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Twee generaties zijn opgegroeid met haar boeken, maar toch slaagt de expo ‘Ozo Joke van 
Leeuwen' erin haar te tonen zoals u ze nog niet eerder zag. 

Van onze redactrice 

 

Neem drie lijnen. 

 

Buig ze een beetje om. 

 

Schuif ze tegen elkaar. 

 

En hier is het landschap waarin dit verhaal begint. 

 

En met drie pennenstreken tovert Joke van Leeuwen een heuvellandschap voor uw ogen. Als u Iep! in huis hebt, 

het boek waarvan dit de eerste regels zijn, hebt u zich misschien al verbaasd over de magische constructies die ze 

met taal en beeld bouwt. Uit Ozo Joke van Leeuwen, de overzichtstentoonstelling die tot 9 januari in Museum M 

in Leuven loopt, blijkt voor het eerst hoe krachtig haar illustraties zonder de teksten overeind blijven. 

 

Daarmee kan het Rode Hondfestival, dat van vandaag tot en met zondag loopt, al één vinkje op zijn lijstje met 

doelstellingen zetten. Het festival brengt literatuur, expo, film en podium voor kinderen en ouders. Voor zijn 

vijfde editie wilde het vijf mooie premières voorstellen. Ozo Joke van Leeuwen is er één van. Van Leeuwen ligt als 

keuze voor de hand: ze is schrijfster, illustratrice en cabaretière, en brengt dus zoals het Rode Hondfestival 

verschillende disciplines bijeen, voor kinderen en hun ouders. 

 

Maar dat brengt ook een barstensvolle agenda mee. ‘We hadden niet durven hopen dat ze meteen ja zou zeggen', 

geeft Fernande Stas van het cultuurcentrum 30CC toe.' Maar Van Leeuwen had wel zin in een overzicht. Ze koos 

zelf uit eigen werk en stelde zelf een ontwerper aan. Bob Takes werkte jaren voor de VPRO; voor de expo in 

Leuven creëerde hij zitelementen die in het midden van de tentoonstelling een kleine piramide vormen. Je kunt er 

in de boeken bladeren of uittreksels uit de verfilming van Iep! bekijken. Van Leeuwen maakte tien staande 

lampen die de ruimte verticaal onderbreken en van mooi diffuus licht voorzien. 

 

De illustraties zijn chronologisch opgehangen, van Ziekbed uit 1975 totToen mijn vader een struik werd uit 2010. 

Het zijn meestal inkttekeningen, in het begin zwart-wit. In de jaren 1980 komen er felle gouachekleuren bij, nog 

later acryl en collages. Niet dat die voor felle stijlbreuken zorgen. De kleine oogjes en forse neuzen van de 

figuurtjes zijn er van bij het begin, net als de wilde humor — het blijft lachen met de pagina ‘Hoe plak je meubels 

tegen het plafond' uit De metro van Magnus(1980). 

 

Het valt weer op hoe graag en hoe goed Van Leeuwen buitenstaanders neerzet: de kleine Kukel met zijn zeven 

zalig zingende zussen (zelf zingt hij ‘als een kalfje dat met zijn achterpoten klem zit'). Of het kind dat in een 

Tehuis voor Loslopende Kinderen belandt omdat zijn vader in een struik verandert en dat daar Brassels moet 

leren — ‘eten en drinken' worden ‘hapsels en slobsels'. 

 

Ozo Joke van Leeuwen toont mooi hoe de schrijfster haar verhaal soms gewoon voortzet met een illustratie. De 



schrijfster spreekt niet alleen zelf tegen haar lezers, zoals in het begin van dit artikel, maar laat ook de figuren dat 

doen — de kreeft uit Kukel die boos uitlegt wat hij met jouw hoofd zou willen doen. Maar, en dat is wel een 

verdienste van de expo: ze kan net zo goed het interieur van een gotische kathedraal met duizend-en-één details 

tekenen, of een plaat waarin historische personages als LeopoldII en HendrikVIII opduiken. Hoe geliefd en 

bekend de boeken ook zijn, het loont om de platen eens op eigen kracht tentoon te stellen. 

 

Tot 9 januari, Museum M, Leuven. Van 4 tot 7/11 rondleiding om 14u door actrice Tina Maerevoet. Op 6/11 om 

15u voorstelling en signeersessie door Joke van Leeuwen in cultuurcentrum 30CC. 
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