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1992 Dans dan 



Alles moet anders 1992 

Het menselijk lichaam,  direct 

geobserveerd , zoals het zich aan  de 

kunstenaar voordoet, zonder oordeel 

zonder opsmuk.    

 

Hier is het lichaam nog nauwelijks bevrijd  

uit de haar omringende wereld. 

Zoekend en tastend, de schilderstijl en  het 

verhaal van het schilderij. 

 

 



1993 Hercules 

Het menselijk lichaam,  direct 

geobserveerd , zoals het zich aan  de 

kunstenaar voordoet. 

 

Maar het beeld is wel gekozen uit 

tientallen schetsen, om een heel 

bepaalde reden en dat heeft wel 

degelijk te maken met  het oordeel, het 

commentaar, de ironie en de vragen 

van de kunstenaar.  

 

Mythologische thema’s geactualiseerd 

 

Hercules?  Maar dan toch een moderne 

versie daarvan , die waar een Koene 

blik overheen is gegaan, de held met 

een vraagteken. 

 



1994 De doos van Pandora  

 

 

 

Mythologische thema’s geactualiseerd 

 

Pandora    

‘De Vrouw’ ?  

 

Wie is toch die Pandora, die in opdracht van 

Zeus een kistje moet bewaren waarin hij alle  

kwaden heeft gestopt. Zeus wist dat ze dat 

zou openen, ze moest dat ook openen, opdat 

het lot haar loop kon hebben, tóch is het 

Pandora - de eerste vrouw -  die de schuld van 

dit spel in haar schoenen geschoven krijgt… 

 

Door het hele oeuvre van Koenen heen is het 

een belangrijke vraag.  Schuld ?  En van wie 

dan ?  Is het niet Lot, dat gedragen wordt, 

met bewonderenswaardige volharding ? 



Een tekening is het uitgangspunt van 

elk schilderij. Een snelle schets. Standen 

van twee/drie minuten. Juist die 

snelheid dwingt tot scherpe observatie 

van het moment en wat dat uitdrukt. 

Koenen blijft dicht bij de tekening, alle 

onvolkomenheden blijven in het 

schilderij aanwezig, juist dat maakt wat 

er te zien is zo authentiek.  



Het valt best mee 

1998 Mariëlle met hoed                    Op pad 



1999 De drie Gratiën 8 

Twijfel en onzekerheid   

 

Zeker, ook dat 

 

Maar ook  

 

Authenticiteit   

 

en 

 

Verzet 

 

Spot  

met het schoonheidsideaal. 

 

Trots  

op wat we zijn 

  



2001 Eva en Adam 

 

Man en vrouw     Hoe zit dat ? 

 

Geen meelij met deze man, maar zeker ook geen  

desinteresse, of  strijd , een  zekere schroom. 

 

Het schilderij heet Eva en Adam.   

Is Koenen een feminist ?  

 

Nee,  

maar de vraag  

‘hoe zit het nou tussen al die mannen en die vrouwen’  

die staat wel steeds op de agenda.  

 

 



• 2003 Engelbewaarder 

2003 Het moet wel passen 



2003 Bij het water 

2003  Naakt zich afdrogend 



2004  Pasiphaë 

 

Mythologische thema’s geactualiseerd 

 

 

Pasiphaë en de stier,    

de conceptie van de Minotaurus 

 

De vrouw die een monster  baart  en zoogt  

 

Om haar man  op de troon te helpen ? 

Omdat het zo nu eenmaal ging ? 

Omdat het haar lot  was ? 

 

 

 

 



 

Is dit die stier  van Poseidon ? 

Is dit een goddelijk beest ? Volgens  Mieke 

kennelijk wel… Ik schijn er iets mee te maken te 

hebben … 

 

Het verhaal van de stier van Poseidon waar  

Pasiphaë  beslist iets mee moest , en het baren van 

de Minotaurus dat daar het gevolg van was , 

hebben wij in het begin van onze relatie ver 

uitgewerkt om uit te zoeken wat wij met elkaar te 

maken hebben en samen kunnen doen.   

 

Het heeft  onze eerste gezamenlijke expositie bij 

Wim de Natris opgeleverd, en een boekje: ‘Uit de 

werkplaats van Daidalos,’ waar van nog enkele  

exemplaren te koop zijn.  

 

 

2005  Pasiphaë en de stier 



 

In de zelfde tijd wordt dit schilderij 

gemaakt. 

De muziek is inmiddels geschreven 

 

 

2004 zou het nog wat worden ? 



 

In het hart van het Labyrint ontmoet 

Theseus zijn Minotaurus.. 

 

Het monster blijkt minder angstaanjagend 

dan gevreesd  werd, maar misschien wel 

veel lastiger te bevechten.. 

 

 

2005  In het hart van het Labyrint 



 

Heeft  Ariadne  de juiste keuzes gemaakt ? 

