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Identiteit portfolio
Een identiteit, een stukje persoonlijkheid, JIJ! Iedereen heeft een andere iden-
titeit. Je wordt gevormd door het verleden, gekneed door het heden en de toe-
komst is nog niet aangeraakt. 

Laat ik mezelf eerst even voorstellen. Mijn naam is Mariska Hopman. Geboren 
in Bunschoten- Spakenburg en opgegroeid in Berkel en Rodenrijs. Op dit moment 
woon ik in Mechelen.

Om meer over mij te weten te 
komen, is het eerste gedeelte van 
mijn portfolio een identiteit port-
folio. Elk van de 5 aspecten ver-
teld iets over wie ik ben, hoe ik 
gevormd ben en hoe ik mijn toe-
komst voor me zie.

Levensweg 
Iedereen volg het pad van zijn lev-
en. De een komt meer bergen tegen 
dan de ander. Dit vormt ons en 
kneed het heden. Om mij beter te 
leren kennen heb ik een gedeelte 
van mijn leven uitgetekend. De 
weg van mijn leven.
 
 
Vriendenboekje 
Een vriendenboekje, wat bij mijn 
ouders nog bekend stond in hun 
jeugd als een poeziealbum. Is in 
mijn jeugd getransformeerd naar 
een vriendenboekje. Een boekje 
waarin je heel beknopt al op jonge 
leeftijd al je wensen en dromen in 
vastlegde.  Om i een goed inzicht 
te geven in wie ik ben en wat mij 
drijft heb ik een vriendenboekje in-
gevuld. Ik hoop dat u mij daardoor 
wat beter leert kennen

6 dingen mee te nemen bij 
brand 
Als je huis in brand staat is dat 
een van de ergste dingen die je kan 
overkomen. Je hebt maar een paar 
seconden/minuten de tijd om te 
bedenken wat je gaat meenemen 
of wat voor altijd verloren gaat. 
De dingen die je op dat moment 

meepakt zijn je het meest waard.

Vrijwilligerswerk 
Ik doe al een aantal jaar vrijwil-
ligerswerk bij een lokale jongeren 
stichting. Sinds kort ben ik daar 
ook teamleidster geworden over 
een team. In dit onderdeeltje kan 
je een korte uitleg vinden wat het 
inhoud en wat het voor me betek-
end. 

Influencers 
De definitie van het woord zegt het 
al. Iemand die een ander beinv-
loed. Dit kan op veel verschillende 
manieren gebeuren. De mensen 
die ons het meest beinvloeden zijn 
onder andere vrienden en familie. 
Maar onbewust beinvloed het in-
ternet ons ook. In dit stukje deel ik 
met u de mensen die ik volg, waar-
door ze dus voor een klein gedeelte 
mijn leven beinvloeden.
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LEvensweg

1998Ik ben geboren om 17:09 in het 
plaatsje Bunschoten- Spakenburg. 
Dit gebeurde in een klein huisje 
aan de Molenstraat. 

2002In mijn 4e levensjaar mocht ik 
voor het eerst naar de basis-
school. Ik keek hier heel erg 
naar uit.

Omdat mijn vader werk kreeg in Den 
Haag, hebben mijn ouders besloten om 
te verhuizen naar Berkel en Rodenri-
js. We hebben toen eerst een tijdje 
in een huurhuis gewoond tot dat we 
in ons huidige huis konden

2005

2010Ik heb de basisschool afgerond 
en mocht door naar het VM-
BO-GL. Dit heb ik gevolgd op 
de Melanchthon Bussines school 
in Bleiswijk.

2014Ik wilde graag iets doen 
in de interieurbranche en 
koost daarom voor de MBO 4 
opleiding Bloem & Design 
in Naaldwijk

2016
Helaas deed mijn vorige opleid-
ing niet aan mijn verwachtin-
gen. Ik besloot over te stappen 
naar de opleiding Interieuradv-
iseur aan het HMC in Rotterdam

2019
Ik besloot om na mijn opleid-
ing aan het HMC door te gaan 
studeren. Ik koos voor de HBO 
opleiding interieurvormgeving 
aan de hogeschool Thomas more in 
Mechelen 

2012Ik begon met werken. Mijn 
allereerste baan was in 
een tomatenkas. Ik heb 
hier uiteindelijk nog 3 
jaar gewerkt
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Vriendenboekje

Ik blijf thuis voor :

Van welke serie krijg ik  
niet genoeg:

Lievelingseten: 

 Hier ben ik trots op :

Achter dit apparaat kan je me vaak 
vinden:

Hier heb ik tot nu toe het meeste spijt 
van:

Vakantie landen die op mijn bucket-
list staan: 

 D
it

 b
en

 ik
!
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il 
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te
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w
or

de
n:

 Ik wil later wonen:

Leukste herinnering van vroeger:

Ik kijk niet heel veel series, maar als ik er de 
tijd voor heb dan kan je me echt even vinden 
in een andere wereld.  Mijn favoriete series van 
dit moment  zijn:
 
- La Casa del Papel 
- Vis a vis 
- Unorthodox 
- Once upon a time 
- Baby

Je vind me meestal op de meest onmogelijke plaatsen achter 
mijn laptop. Ik ben dan vaak bezig voor school of voor me-
zelf bezig. 

