
blue: 1/2 hour, red 1 ½ hour, green: 3 hours, yellow: 5 hours 

Liggend op de vloer attaqueerden destijds de drippings van 
Pollock de gesanctioneerde condities van het ezelschilderij. Ze 
hadden dan ook nooit aan de muur gehangen mogen worden. Maar 
de tijd was er nog niet rijp voor, collecties als die van Peggy 
Guggenheim vroegen om lijsten. En zo werden de fraaiste stukken 
uit Pollocks rituele velden definitief ingekaderd. En tegelijk 
onschadelijk gemaakt – meer dan goed voor ze was. 

Aquarellen worden ook liggend gemaakt, al eeuwen lang – 
onderworpen als het werkproces nu eenmaal is aan natuurkundige 
wetten. In die zin leeft Van Leeuwen niet in onmin met de conventie. 

Toch werkt Van Leeuwen niet volgens het boekje. In afmeting en 
factuur zaait hij wel degelijk onrust in het kamp der waterverfpuristen. 
De omvang van zijn bladen weerstreeft de dimensies van het 
kabinetsstuk en de breed ingespoelde vlakken schofferen het 
geraffineerde touche, de gezaghebbende transparantie en het vol 
heiligheid uitgespaarde wit. Alles keurmerk van de well-made-
watercolour. 

Zijn atelier oogt, wanneer hij aan het werk is, als een winkel in 
oosterse tapijten. Uitgespreid op de vloer lijken zijn aquarellen 
kleden van de zachtste zijde. De sensatie in Van Leeuwen 
werkplaats doet ons dan ook hopen dat zijn bladen voor altijd daar 
en zo zouden kunnen blijven liggen. Maar, zoals dat nog immer gaat, 
onze collecties vragen om kaders en ophangsystemen en dwingen 
kunstwerken vaak tot groter salonfähigkeit dan goed voor ze is. 

Uit het bovenstaande zouden we kunnen opmaken dat het werk 
van Van Leeuwen van fundamentele aard en strikt non-figuratief is. 

Niets is minder waar. Tot voor kort werkte hij aan de hand van 
indrukken aan een verblijf in New York. De radeloos makende 
hoeveelheid codes  (ingrediënten van een kosmopolitische way-of-
life) deed Van Leeuwen besluiten zijn notities te condenseren tot een 
emblematisch topoi. En zo werden de kop van het vrijheidsbeeld (All 
American Girl) het silhouet van Batman (American Phoenix) en de 
omtrek van een speelgoedbeer (Just another thief in the night) 
bestanddelen van een ‘virtueel; wapenbord: als verlaat geschenk 
van de Oude Wereld aan de Nieuwe.  

In zijn jongste, nu getoonde werk zocht Van Leeuwen naar 
pictogrammen die ons een weg door de kunstgeschiedenis zouden 
kunnen wijzen, naar een parcours door het denkbeeldig museum. 
Voor wie haast heeft of alle tijd: blue ½ hour, red  1 ½ hour, green: 3 
hour, yellow: 5 hours.  

Hij deed wat hem te doen stond. Bakende perioden af, bepaalde 
kleur en beeldmerk (vond kunstenaars: Piero della Francesca, 
Velázquez, Renoir, Malevich). Hij spande op, kleurde kommen water, 
inspecteerde penselen en spoelde in. Laag na laag, soms dertig in 
tal, tot het werk zo aquarel geworden was dat het wel een gouache 
moest zijn. 

Geen handboek voor de schilder kent zijn jargon. Geen 
vademecum geeft toegang tot zijn notities. Op twee fronten 
veroorzaakt Van Leeuwens werk verandering – zonder ook maar 
ergens onbehaaglijk te zijn. Uiteindelijk hangen zijn aquarellen aan 
de muur mooi te wezen 

Het laatste taboe misschien. Onberispelijk ingelijst. 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