 

De vrouw die alles mogelijk heeft gemaakt en 

daarmee  álles  wat zij was heeft opgegeven, 

wordt na bewezen diensten achtergelaten op 

het eerste  het beste eiland. 

 

 

 

 

  

 

 

2005  Ariadne op Naxos 



Atalanta en Artemis 

 

Atalanta is de vrouw die verstoten werd door haar 

vader, alleen omdat ze vrouw  is, zijn koninkrijk kan 

alleen geërfd worden door een zoon.  

 

Ze wordt  als baby in het bos achtergelaten en 

gezoogd door een berin. Later wordt de jonge meid 

door Artemis zelf  getraind op allerlei wapens. Zij 

wordt sterk als een beer en op vele wapenen  

bedrevener dan menig man.  

 

Wat een paarden ! Mieke kan meer dan blote 

mensen schilderen.. 

 

 

2007  Atalanta en Artemis 



Atalanta en Artemis 

 

Atalanta  heeft het Caledonisch everzwijn  de 

beslissende speer in de nek geworpen en de 

kop heeft ze als trofee op haar hoofd mogen 

zetten. Daarmee is haar reputatie als held 

onder de helden definitief  gevestigd. 

 

Maar als Jason alle Griekse helden verzamelt 

om het Gulden Vlies uit Kolchis te gaan halen 

en  Atalanta zich vanzelfsprekend bij hem komt 

melden, weigert Jason haar een plaats aan de 

riemen.  Een vrouw  tussen al die mannen, en 

dan nog wel een vrouw die sterker is dan velen 

van hen, …  Ze mag niet mee met de Argo, 

 

De vrouw  wordt weer buitengesloten en nu 

omdat ze sterk is als een man.. 

 

 

2007 Jasons oordeel 



Ze vonden elkaar nooit weer 

Het eind van het verhaal van Atalanta. 

 

Zij heeft haar liefde gevonden:  Melanion  is 

de gelukkige die  niet sterker of  sneller was 

dan zij, maar wel interessant en 

aantrekkelijk genoeg om mee trouwen. 

Zij hebben een wild hartstochtelijke relatie 

maar vrijen één keer op de verkeerde plaats: 

een altaar van Zeus, diep  verscholen in het 

bos waar ze op een van hun jachtpartijen 

verzeild zijn geraakt. Zeus straft  

onverbiddelijk: ze veranderen in leeuwen 

Ook in die gedaante blijven ze naar elkaar  

verlangen, maar de God heeft het zo 

geregeld dat ze elkaar nooit weer zullen 

vinden.  Vreemde man toch die Zeus 

 

De vrouw die haar grote liefde niet mag 

beleven, zelfs als ze leeuwin is geworden. 

 

 

 

 

2006 ze vonden elkaar nooit weer 



Hans Kisling  is beeldend kunstenaar en  Sinoloog. Hij zoekt, samen met andere kunstenaars, naar  verbindingen met het Chinese 

beeldschrift. Hij vraagt  verschillende kunstenaars hun eigen beelden te zetten tegenover of  naast de Chinese karakters. Zo onstaat een 

eigenzinnige  ‘vertaling’ van de Chinese beelden. Boeiende confrontaties van een teken en zijn betekenissen, die soms verhelderen, maar 

ook  kunnen verwarren, of  commentaar kunnen zijn.  

Miek heeft zo een bijdrage geleverd aan het boek China-Y  van Hans Kisling. 

2007  In gesprek      2007   Ruggengraat     



2008 Tintoretto / Mieke Koenen  

In de Scuola San Rocco in Venetië stuiten we op dit plafondstuk van Tintoretto, dat  voor restauratie op 

een ezel staat op ooghoogte. Mieke wordt er heftig door gegrepen en moet dit ‘hebben’, leren kennen, 

erin gaan, door het te schilderen.   

Het resultaat verrast haar,  de doeken wolken lekker rond deze engel, en  haar kopje steekt Tintoretto 

beslist naar de kroon.   



2011 Vooroverliggend naakt 2 en 3 

 

2011  Vooroverliggend naakt  2                                                               Vooroverliggend naakt 3    

 

 



2008 staand hand op de rug 

2008 bij de bloesemboom 3 



2008  Naakt op de rug gezien 



2008  Zittend naakt 



Word wie je bent 
2008 word wie je bent 1 



2010 Zittend naakt 32 
2010 Roeien met de riemen die je hebt 

2010 zittend naakt 



2011  Artemis’ nimf 



2011 Artemis 3 

Scènes uit het verhaal van Artemis en Aktaion. 

Aktaion is een koningszoon die dweept met de 

godin van het jagen: Artemis.  Op één van zijn 

tochten is hij afgedwaald van zijn troep en loopt, 

diep in het bos, de Godin zelf  tegen het lijf. Zij 

is zich te midden van haar nimfen aan het baden  

in een kabbelend beekje.  Natuurlijk is dit een 

verboden blik,  een jongeman die de godin zelf  

ziet en nog wel in haar naaktheid dat kan 

natuurlijk niet… 

Dit schilderij verbeeldt het moment dat Artemis 

zich realiseert dat  de jongen haar gezien heeft. 

