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De poëzie van de terloopse ontmoeting. 
Juli 2021. Afl. 3. De mallen van Lin.
Een mail uit Taiwan. Lin ( kunstenaar ) zoekt een bestemming voor zijn erfenis. Honderden houten 
mallen uit de werkplaats van zijn vader stroomden zomaar zijn leven binnen. En nu moet hij er iets 
mee. De mallen zijn onderweg naar een nieuw leven en komen terecht in mijn eigen onderzoek naar 
de emotionele halfwaardetijd van spullen.

Voor mij zijn de mallen inmiddels als een alfabet. Volledig vertrouwd hebben ze een plek in mijn werk 
gekregen. De vastomlijnde vormen dienen als bouwstenen. Ik speel met ze, ontdoe ze van verhalen 
zodat de schoonheid van de vorm overblijft.

Ben je geinteresseerd in mijn werk? 
Bel of mail me. Dan maken we een afspraak op mijn atelier.

Details uit de reeks: ‘ de poëzie van de terloopse 
ontmoeting’ aflevering 3. 
potlood en stift op papier



Zonder titel. 2021. Uit de reeks: ‘De poëzie van de terloopse ontmoeting’ afl.3
50 x 70 cm. aquarel op papier
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Wat is kunst voor jou?
Mijn belangrijkste voedingsbron. Kunst zet mijn gedachtes in beweging. Daar waar ik het niet 
meer weet ontstaat verwondering en gebeurt datgene wat ik niet verwacht. Het kijken naar en 
maken van kunst houden mij scherp. 

Wat was er eerst: social design of kunst?
Kunst. Toen ik opgroeide was tekenen een manier om de stilte op te zoeken en te herkauwen 
wat ik allemaal gezien had. Dat was nodig omdat de buitenwereld zo rauw ongefilterd binnen-
kwam. Door te tekenen kwam ik tot rust.

Wat is het belangrijkste om te weten als men naar jouw kunst kijkt?
Dat het is wat het is. Een doorlopend onderzoek naar vorm, kleur en compositie. 
Mijn werk moet kloppen op al die punten. Het werk moet ook zonder verhaal overeind blijven. 
Geheel op zichzelf als een mededeling.

Welke kunst heeft een overrompelend effect gehad op jou? 
De werken van Philip Guston. Dat is het maken, het slagen en falen ineen. Philip Guston 
beschreef de haat liefde verhouding met zijn eigen werk heel treffend. Het ontroert mij nog 
steeds.
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De mallen van Lin lijken nogal wezenlijk te zijn geweest voor het ‘op gang brengen’ van een 
heleboel kunst. Waren de mallen van Lin een aanleiding waar je naar op zoek was ? 
Ik verlangde na het vormgeven van mijn eigen erfenis naar lichtheid. Toevallig kwam ik via een 
curator in contact met Lin en zijn erfenis bestaande uit mallen. Voor mij is dat poëzie van een 
terloopse ontmoeting. De schoonheid van toevalligheid. Twee levens van twee onbekenden die 
tegelijkertijd hetzelfde verhaal delen. Ik was al bezig met het opnieuw vormgeven van mijn eigen 
erfenis. De mallen van Lin voelden als een logische stap.

Hoe belangrijk is het doen, dus het tekenen of schilderen zelf, ten opzichte van het resultaat? 
Het maakproces is het allerbelangrijkste. In het tekenen, schilderen en scheppen laat ik controle, 
richting en vooral het denken los. Ik volg en reageer op het meest eerlijke wat ik dat moment 
kan geven. 

Kunst is voor sommigen een compromisloze uitvoering van een idee, voor anderen een 
dagboek, een staalkaart of een tijdsopname, Wat is het voor jou? 
Ik ben een strandjutter. Strandjutters vinden losse objecten op het strand en op die manier vind 
ik beelden, geluiden, losse snippers tekst, gesprekken. Kleine momenten van verwondering vor-
men de bouwstenen vormen van iets nieuws. Ik verbind op mijn manier losse stukjes. 

