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Marijne 
curriculum vitae

van de Schoor
PROFIEL
Creatief, zorgvuldig en geduldig. Dat zijn 
eigenschappen die goed bij mij passen. 
Daarnaast ben ik erg leergierig en wil ik 
graag zoveel mogelijk leren en het beste uit 
mijzelf naar boven halen. 

NAAM
Marijne van de Schoor

ADRES
Korenbloemstraat 10
6088 AW ROGGEL

E-MAIL
marijnevdschoor@outlook.com

MOBIEL NUMMER
0620967787

GEBOORTEDATUM
25-11-1998 
Te Roggel

TALEN
Nederlands      
Engels  
Duits      

Thomas More Mechelen
Interieurvormgeving

SiNTLUCAS Boxtel
Vormgeving, Product, Ruimte, Media

SG Sint Ursula Heythuysen
Vmbo Gemengd, sector: economie  

OPLEIDING

2011 - 2015 

2015 - 2019 

2019 - heden 

De Bergjes Chalets & Caravans
Schaapsbrug 2a
6089 NB Heibloem
Weekendhulp assistent adviseur chalets

Flitzer! 
De Noord 45
6001 DA Weert
Weekendhulp fotograaf

Kwekerij Boonen- van der Heijden BV
Caluna 6a
6093 PG Heythuysen
Vakantiehulp 

De Bergjes Chalets & Caravans
Schaapsbrug 2a
6089 NB Heibloem
Chalet vormgeving

Pennings Ontwerpt
Engelenkampstraat 21a
6131 JD Sittard
Interieur- en grafische vormgeving

Drukkerij Tonnaer 
Ellerweg 17
6037 RR Kelpen-Oler
Beroepsoriënterend

WERKERVARING

STAGES

Aug. 2013 - April 2019 

2 weken - 2015

5 maanden - 2017/2018

April 2019 - heden 

4 maanden - 2019

Mei 2018 - April 2019 

C
V
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IDEA_COM


IDEA_COM


IDEA_COM


IDEA_COM
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VISIONBOARD
Een visionboard is een manier 
om je dromen/doelen in kaart 
te brengen door letterlijk een 
moodboard te maken van je 
doel. Als je dingen visueel 
maakt, werkt het krachtig in het 
behalen van je dromen (doelen). 
Door een visionboard te maken, 
ben je jouw toekomst aan het 
‘bedenken’. Je bent je aan het 
focussen op wat er is, ook al ligt 
het eigenlijk nog in de toekomst! 
Doordat je gelooft dat het er nu 
al is, ga je het aantrekken. 

In mijn visionboard zijn 
sfeerbeelden en quotes te zien 
zoals ik graag (zou willen) leven. 
Tijdens het maken hiervan ging 
ik hier ook goed over nadenken. 
Waar sta ik nu? Wat wil ik in de 
toekomst? En hoe kan ik dat 
gaan bereiken…? 
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WAAR IK BLIJ VAN WORD: 
Geïnspireerd door tijdschrift Flair heb ik een 
opsomming gemaakt van momenten waar ik 
ontzettend blij van word. Het laat mij weer zien 
dat geluk in de kleine dingen zit… 
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AY FLATLAY; SPULLEN DIE BIJ MIJ HOREN.
Om mijzelf het beste te beschrijven kan ik het beste spullen 
laten zien die voor mij belangrijk zijn, en/ of mij typeren. 

Om te beginnen is voor mij als ontwerper een schetsboek 
natuurlijk onmisbaar. Het schetsen vul ik aan met digitaal 
ontwerpen op mijn laptop, maar 
daarnaast gebruik ik deze o.a. als 
radio en tv. Naast mijn passie voor 
ontwerpen, fotografeer ik ook 
graag.  

Naast het harde werken is 
ontspannen natuurlijk ook 
belangrijk. Dit doe ik graag 
door een rondje te wandelen 
of hardlopen. Ik vind het fijn 
dat ik even mijn gedachten kan 
verzetten en kan genieten van de 
buitenlucht. Vaak luister ik dan 
ondertussen muziek of luister 
ik een podcast. Daarna drink ik 
graag water uit mijn waterfles die 
ik bijna altijd bij de hand heb. In 
het weekend houd ik ervan om 
gezellig een wijntje te drinken met 
vrienden of familie. 

Ten slotte ligt mijn favoriete 
parfum van dit moment erbij. 
Omdat geur natuurlijk ook 
mensen onderscheidt.  
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Dit is een foto genomen in 
Valencia waar ik in mei 2019 
met mijn ouders en zus ben 
geweest. 

Deze foto is genomen op 
de sint romboutstoren 

in mechelen. Heel mooi 
om de stad waar ik 

momenteel woon van 
boven te zien!

