
Zuyderzigt	  gaat	  met	  het	  nieuwe	  project	  ‘Voor	  de	  stilte’	  een	  samenwerking	  aan	  
met	  verschillende	  partijen.	  Om	  zo	  ondersteuning	  te	  krijgen	  op	  bestuurlijk,	  
communicatief,	  cultureel	  en	  op	  het	  gebied	  van	  videoproductie.	  Vandaag	  stellen	  
zij	  zichzelf	  voor.	  
	  
Anne	  Cobben	  (communicatie)	  
Voor	  de	  communicatie	  rondom	  Voor	  de	  Stilte?	  mag	  Zuyderzigt	  rekenen	  op	  Anne	  
Cobben	  (1987)	  van	  Anne!	  Communicatie.	  	  Met	  haar	  eigen	  onderneming	  gaat	  ze	  
als	  eenpitter	  aan	  de	  slag	  voor	  organisaties.	  ‘Sinds	  mijn	  afstuderen	  timmer	  ik	  hard	  
aan	  de	  weg.	  Anique	  Strijthaegen	  heeft	  mij	  in	  contact	  gebracht	  met	  Richard.	  Een	  
fijne	  man	  met	  een	  geweldig	  interessant	  project.	  Ik	  wil	  met	  het	  vakgebied	  waar	  ik	  
zo	  verliefd	  op	  ben,	  een	  waardevolle	  bijdrage	  leveren	  aan	  zowel	  communicatie	  als	  
maatschappij.	  Mijn	  doel	  is	  om	  dit	  project	  waardevol	  en	  eerlijk	  neer	  te	  zetten,	  
zodat	  mensen	  dit	  project	  even	  bijzonder	  gaan	  vinden	  als	  ik’.	  	  
	  
Ruud	  Geuijen	  (filmmaker)	  
Ruud	  Geuijen	  (1985)	  gaat	  aan	  de	  slag	  met	  het	  filmen	  van	  een	  portret.	  Van	  kinds	  
af	  aan	  is	  hij	  illustrator.	  Na	  afronding	  van	  zijn	  opleidingen	  is	  hij	  gestart	  met	  zijn	  
eigen	  onderneming	  Framefabriek,	  waarmee	  hij	  audiovisuele	  producties	  levert.	  
‘Ondanks	  mijn	  prille	  loopbaan	  van	  portretten,	  motiveerde	  Richard	  mij	  mee	  te	  
werken	  aan	  dit	  project.	  Mijn	  interesse	  gaat	  uit	  naar	  HUMAN	  INTEREST,	  verhalen	  
die	  boeien	  zodra	  je	  de	  diepte	  in	  gaat.	  Mijn	  doel	  is	  dan	  ook	  om	  de	  onderste	  steen	  
boven	  te	  halen	  in	  een	  verhaal.	  In	  mijn	  samenwerking	  met	  Zuyderzigt	  streef	  ik	  om	  
door	  een	  onderwerp	  heen	  te	  prikken,	  om	  zo	  de	  passie	  van	  iemand	  te	  onthullen	  of	  
te	  tonen	  hoe	  iemand	  leeft.	  Ik	  ga	  ervoor	  om	  te	  laten	  zien	  dat	  er	  ook	  gelachen	  
wordt	  in	  een	  hospice’.	  
	  
Hanneke	  Som	  (filmmaker)	  
Altijd	  al	  gefascineerd	  door	  de	  dood,	  ziet	  Hanneke	  Som	  in	  dit	  project	  een	  grote	  
uitdaging.	  Als	  theaterregisseur	  gaat	  ze	  op	  zoek	  naar	  verlangens	  en	  herinneringen	  
van	  mensen.	  ‘Het	  geeft	  mij	  de	  mogelijkheid	  om	  in	  levens	  te	  duiken	  om	  de	  
oprechtheid	  en	  kwetsbaarheid	  te	  tonen	  van	  mensen.	  Ik	  wil	  de	  pijnlijke,	  
liefdevolle,	  hilarische	  evenals	  gênante	  momenten	  vastleggen,	  maar	  ook	  de	  stiltes.	  	  
Geen	  extra	  filters	  op	  de	  lens,	  geen	  camouflerende	  muziek	  eronder.	  Echt.	  Niets	  
meer.	  En	  dat	  is	  genoeg.’	  Onbevooroordeeld	  gaat	  ze	  aan	  de	  slag	  voor	  Zuyderzigt,	  
een	  cadeau	  om	  hieraan	  mee	  te	  mogen	  werken,	  waarbij	  ze	  hoopt	  dat	  de	  
documentaire	  mensen	  net	  zo	  raakt	  als	  dat	  het	  haar	  raakt.	  
	  
Anky	  Stiphout	  (cultureel)	  
Afgestudeerd	  aan	  de	  Academie	  voor	  Beeldende	  Kunst	  in	  Maastricht	  en	  als	  
cultuurwetenschapper	  heeft	  Anky	  inmiddels	  flink	  wat	  kennis	  opgedaan.	  Cultuur	  
is	  zo	  veelomvattend	  dat	  je	  op	  zoek	  gaat	  naar	  een	  verdieping.	  Deze	  heeft	  ze	  
gevonden	  in	  het	  project	  Voor	  de	  stilte?.	  ‘	  We	  zijn	  soms	  zo	  druk	  met	  leven,	  dat	  we	  
niet	  toe	  willen	  geven	  aan	  onze	  vergankelijkheid.	  Ik	  wil	  stilstaan	  bij	  de	  
vergankelijkheid	  en	  sterfelijkheid	  en	  die	  rol	  die	  zij	  spelen	  in	  onze	  maatschappij.	  
Een	  bijdrage	  leveren	  om	  ‘sterven’	  bespreekbaar	  te	  maken.’	  Anky	  gaat	  als	  
cultuurwetenschapper	  aan	  de	  slag	  met	  het	  onderwijskundig	  deel	  van	  het	  project.	  
	  
	  