 

 Is dit de vrouw die het  beeld van zichzelf  

onaangetast wil houden ?  Niet gekend wenst te 

worden zoals zij werkelijk is ? Niet wil worden 

getroffen door de Koene blik ?  



Na de jacht 

Natuurlijk kan de Godin de jonge man niet 

ongestraft laten kijken. Zij draait zich  woedend - 

betrapt ? ontmaskerd? - om, en vervloekt de 

verbijsterde jongeman. Hij voelt zich veranderen 

in een hinde, het totemdier van de Godin.    

Zijn honden zijn door hemzelf  goed getraind. 

Met de neus aan de grond, op zoek naar hun 

baasje , treffen zij een prachtige jonge hinde. 

Gewoontegetrouw zetten zij gretig hun kaken in 

de nek van het dier. En hoe Aktaion ook  

schreeuwt in een poging de beesten te bewegen 

deze prooi te laten lopen, het is slechts het blaten 

van een hert in zijn doodsstrijd, voor de honden 

beloning, een feest.  

 

Goed gedaan Baas ? Lijkt deze hond van Mieke 

te vragen. Hier is toewijding en trouw te zien, zo 

niet liefde.  Sinds dit schilderij  is Miekes angst 

voor honden aanzienlijk verminderd.. 

 

Mieke is dus  ook een dierenschilder !  

2011 Na de jacht 



Naar Corneille 

2011 Met Corneille 

Het model  - of  de kunstenaar ? - 

naakt en kwetsbaar , vragend  - 

tegenover  Corneille. 

 

Hoe doet die man dat toch ? 

 

 

 



2012 Bij Calatrava en Foster 

2012 Bij Calatrava           Bij Foster 



2012 Dido door Aeneas verlaten 

2012 Bij Shigeru Ban en Jean de Gastines 

2012 Dido door Aeneas verlaten 

 

Weer een vrouw die verlaten is door een grote liefde.  

Die mannen hebben altijd wat anders te doen,  een veel 

grotere taak dan de liefde, zelfs het koninkrijk van een 

vrouw interesseert hen niet… 

Ariadne werd opgenomen in het gevolg van Dionysos en 

heeft daar een bestemming gevonden, voor Dido is dit 

het einde,  zij  kiest voor de dood als het leven zonder 

Aeneas zal zijn.  

2012 Dido’s dood  



2012 Confrontatie 

2013 confrontatie 



Verlorene Jugend 

2013 Verlorene jugend 



Workshops met middelbare scholieren. 

Ook voor familie feestjes of  bedrijfsuitjes 

Al deze verhalen worden beeldend 

onderzocht op hun actuele betekenissen voor 

deze mensen op een willekeurige middag in 

hun leven.  Aan de wand hangt het materiaal 

wat de kunstgeschiedenis over het  te 

behandelen verhaal heeft opgeleverd. In de 

loop van de middag wordt het vervangen 

door wat de deelnemers zelf  produceren. 

Aan het eind hebben ze met elkaar hun eigen 

verhaal verteld, zoals het voor hen zelf  

actueel is. Voor altijd hebben ze het verhaal 

in hun bagage en ze hebben een heleboel 

geleerd over elkaar en over beeldende 

technieken.    



Modelmensen of  echte mensen, idealen of  werkelijkheid ? 

Eindelijk een herkenbaar mensbeeld, maar juist dat maakt het niet altijd makkelijk om naar Koenen’s 

werk te kijken: we zien te veel van onszelf  en onze kwetsbaarheden.   

Daarom is Koenen’s blik een koene blik. Maar áls we onszelf  onder ogen durven zien dan is er – 

volgens Koenen - ook veel om blij mee te zijn: kracht, moed, en mededogen 

De drie Gratiën                       1993                                       1999       2010                                                         

 

 

 

                                                                     

 



Heldendom herzien 

 

Is dit de man van nu volgens 

Koenen?  

1993  Hercules             2001 Hercules 3                            2004 Tantalus                              2005 Theseus treurt om zijn gemiste kans                   



Pandora en haar Verlorene jugend . In 2001 is ze nog verlegen met de situatie, 

maar stapt dan toch dapper dat wisselvallige leven in. In 2009 is de oude Pandora nog 

steeds niet zeker van haar zaak maar het is zó gegaan en niet anders. En zijn het niet 

de zaken waar de goden jaloers op zijn die zij ons heeft gegeven? Alles wat het leven 

de moeite waard maakt. Pan-Dora  zij die alles gekregen heeft of  zij die alles gegeven 

heeft. Die dubbele zin zit in alle schilderijen van Mieke, en dat is wat ze voor mij zo 

boeiend maakt.  

2001 Pandora 6                       Pandora 7                         2009 Pandora 10 

 