Je werk is soms overzichtelijk en aaibaar en andere keren donker en chaotisch. 
Van wat is het werk een reflectie als het meer donker en onoverzichtelijk wordt? 
Mijn werk ontstaat niet lineair. Er zijn geen logische stappen na elkaar maar naast elkaar. 
Zij vormen een verloop. Van donker naar licht van orde naar chaos. Alles is een metafoor van 
het leven zelf. Beredeneren maakt mijn werk kapot. Concepten en verhalen zijn enkel de 
aanleiding. Mijn werk is een mededeling in kleur, compositie, lijn en vlak.
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C.V:

2022
praktijk body & mind mapping

eigenaar

2020 – heden
Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK) 

transitie manager

2016 – 2020 
De Huiskamer 

Een plek in het ouderlijk huis die is gaan dienen als
 laboratorium voor projecten die gaan over familiebanden, erfenis, rouw en groei. 

Soms ter beschikking gesteld voor de kunst alleen, andere keren op het snijvlak van 
kunst en social design.

initiatief, concept en uitvoering

2018 – heden
Kunstproject De Koffer 

Een vanuit de eigen ervaring opgezet project over rouw, troost en erfenis. 
social designer

2017
De jas van Joost

Project naar aanleiding van het overlijden van mijn vader. 
Een onderzoek naar de emotionele halfwaarde tijd van spullen.

kunstenaar en social designer

2015 – 2016
Webster University afdeling Fine Arts 

Gastdocent en samenstelling onderwijsprogramma, 

2016
The Big Draw Nieuwmarkt, tekenfestival

Initiatiefnemer tekenprogramma op locatie. 
 social designer

2016 
Mag stad Amsterdam-Noord / Kunst in Noord

film Mag Stad
samenstelling en regie

2014 – 2016 
Open Ateliers Jordaan 

communicatie en coördinatie 

2016
The Big draw Jordaan

Initiatief, organisatie en uitvoering in de rol van kunstenaar – social designer. 

2013 – 2015
Expositieruimte De Ruimte 

curator – verbinder

Je hebt het over écht contact. Wat is dat voor jou?
Echt contact is je volledig openstellen. Luisteren en kijken naar alles wat er op dat moment 
gebeurt, bij jezelf, de ander en de omgeving. Echt contact zorgt voor verbinding, stilte, 
begrip, harmonie en zo veel meer. Contact is zo veelomvattend. Dat maakt het 
interessant om te onderzoeken.

Waarom werk je graag met mensen?
De ander begrijpen en accepteren is een basisvoorwaarde voor goed contact en 
vruchtbaar samenwerken. Eerlijk zijn als het niet loopt is lastig. Ik kan goed 
benoemen wat er speelt.

Hoe belangrijk is contact in je werk met chronisch pijn patienten? 
Vaak zijn mensen met chronische pijn het vertrouwen in hun lichaam kwijt. De angst 
overheerst zodanig dat gezonde gevoelens van eigenliefde en zelfvertrouwen ontbreken. 
Door echt contact te maken herstel je het vertrouwen en dat is een eerste stap naar 
liefde voor jezelf.
Overal waar ik kom, ben ik bezig met hoe het anders kan: creatiever, positiever, efficiënter 
en daardoor in verbinding. Als vanzelf krijg ik ideeën als ik met mensen spreek. Ik stoor 
mij aan de angst voor verandering. Aan het gebrek aan avontuur en plezier.  Verandering 
aangaan vergt moed en vertrouwen. Het is belangrijk jezelf te blijven onderzoeken. 
Verandering komt niet van de grond als er sociaal ongemak is. Ik zie meestal waar mensen 
bang voor zijn.

Wat was er eerst: sociaal ontwerp of kunst?
Toen ik opgroeide was tekenen een manier om de stilte op te zoeken en te verwerken 
wat ik allemaal beleefde. Ik had toen al een fascinatie voor sociale interactie. Door te 
tekenen bracht ik wat ik meemaakte in kaart. Dat zorgde voor overzicht en structuur. 
Dat maakte helder. De link tussen social design en kunst was er dus vanaf het begin.

Je bent als yoga docent gespecialiseerd in trauma, stress en fysieke pijn. Wat heeft 
ervoor gezorgd dat je dat bent gaan doen?
Mijn fascinatie voor het menselijk lichaam. Ik zie veel mensen leven en werken met 
stress. Dat kan echt anders en gezonder. Je lichaam is wijs van zichzelf. Ook daar gaat 
het over het herstellen van contact. Luisteren naar wat je lichaam je vertelt maakt je 
evenwichtig en krachtig. Je voelt je beter als je het lichaam als uitgangspunt neemt. 