Gelukkig heb ik niet van veel dingen spijt.  Wel heb ik 
de eigenschap dat ik vaak alleen het goede in een persoon 
ziet. Hierdoor vertrouw ik snel mensen die eigenlijk niet te 
vertrouwen zijn. Vaak kom je hier op een vervelende manier 
achter. 
 

Zuurkool ovenschoten met banaan en 
ananas

Ik blijf eigenlijk niet vaak thuis ( behalve in Corona 
tijden dan ;)) maar als ik thuis blijf dan is dit mees-
tal wel echt nodig of er staat echt iets op de planning 
wat ik heel leuk vind. Zoals bijvoorbeeld 
 
- Een kampvuur avond/nacht met vrienden. Het liefst 
dan met iemand die gitaar speelt en een hoop mars-
mellows. Dit zijn voor mij echt de perfecte avonden. 
 
- Familie, het maak voor mij niet uit of ze gewoon 
even langskomen of me ergens voor nodig hebben. 
Familie is voor mij heel belangrijk en ik probeer altijd 
voor ze klaar te staan. 
 
- Na een drukke periode vind ik het echt fijn om 
een dagje naar de sauna te gaan om bij te komen. 
Het liefst dan met een goede vriendin om even bij te 
kletsen en om mijn hoofd even leeg te maken. 
 
-  Als ik eenmaal begonnen ben aan een goed boek 
vind ik het erg lastig om deze aan de kant te leggen. 
Dit geld eigenlijk ook stiekem voor een serie.

Deze vind ik een best lastig om te beantwoorden omdat het vaak zo zelf ingenomen klinkt.
Ik ben denk het meest trots op het feit dat ik nu deze opleiding volg en heb doorgezet om in Belgie te stu-
deren. Dit was voor mij al een tijdje een doel waar ik naartoe werkte. Helaas heeft dat me ook wat dingen 
gekost. Maar ik heb er tot nu toe geen moment spijt van. 
 

- IJsland   -  Italie 
- Zweden   - Bonaire 
- Noorwegen    
- Groenland    
-Lapland    
- Ierland 
- Engeland 
- Amerika 
- Canada 
- Oezbekistan 

Mijn favoriete vraag van deze pagina. Ik roep al heel lang 
dat ik graag in een Tiny house wil wonen. Het liefst dan 
in een container woning die ik zelf ontworpen heb. 
 

Misschien een beetje cliche maar ik kan me eigenlijk niet zo heel veel her van toen ik 
nog klein was. Dit zie ik positief. Zolang het geen grote indruk heb gemaakt moet het 
goed zijn geweest. Wel herinder ik me dingen aan de hand van fotos. Hier zie ik vaak 
gewoon een leuke meid die gek aan het doen is.
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6 dingen mee te nemen bij brand
Als je huis in brand staat is dat een van de ergste 
dingen die je kan overkomen. Je hebt maar een 
paar seconden tijd om te bedenken wat je mee 
gaat nemen of wat voor altijd verloren verloren 
gaat. De dingen die je meepakt zijn het meeste 
waard qua geld of herinneringen.   

Ringen 
Er zijn een aantal ringen die voor mij heel belan-
grijk zijn. Deze draag ik (bijna) altijd. De 1e Ring 
heb ik gekregen van mijn opa en oma op mijn 16e 
verjaardag. Mijn opa is helaas een aantal jaar ter-
ug overleden. Hierdoor helpt deze ring me herin-
neren aan het feit dat hij bij mij is. 

De laatste ringetjes zijn voor mijn 18e verjaardag 
gemaakt door mijn tante. Ik mocht hierbij zelf het 
ontwerp kiezen en dat heeft zij voor mij uitgevo-
erd. Zij heeft er veel liefde en tijd in gestoken en 
daardoor heeft het een hoge emotionele waarde 
voor me.

Laptop
Ik zou niet zonder mijn laptop meer kunnen lev-
en. Ik zit hier een flink aantal uren per dag op. Om 
bijvoorbeeld aan school te werken of om tv te ki-
jken. Ook staan hier belangrijke school bestanden 
op die ik vaak vergeet om op mijn harde schijf te 
zetten.

Belangrijke passen
Zonder Pinpas en ID kaart kan je eigenlijk bijna 
niks in deze maatschappij. Het opvragen van deze 
passen duurt ook een tijdje. Niet heel handig als 
er net brand is geweest

Telefoon 
Is zeker op meerder vlakken handig. Denk aan bi-
jvoorbeeld de brandweer bellen of dierbaren op de 
hoogte stellen. Ook moet er een uitvalbasis gevon-
den worden waar je kan verblijven.

 

Armbandje oma
Ik heb toen ik klein was veel modeshows gelopen 
in Spakenburgs Klederdracht. Ik kreeg toen van 
mijn opa altijd hetzelfde armbandje om van mijn 
oma. Dit armbandje is na zijn overlijden veel gaan 
betekenen voor me. Op mijn 21ste verjaardag 
kreeg ik dit armbandje cadeau van mijn oma. Ze 
had geen kostbaarder cadeau kunnen geven.

