
Mieke Königel, 

beeldend kunstenaar  en consulent kunsteducatie/beeldend bij de Kubus in Lelystad.

Hoe lang schilder je al: 

Zo lang ik mij kan heugen teken ik al. Het talent heb ik van mijn vader die prachtig kon tekenen, maar dat 

slechts als hobby zag. Thuis werd het kunstenaarschap zeker niet gestimuleerd. Rond mijn twintigste ben ik 

begonnen met een cursus olieverf schilderen aan de Vrije Academie in Eindhoven. Ik had daar les van Peter ’t 

Hoen. Al snel merkte ik dat ik meer wilde dan alleen schilderen, ik wilde me verdiepen in kunst en er op een of 

andere manier in deelnemen. Sinds die tijd ben ik niet meer opgehouden met creëren. Voor mijn eerste 

werkstukken organiseerde ik in Eindhoven een tentoonstelling. Tot mijn verbazing verkocht ik zestien van de 

twintig werken die daar hingen. Het was realistisch en soms heel gedetailleerd werk. De voorstellingen waren 

landschappen en stillevens, waaronder een serie afbeeldingen van porseleinen poppetjes, soms geschilderd 

met een penseel met maar één haar. Eén werk ging naar een meisje dat van haar ouders mocht kiezen tussen 

een fiets voor haar verjaardag of zo’n schilderijtje. Het is al lang geleden, maar ik herinner me het 

enthousiasme van dat kind als de dag van gisteren. 

Waar of door wie ben je opgeleid: 

Op mijn 24ste verhuisde ik samen met mijn partner naar Lelystad en ging vrijwel direct studeren aan de 

Amsterdamse Academie voor Beeldende Vorming. Tekenen en schilderen waren tijdens deze opleiding 

bijvakken. Waar het op de academie om ging was je leren uitdrukken in ruimtelijk werk met behulp van 

verschillende materialen en technieken. Ik koos voor deze opleiding omdat ik een bouwer ben, altijd opzoek 

naar de 3de dimensie. Zodoende kan ik mij creatief uiten in zowel twee als driedimensionaal werk met behulp 

van verschillende materialen en technieken. Mijn eerste expositie in Lelystad was in 1986 in Vestzak theater 

De Fontein met alleen ruimtelijk werk. Samen met Theo Koster richtte ik de tentoonstelling in. De Fontein was 

zo typisch iets van het Lelystadse in de jaren 80, een multifunctionele ruimte, gezellig maar ook zeer chaotisch. 

Alles kon en niets was te gek, dat was leuk maar je kon er ook behoorlijk last van hebben. Ik herinner me nog, 

dat ik vrienden uit Eindhoven die expositie in De Fontein wilde laten zien, maar hij was plotseling verdwenen! 

Mijn met zoveel zorg ingerichte tentoonstelling lag onbereikbaar opgestapeld achter in een hoekje. Men was 

bezig met een muzikaal optreden en dus was alles maar even aan de kant gelegd! Ook kunstrecensent Wim 

van der Beek die op een ander moment mijn werk kwam bewonderen moest het doen met een deel van de 

tentoonstelling, de rest lag nog ‘even’ ergens anders! Het heeft zijn recensie gelukkig niet negatief beïnvloed, 

want hij schreef een zeer positief stukje in Het Parool. De tentoonstelling werd ook bezocht door Piet van de 

Pol, oud-medewerker van de Kubus. Die benaderde mij met: “Ik wil jou graag in De Kubus hebben. Waarvoor 

precies weet ik nog niet, maar er zijn diverse werkzaamheden waarvoor ik je kan gebruiken”. Ik ben begonnen 

met het lesgeven aan kindergroepen en het verzorgen van rondleidingen bij tentoonstellingen. Zo rolde ik in 

het vak van consulent beeldende vorming, wat inmiddels is uitgevloeid tot consulent kunsteducatie. De inhoud 

van mijn werkzaamheden binnen De Kubus zijn in de loop van de jaren wel veranderd, maar ik doe het nog 

steeds met veel genoegen. Kunsteducatie is een belangrijk onderdeel in mijn leven geworden.

Met welk materiaal werk je het liefst: 

Voor mij maakt het niet uit waarmee ik werk. Ik ben begonnen met schilderen op linnen, nu werk ik meestal 

op panelen van MDF, versterkt met houten frames. Ook gebruik ik hout, metaal, papier, textiel en interessante 

‘vondsten’. Niets is veilig voor mij. Alles wat mijn aandacht trekt en/of in mijn zakken past, neem ik mee naar 

huis. Het komt altijd wel weer van pas en er ontstaat iets vanzelf. Het werk getiteld ‘Goudzoeker’ (zie foto), 

heeft bijvoorbeeld als basis een tak met zeer gespreide zijtakken, met een stuk betonijzer en slooponderdelen. 