SOCIAL MEDIA: 
INSTAGRAM
Tot slot ben ik ook actief op 
social media, momenteel het 
meeste op Instagram. Hier 
toon ik een aantal foto’s uit 
mijn leven waar ik erg trots op 
ben. Wanneer anderen mijn 
account zien, zullen ze direct 
een idee hebben over mij als 
persoon, en wat ik graag doe. 

Het mooie aan dit overzicht 
vind ik het dat je veel mooie 
en belangrijke momenten ziet 
vanaf de eerste dag dat ik op 
SintLucas (MBO opleiding) 
begon en tot nu dat ik boven 
op de sint romboutstoren 
stond; in Mechelen in mijn 
studentenstad voor de 
komende tijd!

Tijdens de Urban Trail Run 
in Eindhoven werd deze foto 
genomen. Deze foto laat zien 
dat ik graag sportief bezig 
ben en daar ook nog eens 
heel veel plezier aan beleef!

Dit is een kort filmpje waar 
je mij ziet paragliden in 
de prachtige natuur van 
Noorwegen.

In deze foto zit een link 
naar mijn andere Instagram 
account: marijnephotography.
Hier post ik foto’s waarin ik 
mijn creativiteit kwijt kan. 

Deze quote heb ik 
gevonden op internet en 

vond ik erg mooi. ‘I feel 
there is nothing more 

artistic than loving people’ 
- Vincent van Gogh

Deze en bovenstaande 
foto’s laten zien dat ik van 

gezelligheid houd met 
vrienden en familie.

Op de dag dat ik mijn 
MBO diploma mocht 
ophalen is deze foto 
gemaakt. Een mooie 

herinnering aan 4 hele 
leuke en leerzame jaren.

Deze foto is gemaakt op de 
eerste dag op mijn MBO 
opleiding SintLucas. 

Een foto die laat 
zien dat ik een echt 

familiemens ben.

Een foto aan het water in de 
buitenlucht waar ik graag te 
vinden ben. 
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Ik zie, ik zie...
een beer in een stapel 
hout

Ik zie, ik zie...
een houthakker hout 
hakken

Ik zie, ik zie...
een kattenkop in 
houtnerven

Ik zie, ik zie... 
twee personen 
trampoline springen

Ik zie, ik zie...
een walrus in een 
stapel glasscherven

Ik zie, ik zie...
een bed in de vorm 
van de auto

ANDERS LEREN KIJKEN
Maak boeiende foto’s van bestaande situaties. Van 
elke foto is een nieuwe interpretatie gemaakt. 
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LIJN, VLAK, VOLUME
Van een 2D compositie een 3D compositie maken. 
Door de verschillende schaalmodellen erbij te 
plaatsen laat ik zien dat het toepasbaar is op 
verschillende grootten. 
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VORMDETAIL
Hier zijn composities gemaakt met blokken 
uit karton. De manier waarop ze met elkaar 
verbonden is zo interessant mogelijk gemaakt. 



13

K
A

R
A

K
T

ER
B

EE
ST KARAKTERBEEST

Hieronder is mijn onderzoek over de Toekan te zien. 
Vanuit daar is er een abstracte vertaling gedaan naar 
een ruimtelijk gegeven. 
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Vanuit de functies, slapen, bergen en thee 
drinken, ben ik mijn eigen bestaande kamer 
gaan ontwerpen. Mijn ontwerpuitgangspunt 
zijn de theevelden in Japan.



15

R
EM

IX

VOOR

NA

REMIX
Van een bestaand object iets nieuws 
maken... Mijn ‘Remix’ is een mannequin 
figuur waar ik een kwast van gemaakt heb. 
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BAZAAR
In eenzelfde ruimte worden er meerdere 
authentieke werk/dienst/verkoop units geplaatst. 
Deze staan in interactie met elkaar en vormen 
samen één ‘Bazaar’. Mijn functie voor deze 
‘Bazaar’ is een winkel om chocolade te verkopen. 
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CHALETBOUW
Tijdens mijn stage bij De Bergjes Chalets & 
Caravans heb ik een chalet mogen ontwerpen voor 
een klant. Rechtboven mijn definitief 3D beeld, 
daaronder het gerealiseerde chalet op locatie!
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In 1930 begon de 22-jarige Louis Empain, tweede zoon 
van een zakenman, aan de bouw van een Villa in de 
Natiënlaan, de latere Franklin Rooseveltlaan te Brussel. 

Het ontwerp van Michel Polak, een Zwitserse architect, 
symboliseert perfect de smaak van Louis Empain: 
luxueuze materialen en typische art-deco accenten 
gaan samen met de eenvoudige en symmetrische lijnen, 
zonder overbodige versiering, van de Bauhausstijl. 