Quinten 
Toen ik klein was ben ik veel bezig geweest met 
poppen. Ik was een echte poppenmoeder. Toen 
ik wat ouder was heb ik een echte babypop 
gekregen. Deze pop lijkt in alle opzichten op een 
baby en is ook vaak in etalages te vinden.  
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Vanaf kinds af aan ben ik al vaak op zaterda-
gen te vinden bij Dock3B. Een jongerenorgan-
isatie die evangeliseert onder jongeren. Sinds 
dat ik oud genoeg was om mee te mogen doen 
als teamlid ben bij de organistatie gekomen. 
Ondertussen ben ik sinds kort teamleider van 
team Park in actie. 

DOCK 3B
Even in het kort was is Dock3B. Dock3b is 
een jongerenorganisatie wat opgestart is door 
kerken in Landsingerland. Elke 3e zaterdag 
van de maand gaan 4 verschillende teams 
buitenspelen met de kinderen om een band 
met ze op te bouwen en om ze goede normen 
en waarden mee te geven. Met een beetje ge-
luk lukt het vaak ook om over het evangelie te 
vertellen. 
 
Wat betekend het voor mij 
Dock3B is wel een beetje mijn veilige haven te 
noemen. Doordat het een grote vriendengroep 
is, staat er altijd wel iemand voor je klaar. Dit 
vind ik heel waardevol. Ook het werk zelf naar 
de kinderen toe vind ik heel fijn. Als je het veld 
op komt lopen rennen ze je tegemoet en ze zijn 
altijd blij om je weer te zien. Ik hoop dat ik een 
klein stukje aan hen leven kan toevoegen door 
ze met god in aanraking te laten komen.



14 15

Sabine Marcelis

Influencers

Een van de weinige personen die ik zo ongeveer op alle 
social media kanalen volg is Shifra Jumelet en haar 
familie. Zij is naast fulltime moeder onder andere in-
terieurstylist en fotograaf. Ze heeft met haar gezin een 
eigen youtube kanaal en een instagramfeed om jaloers 
op te zijn. 
 
Shifra is iemand die dingen leert met vallen en opsta-
an en slaat soms door in haar perfectionisme. Veel 
van haar kwaliteiten komen overheen met die van mij 
waardoor ik mezelf hierin herken. Ik bewonder haar 
om haar doorzettingsvermogen en hoop hier nog wat 
van te kunnen leren.

Een ontwerpster vanuit mijn thuisstad Rotterdam. 
Ik ben echt van van haar! Het gedurfde gebruik van 
kleuren en materialen spreek me echt aan. Ze durft com-
binaties te gebruiken van kleur en vormen waardoor al-
les op een bepaalde manier samenvalt. Dit brengt unieke 
ontwerpen met zich mee. 

Zeker een inspiratiebron voor al mijn huidige en nog 
komende projecten. Ze durft echt buiten de box te denk-
en in alle opzichten.

Deze dames volg ik eigelijk al sinds de middelbare 
school. 2 hartsvriendinnen die alles met elkaar delen. 
Ik heb ze ondertussen zien trouwen, kinderen krijgen 
en verhuizen/verbouwen.  
 
Deze meiden gaan echt voor hen droom en dat in-
spireert heel erg. Ze zetten alles opzei om waar te kun-
nen maken waar ze in geloven. Soms brengt dat natu-
urlijk ook risico’s met ze mee die ze dan open en eerlijk 
bespreken. Zo hebben ze bijvoorbeeld een mokkencol-
lectie opgestart. Dit ging niet zonder slag of stoot en 
doordat ze hier heel transparant over zijn leer je hier 
eigenlijk heel veel van.

Shifra Jumelet

WIl & Tien
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1. Architectuur (oud)
Bijzonder wonen. Dat doe je als je een kubuswon-
ing in Rotterdam weet te bemachtigen. Het is een 
bijzonder gezicht maar voor iemand die in Rotter-
dam woont de normaalste zaak van de wereld. De 
kubuswoningen zijn gebouw in 1982 door de archi-
tect Piet Blom.

Vanaf buiten ziet het er al spectaculair uit. Een aan-
tal kubussen een kwartslag gedraaid en omgebouwd 
tot huizen. Het is daarmee een bijzonder gezicht 
maar ergens klopt het ook als je ervoor bij loopt. 
Het past binnen Rotterdam. Het laat zien dat je kan 
wonen in verschillende vormen. Zowel letterlijk als 
figuurlijk.

Een flinke tijd geleden (helaas heb ik hier geen tick-
et meer van) mocht ik een keertje binnenkijken in 
de kubuswoning die ingericht was als museum. De 
oriëntatie die eigenlijk van buiten vrij normaal voel-
de gaf binnen een heel ander gevoel. Het kostte ook 
wel even een tijdje om je oriëntatie en evenwichts-
gevoel goed te kunnen plaatsen. Het voelde echt 
of je een andere wereld in stapte. De kleuren en de 
constructie was nog zoals Piet Blom gemaakt en be-
dacht had. Het was surrealistisch maar ergens ook 
erg magisch om te bedenken dat eigenlijk alles wat 
je bedenkt uitvoerbaar is in wat voor vorm dan ook. 
Je hoeft niet heel moeilijk te denken zolang het idee 
maar goed is en uitgevoerd kan worden.



