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De Nieuwe Preutsheid  
Textiel in het nieuwe werk van Mieke Koenen !  
www.miekekoenen.nl 
 
Verlorene jugend - verloren onschuld? 

Koenen’s bijdrage aan de expositie ‘Meisjes 
van 50+’, dit voorjaar in het Augustinum  
( Nijmegen),  droeg de titel 'Verlorene 
jugend'. Het schilderij heeft opwinding 
veroorzaakt. Het is, zoals altijd bij Koenen, 
een naakt mens, met alles wat, als je eerlijk 
bent, daar bijhoort. Ongetwijfeld een 
treffende verbeelding  van het thema, volgens 
velen het meest indringende schilderij van de 
hele expositie. Eén van de ondernemers in 
het gebouw vond het echter een ongewenste 
intimiteit, van dezelfde orde als die van de 
billboards met blote billen die een 
lingeriefirma ons in het gezicht slingert. 
Miekes werk is ongetwijfeld een statement 
tegen de schaamteloze sexualisering van het 
menselijk lichaam zoals de reclamejongens 
ons dat inpeperen, maar dat betekent 

kennelijk niet dat het ontwapenende bloot dat Mieke ons laat zien niet 
confronterend zou zijn. De betreffende ondernemer hing er, getergd, een 
vuilniszak omheen: “Ik wens op mijn werk niet geconfronteerd te 
worden met naakte vrouwen, en dat schaamhaar hoeft voor mij ook 
niet...”  Niet alleen wordt hier een kunstwerk slecht begrepen, kennelijk 
mag een individueel idee over wat betamelijk is en wat niet tegenwoordig 
weer schaamteloos uitgeleefd worden.  
 
Bloot was toch bevrijding ? 
Ooit was in je blootje gaan een bevrijding. Aan het eind van de zestiger jaren moesten de bh’s aan de 
wilgen omdat vrouwen zich wilden bevrijden, alle schaamte moest voorbij zijn. Die tijd is nu 
kennelijk weer voorbij, en daar zit wat in: de commercie heeft zich volledig meester gemaakt van die 
bevrijding en mag nu alles wat ze maar wil, verkopen met behulp van blote billen; wat bevrijding was 
is verleiding tot kopen geworden. De tegenbeweging is begrijpelijk, misschien zelfs sympathiek. 
Maar moet dan nu elk bloot weer worden bedekt ? Is dat niet een wat erg oppervlakkige reactie,  een 
weggeven van veroverde vrijheden?   

 
 Echte mensen 
In Miekes werk gaat het nooit om verleiding of opwinding door middel 
van het naakte lichaam, Mieke gaat het om het authentieke dat zich laat 
zien in het naakt, de onschuld, het kwetsbare wordt bij haar zichtbaar. 
Het tegendeel van sensuele verleiding dus. Het confronterende zit hem in 
de herkenbaarheid, we herkennen onszelf te goed, met onze zwakheden. 
Natuurlijk is juist dat de kracht van Koenen’s werk en natuurlijk is het 
daarom dat haar naakt op weerstand stuit. Het laat teveel zien, het toont 
veel te duidelijk waar we staan vandaag de dag: welvarend misschien, 
maar onzeker, ongemakkelijk met de gevolgen van die welvaart.    
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Deze vragen hebben bij Mieke geleid tot een serie nieuwe 
schilderijen, onder de titel "De Nieuwe Preutsheid', waarop textiel 
een belangrijke rol speelt.  
 
 

 
Het eerlijke lichaam 
Miekes werk gaat altijd al over het menselijk 
lichaam in al zijn onvolmaakte schoonheid en 
onzekere kracht. Nu de tijdgeest zoveel 
moeite heeft met naaktheid krijgt Victoriaans 
textiel een rol in haar werk. Maar het blijft op 
de achtergrond, zonder concessies te doen 
aan haar thema: ons lichaam zoals het is, 
levensecht. Wederom zijn het vooral  vragen 
die Koenen stelt, geen stellige uitspraken over 
hoe het hoort of zou moeten zijn. Ook nu 
weer is mededogen een belangrijk begrip in 
wat ze maakt. De werkelijkheid is niet goed 
of fout, maar het is wat het is en dáár moeten 
we het mee doen. En dat doen we dan ook 
volgens Mieke. We stáán ervoor en gáán 
ervoor.  

 
 
Moeten we weer terug in het harnas ? 
De vrouwen lijken zich af te vragen wat ze nu aanmoeten met die 
nieuwe preutsheid, de riemen en baleinen zijn nog los. ‘Moeten we 
ons daarmee weer omgorden?’ Vragen zij zich af. ‘Ons wapenen 
tegen wat we zijn? Weer een valse schijn aannemen?’ Vooralsnog 
capituleert Koenen niet en laat haar mensen bloot blijven. Als er 
textiel aan het lijf zit, is het transparant, peettantes trouwjurk zit, als 
een grap, om een bovenlijf. Een kantwerkje zit op een kruis, meer 
als versiering dan als bedekking, het trekt de aandacht meer dan dat 
het verbergt. 

 
 
Bloot is ontwapenend 
En daarmee laat Koenen een effect van kleding zien. Bloot is 
ontwapenend, zijn we dat vergeten? Het lichaam wordt pas 
verleidelijk als het aangekleed wordt, versierd en opgehesen, 
ingesnoerd. Laten we er niet intrappen schijnt Koenen ons te willen 
laten zien. Kijk maar, en laat uw gedachten gaan, en als u er 
aanstoot aan neemt dan loopt u door en kijkt u niet. Dat is met 
deze schilderijen heel wat makkelijker dan met de billenboards op 
straat.  
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