Architectuur (oud):
Villa Empain te Brussel

De restauratie van de Villa Empain, gefinancierd door de Boghossianstichting, 
nam maar liefst vier jaar tijd in beslag. De restauratie was een bijzonder 
lastige onderneming, aangezien de Villa tot het beschermde erfgoed behoort. 
Hierdoor moest er rekening gehouden worden met de eisen die de Koninklijke Commissie 
voor Monumenten en Landschappen stelde. Villa Empain is een voorbeeld van 
verfijndheid. Dat blijkt uit de gebruikte materialen zoals gepolijste graniet en mozaïeken. 

De reden waarom ik deze Villa bezocht heb is omdat ik erg geïnteresseerd ben in 
interieur en architectuur en dan vooral restauraties hiervan. Villa Empain is een 
geweldig voorbeeld van oude architectuur en interieur dat gerestaureerd is. Het 
mooiste aan de Villa vond ik de luxe materialen die er zijn gebruikt. Het inspireert 
mij om me hier meer in te verdiepen en daarnaast in de art-deco/Bauhaus stijl. 
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Het Africamuseum is een museum over Afrika in een 
historische en hedendaagse globale context, met een focus 
op Midden-Afrika. Het is een museum dat geopend werd 
tijdens de wereldtentoonstelling van 1897 in Brussel. In 
2003 werd er besloten dat het tijd was voor een renovatie. 

De grootste uitdaging in het renovatieproject was om het museum 
een juist beeld te geven over het leven in Afrika. Het was voorheen 
enigszins achterhaald en tijd om er een nieuwe invulling aan te 
geven. Daarnaast speelden ook de voorzieningen niet langer in 
op de behoeften van de bezoekers. Na vijf jaar renoveren werd 
het Africamuseum op 8 december 2018 opnieuw geopend. 

Architectuur (nieuw):
AfricaMuseum in Tervuren (Brussel)

Ik vind dit museum erg inspirerend omdat hier oud en nieuw 
prachtig gecombineerd worden. In het nieuwe gebouw, 
het onthaalpaviljoen, is een balie, winkel en restaurant. 
Via de ondergrondse galerij kom je in het oude gebouw 
terecht. Hier zijn gemiddeld 25 tentoonstellingen per jaar.

Omdat het een beschermd gebouw is werd het gerenoveerd 
en gerestaureerd met respect voor de originele, eind 
19e-eeuwse regels en plannen. Daarentegen werd 
het wel uitgerust met de modernste technieken. Deze 
combinatie maakt het museum gewild voor jong en oud!
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1838

2020

Kunst (oud): 
Pierre François de Noter, 
Wintergezicht in Gent
Museum voor Schone Kunsten, Gent

‘Het wintergezicht van Gent’ is een schilderij uit de 
19e eeuw dat momenteel in het Museum voor Schone 
Kunsten in Gent hangt. Het schilderij geeft ons een idee 
hoe het leven in de 19e eeuw was. Het is geschilderd door 
Pieter-Frans De Noter. Hij schilderde vooral stadgezichten, 
kerkinterieurs en landschappen van Belgische steden. 
Vanaf 1810 ging hij zich vestigen in Gent. Hier heeft hij dan 
ook dit schilderij gemaakt. Wanneer hij zijn schilderijen 
een extra dimensie wilde geven vroeg hij collega Eugène 
Verboeckhoven. Hij voegde er dan personages of 
dieren aan toe, het werd ook wel ‘stofferen’ genoemd. 

Toen ik in het MSK rondliep viel mijn oog op dit schilderij. 
Het sprak mij aan omdat het een stukje Gent laat ziet 
een paar eeuwen geleden. Voor mij was het ook de 
eerste keer dat ik in deze stad was. Ik vind het mooi dat 
het lijkt alsof de tijd er stil heeft gestaan. De historie is 
zichtbaar en voelbaar wanneer je erdoorheen wandelt. 
Ook wanneer ik naar dit schilderij kijk waan ik mij 
in een hele andere tijd. De donkere, kille sfeer in dit 
schilderij, kenmerkend voor De Noter, laat mij voelen 
dat het een zware winterse dag was. Daarentegen lijkt 
het ook alsof de zon achter de wolken voorbijkomt 
waarmee hij wil zeggen na regen komt zonneschijn… 
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In februari ben ik op bezoek gegaan 
in het S.M.A.K. in Gent. Helaas 
vond ik hier weinig kunst wat mij 
inspireerde. Daarom heb ik ervoor 
gekozen een kunstwerk te kiezen 
wat niet te vinden was in het 
S.M.A.K. maar wat er wel mee in 
verbinding staat. 