18 19

2. Architectuur (nieuw)
Op de afbeelding hiernaast is een schets van de 
eerste prototypes te zien van het eerste levende geb-
ouw. Deze is ontwikkeld en bedacht door Bob Hendrix 
in samenwerking met verschillende andere bedri-
jven. De constructie heeft zelf ademende wanden, is 
zelfhelend, leeft echt, er is energie uit op te wekken, 
kan tegen vuur en water en is 100 procent gebaseerd 
op natuurlijke producten.

De vorm en de functie is eigenlijk bizar. Hoe is het 
mogelijk om in een levend huis te leven en waarom 
zouden we dat doen. Om in de gedachtegang van mijn 
generatie te blijven ( de klimaatactivisten) , zijn veel 
mensen bezig om het opwarmen van de aarde tegen 
te gaan. Een huis creëren wat leeft en wat de natuur 
bevorderd zou natuurlijk geweldig zijn. We hebben 
dan weer de natuur en de aarde een stukje verder te 
helpen.

Toch twijfel ik persoonlijk over dit zijn idee. Ik vind 
e gedachtegang en de ontwikkeling geweldig maar 
de uitvoering wat minder.  Ook als is de Tiny house 
movement in opkomst. Ik denk niet dat iedereen 
kan overleven in zon bizar kleine ruimte. Daarnaast 
twijfel ik aan al het werk wat je in het huis zelf moet 
steken om het gezond te houden. Regelmatig water-
geven etc. Dit is een uitdaging maar ik ben benieuwd 
naar alle ontwikkelingen die gaan komen.
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3. oude kunst
 
De schreeuw van Edward Munch, een schil-
derij dat echt vrij bekend staat en bijna 
iedereen wel zo ongeveer een keer heeft 
gezien. Toch pakt dit schilderij me weer als 
ik online inspiratie aan het opdoen voor dit 
onderdeel. 

In tegenstelling wat veel mensen denk-
en schreeuwt het figuur op de schilderij 
niet maar hij hoort een schreeuw. Volgens 
Munch eigen woorden onder de lithografie 
gaat het erom dat iemand zijn oren dicht-
doet omdat hij de natuur hoort schreeuwen. 

Het valt me op hoe toepasselijk dit schil-
derij is in tijden van Covid 19. De natuur 
schreeuwt nu letterlijk door middel van een 
virus. En wij doen onze oren dicht om het 
te kunnen ‘overleven’. Het misschien wel 
een schreeuw van wanhoop. We zien nu pas 
doordat we allemaal thuiszitten hoe groot 
onze invloed op de natuur is als mensheid. 
Dat na een paar weken er meer vogels fluit-
en, rivieren ophelderen en de lucht schoner 
is, zegt denk meer dan genoeg. We prober-
en op dit moment de mensen te helpen om 
zoveel mogelijk thuis te blijven. Laten we 
dan ook de natuur een beetje helpen om 
meer voor haar te gaan zorgen. Volgens mij 
kan dat zeker geen kwaad, zowel met als 
zonder Covid 19
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Voor dit onderdeel heb ik ge-
kozen voor het kunstwerk Ste. 
Sebastienne (1992) van Lou-
ise Bourgeois . Louise was een 
frans-Amerikaanse kunstenares 
en beeldhouwster. Het werk is 
gebaseerd op een vroeg chris-
telijke martelaar en heilig die 
meestal afgebeeld werd met zijn 
handen achter zijn rug met pijlen. 
Louise heeft geëxperimenteerd 
met dit beeld. Dit werk is te zien 
als een dagboek waarin ze haar 
emoties uit

Als eerste deed dit beeld me heel 
erg denken aan een geografische 
kaart. Het lichaam bestaat uit 
verschillende zones die uit lagen 
zijn opgebouwd. Elke zone heeft 
net als onze emoties verschil-
lende lagen. De punten waarop 
mensen deze kunnen raken zijn je 

pijn punten, dit zijn de rode zones 
in het beeld. Deze punten staan 
voor mij voor heftige emoties. 
Denk hierbij aan liefdesverdriet. 
Elke punt heeft zijn eigen emoties 
en gelaagdheid. Elk punt is even 
intens. Ze kunnen niet zonder 
elkaar omdat ze verbonden zijn 
aan elkaar door middel van het 
lichaam.

Als een van deze punten wegge-
haald word is het lichaam niet 
meer in balans. Dan krijg je bijvo-
orbeeld een blessure. Alles staat 
met elkaar in verbinding. Als je 
pijn in je zij heb is het lastig om 
normaal te kunnen functioneren. 
Je moet daar rekening mee houd-
en. Het hele lichaam leid mee aan 
dat ene punt. Alles is verbonden 
met elkaar in je lichaam maar ook 
in het leven.

