: Anne Meijer)

DOCUMENTAIRE -> Rusteloze zielen - scènes uit de tbs
Project COHOST is ook onderwerp geworden van een documentaire van Ingrid Kamerling 
(25 min, Tangerine Tree, VPRO). Wat betekent meespelen voor de re-integratie van 
patiënten en wat speelt er in hun hoofd? De documentaire volgt vier patiënten in de 
krochten van hun behandeling Tbs-patiënten in de Utrechtse Van der Hoeven Kliniek werken
hard aan hun terugkeer naar de maatschappij. Ondanks hun donkere verleden dromen ze 
ieder op hun eigen manier van een betere toekomst. Het theaterproject waar ze in de tbs-
kliniek aan deelnemen helpt daarbij, al levert het ook spanningen op. Spelen ze een rol, of 
kunnen ze echt de persoon worden die ze ambiëren te zijn? Is het mogelijk om je demonen 
voorgoed achter je te laten, of zullen die altijd met je meereizen?

ONDERZOEK -> Een theaterproductie als onderdeel van de behandeling                  
Aan de hand van participerende observatie en interviews onderzocht Nienke Verstegen hoe 
deelname aan een theaterproductie kan bijdragen aan de behandeldoelen van patiënten in 
de forensische psychiatrie. Het onderzoek laat zien dat patiënten die meedoen aan het 
project oefenen met belangrijke sociaal-emotionele vaardigheden en werken aan het 
vergroten van hun zelfvertrouwen. Bovendien gebeurt dit in een plezierige en veilige sfeer, 
samen met kliniekmedewerkers die ook deelnemen aan het project. Daarmee heeft de 
theaterproductie niet alleen waarde voor de individuele behandeling, maar ook voor het 
leefklimaat in de kliniek.



                                                       

DEBAT -> Praten als buren onderling
 “Met name de avond dat we in groepjes van drie het thema verandering bespraken, wat 
later in één beeld zou worden uitgedrukt, vond ik bijzonder. Ik zat er met twee patiënten 
die heel openhartig vertelden over hun leven! Ik sloot die twee meteen in mijn hart en 
kwam ontroerd thuis. Hier doe ik het voor, was mijn beleving!” 
Met TBS ON TOUR gaan we graag in gesprek met mensen uit klinieken en hun buren. Met 
iedereen eigenlijk. Misschien kunnen we wat vooroordelen uit de weg ruimen… 

TBS ON TOUR -> oktober en november 2020
Met de documentaire, het onderzoek en natuurlijk de voorstelling (of gedeelten daarvan) 
gaan wij in oktober en november van 2020 op pad langs de Nederlandse tbs-klinieken en 
hun buren. Wij hebben een goed verhaal, we laten onszelf zien en willen graag in gesprek: 
met jullie en jullie buren! 

NOMINATIES
De documentaire: ‘Rusteloze zielen - scènes uit de tbs’ is geselecteerd voor de Gouden Kalf 
Competitie in de categorie korte documentaire en gaat in september in première tijdens het 
Nederlands Filmfestival in Utrecht. De voorstelling ‘REFLECTIONS’ was al tijdens de 
voorbereidingen als een van de vijf (!) genomineerd voor de G-Prijs van het Fonds van de 
Cultuurparticipatie. Uit het juryrapport:

Jury: 
“Je voelt de echtheid, dit komt recht uit het hart. Bijna als een schreeuw: hoor ons, zie ons.
Deze bijzondere samenwerking is zowel sociaal-maatschappelijk als artistiek waardevol.”

Publiek:  
“Dit is een ultiem voorbeeld van vernieuwende inclusie. Samen met tbs-patiënten, 
wijkbewoners en externe groepen een voorstelling maken waarbij mensen met elkaar in 
contact komen die anders grote afstand tot elkaar hebben. Stereotiepe beelden vanuit de 
samenleving over tbs-patiënten worden voor onze ogen uiteengespat.”
Jurybeoordeling: “Het ontroert om te zien hoe zij, in een kruisbestuiving van sectoren en 
doelgroepen, een artistiek hoogwaardig eindproduct maken, dat zo oprecht overkomt. Er 
zijn meer projecten waarin wordt gewerkt met mensen die van het gangbare pad zijn 
geraakt, maar zo diepgaand zie je het zelden. Het zou mooi zijn als dit stigma-
doorbrekende project doorsijpelt naar andere klinieken en als motor kan werken.”

CONTACT
Voor meer informatie en boekingen neemt u contact op met Fons Diepenmaat

fdiepenmaat@hoevenkliniek.nl   of  

echo@projectcohost.nl

of bel: 06 52 35 04 88

En kijk voor meer informatie op www.projectcohost.nl       
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