Kris Martin is een Belgisch conceptueel beeldend kunstenaar. 
Hij ontwierp ‘Altar’ op vraag van Jan Hoet voor de expo ‘De 
Zee’. Hoet was oprichter van het S.M.A.K. in Gent en begon met 
het ontwikkelen van zijn laatste tentoonstelling ‘De Zee’. ‘De 
aanbidding van het Lam Gods’ van Hubert en Jan van Eyck is een 
bijzonder inspirerend werk voor Martin. Voor de tentoonstelling 
‘De Zee’ maakt hij een metalen frame dat de contouren van 
het dit schilderij maakt. Zijn nieuwe kunstwerk ‘Altar’ nodigt 
de kijker uit om te kijken door het raam. Wanneer je dit doet 
zul je steeds weer een nieuwe wereld achter het ‘raam’ zien. 

Een kunstwerk wat nooit hetzelfde is. Dat is ‘Altar’ van Martin, 
wat op het strand van Oostende en tegenwoordig ook al op 
vele andere plekken ter wereld staat. Het is een ode aan 
Hoet en bovendien ook aan de gebroeders van Eyck die voor 
de inspiratie zorgden. Het bijzondere aan dit kunstwerk is 
dat het constant veranderd, want de zee is nooit hetzelfde. 
Het unieke aan dit kunstwerk vind ik dat het erg modern is 
maar de gedachte erachter is precies zoals de gebroeders 
van Eyck die bedacht hadden. Dat maakt de brug tussen 
‘oude’ en ‘hedendaagse’ kunst maar erg minimaal. 

Kunst (nieuw): Altar van Kris Martin 
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ER Het leek mij een uitdaging om eens naar een theatervoorstelling 
te gaan waar ik van tevoren nog niks van wist en dus ook geen 
van verwachtingen had. Ik besloot om naar Muy Complicado 
te gaan in het Arsenaal in Mechelen. Voor mij in een 
nieuwe stad, een nieuw theater en een nieuwe voorstelling. 

Klassieke muziek, stijve bewegingen en vreemde gezichten. 
Zo begon de voorstelling ‘Muy Complicado’. Het is een 
voorstelling waarin vier spelers verschillende scenes spelen. 
Dit alles gaat over herkenbare, ongemakkelijke en soms 
moeilijke momenten uit ons dagelijks leven. De toneelspelers 
zijn omgetoverd tot personages uit een hollywood film. 

Het enige dat ik vooraf had gezien was de poster waarop een 
vrouw staat afgebeeld waarbij maar de helft van haar gezicht 
geschminkt was. Tot mijn verbazing stonden er 4 toneelspelers 
op het toneel. Allemaal in vreemde kleding combinaties en 
met gekke make-up creaties. Dat riep direct veel vragen op. 
Ik moest wennen aan de voorstelling omdat er niet echt een 
verhaal in zat. Daarentegen heb ik regelmatig hard moeten 
lachen en was het dus wel een goede voorstelling om lekker 
bij te ontspannen. Het was een uitdaging, experiment en 

moment waarin ik uit mijn 
comfort zone ben gestapt... 

Theater: Muy Complicado
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Als kleine jongen zag André Rieu zijn vader Het Limburgs Symfonie 
Orkest dirigeren en hij werd verleid door de strijkstokken van 
de violen die op en neer bewogen. Hij raakte betoverd door het 
instrument en zijn liefde hiervoor is nooit weggegaan. André Rieu: 
‘Het was een onmogelijke uitdaging, maar ik kies altijd muziek 
die mijn hart raakt en waarvan ik weet dat het jouw hart ook 
zal raken!’ Dit zijn woorden van André waaruit zijn passie voor 
muziek maken blijkt. Ik had nog nooit bewust naar zijn muziek 
geluisterd en besloot naar ’70 years young in de bioscoop te gaan. 

In de documentaire heeft André een aantal van zijn meest favoriete 

Concert: André Rieu 70 years young 
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optredens uitgezocht. Maar liefst 24 nummers. Daarnaast 
haalt hij met interviewster Charlotte Hawkins herinneringen 
op. Zijn hele carrière en aanloop daarnaartoe wordt 
besproken. De afwisseling hiertussen maakte het boeiend 
en leuk om naar te kijken. Ik vond het een unieke ervaring 
om meer van Rieu te weten te komen en ook direct naar zijn 
mooiste nummers op de meest uniekste locaties, over heel 
de wereld, te luisteren. Hoewel Rieu natuurlijk niet echt 
voor live voor mij stond te spelen leek het af en toe echt 
alsof ik op het vrijthof zat en live de muziek hoorde. Zo mooi 
en inspirerend dat ik regelmatig kippenvel ervan kreeg… 
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M ‘Materialisme beheerst ons hele leven’. Dit is een quote 
van twee Amerikaanse mannen; Ryan Nicodemus en 
Joshua Fields Milburn. Ze hadden voorheen geen geld, 
maar wilden carrière maken en alles kunnen kopen wat je 
maar gelukkig maakt. Maar maakte dit hen wel gelukkig? 