4. nieuwe kunst
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Helaas kon ik voor theater nergens heen door de coro-na. Omdat het mogelijk was om een tweede wildcard in te zetten. Omdat ik toch een beetje voor theater wilde kiezen heb ik voor een bi-jzonder project gekozen. Namelijk het videodagboek van Anne Frank. Dit is een vrij recent project en op dit moment op YouTube te vin-den. Het project is in samen-werking gemaakt met het Anne Frank huis.
Ondanks dat ik in grove lijnen het dagboek van Anne Frank wel heb gelezen raakt deze serie mij toch weer. 

Doordat het op beeld is opge-
nomen word je echt geconfron-
teerd met hoe het in die tijd was. 
Je voelt de angst bijna door je 
scherm heen komen.

 Haar wens was om iets te bete-
kenen en het leven te laten zien. 
En dat heeft ze ongemerkt op de 
meest gevoelige manier gedaan, 
door in haar dagboek te schri-
jven. Een van de mooiste mo-
menten van dit verhaal vind ik 
dat ze in al die ellende van onder 
andere het onderduiken en de 
oorlog, de liefde weet te vinden. 
Zelfs in de meest verschrikkeli-
jke momenten vindt de liefde een 
weg. Dit terwijl het hele verhaal 
gewoon echt verschrikkelijk is 
geeft dat stukje in het verhaal 
toch een sprankeltje hoop.

5. Theater/wildcard 2 
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6. concert/opera
Otomachine, een 15 persoons heavy funk bigband met als 
hoofdrolspeler Frank Deruytter. Elk bandlid is van hoog 
niveau en zijn de beste jazz & pop muzikanten van België.  
Hun inspiratie komt overal vandaan en dat merk je ook in 
hun muziek. Het heeft iets bijzonders en voor mij eigenlijk 
nergens mee te vergelijken

Het optreden werd gegeven in de stadschouwburg van 
Mechelen. Ik ben zonder voorbereidingen naar dit optre-
den gegaan en had door de plek wel meteen het gevoel dat 
het een statisch concert was. Het verbaasde me daarom 
ook dat de zaal gevuld zat met jongere mensen en af en toe 
ook kinderen.

Ik was ook niet bekend met de muzieksoort. En had geen 
idee wat ik me bij een heavy funk bigband moest voorstel-
len. Aan het begin moest ik wel echt even wennen aan de 
ritmische en verassende melodie. Waar ik snel dacht ik 
ken dit deuntje nu wel, ging er een andere muzikant spelen 
waardoor het in het algeheel afwisselend bleef. Hierdoor 
ontstond er een leuke spontane open sfeer waardoor ie-
dereen zich vrij begon te voelen. De dansende muzikanten 
werkte aanstekelijk en ik vond mezelf aan het einde van 
de avond dansend tussen de rij stoelen. Het was zonder 
zonder te overdrijven echt een feestje, die ik niet verwacht 
had.
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7. film
Na een aantal verschillende films/documentaires voor 
dit onderdeel gekeken te hebben was hier niks bij 
wat mij echt pakte. Totdat ik de documentaire LEGO 
HOUSE - Home of the Brick tegenkwam. Deze docu-
mentaire gaat over het LEGO HOUSE in Billund (Dene-
marken) wat gebouw is door de BIG group onder leid-
ing van Bjarke Ingels

Lego was mij zelf al vrij bekend Ik heb er in mijn jon-
gere jaren veel meegespeeld. Maar om deze ‘simpele’ 
blokjes om te zetten naar een architectonisch gebouw 
verbaasde me echt. Natuurlijk is het makkelijk om van 
een aantal lego steentjes verschillende figuren te bou-
wen en hiervan een realistisch gebouw te maken. Maar 
om de hoofdrol echt aan het steentje zelf te wijden 
vond ik een vernieuwend concept en idee.

De documentaire laat het hele proces rondom het idee 
zien. Het idee dat je eigenlijk met zulke simpele blokjes 
zulke toffe ideeën kan uitwerken. Dat noem ik pas echt 
een goed doordacht concept. Het laat zien dat het mo-
gelijkheden biedt vanaf iets heel kleins en simpel wat 
uitgebouwd kan worden naar een groot en vernieuwd 
concept. Het geeft het idee dat alles wat je kan bedenk-
en mogelijk is en dat er geen limieten zijn aan je fanta-
sie
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8. Dans
Persoonlijk een van de spannendste onderdelen voor 
mij, een dansvoorstelling. Uiteindelijk gekozen voor 
een voorstelling genaamd PEARL wat uitgevoerd werd 
door het Scapinoballet.

Wat heb ik zojuist meegemaakt. Deze woorden kwamen 
meteen na de voorstelling uit mijn mond gerold. Ik was 
verbaas, verward en verwonderd.
 
Verbaas, door de energie die door de combinatie van 
de muziek en dans door het theater ging. Je kon niet 
anders dan met open kijken wat er gebeurd. De cho-
reografie zat vol met herhalende grote bewegingen 
maar de danser slaagde erin om dit toch klein en inti-
em te houden.

Verward, Ik was constant opzoek naar een verhaallijn. 
Iets om het hele stuk te snappen en er voor mezelf han-
den en voeten aan te kunnen geven. Een paar avonden 
na de voorstelling kwamen deze ‘losse’ fragmenten pas 
op zijn plaats. Ik had niet verwacht dat zoiets me zo 
aan het denken kon zetten.

