
 
Schoenvlinder verzameling van Inge Koenen, sluitingdelen van 3 enkele 
veterschoenen opgeprikt op paneel, 40 X 50 cm. Opnieuw uit de 
verzameling aangekocht na diefstal van één van de twee ingelijste 
panelen bij de wachtruimte van de gipskamer. 
 
De beschreven techniek van het werk onthult direct wat we kunnen zien: 
sluitingdelen van veterschoenen. Maar in een eerste oogopslag zien we iets heel 
anders: objecten als vlinders opgeprikt en daarbij zien we ook de verzameling die 
zich in ons hoofd oneindig kan uitstrekken. Inge Koenen heeft zo’n verzameling 
gemaakt, bestaande uit talloze opgeprikte sluitingdelen op diverse formaten 
gegroepeerd en in verschillende aantallen getoond.  
 
Als je het werk van dichtbij bekijkt, zie je dat de sluitingdelen van de schoenen nooit 
tot schoen zijn verwerkt, laat staan zijn gedragen. Daardoor missen zij de emotionele 
laag van bijvoorbeeld de schoenen in het werk van Christian Boltanski die de pijnlijk 
verontrustende laag meekrijgen van achtergebleven kleding van mensen die zijn 
omgekomen in de concentratiekampen. Die schoenen hebben ieder een individueel 
verhaal in een massale vernietiging; gedragen kleine schoenen naast grote, 
schoenen met een hak, met een bandje, enz. Inge Koenen houdt de distantie in haar 
werk, zij kiest voor nieuw materiaal, voor het uitgesneden patroon, ze eigent zich de 
vorm toe en hergebruikt deze in een andere context. 
 
Toe-eigening, ‘appropriation’, is een fundamenteel aspect in de kunst (literatuur, 
muziek, beeldende kunst) en kan worden geduid als het gebruik van geleende 
elementen in het maken van nieuw werk. In de beeldende kunst betekent het vaak 
dat elementen worden hergebruikt, worden nagemaakt. Vaak zijn het ideeën, 
symbolen, artefacts, beelden, geluiden, objecten, vormen, stijlen uit andere culturen, 
uit de kunstgeschiedenis, uit de populaire cultuur. Inherent aan ons begrip van toe-
eigening is het concept dat het nieuwe werk het geleende element in een nieuwe 
context plaatst. In de meeste gevallen blijft het origineel toegankelijk herkenbaar als 
het origineel, zonder verandering. Je kan beide contexten zien als deel van een 
contact tussen twee verschillende culturen. We kennen bijvoorbeeld de ‘ ready 
mades’ van Marcel Duchamp, waarin industrieel geproduceerde objecten de status 
van kunstwerk kregen toegewezen door het proces van de selectie en presentatie. 
Later zien we de uit de commerciële kunst en popcultuur geleende beelden van Roy 
Lichtenstein en Andy Warhol. Bekende kunstenaars volgen daarop als Jeff Koons en 
Damien Hirst.  
 
Inge Koenen verhoudt zich met haar werk tot de kunst van het toe-eigenen. Met 
haar sluitingsdelen van veterschoenen creëert zij haar vlinderverzameling met een 
haast geobsedeerde fascinatie voor hoeveelheid en volledigheid. Daarmee raakt Inge 
Koenen de kwaliteiten van de verzamelaar geuit in de verzameling en zijn daarbij 
haar geleende elementen sluitingdelen gebleven van veterschoenen, die aan niets 
anders refereren dan aan hun toekomstige functie in de schoen. Daarmee ontsluit 
Inge Koenen een geheim van een culturele interactie die aan de basis ligt van 
beeldvertalen. 


