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Welkom,

Jouw verlies beter kunnen verweven met jouw verdere leven. Dat is 
ons doel. Daarom reiken wij in onze jaarlijkse reeks bijeenkomsten 
herkenning, erkenning, inzicht, steun en troost aan.

In de komende winterperiode hebben wij vijf opvallende bijeenkom-
sten georganiseerd die thema’s raken rondom overlijden en rouw.  
Met auteurs, acteurs, kunstenaars en de denker des vaderlands  
die jou, vanuit hun eigen invalshoeken, inzichten en houvast willen 
bieden. Betrokken mensen die ook graag met je in gesprek gaan,  
tijdens het tweede deel van de bijeenkomst. De introductie van de 
sprekers en de interactie met jou en de  andere aanwezigen, zal  
worden verzorgd door onze alerte  presentatrice, Simone van Trier.  
Informatie over haar en de vijf bijeenkomsten vind je in deze 
 brochure.

Als medewerkers van Zuylen zorgen wij voor een passende sfeer.
Muziek speelt hierbij een belangrijke rol. Enkele sprekers hebben  
hun persoonlijke voorkeuren aan ons doorgegeven. Bij twee bijeen-
komsten kunt u weer genieten van Sentime Muziek. De lezing van 
Paul van Tongeren zal worden begeleid 
door de bijzondere harpiste Mechteld 
 Karlien de Jongh. En in de pauze zorgen  
wij graag voor koffie, thee en iets lekkers 
van onze Princenhaagse bakker.

Wij wensen je troostende en verrijkende 
ontmoetingen met jezelf en anderen toe.

Roel Stapper 
Directeur Zuylen

Het is een voorrecht en groot  
plezier al jaren de  gespreksleider 
te mogen zijn van de betekenis-
volle bijeenkomsten van Zuylen. 
Met elkaar ervaringen delen hoe 
je leeft met een groot verlies is 
bemoedigend en troostrijk. We-
ten dat je niet alleen bent met je 
 verdriet. Weten dat anderen, net 
als jij, een weg zoeken. De bijzon-
dere sprekers en theaterstukken 
geven richting aan het gesprek. Ik 
hoop je (wederom) te ontmoeten, 
je bent zeer welkom! 

Simone van Trier, gespreksleider 

In mijn werk bij Zuylen  
Uitvaartverzorging zet ik  
me na een overlijden in  
voor passende zorg voor  
nabestaanden. Vanuit die  
rol weet ik hoe waardevol de 
betekenisvolle bijeenkomsten 
zijn. Hopelijk bieden ze jou  
ook steun en inzicht. Vragen of 
suggesties ontvang ik graag:  
l.fennema@zuylen.nl 

Lisianne Fennema, organisator 



Wat is veerkracht  
voor Adriaan van Dis?
Adriaan van Dis

Adriaan van Dis heeft een veelzijdig oeuvre, 
waarvoor hij vele prijzen won, zoals de 
Constantijn Huygensprijs, de Trouw 
Publieksprijs en de Libris Literatuurprijs. Hij 
groeide op in een Indische familie, wat een 
belangrijk thema vormt in zijn werk. Als 
schrijver debuteerde Adriaan van Dis in 1983 met de roman Nathan 
Sid. Het succes van dit boek werd elf jaar later over troffen door de 
bestseller Indische duinen. Samen met Familieziek en Ik kom terug 
(2014) vormen deze autobiografische romans de zogenaamde Indië 
romans. Reizen is het thema in Een barbaar in China en De wandelaar. 
Daarnaast schreef hij romans over een hoofdpersoon die zich niet wil 
conformeren (Zilver en Dubbelliefde), romans met een brede sociale 
thematiek (Palmwijn, De wandelaar, Tikkop), essays, toneel en poëzie. 
Enkele van zijn romans werden vertaald.
Adriaan van Dis geniet ook bekendheid door zijn tv-optreden, zoals  
het populaire boekenprogramma Hier is… Adriaan van Dis dat hij 
presenteerde (1983-1992, 1999-2002) en zijn reisprogramma’s  
Van Dis in Afrika en Van Dis in Indonesië. Ook schoof hij regelmatig 
aan bij het televisieprogramma De Wereld Draait Door. 

Tijdens deze middag zal gespreksleider Simone van Trier met hem in 
gesprek gaan over het thema Veerkracht.

Filosofisch muziektheater met intieme a cappella  
zang & indrukwekkende  levensverhalen. 
Fokke Obbema & Wishful Singing

In 2018 schreef Volkskrantjournalist Fokke Obbema een aangrijpend 
artikel over de hartstilstand die hij het jaar daarvoor kreeg. Het stuk 
maakte veel los en resulteerde in een veertigtal prikkelende gesprek-
ken met bekende en minder bekende Nederlanders en een boek dat 
een bestseller werd. Ook de zangeressen van Wishful Singing lopen 
rond met grote levensvragen. Vijf zangeressen, die méér willen dan 
alleen muziek maken, dat is Wishful Singing. De concerten van Wishful 
Singing zijn een combinatie van a cappella zang, een overtuigend 
verhaal én een theatrale uitvoering op het allerhoogste niveau.
Samen met Fokke Obbema gaat dit ensemble deze middag op zoek 
naar antwoorden. Dit leidt tot verrassend filosofisch muziektheater 
waarin vraaggesprek, lezing en muzikale interventie ons gezamenlijk 
terugbrengen tot nieuwe perspectieven op de cruciale vraag: ‘Wat is 
de zin van het leven?’

Aanmelden is nodig voor elke bijeenkomst en kan steeds vanaf een maand vooraf aan de lezing via www.zuylen.nl/bijeenkomsten.