En als laatste verwonderd, WAUW wat een geweldige 
kostuums, sfeer en techniek hadden deze dansers. 
Je werd letterlijk terug in de tijd gezet. Dit was tot in 
de kleinste details uitgewerkt. een details zoals een 
gouden  schittering in een van de rokken bracht een 
bijzonder lichtspel door heel het theater waardoor je je 
net een van de danser voelde.
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9. Literatuur
Na een aantal boeken te hebben gelezen voor deze 
opdracht, was ik het meest enthousiast over het 
boek Brug naar de Hemel van Ken Follett.

Dit boek is zo geschreven dat je eigenlijk meegroeit 
met de karakters in het boek. Het boek begint met 
een levens veranderende gebeurtenis. Deze geb-
eurtenis namelijk een moord en een geheim in een 
vorm van een brief die begraven wordt, vormen op 
een bepaalde manier de rode draad. Vanaf dat mo-
ment volgen we Merthin, Gwenda, Ralph en Caris 
verder in hun leven.

Het stukje wat mij eigenlijk door het gehele boek 
het meest aangreep was de liefde tussen Merthin 
en Caris. Deze liefde was heel puur maar doordat 
Caris onder andere een non moest worden was 
deze liefde verboden.  Ze probeerde er samen op 
verschillende manieren uit te komen wat uitein-
delijk niet lukte. Maar de wil om samen te zijn was 
zo duidelijk aanwezig dat het je bijna aangreep. 

Daarnaast vond ik het heel sterk dat ze allemaal 
verlangde naar het goede en vaak ook wel het on-
bereikbare. Ze wilde het beste van hun leven mak-
en en hun dromen/ ideeën achter na gaan. Dit ging 
vaak niet zonder slag of stoot. Het boek was voor 
mij eigenlijk een soort vergelijking van geschiede-
nis (1337-1361) met nu, de huidige maatschappij.
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10. fotografie
Een foto die voor mij betekenis heeft. Hiervoor heb ik 
gekozen voor Fotografie. Helaas heb ik niet kunnen achter-
halen door wie deze foto is gemaakt en wie er zichtbaar is in 
de reflectie

Deze foto laat voor mij zien dat ieder mensen reflecteert. Dit 
doet men op verschillenden manier. Men ziet een reflectie 
van hun eigen gedachten terugkomen in hun daden. Alles 
wat je ziet, denk of doet heeft een uitwerking op iets en dit 
wordt meestal ook weer terug weerkaatst naar jezelf. 

Helaas is de spiegel in de foto wel gebroken. Soms wanneer 
bepaalde dingen (zoals een spiegel) kapotgaan kunnen ze 
juist ruimte maken voor iets mooiers, groters. Voor iets 
wat eigenlijk bedoeld is op die plek. Wat dat is daar kom je 
meestal pas na een tijdje achter. Vaak proberen we in het 
leven de stukjes weer op te rapen en er weer een geheel van 
te maken. Dit geeft (bijna) altijd een vertekend beeld. Het 
wordt nooit meer zoals het was Hiervoor staat de spiegel 
voor mij.

Het bijzondere aan deze foto is dat hij in een hand wordt 
gehouden. Voor mij persoonlijk betekend dat dat je alles zelf 
in de hand hebt en zo dus ook kan kiezen naar welke kant je 
de spiegel richt. Hierdoor heb je je eigen leven in handen.
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11. Religie
 
Wat als de sterren niet zijn wat we 
denken wat ze zijn?  Wat als alles 
om ons heen maar een illusie blijkt 
te zijn? Wat als ...? In mijn hoofd een 
worsteling van miljoenen vragen waa-
rop het antwoord vinden bijna onmo-
gelijk is. 

Mijn gehele leven is mij het christelijk 
geloof onderwezen.  Droge feiten en 
aannames, maar het gevoel /besef ‘wat 
in mijn ogen’ het belangrijkste is, was 
nooit aanwezig. Tot dat ik tijdens de 
Dutch Design week de Sint - Catharine 
kerk bezocht.
Onverwacht greep daar de intense 
stilte en sereniteit me aan.  Het besef 
dat er iets moest bestaan wat zo al-
machtig is dat mensen over de gehele 
aardbol zoveel tijd en moeite erin ste-
ken, om dat te ‘eren’ op alle mogelijke 
manieren. Dat men uit respect stil is 
in een kerk als ze deze bezoeken.  Dat 
men hun leven inricht om aan de hand 
van een boek, zo eervol mogelijk te 
willen leven voor een almachtige. Dan 
hierbij te bedenken dat ze nooit bewijs 
hebben gezien dat dit boek authentiek 
is maar het echt geloven wat er staat 
geschreven en hier (waarschijnli-
jk) niet aan twijfelen. Dat maakt een 
diepe indruk op mij.  Het maakt me 
stil en klein. Het geeft een gevoel dat 
ik een kleine schakel ben van een grot-
er geheel. Het geeft me geen rust maar 
wel voldoening dat ik er ook toe doe op 
mijn eigen manier
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De ChopChop Chair heb ik gevonden op de Dutch De-
sign week 2019 in Eindhoven. Deze stoel is gemaakt en 
ontwikkeld door Cas Slaats, Joris van Oers, Pieter Wels 
en Chris Geene.