De vorm van de tak wekt de suggestie van benen die vooruit stappen. De bovenkant gesuggereerd zeilen aan 

een mast. Doordat het totale object iets achterover helt krijgt het geheel de uitstraling van een vooruitgaande 

beweging.   

Wat is je lievelingskleur: 

Dat is heel verschillend. Als je mijn kleren ziet, dan zijn het vaak heel aansprekende kleuren (nu bijvoorbeeld 

kanariegeel en donker olijfgroen, witte gympen en een blauwe spijkerbroek). Mijn tuin heb ik zo ontworpen 

dat hij het hele jaar door groen is. Elk jaargetijde geniet ik intens van die vele schakeringen groen. Mocht er 

toch iets bloeien, dan heeft dat de kleur wit. Maar in mijn schilderwerk komt heel vaak een zalmkleurig roze 

voor. Die kleur zal ik voor mij kleding niet vaak kiezen, maar in mijn schilderijen blijft het steeds terugkomen. 



Waarmee ik eigenlijk wil zeggen dat ik niet echt een lievelingskleur heb, maar dat elke omstandigheid zo van 

mij z’n eigen kleur krijgt.

Hoe vaak schilder je: 

Dat is met pieken en dalen. In de sector kunsteducatie is het op dit moment erg hectisch. Zo ook met mijn 

werk als consulent bij De Kubus. Dat vergt heel veel van de creativiteit en inventiviteit van iedereen die daar 

werkt. Voor mijn eigen gemoedsrust heb ik besloten om mij nu vooral op mijn Kubuswerk te focussen. Maar er 

komt natuurlijk weer een moment dat ik moet ‘scheppen’, dat kan nou eenmaal niet anders. Inspiratie heb ik 

altijd genoeg, het is nu even wachten op wat rustiger vaarwater. 

Hoe kom je in de juiste stemming om te schilderen: 

Vaak raak ik geïnspireerd door werk van andere kunstenaars. Verder kan ik intens genieten van de natuur of 

iets wat ik vind op straat. Het kan een heel klein flintertje van iets zijn, een vorm of een lijnenspel. Wat heel 

belangrijk is voor mij, is rust en afstand nemen van het hectische van alle dag. 

Waar schilder je het liefst: 

Thuis in mijn eigen werkplek en het liefst met niemand om mij heen om aandacht aan te hoeven schenken. 

Soms zet ik de deuren wijd open om op een afstand naar mijn werk te kijken en dan komen er voorbijgangers 

die nieuwsgierig zijn. Ik sta de mensen op dat moment graag te woord, maar wil ze niet in mijn buurt hebben 

tijdens het werken. Van nature ben ik iemand die graag met mensen omgaat, ze gelukkig maakt of aandacht 

geeft. En wat is er nu niet mooier dan dit te doen door middel van mijn werk. 

Wat schilder je het liefst: 

Wanneer de natuur openbarst kan ik intens genieten. Door te kijken, te observeren of afstand te nemen 

gebeurt er wat. Soms vind ik een tak of een los blad en dan ga ik daar mee aan de gang. Mijn huidige werk is 

niet realistisch. Dat moet ik niet doen, je kunt de natuur niet mooier maken dan die al is. Het is wel interessant 

om een eigen interpretatie weer te geven. Ik ben heel handig, maar creativiteit moet bij mij de boventoon 

voeren en niet de techniek. Materialen en technieken zijn enkel een midden om te komen tot.

Wie is je favoriete kunstenaar: 

Die heb ik niet. Er is geen speciale stroming die mij aantrekt. Immers elke schilder of stroming kent zo zijn 

eigen prachtigheden. Het gaat om kunstwerken die mij raken en een gevoel van verwondering geven. 

Exposeer je weleens: 

Maar zelden. Vorig jaar nog ben ik gevraagd voor een expositie in Amsterdam en het was best leuk. Maar het 

kost heel veel tijd en energie alleen al om bijvoorbeeld mijn werk te transporteren. Dat weegt niet op tegen 

het resultaat dat je boekt. Gelukkig hoef ik er niet van te bestaan en mijn werk verkoopt zich vanzelf. 

Wat zijn je artistieke aspiraties: 

In de Kubus gebeurt veel en daar gaat nu behoorlijk wat energie naar toe. Verder laat ik dingen gewoon op mij 

afkomen, dat heb ik altijd gedaan. Zodra er meer rust is, ga ik mijn inspiratie weer omzetten in beeldende 

creaties. Ik heb in elk geval ideeën genoeg! 

Rachel de Haan, Lelystad 12 juni 2012


