
VERSLAG THEATERPROJECT DE HOVEN 2019-2020 
 

TIGGELJONG 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Inleiding 

GESLAAGDE VOORSTELLINGEN 

 
De theaterpoductie Tiggeljong is naar onze mening zeer goed verlopen. Inès, de theatermaker en 
onze projectleider heeft het hele project als positief ervaren. Vooral de onderlinge sfeer sprong er 
voor haar uit. Het samenwerken in dit theaterproject heeft mensen bij elkaar gebracht en dat is mooi 
om mee te maken.  

Het publiek was onder de indruk en de vier voorstellingen waren uitverkocht. In totaal bezochten er 
bijna 300 personen de voorstellingen. Jan Bos de schrijver van het boek Tiggeljong complimenteerde 
Inès voor de goede weergave van zijn boek en ook zijn dochter reageerde enthousiast. Dit is een 
groot compliment. Ook voormalige arbeiders in de steenhoven fabriek vonden het een mooi en 
herkenbaar theaterstuk.  

Wat vooral impact maakten waren de scènes over kinderarbeid. Het publiek was zichtbaar geraakt en 
liet dat ook na afloop merken.  

Vanuit de media kreeg dit project niet alleen aandacht van lokale bladen als “de Zutphense Koerier” 
en “Contact Zutphen- Warnsveld” maar ook “Dagblad van het Noorden”, “Noorderkrant” en de 
“Groningerkrant” besteden er aandacht aan.  

We merken dat de lokale geschiedenis voor veel mensen belangrijk is en dat het aandacht verdient. 
 
Inès zal als projectleider met uitzondering van de financiële realisatie de overige pagina’s van dit 
verslag vullen. 
 
Vanuit Stichting De Talentstrateeg  kijken we terug op een goede samenwerking. Tot slot willen we 
Gemeente Zutphen, de wijkraad, het Torenfonds en alle andere personen die hebben bijdragen 
nogmaals bedanken voor hun financiële steun.  
 
Met vriendelijke groet namens het bestuur, 

Wilbert de Goei 
 
Penningmeester Stichting De Talentstrateeg  
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Evaluatie doelstelling en doelgroep 

DOELSTELLING PROJECT 

Het theaterproject is een ‘Community art project’ en werkt vanuit de volgende doelstellingen: 

1. Sociale cohesie  
Buurtbewoners van De Hoven leren elkaar kennen en werken samen. Door middel van 
persoonlijk contact willen we isolement en eenzaamheid tegengaan. 

 
Er hebben 25 buurtbewoners meegespeeld als acteurs bij de voorstelling. Deze groep heeft van 
februari-juni intensief met elkaar opgetrokken (wekelijks). Vanuit deze groep is de voorstelling tot 
stand gekomen d.m.v. improvisatie met daarna repetities. Daarnaast was er een groep van 11 
kinderen die in één scène meespeelden, een dansgroep met 11 jongeren en 4 muzikanten. In het 
kernteam hebben 8 mensen meegewerkt (van oktober-augustus) en er was een groep van 25 
vrijwilligers die vooraf en tijdens de voorstellingen allerlei hand- en spandiensten gedaan heeft. Dit 
zijn in totaal 86 mensen die elkaar voor het eerst of opnieuw hebben ontmoet in de leeftijd van 6 tot 
75 jaar. Mensen die altijd in de Hoven gewoond hebben of ernaar toe zijn verhuisd, met 
verschillende achtergronden, inkomens, uit verschillende culturen. Samen waren we één grote 
theaterfamilie. Er zijn nieuwe vriendschappen ontstaan, mensen zoeken elkaar nog steeds op. In 
september hebben we een reünie met alle betrokkenen en gaan we de film en foto’s samen 
bekijken. 
 

2. Erfgoedpar�cipa�e  
Bezoekers en medewerkers van de voorstelling krijgen meer kennis van de historie van De 
Hoven. Dit bevordert de groepsiden�teit en daarmee ook de sociale samenhang. 

 
Voor dit project hebben we ons n.a.v. het boek Tiggeljong, verdiept in de geschiedenis van de 
steenfabrieken en de omstandigheden die dat met zich mee bracht op het gebied van inkomen, 
wonen, sociale omgang, vrije tijd. We zijn met een groepje spelers en 
vrijwilligers naar de steenfabriek van Panoven in Zevenaar gegaan, 
hebben filmpjes en foto’s bekeken en materiaal in de bieb en op 
internet gezocht. Oud buurt bewoners/fabrieksarbeiders hebben hun 
verhalen vertelt aan de groep spelers en vrijwilligers en we hebben 
zoveel mogelijk verwerkt in het script. We hebben de verhalen 
spelenderwijs laten zien met muziek, zang, dans en theater waarin we 
lieten zien hoe het vroeger was, maar ook welke betekenis dit voor 
vandaag heeft. Alle betrokkenen van zowel medewerkers als bezoekers 
gaven aan nieuwe dingen te hebben gehoord over de wijk waar ze in 
wonen. Veel van hen wisten niet dat deze buurt zo’n rijke historie heeft, 
die al ver teruggaat. We hadden zelfs bezoekers uit Groningen die vol 
bewondering onze geschiedenis hebben gehoord en gezien.  
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3. Cultuurpar�cipa�e 
Interesse in cultuur van bewoners in De Hoven wordt versterkt en verdiept 