Zondag 25 september 2022
Start bijeenkomst in Aula Brabant: 14.00 uur

Zondag 9 oktober 2022
Start bijeenkomst in Aula Brabant: 14.00 uur



Aanmelden is nodig voor elke bijeenkomst en kan steeds vanaf een maand vooraf aan de lezing via www.zuylen.nl/bijeenkomsten. Aanmelden is nodig voor elke bijeenkomst en kan steeds vanaf een maand vooraf aan de lezing via www.zuylen.nl/bijeenkomsten. 

Zuylen nodigt je uit: Open Dag 2022

Ook benieuwd, of misschien wel een beetje nieuwsgierig, naar
wat zich afspeelt achter de schermen bij Zuylen? Op zondag  
6 november kom je alles te weten tijdens de open dag. Om de 
twee jaar organiseert Zuylen een dag waarop álle deuren open-
staan. Dit levert veel belangstelling op. Naast diverse rondlei-
dingen in het crematorium en over het Begraafpark, worden er 
op zondag 6 november verschillende activiteiten georganiseerd. 
Kortom: Zuylen laat zich zien op zondag 6 november!
Zet deze datum dus alvast in jouw agenda. Meer informatie
hierover vind je op een later tijdsstip op onze website.

Zondag 6 november 2022

Filosofie en veerkracht
Paul van Tongeren 

(Deventer, 1950) is emeritus 
hoogleraar wijsgerige ethiek van de 
Radboud Universiteit in Nijmegen 
(1988-2015). Hij was daarnaast 
bijzonder hoogleraar wijsbegeerte 
namens de Radboud Stichting aan de 
Universiteit Leiden (1985-1991), 
buitengewoon hoogleraar ethiek aan 
de KU Leuven (2002-2016), en 
geassocieerd onderzoeker bij de 
Universiteit van Pretoria (Zuid Afrika).
Naast zijn academische werk houdt Van Tongeren zich al ruim twintig 
jaar intensief bezig met publieksfilosofie. Hij publiceert populaire 
boeken op basis van zijn grootste interesses: de deugdethiek van 
Aristoteles en het nihilisme van Friedrich Nietzsche. Hij is sinds 2005 
lid van het Filosofisch Elftal van Trouw. In 2013 won hij met Leven is 
een kunst de Socratesbeker voor het urgentste en oorspronkelijkste 
Nederlandstalige filosofieboek. Enkele andere publicaties: Het 
Europese nihilisme. Friedrich Nietzsche over een dreiging die niemand 
schijnt te deren (2012), Dankbaar. Denken over danken na de dood 
van God (2015), Nietzsche. (2016) en Willen sterven. Over de 
autonomie en het voltooide leven (2018). Deze middag gaan we horen, 
hoe vanuit de filosofie gekeken kan worden naar veerkracht. En 
beschikken we nog over genoeg veerkracht? 

Zondag 18 december 2022
Start bijeenkomst in Aula Brabant: 14.00 uur



Aanmelden is nodig voor elke bijeenkomst en kan steeds vanaf een maand vooraf aan de lezing via www.zuylen.nl/bijeenkomsten. 

(Rouw)tour
Ameline Ansu & Wendy Hoogendijk

De één maakte een voorstelling en muziek; de ander schreef een
boek, maar allebei met dezelfde missie: rouw beter bespreekbaar 
maken. Waarom? Nou, beiden stonden te vroeg boven de kist 
van hun ouder(s). Op deze middag neemt dit koppel je mee door 
de rollercoaster aan gebeurtenissen waar je als nabestaande of 
omstander mee te maken krijgt.

Jong, oud, nabestaande of omstander, iedereen is van harte uitge-
nodigd voor deze toegankelijke middag. Een middag met verhalen, 
live muziek, zo’n heerlijke plakje cake en een goed gesprek over 
een thema waar we allemaal een keer mee te maken krijgen.

Zondag 22 januari 2023
Start bijeenkomst in Aula Brabant: 14.00 uur

Zondag 12 februari 2023
Start bijeenkomst in Aula Brabant: 14.00 uur

RAUW 

Marjolein Hartman

In de nacht van 11 op 12 mei 2020 hoort Marjolein Hartman dat 
haar zoon Max een van de vijf omgekomen surfers in Scheveningen 
is. Ze zijn gestikt in een metersdikke schuimlaag die zich door een 
plots draaiende wind voor de kust had verzameld. Het drama is 
wereldnieuws.

Marjolein verloor haar zoon. Volledig onderuitgehaald probeert ze 
zich staande te houden in een  wereld die compleet op zijn kop staat. 
Op zoek naar houvast begint ze al na enkele weken te schrijven.  
Zij vertelt deze middag over haar worsteling en pijn in het eerste 
jaar als moeder in rouw.



Tuinzigtlaan 11
4813 XH Breda

076 - 521 9453
info@zuylen.nl

Muzikale omlijsting

Mechteld  Karlien de Jongh

Mechteld  Karlien de Jongh weet sferen 
 perfect aan te voelen en vertaalt deze 
op eigen wijze via haar muziek en 
spel.  Kledingkeuze stemt zij af op iedere 
gelegenheid, ook als hier een thema aan 
verbonden is. Franz Reschenhofer, de bouwer 
van haar harp typeerde: ‘Die Kläng der Harfe 
sind wie die Wellen des Meeres, ein Gruss 
aus endlosen Universums! Lebe und Spiele...’

Sentime Muziek

Muziek speelt een belangrijke rol tijdens de 
bijeenkomsten. De combinatie dwarsfluit  
en piano staat garant voor een gevarieerd 
programma van klassieke werken en eigen  
arrangementen van wereld- en popmuziek.

Aanmelden is nodig  
voor elke bijeenkomst en kan 
steeds vanaf een maand  
vooraf aan de lezing via  
www.zuylen.nl/bijeenkomsten.