Er is een raakvlak tussen kunst, 
sociaal ontwerp,
body & mind mapping.

Ik herstel contact. Ik maak dingen helder. 



06 3830 9333   
INFO@FENNEKEVOORSLUIS.NL 

AMSTERDAM

De poëzie
van een 
terloopse
ontmoeting

Wat neem je mee en wat laat je achter ?

Jouw ervaringen zijn de brandstof voor de toekomst. 
Wie zichtbaar maakt wat er was, voegt waarde toe aan wat er nu is.

Sporen van herstel geven verdieping. 



Voor verandering is het nodig 
anders te durven kijken en denken.

Opgroeiend in een artsengezin op de Kalkmarkt in Amsterdam leerde ik 
zorgvuldig naar mensen kijken. Wat doen mensen nou eigenlijk de hele dag?

Het is wonderlijk dat veel sociale processen niet functioneren. 

Het liefst help ik mensen om contact maken met zichzelf én met anderen, om 
zo tot een gezond leefklimaat te komen. Ik werk daarbij vanuit verschillende 
disciplines. Voor verandering is het nodig anders te durven kijken en denken. 
Dat kan ik.

Het is mijn ambitie om contact te optimaliseren om zo tot een gezond leefklimaat te komen. 
Om contact te optimaliseren werk ik vanuit verschillende disciplines:  Yoga therapeute, 
docente body & mind mapping, social designer en kunstenaar.

Body & mindmapping
In body & mindmapping staat het contact met je lichaam centraal. De nadruk ligt op het vinden 
van een gezonde balans tussen lichaam en geest. In een individueel traject brengen we in kaart 
welke ingesleten gedachtepatronen en fysieke reacties zorgen voor pijn, angst en stress.
Ik werk met lichaamsgericht oefeningen vanuit de trauma yoga. 

Social design
Als sociaal vormgever richt ik me op het ontwerpen van rituelen rondom universele thema’s als 
verlies, troost, rouw en liefde. Dat kan een object, een familie ritueel, een workshop of bijvoorbeeld 
een podcast zijn. De vraag is altijd: wat laat je achter en wat neem je mee?

Kunstenaar
Ik kijk, onderzoek, verwonder, trek dingen los van hun context en plaats ze in een nieuwe. 
In mijn werk streef ik naar abstractie: kunst zonder verhaal. Naakt, ontdaan van alle ruis. Met 
enkel de kleur, lijn, vorm en compositie als houvast.

Fenneke Voorsluis. Amsterdam, 1981



body  & 
mind
mapping   

Een nieuwe weg in pijn, zonder medicatie.  
Stop met zoeken.
Start met herstel.

06 3830 9333   
INFO@FENNEKEVOORSLUIS.NL 

AMSTERDAM

Anders omgaan met 
pijn, stress, depressie & angst. 



Wil je een gezonde relatie met je lichaam?
Wil je leren omgaan met stress?
Je krachtig voelen?
Wil je leren loslaten en accepteren?
Wil je het leven leiden waar je naar verlangt?

Als ervaringsdeskundige, body & mind coach en trauma yoga docente heb ik mij gespecialiseerd 
in chronisch onverklaarbare pijn. Vaak is chronische pijn een afleidingstactiek van het lichaam om 
je te beschermen tegen onbewuste emoties, stress of trauma. Je lichaam ‘maakt’ de pijn om je de 
scherpte van de onbewuste emoties niet te laten voelen. Dit is een onbewust proces. Bij patiënten 
met chronisch pijn is dit door de jaren heen een ingesleten patroon geworden. Voor je het weet zit 
je in een vicieuze cirkel die je niet meer kunt doorbreken en dan loop je vast. Het doorbreken van 
pijn vergt een radicaal andere aanpak, zowel psychisch als lichamelijk.

Mijn aanpak is een combinatie van lichaamsgerichte oefeningen en gedachtenonderzoek. We 
brengen alle aspecten die aan jouw pijn bijdragen in kaart, met als doel het vinden van een 
gezonde balans tussen lichaam en geest. Je leert, stap voor stap, de patronen die de pijn 
veroorzaken te herkennen en er grip op te krijgen. 