Ondertussen staan deze mannen beter bekend als ‘The 
Minimalists’. “Er is niks mis met consumptie” zeggen zij, 
maar wel met dwangmatige consumptie. En dat is precies 
wat nu het geval is. We zijn altijd op zoek naar het beste 
van het beste, en spullen waar we écht tevreden mee zijn. 

Ik was erg benieuwd naar deze documentaire omdat ik 
ook van mening ben dat er te veel onnodig geconsumeerd 
wordt. Een minimalistisch leven kan een onderdeel 
zijn om milieuvervuiling tegen te gaan. Helaas zien veel 
mensen dit nog niet. Ik hoop dat deze documentaire 
voor veel mensen (waaronder ik) een eyeopener is. 

Daarentegen zijn er ook veel mensen die wel al het 
probleem gezien hebben en minimalistisch(er) zijn 
gaan leven. Deze mensen worden geïnterviewd in deze 
documentaire en laten zien op welke manier zij het roer 
hebben omgegooid. Dit maakt het extra inspirerend omdat 
je op deze manier ideeën krijgt hoe 
je het zelf zou kunnen aanpakken.  

Film: Minimalism (documentaire)
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Jeans is al sinds 1990 het podium voor nieuw zang- en 
danstalent in Nederland. Ieder jaar opnieuw wordt 
er onder begeleiding een show neergezet vol met 
muziek, dans en performance. Altijd met nieuwe 
talenten waardoor ze de kans krijgen om door te 
breken. Ze laten verschillende genres zoals pop en 
rock zien en horen en iedere entertainer krijgt ook 
een nummer waarbij hij alleen in de spotlight staat.  

Al vele bekende Nederlanders hebben hierdoor 
de top bereikt. Vanaf 2017 heeft de show een 
nieuwe naam; ‘The Magic of Jeans’. Het is een show 
die bekend staat om zijn verschillende muziek- 
en dansstijlen, de kleurrijke originele kostuums 
en een programma gebaseerd op jong en oud. 

Of het nu Nederlands, Engels, Duits of Frans is, ze 
zingen in iedere taal en elk genre. Ook zit overal een 
bijpassende choreografie bij. En dit doen de dansers 
volkomen professioneel. Deze variatie maakt het voor 
iedereen leuk om naar te kijken. Daarnaast leer je 
misschien wel een nieuwe stijl kennen die je aanspreekt. 

Tot slot vind ik het concept van ‘The Magic of Jeans’ 
erg leuk; iedere beginnende entertainer kan zich 
hier perfect presenteren. Als kijker maakt dit het ook 
bijzonder. Jij bent misschien wel live bij een van de 
eerste shows van een nieuwe opkomende artiest! 

Dans: The Magic of Jeans 
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De
Verleidsters

Een korte vakantie in Rome verandert 
al snel in een nachtmerrie

MARIANNE & THEO
HOOGSTRAATEN

2015: Emilia woont in Nederland en werkt daar als industrieel 
vormgeefster en ontwerpster. Luigi is een Italiaanse rechercheur, 
hij woont in Rome. Emilia viert een korte vakantie in Rome en Luigi 
zal haar gids zijn. Van een ontspannen uitje is echter geen sprake. 
Luigi is verwikkeld in een bijzondere zaak. Twintig jaar geleden zijn 
er twee brieven uit het Geheime Vaticaanse Archief verdwenen 
en niemand heeft er ooit weer iets van gehoord. Tot nu toe…

1509: In De verleidsters speelt tegelijkertijd een 
verhaallijn van ruim vijfhonderd jaar geleden. 
Deze gaat over Michelangelo die de fresco’s in de Sixtijnse Kapel 
aanbrengt. Hij biedt onderdak aan Mirabella en haar dochtertje 
Angelina. Mirabella is een ongehuwde moeder die de kost verdient 
met het verleiden van mannen en het rollen van hun beurzen. 