De Chop Chop chair is ontstaan uit een onderzoek , wat 
ging over de toegevoegde waarde van digitale elementen 
op een ontwerpproces. Deze stoel blijft als element con-
stant hetzelfde. Het blijven 2 plankjes om het zitvlak en 
rugsteun te ondersteunen. Maar toch is elke stoel an-
ders. Door middel van een digitaal programma word door 
middel van een algoritme steeds verschillende vormen 
uit de houten planken gesneden. Waardoor het toch een 
elke keer weer een unieke stoel word. Als men de stoel 
heeft gekozen die hem aanspreekt word er een unieke 
code toegekend aan de stoel waardoor het mogelijk is om 
de stoel te kopen.

Ik was zelf zeer onder de indruk van deze methode en 
het idee dat door een kleine simpele aanpassingen ieder-
een van dezelfde stoel een uniek geheel kan maken. Hi-
erdoor kan een ‘normale’ stoel een identiteit en karakter 
krijgen. Het ontwerp van de stoel zelf vind ik geniaal en 
past eigenlijk overal waardoor dit product ook echt voor 
iedereen beschikbaar is. Ik ben diep onder de indruk van 
dit ontwerp en concept.

12. meubel en interieur
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13. geschiedenis
Nijntje, het cartoonfiguurtje waar zo 
ongeveer in Nederland mee opgegroeid 
is. In elke huishouden is er zo ongeveer 
wel een boekje of een ander voorwerp 
waar nijntje op staat te vinden Het is 
ondertussen ook populair geworden in 
veel verschillende landen onder ande-
re onder de naam Miffy. Ook ikzelf ben 
opgegroeid met nijntje en ben er eigenli-
jk stiekem nu nog steeds een beetje fan 
van.

Nijntje zelf vind ik eigenlijk wel te 
vergelijken met een ‘echt’ konijntje. Het 
straalt dezelfde onschuld uit en is eigen-
lijk vrij simpel.  Als peuter zijn de verh-
alen goed te begrijpen en vaak worden 
ze door ouders therapeutisch ingezet om 
bepaalde onderwerpen op een speelse 
manier uit te leggen aan de kinderen. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het boek 
nijntje in het ziekenhuis.

Nijntje is ook een goed voorbeeld voor 
hoe een klein simpel tekeningetje en 
kort verhaaltje heel groot kan worden. 
Zolang mensen zich maar kunnen ver-
plaatsen en/of herkennen in het verhaal 
en in het figuur, kom je volgens mij heel 
ver. Ik denk dat dat er ook voor heeft 
gezorgd dat nijntje zo groot is geworden 
en eigenlijk hierdoor ook multicultureel 
is.
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14. www
Een website die ik vaak bezoek is www.

design-milk.com.  Het kan daarom dan 

ook niet anders om voor deze opdracht 

deze pagina te gebruiken. Design milk is 

een website waarop eigenlijk heel veel 

te vinden is. Het is een platform waar 

onder andere architectuur, trend voor in 

huis en een webshop te vinden is. Het is 

eigenlijk een soort van online magazine.

 
Ik bezoek deze pagina vaak omdat ik 

onder andere in mijn ontwerpen niet het 

standaard Pinterest plaatje wil gebruik-

en. Ik hou ervan als mijn ontwerpen iets 

unieks hebben en vaak out of the box 

zijn. Dit probeer ik onder andere door 

inspiratie te halen van een aantal site.

Het is stiekem voor mij ook een afleiding. 

Als ik even vastzit met een project of een 

idee helpt het vaak om gewoon om even 

door te klikken. Op elke pagina staat 

genoeg inspiratie dat je onbewust toch 

wel ideeën genereer. Deze ideeën kunnen 

al van kleine dingetjes ontstaan. Denk 

bijvoorbeeld aan een artikel over de laser 

gesneden tas van Nando. Hierin kan je 

alleen al kijken naar de vorm.
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15. Wildcard
Ik ben een geboren Bunschote-
naar en ben al van kleins af aan in 
klederdracht gestoken. Niet dagelijks 
maar op bepaalde moment. Ik heb er 
zelfs een tijdje verschillende mode-
show in gelopen. Ik ben zeer trots op 
de dracht en het dorp en de cultuur.

De dracht is te herkennen aan de 
hoekige stijf gesteven lap om de 
schouders. Deze word ook wel de 
kraplap genoemd. Deze kraplap was 
vaker in andere klederdrachten te 
vinden maar vanaf 1900 werden de 
kraplappen steeds groter en steviger. 
Iedereen kan zien aan de kleuren 
van de kraplap in welke omstandig 
heden de draagster zich bevind. Zo is 
er bijvoorbeeld rouw. Deze word uit-
gedrukt in de kleur paars/zwart. Als 
de krap lap paar is is het al een tijdje 
geleden. Als de kraplap veel zwart 
bezit is er net een dierbare van die 
persoon overleden.