Resultaat is echt contact hebben met jezelf, grip krijgen op denken, doen en voelen. 
Het leven leiden dat je wilt. Met daadkracht, vertrouwen en liefde. 

BEL OF MAIL VOOR BODY & MIND MAPPING 
Mogelijkheden:

KENNISMAKING
SESSIE

TRAJECT

Tarieven vind je op de site: 

FENNEKEVOORSLUIS.NL/BODYMINDMAPPING

Fenneke Voorsluis



DE 
KOFFER  

Door de sporen van breuk en herstel te 
volgen, kun je ervaringen uit het verleden 
inzetten als brandstof voor de toekomst.



De koffer staat voor écht contact als het moeilijk is. 
Is het mogelijk: een erfenis die geen energie kost maar juist geeft, met een positieve energie waar je je 
hele leven uit kunt putten? 

Iedereen krijgt te maken met rouw en verlies. Ik werd na de dood van mijn vader geconfronteerd met 
een erfenis die groter was en meer impact had dan ik had kunnen vermoeden. Het liefst had ik een 
persoonlijke erfenis gehad. Zo ontstond het idee voor de koffer, vanuit de behoefte aan iets 
overzichtelijks, iets persoonlijks, iets waarmee ik verder kon. Maar hoe zorg je ervoor dat een erfenis 
een positieve impact krijgt, ook als het zwaar is? Dit werd voor mij een belangrijke vraag, die ik ook 
aan anderen ben gaan stellen. Wat laat je achter en wat neem je mee? 

Door de sporen van breuk en herstel te volgen, kun je ervaringen uit het verleden inzetten als 
brandstof voor de toekomst. Zo heb ik mijzelf verdiept in sociale processen over rouw en verlies en 
in het herstellen van contact na een heftige gebeurtenis. Daar help ik nu anderen mee. 
 



DE 
JAS 
VAN 
JOOST  

EMOTIONELE  
HALFWAARDETIJD 

Wat laat ik achter en wat neem ik mee?



Emotionele halfwaarde tijd: de tijd die 
je erover doet om je emotioneel los te 
maken van een object.
‘De jas van Joost’ gaat over de erfenis van mijn vader. 
Ik probeerde een plek te vinden voor mijn verdriet, zocht troost maar werd 
geconfronteerd met een huis vol spullen. Dat voelde als houvastloosheid. 

Ik ben alles gaan fotograferen. Veel spullen zijn inmiddels weg. Maar de foto’s met 
mijn verhaal zijn er nog. Ze zijn een verslag van rouw en een nieuwe ontmoeting 
met mijn verleden. Een reis van op drift geraakte spullen. 

De Jas van Joost’, mijn sociaal ontwerp over rouw, gaat over de laatste objecten in mijn ouderlijk 
huis. Maandenlang hingen de jassen aan de kapstok. Niemand wilde ze aanraken. De jassen waren 
zo beladen, alsof ze radioactief geladen waren. Ik kon ze niet wegdoen maar ook niet houden. 
Uiteindelijk heb ik ze gefotografeerd en van de kapstok gehaald. Vervolgens heb ik lichtprojecties 
gemaakt in de huiskamer. De foto’s van de jassen heb ik overgetrokken op plastic sheets. Die sheets 
heb ik op een overheadprojector gelegd. Het mooie van het werken met een overheadprojector is dat 
het object belicht wordt als je de projector aanzet. Een andere mooie eigenschap is dat je de 
tekeningen op elkaar kunt leggen en een voor een kunt wegtrekken: wat chaos was wordt eenvoud. 
Zo houd je die ene tekening over die de essentie raakt. 