Dit boek maakte mij enthousiast en nieuwsgierig naar de historie. 
Heeft Michelangelo echt zo geleefd? Ging het leven er toen echt zo 
aan toe? Het maakt mij nieuwsgierig om naar Rome te gaan en de 
plafondschilderingen met eigen ogen te gaan bewonderen. Het maakt 
een kunstwerk zoveel interessanter als je weet 
hoe een kunstenaar op dat moment geleefd 
heeft. Daarnaast is het boek erg interessant 
omdat er twee verhalen elkaar steeds 
overlappen. Ze gaan steeds van het heden naar 
het verleden. Hierdoor kom je achter bepaalde 
geheimen wat het ongelofelijk spannend maakt. 

Literatuur: De verleidsters – Marianne 
& Theo Hoogstraaten
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De Belgische fotograaf Stephan van Fleteren staat vooral bekend om zijn 
sobere zwart-witportretten. Hij maakte de afgelopen jaren een breed scala aan 
journalistieke, documentaire en artistieke fotografie. Duidelijk wordt dat Van 
Fleteren graag varieert in zijn werk. Hij fotografeert soms zonder beweging of 
acties met hoge snelheid. Hij fotografeert het intieme contact tussen personen 
maar ook de eenzaamheid. Zo laat hij de verschillen in deze wereld zien. Hij reist 

dan ook graag de wereld over om 
mooie beelden te schieten. 

Fotografie: Stephan van Fleteren

Maar daarnaast werkt hij ook 
graag in zijn daglichtstudio. 
De foto hiernaast heeft Van 
Fleteren genomen tijdens een 
van zijn reizen. Het beeld spreekt 
mij aan door het krachtige 
lijnenspel. Het lijkt verdeeld 
in 3 stukken. Daarnaast is het 
een ontzettend spannende 
compositie. De persoon zit 
helemaal links in het beeld en 
kijkt naar het landschap. Ik ga mij 
ook direct afvragen wat er hier 
zich afspeelde op het moment 
dat van Fleteren deze foto schoot. 
Het lijkt wel alsof de persoon op 
een boot zit wat met een enorme 
snelheid over het water schiet. 
Of misschien zit deze persoon 
wel in een trein? Het mysterieuze 
aspect in het werk van ‘van 
Fleteren vind ik ontzettend sterk. 
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1 augustus 2018. Ik sta op de Ulriken in Noorwegen. 
643 meter hoog in het stadje Bergen, in het westen 
van het land. Terwijl ik om me heen kijk besef ik mij 
hoe blij ik ben dat ik dit besluit heb genomen; naar 
Noorwegen vliegen, rondreizen en nu sta ik hier in 
dit prachtige landschap. Ik word uit mijn dagdroom 
verstoort als mijn instructeur vertelt dat we mogen 
gaan. Hij gaat alles installeren en vraagt mij vervolgens 
om zijn instructies te volgen. We zetten met onze 
voeten af tegen de grond en gaan de lucht in. Ik kijk om 
me heen en kijk neer op het stadje waar ik al een paar 
dagen verblijf. Hoe bizar is het dat ik daar nu gewoon 
boven zweef. Ik verwonder me over het feit dat dit 
allemaal mogelijk is; het zweven in een luchtballon, 
het vliegen in een vliegtuig, een raket die zelfs zover 
kan komen tot andere planeten. Wat zou daar nog 
allemaal mogelijk zijn? En hier op aarde, hoe zal het 
hier gaan veranderen komende jaren en decennia? 

Ik besef me dat dit de meest belangrijke minuten 
tot nu toe zijn geweest waarin ik tot bezinning 
ben gekomen; over mijn leven en over deze 
bijzondere wereld. En dat allemaal hoog in de 
lucht boven de wereld die gewoon doordraaide…  

Religie: Paragliden in Noorwegen
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In april 2011 was het zover. Sergio Hermans koos 
de kapel van het Militair Hospitaal in Antwerpen 
als locatie voor zijn nieuwe sterrenrestaurant. 
Velen zouden kiezen voor een locatie in de 
binnenstad maar Hermans koos ervoor om 
buiten het centrum in een uiterst unieke locatie 
zijn restaurant te vestigen. De kapel staat op 
het terrein van het voormalig Hospitaal in 
Antwerpen, net buiten Berchem. De Kapel 
en het terrein eromheen is op het moment 
dat Sergio Hermans het kocht erg vervallen 
en aan vernieuwing toe. Enige tijd later, in 
2014, werd restaurant ‘The Jane’ geopend. 

Voor het ontwerp van `The Jane’ heeft Herman 
Studio Piet Boon ingeroepen. Zij kozen ervoor 
alleen het noodzakelijke te vervangen om 
hiermee de originaliteit van de voormalige 
kapel te behouden. Dit vind ik er bijzonder aan 
omdat ze hier mee laten zien dat verouderde 
materialen niet perse slecht, lelijk of vies 
hoeven te zijn. Ze laten zien dat recyclen ook 
op een moderne manier kan. Daarnaast laten 
ze ook zien dat een ruimte niet laag en klein 
hoeft te zijn voor een goede akoestiek. Want 
dat is natuurlijk een probleem in een kapel 
die ernaar is ontworpen om de stem van de 
prediker door de hele kapel te laten horen. 
Kortom ze zijn hier een enorme uitdaging aan 
gegaan waarbij ze ook hun doelen hebben 
gehaald; een inspirerende ruimte ontwerpen 
waarbij de ‘culinaire’ beleving centraal staat. 