 
Twee derde van de groep spelers had nog nooit of lang geleden iets met 
theater gedaan. Door de laagdrempeligheid van de repetities en oefeningen, 
was dit een prettige manier voor de spelers om hier verder in te groeien. De 
rollen zijn verdeeld op draagkracht en afgestemd op de personen, waardoor 
iedereen een rol had die bij/haar paste en waar genoeg uitdaging in zat. Er 
was een prettige en veilige sfeer in de groep die ervoor zorgde dat mensen 
veel leerden van elkaar en nieuwe stappen durfden te zetten. Het publiek 
was erg gevarieerd, maar bestond voor het grootste gedeelte uit mensen die 
weinig of nooit naar het theater gaan, ook waren er veel kinderen en ouderen 
doordat de voorstelling geschikt was voor alle leeftijden en rolstoelvriendelijk 
georganiseerd. We hebben veel positieve reacties ontvangen. In de buurt is 
er weer theater, wat de Hoven een fris en cultureel imago geeft.  

Bovenstaande doelstellingen en behaalde resultaten laten zien dat wij met 
veel succes en plezier gewerkt hebben aan de doelstellingen van de 
gemeente Zutphen: 

Samenhang doelstellingen gemeente Zutphen 

Bij dit project werken wij vanuit de ambitie die de gemeente Zutphen heeft: 

Wij vinden dat kunst, cultuur en erfgoed kleur geven aan Zutphen. Ze zorgen 
voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit 
en aantrekkingskracht. Daarom willen we iedereen aansporen om met kunst, 
cultuur en erfgoed aan de slag te gaan. Zo maken we onze gemeente nog 
aantrekkelijker! 
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Verloop voortraject 
In september hebben wij een eerste brainstorm avond georganiseerd waarin we hebben geïnventariseerd bij 
buurtbewoners wat zij zouden vinden van een vervolg theaterproject en op welke manier. De enthousiaste 
reacties gaven aan dat een vervolg zeer wenselijk was en dat het weer een locatietheaterproject moest worden 
met daarin de geschiedenis van de Hoven verwerkt. 
We hebben een kernteam samengesteld met 7 buurtbewoners die allemaal hun eigen talent meebrachten en 
daar zijn 2 wisselingen in geweest. Twee mensen die stopten en twee mensen die er later bijkwamen. Met deze 
groep hebben wij maandelijks vergaderd en alle organisatorische dingen uitgevoerd op het gebeid van PR, 
fondsaanvraag, vergunning aanvraag, veiligheidsmaatregelen, décor, kostuums, locaties. Ook was dit een 
constructieve groep om mee te sparren als er zaken waren omtrent spelers en vrijwilligers.  

We zijn onderstaand in de fondswerving door Helpgoed en stichting de Talentstrateeg. Zij hebben ons 
geholpen met plannen schrijven, fondsaanvragen, penningmeesterschap en financiële afhandelingen. Deze 
samenwerking is zeer goed bevallen en we zijn hen erg dankbaar voor hun professionele en zorgvuldige 
ondersteuning.  

Aan het eind van het traject is er een andere groep vrijwilligers ingeschakeld die geholpen hebben met 
kostuums, flyers verspreiden, kaartverkoop, décor en tijdens de voorstellingen zelf van alles gedaan hebben.  
We hebben prettig met iedereen kunnen samenwerken en gebruikt gemaakt van de kwaliteiten die er waren 
onder de verschillende mensen van verschillende leeftijden.  

 
Verloop voorstellingen 
Een week voor de voorstellingen viel één speler uit door burn out klachten. We hebben dit kunnen 
ondervangen door haar rol samen te voegen met die van een andere speler en ergens anders in het stuk te 
vervangen.  

De voorstellingen zijn allemaal goed verlopen op kleine ‘foutjes’ na, die niet storend waren. Alle voorstellingen 
waren uitverkocht en er waren gemiddeld 65 mensen per voorstelling. De schrijver van het boek Tiggeljong, Jan 
Bos, was bij alle voorstellingen aanwezig en mensen konden na afloop een gesigneerd boek van hem kopen.  