Ik beeld mij in dat de meeste spullen in het huis aan het wachten zijn. Onderweg naar een nieuwe 
betekenis. Ontheemd op doorreis, stilstaand in de restruimte van de tijd. Sommige meubelstukken 
van mijn vader staan symbool voor een sfeer, een tijdsbeeld, anderen staan voor zijn belabberde 
smaak. Verliezen spullen hun betekenis? Leeft alles zoals ik het ken niet enkel als een vertrouwde 
plattegrond in mijn hoofd? Hoe vrij kun je zijn in het toekennen van nieuwe betekenissen aan 
spullen die zo verankerd zijn in jezelf? 
De plek van de meubels blijkt opeens belangrijk. Dat ervaar ik als de spullen worden verplaatst 
en we ze opdelen in categorieën. Blauwe sticker Bart, groene sticker Fen. Alles staat in het 
midden van de huiskamer. Los van de vertrouwde vaste plek. Verbleekt, wachtend, als dorstige 
planten in de felle zomerzon. Schilderijen, lampjes, boeken. De boekenplank van de muur gehaald. 
Alles uit elkaar geschroefd, gestapeld, verpakt,  geordend, gefotografeerd. Geen ‘Hoe staat het 
leven?’ meer. Ik zit met de losse eindjes. De spullen zijn weer gewoon spullen. Emotionele waarde 
in verval. Talloze keren lopen we erlangs. We kijken door het raam naar de plantjes op de binnen-
plaats. De jassen, niemand durft ze aan te raken laat staan weg te gooien. 

Blauwe sticker Bart, groene sticker Fen. 



Ik leg ze tussen de duploblokken naast het 
hobbelpaard op zolder.

De jassen zijn een markeerpunt. Ze kunnen niet weg maar ook niet blijven. Ik wil de jassen houden 
maar niet meenemen. Ik zoek naar iets, een residu, zijn essentie, zijn verhaal, troost. Zijn grote witte 
doktersjas en zijn paarse North Face jas staan voor zijn broosheid en kracht. De doktersjas droeg 
hij zijn werkzame leven in de havens van Amsterdam, de laatste jaren voornamelijk zijn paarse North 
Face. De jas is afgedragen. Versleten. Op de kapstok lijkt het een veilige cocon, een stoere outdoor 
jas. Deze paarse onverwacht hippe jas hield hem overeind en warm. 
Ik maak een foto. Daarna vouw ik de jassen op en pers de lucht eruit. De laatste ruimte waar de 
vorm van zijn lichaam nog zichtbaar is. Zijn restruimte. Ik leg ze tussen de duploblokken naast het 
hobbelpaard op zolder. De jassen mogen gaan.
De eerste maanden na zijn dood voel ik mij als een drenkeling, spartelend in een berg spullen die 
half de zijne, half de mijne zijn. Spullen eerst zo vertrouwd, maar nu zo zonder hem. Met het 
verstrijken van de tijd op drift geraakt. Ik zoek naar een manier om mijn geschiedenis en ons 
contact met een frisse blik te zien. Schoonvegen, afstoffen, oppoetsen, veranderen, terugplaatsen. 
Opgeruimd en ontdaan van de zwaarte. Tot voor kort voelde het huis nog als een vertrouwd 
landschap uit mijn jeugd. Een veilig houvast uit een tijd dat ik de grootte van het huis nauwelijks 
kon overzien. De dans met de spullen is ingezet. De bestaande orde is doorbroken. De contouren 
van dat wat was.



Ik zoek naar een nieuwe vorm waarin 
alles weer op zijn plek kan vallen. 

De spullen hoeven nog niet weg. Niet meteen in de berging of naar de kringloop. Maar dat er iets 
moet gebeuren staat vast. Als ik op de overloop loop, langs het kabinet vol VOC bordjes en schets-
boeken, roept een zachte stem mij. Terug naar huis. Het huis dat ik zo goed ken en waar alles 
onveranderd moet blijven. 
Ik beleefde het huis door de jaren heen als anker. Als een plek waar ik naar terug kon keren als ik 
het even niet meer wist. In de zomer van 2016 verandert er iets. Ik ervaar houvastloosheid. Het anker 
trekt niet meer. Gevoelens van vrijheid, ruimte, willen grijpen, omklemmen, vasthouden, wegduwen 
en koesteren buitelen over elkaar als een wilde stroom.
Lopend door het huis, in de zomerhitte, denk ik terug aan een spelletje dat ik als kind speelde. 
Ik maakte van mijn handen een kokertje en keek naar de bomen buiten op de kade. De takken, de 
schors, de stam. Met mijn kokertje isoleerde ik de delen totdat ze zweefden in de lucht, losgeraakt 
van waar ze bij hoorden. 
Ik zoek naar een nieuwe vorm waarin alles weer, opnieuw, op zijn plek kan vallen. 