Meubel/Interieur/Design: 
Restaurant: ‘The Jane’
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Apollo 11 was de eerste ruimtemissie waarbij mensen een zachte 
landing zouden maken op het oppervlak van de maan. Het team 
bestond uit drie Amerikaanse astronaute: Neil Armstrong, Edwin 
‘Buzz’ Aldrin en Michael Collins. De raket waarin de astronauten 
de ruimte in gingen, Saturn V genoemd, was meer dan 100 
meter hoog. Deze was ontworpen door raketgeleerde Werner 
Von Braun. In maart 1969 besloot NASA dat Armstrong de 
eerste mens op de Maan moest worden; volgens het protocol 
moest de gezagvoerder als eerste de maanlander verlaten. 
Dit gebeurde dan ook op 21 juli 1969. Om precies te zijn om 
2:56 werd het luik geopend en stapte Armstrong naar buiten. 

Geleerd, bedacht en met één doel gingen deze mannen 
in 1969 naar de maan. Ze hadden heel veel onderzoek 
gedaan en gingen met zo veel mogelijk kennis naar boven. 
Maar bij zulke grote ontdekkingsreizen kun je niet helemaal 
voorbereid zijn. Je weet nooit precies wat je aantreft en wat 
er zal gebeuren. Heel veel bewondering heb ik dan ook voor 
deze astronauten. Ook ben ik zelf heel nieuwsgierig hoe de 
maan, en alle andere planeten, er uit zullen zien. Zou er ooit 
leven mogelijk zijn? Ik hoop het wel, en ben vooral benieuwd 
wat wij als ‘ontwerpers’ daar ooit zouden kunnen creëren.

Geschiedenis: 
De eerste reis naar de maan 
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Issuu is een publicatieplatform dat is opgericht in 2006 om 
digitale content wereldwijd te publiceren. De oprichters zijn 
4 Deense mannen uit Kopenhagen. Het belangrijkste doel 
van Issuu is om PDF’s om te zetten in digitale publicaties 
die gedeeld kunnen worden. Het is niet mogelijk een 
publicatie zonder PDF te maken in Issuu. Wel is het mogelijk 
een ontwerp aan te passen, zoals links of sjablonen toe 
te voegen aan het document. Ontzettend handig is het 
platform omdat ontwerpers hierdoor een groot netwerk 
kunnen opbouwen en de mogelijkheid hebben om te 
groeien doordat ze hun werk wereldwijd kunnen delen. 

Mij inspireert deze website omdat ik hier werk zie van 
andere ontwerpers. Het is een breed platform omdat er 
zo veel verschillende werken op staan zoals portfolio’s, 
tijdschriften, catalogi, brochures etc. Daarnaast vind ik het 
mooi dat het gegroeid is tot een wereldwijde community; 
over heel de wereld worden mensen geïnspireerd door 
elkaars werk. Mij helpt het vaak als ik vastloop op een 
project en motivatie of inspiratie nodig heb. Dat ontwerpers 
elkaar zo kunnen helpen vind ik prachtig. Maar het is meer 
dan alleen maar het werk van ontwerpers bewonderen. 
Er staat zoveel op deze website dat je niet uitgekeken 
raakt. Bedenk het maar en Issuu zal je inspireren! 

WWW.: Issuu.com
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Architectenweb podcast gaat in gesprek met Laura Atsma, architect 
en partner bij Fokkema & Partners. Zij gaan in gesprek over hoe 
belangrijk een goed ontwerp is voor een kantoor waar werknemers 
gezond en met plezier kunnen werken. Ze spreken over problemen 
zoals een slechte akoestiek. Atsma vertaalt deze problemen direct in 
oplossingen, zoals het gebruik maken van kleine, beperkte clusters, 
gestoffeerde panelen en de afwisseling tussen open en gesloten. 
Daarnaast wordt het probleem van flex-werkplekken besproken; 
door steeds een andere werkplek te hebben verliest een werknemer 
het gevoel van een geborgen werkplek. Om deze ruimtes gezellig en 
knus te maken is het volgens Atsma belangrijk om de werkplekken 
karakter te geven, door verschil in hoogtes, afwisseling tussen open 
en gesloten en vooral veel planten zoals groenwanden toe te passen. 