Bij de tweede en derde voorstelling was het erg heet, maar we hadden goede voorzorgsmaatregelen genomen 
waardoor het voor publiek en spelers toch vol te houden was. De EHBO heeft haar taak ook boven verwachting 
uitgevoerd, door bijv. koude doekjes rond te delen en met paraplu’s bij mensen te gaan staan. Eén van de 
dansers viel even flauw, maar het ging snel weer goed en ze is toch gaan dansen bij de laatste scène. De scène 
van de kinderarbeid met de groep kinderen die uit het gras kwamen en een indringend lied over kinderarbeid 
was de meest ontroerende scène voor het publiek en heeft veel mensen geraakt.  

Er was gedurende de twee dagen een bijzonder fijne sfeer onder medewerkers en spelers en iedereen heeft 
met volle inzet en veel plezier zijn/haar taak vervuld. Er zijn geen vervelende incidenten geweest. 

Na afloop van de voorstellingen hebben wij de vrijwilligers bedankt met een leuke kadootje en hebben alle 
spelers en enkele vrijwilligers bloemen gekregen. We kijken erg positief terug op het geheel.  
 

Theaterproject de Hoven op de lange termijn 
Ook dit jaar zagen we het bijzondere effect van een creatief middel dat mensen bij elkaar brengt en verbindt. In 
een tijd waar veel individualisering en gejaagdheid is, is het erg waardevol om samen zoiets neer te zetten wat 
nog lang in de herinnering van mensen blijft hangen. Wij, als kernteam zijn erg enthousiast en willen dit project 
zeker een vervolg gaan geven. Misschien zullen we Tiggeljong nog een keer gaan opvoeren en anders beginnen 
we weer aan een nieuw concept. We zijn dankbaar voor uw financiële steun en aanmoediging om dit te 
realiseren en hopen dat u met ons de waarde ziet van dit soort initiatieven, voor en door de buurt.  
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Financiële verantwoording  
Kosten Begroot  Werkelijk 

Vergunningen  € 75,00   

Kostuums  € 500,00   € 421,40  

Décor en materialen € 750,00  € 134,72  

Geluid € 500,00  

Rekwisieten, grime en make-up  € 100,00   € 47,00  

Video- en fotografie  € 100,00   € 181,50  

    Flyers en posters inclusief ontwerp  € 1.000,00  € 1295,91 

Bedankje spelers  € 150,00   € 285,60  

Huur oefenruimte € 250,00  € 25,00  

Catering vrijwilligers  € 200,00   € 154,31  

Catering bezoekers  € 375,00   € 256,08  

Slotfeest 
Waarde van geleverde goederen  bijdragen in 
natura (gratis eten, drinken, etc.) 

 € 1.200,00  € 500,00 

Evenement ouderen € 300,00  

Theatermaker (300 uur x 50 euro)  € 15.000,00   € 4.295,50  

Projectondersteuning (30-50 uur)  € 1.500,00   € 605,00  

Onvoorziene kosten  € 1.000,00  € 291,01  

Totaal  € 23.000,00   € 8.493,03  

     

Baten    

Bijdragen wijkraad De Hoven  € 250,00  € 250,00 

Bijdragen buurtvereniging de Hoven  € 500,00   

Sponsoring in natura  € 500,00  € 500,00 

Bijdragen bezoekers  € 1.250,00  € 1744,00 

Opbrengst catering  € 500,00   

Subsidie Gemeente Zutphen en fondsen € 20.000,00  € 6000,00 

Totaal  € 23.000,00  € 8494,00 

 
Resultaat: € 0,97 
 
Toelichting op begroting: 
Vanwege de tegenvallende resultaten rondom de fondsenwerving hebben we een aantal 
evenementen niet kunnen organiseren of op een goedkopere manier vorm moeten geven. Ook 
hebben we de mensen die betrokken zijn minder uitkunnen betalen voor hun inzet.  
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Fotocollage 
 
WAT ERAAN VOORAF GING 

 

Vergaderingen kernteam  

 

De eerste informatie avond is goed bezocht  

 

Jan Bos neemt ons mee in zijn boek Tiggeljong en in de verhalen eromheen 
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Repetities bij Boer Kip  

 

Met spelers bezoeken we de oude steenfabriek Panoven in Zevenaar voor inspiratie 

 

Het script is met de groep tot stand gekomen 
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Repetitie bij de familie Broekhuisen 

 

Regelmatig in de media  

 

Ontwerp en fotografie van de flyer  
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De flyer van de voorstelling  

 

 

Kostuum- catering en EHBO tent worden geplaatst in de week voor de voorstelling  
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VIJF VOORSTELLINGEN VAN TIGGELJONG 
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ACHTER DE SCHERMEN 
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