Het is voor mij iets unieks en het 
brengt het hele dorp door de dracht 
samen. Het verbind want je herkend 
de gene vaak aan de dracht van de 
kraplap. Persoonlijk vind ik het echt 
jammer dat het steeds minder in het 
straatbeeld te zien is. Het is begrijpeli-
jk maar zo gaat wel veel kennis en 
kunnen verloren van iets moois.
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Bij deze opdracht was het de bedoeling om van een bestaan-
de situatie een nieuwe interpretatie te maken.  En deze fo-
tos te bewerken met verschillende technieken. Helaas door 
de Corona zijn dit niet de originele fotos en bewerkingen. De 
foto’s zijn genomen bij het Verbeke Foundation.
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Lijn,vlak en volume
Een driedimensionale vorm maken door op een suggestieve mani-
er te kijken naar een tweedimensionale vlakverdeling. Voor deze 
opdracht werd er gevraag om een boeiend raster te ontwerpen en 
deze te vertalen naar een ruimtelijke compositie dat bestond uit 
lijnen, vlakken en volumes. Vanuit de ruimtelijke compositie word er 
gevraagd om 3 verschillende functies aan deze compositie te geven.
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Vormdetail
Voor deze opdracht moesten we 2 vormen (tetrix achtig) op 
3 verschillende manieren met elkaar verbinden. Terwijl ze 
wel op hetzelfde punt aan elkaar vast blijven zitten. Dit zorgt 
ervoor dat je een compositie krijg waar de vormen ‘recht’ aan 
elkaar vast zitten. Een compositie waar 1 vorm gedraaid is en 
als laatste een compositie waarbij beide vormen gedraaid zijn.

‘recht’ op elkaar 1 vorm gedraaid 2 vormen gedraaid
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MIjn kamer
Het creëren van een ruimtelijke context voor een bepaalde doel-
groep. In dit geval was de ruimte onze eigen slaapkamer en de 
doelgroep ons zelf. In de ruimte moesten een aantal functies 
worden verwerkt.  Dit was slapen, bergen en een extra eigen func-
tie. In mijn geval heb ik voor lezen gekozen. Helaas door corona 
kon ik geen fotos maken voor dit onderdeel. In plaats daarvan heb 
ik mijn snede’s van vectorworks bewerkt.
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Paviljoen
Vanuit een onderzoek naar de 
karakteristieken van een dier 
een vormentaal ontwikkelen en 
deze omzetten naar een ruimteli-
jk gegeven. Dit was de opdracht 
voor het ontwerpen van het pa-
viljoen. Voor mijn onderzoek ben 
ik gaan kijken naar de pinguïn 
en van daaruit verschillenden 
schetsen gaan maken. Deze heb 
ik uitgewerkt in een sculptuur 
paviljoen.

Het idee is gekomen vanuit de 
zwarte vacht van de pinguin is 
samenkomt met zijn witte buik. 
De verwijzing van het ei staat 
voor het feit dat pinguin hun 
eieren bij zich dragen en zo uit-
broeden. Ze ‘knuffelen’ het ei. Dit 
gevoel wou ik ook bereiken met 
mijn paviljoen.
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Voor de remix opdracht was het de bedoeling dat we een ingreep deden op 
een bestaand object. Het object wordt geanalyseerd en moet een volledig 
nieuwe en werkende functie krijgen. In mijn geval (deze opdracht heeft nog 
voor de corona plaatsgevonden) heb ik van 2 mondmaskers een bh ge-
creerd.

Remix
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Bazaar
Een unieke unit creëren waar jonge 
starters in het openbaar hun goederen 
kunnen verkopen. Dit zou fictief plaats 
vinden in atelier 1.  De unit zelf moet 
bestaan uit 32 vierkante meter. De spec-
ifieke functies zijn zelf te kiezen aan 
de hand van de goederen die verkocht 
worden. Natuurlijk is het wel belangrijk 
dat er genoeg opbergruimte is.

Voor mijn unit heb ik gekozen voor een 
charcuterie. Hierbij heb ik onder andere 
de volgende functies verwerkt: opbergen, 
grillen, personeelsruimte. Ook moet er 
nagedacht worden over hoe de klant zich 
beweegt in de unit,
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Moviebox
Een film analyseren en deze verwerken in 
een ruimtelijk concept. Het concept moet 
een geheel vormen en langs alle kanten 
aantrekkelijk zijn. De hele ruimtelijke 
beleving moet als interessant ervaren 
worden.

Ik heb voor deze opdracht voor de film 
Charlie & the chocolate factory gekozen. 
Het concept in de moviebox komt voort uit 
de beweging van de glazen lift. Deze lift 
kan alle kanten op bewegen. De kubus in 
het midden moet ‘fictief’ de lift voorstel-
len. Deze ‘lift’ kan zich dus door de openin-
gen in de muur bewegen
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* helaas liggen de rest van mijn tickets en bewijs fotos nog in belgie. 
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nog; een foto dat ik op de DDW in eindhoven staat, een ingescand 
ticket van het Voorlinde museum in Wassenaar.