Het feit dat ontwerpers de macht hebben over het bedenken van 
ruimtes waar mensen zich goed voelen vind ik heel bijzonder. Er zijn 
diverse factoren die belangrijk zijn waardoor mensen zich prettig 
voelen en ook geconcentreerd kunnen werken. Dat is de uitdaging 
die ontwerpers krijgen. Atsma legt dit naar mijn mening erg goed uit. 
Daarnaast vind ik de manier waarop ze vertelt erg inspirerend. Ze 
denkt duidelijk niet in problemen maar in oplossingen. Hierdoor spoort 
ze de luisteraar ook aan ruimer en creatiever te denken. Dat maakt 
haar een hele inspirerende vrouw met duidelijk passie voor haar vak.  

Wildcard: Podcast met Laura Atsma over 
het ontwerp van gezonde interieurs voor 
kantoren van Architectenweb podcast. 
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PAGINA 19: https://www.villaempain.com/nl/
  https://www.tripadvisor.nl/LocationPhotoDirectLink-g188644-d1786849-i164315420-Villa_Empain-Brussels.html
PAGINA 20: https://www.africamuseum.be/nl/discover/renovation
  https://www.archined.nl/content/uploads/2019/02/2018.3.79_PRO_01.jpg
PAGINA 21: https://www.mskgent.be/nl/collectiestuk/wintergezicht-gent
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Graslei
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Pieter-Frans_De_Noter
PAGINA 22: https://www.westtoer.be/nl/doen/altar-kris-martin
  https://nl.pinterest.com/pin/421297740126547240/
  https://smak.be/nl/tentoonstelling/23365
PAGINA 24: https://www.pathe.nl/film/24812/andre-rieu-70-years-young
PAGINA 25: https://minimalistdutchie.com/2018/08/19/minimalism-documentary/
  https://www.bedrock.nl/minimalism-docu-netflix/
PAGINA 26: https://www.ilovetheater.nl/the-magic-of-jeans-heartbeat-een-waar-feestje/
  https://www.themagicofjeans.nl/
  https://detamboer.nl/artiesten/jeans
  https://www.munttheater.nl/agenda/the-magic-of-jeans-heartbeat/
  https://www.wereldreis.net/2018/09/zing-douche-win/
PAGINA 27: http://www.vrouwenthrillers.nl/index.php?page=boekopisbn&isbn=9789461091819
  https://www.vanderstelt-webredactie.nl/natascha-leest/verleidsters-marianne-en-theo-hoogstraaten-goede-historische-thriller/
PAGINA 28: https://fomu.be/expos/stephan-vanfleteren
PAGINA 30: https://www.gva.be/cnt/aid1035377/sergio-herman-kiest-voor-kapel-in-militair-hospitaal
  https://pietboon.com/nl/design-projecten/restaurant-the-jane-antwerpen
  http://www.retroscoop.com/maatschappij.php?artikel=120
  https://www.yourlittleblackbook.me/nl/the-jane-antwerpen-nieuw-restaurant-by-sergio-herman/
PAGINA 30: https://mutrox.com/project/akoestiek-restaurant-the-jane-sergio-herman/
PAGINA 31: https://www.spacepage.be/artikelen/ruimtevaart/bemande-ruimtevaartprojecten/het-apollo-maanproject/apollo-11
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Apollo_11
  https://www.nu.nl/weekend/5967667/50-jaar-na-de-eerste-maanlanding-wat-heeft-het-eigenlijk-opgeleverd.html
PAGINA 32: https://issuu.com/about
  https://en.wikipedia.org/wiki/Issuu
  https://hetnlpcollege.nl/wp-content/uploads/2017/10/beste-inspirerende-zelfhulp-boeken-zelfontwikkeling.jpeg
PAGINA 33: https://podcastluisteren.nl/ep/Architectenweb-Podcast-Gesprek-met-Laura-Atsma-over-het-ontwerpvan-gezonde-interieurs-voor-kantoren#/
  https://daf9627eib4jq.cloudfront.net/app/uploads/2018/03/1714-FOT-LIAG_Mart-Stevens_07-1024x684.jpg
  https://www.homease.nl/wp-content/uploads/mooie-kantoor-schoenenmerk-soludos.jpg
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S Architectuur (oud 

& nieuw)
Villa Empain & AfricaMuseum 
in Tervuren te Brussel 
(Reisweek 19-11-19)

Kunst (nieuw)
S.M.A.K. Gent 

Concert
Andre Rieu, 70 years young in Dok 6 
Cinema. 

Kunst (oud)
M.S.K. te Gent

Theater
Muy Complicado in Arsenaal te Mechelen


