
‘Dit is wat ik te bieden  
heb, schoot het door me 

heen. En het is  
te nemen of te laten’

Joke van Leeuwen (1952) is naast succesvol schrijfster  
en illustratrice ook een veel gelauwerd dichteres. Dit jaar ontving  

ze de Constantijn Huygensprijs voor haar gehele oeuvre.  
Een gesprek over geloof, hoop en leeglopende luchtbedden.

TeksT: Rick de Leeuw. BeeLd: HesTeR doove

Joke van Leeuwen: “Met de lagere school gingen we op 
een lentedag naar een verkeerspark in Assen. Daar 
mochten we in mooie trapauto’s rondrijden. Ik vond het 
geweldig. De bedoeling was dat je goed op de verkeers
borden lette en op die manier spelen derwijs vertrouwd 
raakte met het reglement, maar dat had ik niet begrepen. 
Dus als de hele meute naar rechts ging, sloeg ik auto
matisch linksaf, het avon tuur tegemoet. Maar telkens 
als ik dat deed, weerklonk als een strenge godheid van
uit een hoge  uitkijktoren een stem die bulderde dat ik 
dat niet mocht. Gedwee keerde ik dan terug naar de 
groep, tot het  volgende kruispunt me weer verleidde de 
andere kant op te sturen. Een heldere jeugdherinnering. 
Die neiging om tegen de stroom in te gaan hebben ze er 
nooit uit kunnen krijgen. De ingesleten vanzelfsprekend
heid van de meerderheid heb ik nooit begrepen. 
Toen ik een 13jarig meisje was, verhuisden we naar 
Brus sel, de stad van mijn puberteit. Brussel is een 
heerlijke stad, er zijn zo veel verschillende bevol kings
groepen dat iedereen tot een min derheid behoort. Op 

Rick over Joke: “Mijn bewondering 
voor Joke van Leeuwen groeide toen 
ik haar enkele jaren geleden voor 
een zaal vol scholieren van 16 over 
poëzie hoorde praten. Elk jaar mag 
ik op Gedichtendag het jongeren
debat modereren en elk jaar komt 
daar een gerenommeerd dichter een 
exposé hou den over poëzie. Grote 
namen heb ik zien zwe ten om in 
eenvoudige bewoordingen de 
schoonheid van een gedicht te van
gen, ingewikkeld is natuurlijk veel 
gemakkelijker. Joke deed het echter 
met een vanzelf spre kendheid die 
maakte dat het leek alsof het daad
werkelijk heel simpel was. En dat is, 
zoals we weten, het állermoeilijkst.”

door Rick de Leeuw
van leeuwen
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1978 Wint het prestigieuze 
Cameretten cabaretfestival  
en publiceert haar eerste 
kinderboek De Appelmoesstraat 
is anders

1979 Wint met haar boek  Een 
huis met zeven kamers zowel de 
Gouden Penseel als de Zilve ren 
Griffel

1982 Geboorte van haar zoon

1952  Wordt in Den Haag 
geboren als Johanna Rutgera 
van Leeuwen

1970  Studeert grafische 
kunsten in Antwerpen en 
Brussel

1973 Trouwt

1975 Studeert Nieuwste 
Geschiedenis in Brussel

podium te staan, maar in het begin stierf ik 
duizend doden. Ik heb het op de harde 
manier geleerd. Op een avond trad ik op in 
Leidschendam, tijdens een banket voor een 
rijke familie. De dames in het lang en de 
mannen in jacquet, poepchic allemaal. De 
eetkamer zat afgeladen vol en ik stond nood
gedwongen half en half in de keuken omdat 
er geen ruimte was voor een podiumpje. 
Enfin, op een gegeven moment deed ik een 
conference over Willem de Zwijger waar ik 
een luchtbed bij gebruikte. Ik legde daarin 
uit waarom hij nooit ‘O heer, heb meelij met 
mij en met dit arme volk’ heeft kunnen zeg
gen voor hij stierf omdat die zin te lang is. 
Best een amusant verhaal, maar de point 
werd gemist omdat de bel telkens ging en de 
hond vervolgens aansloeg. Na die sketch 
deed ik iets gevoeligs over de liefde terwijl 
de koffie werd geserveerd en iedereen op de 
achtergrond duidelijk dat luchtbed kon 
horen leeglopen. Fffffffffff. Het was totale 
chaos. De slechtst denkbare omstandighe
den voor een optreden. Maar in plaats van 
me daar druk over te maken, werd ik over
vallen door een wonderlijke kalmte. Dit is 
wat ik te bieden heb, schoot het door me 
heen, en het is te nemen of te laten. Het was 
een omslag in mijn denken, alsof ik het licht 
gezien had. Ik ben verantwoordelijk voor 
wat ik hier dóe, niet voor wat de anderen er 
van vinden. Er viel een last van me af, en de 
vrijheid die ik toen voelde heb ik sindsdien 
gekoesterd. Die avond heb ik mijn autono
mie op het podium veroverd.”

Bepaald niet zelfverzekerd
“Mijn eerste kinderboek verscheen in 1978. 
Ik had toen nog geen kinderen. Er was zelfs 
in mijn wijde omtrek geen kind te bekennen. 

de middelbare school was ik het meisjedat
vanergensanderskwam. Het was een zeer 
competitieve school. Aan het eind van het 
jaar werd een indrukwekkende cijferlijst 
 uitgereikt, waarin de resultaten van alle 
leerlingen waren verwerkt. In een grote zaal 
zaten leraren achter een lange tafel en één 
voor één werden we naar voren geroepen. Ik 
bleek samen met een ander meisje het beste 
rapport te hebben. Onder luid applaus moes
ten we de zaal door. Ik was allang blij dat  
ik niet moederziel alleen dat podium op 
hoefde, maar zij had het gevoel dat ik speci
aal vanuit het buitenland gekomen was om 
haar van de troon te stoten. Dat heb ik nog 
lang gemerkt. Als prijs kregen we een boek, 
De idee van het perso nalisme, als ik het me 
goed herinner. Mijn god, ik zal toen 14  
zijn geweest. Later, op de universiteit van 
Brussel, werd ik vaak geplaagd door een 
professor, omdat ik uit Nederland kwam. 
Dat vertelden medestudenten me op een reü
nie. Ik kon me daar echter niets van herin
neren, dus waarschijn lijk gleed dat toen al 
langs mijn koude kleren af. Blijkbaar went 
het na een tijdje, of mijn geheugen is nog 
slechter dan ik al dacht.” 

Kromme verhuizers stommelden,
mijn ouders gaven orders
waar alles kwam. Verlegen bleef 
het staan. Dit huis hield afstand,
rook nog naar wie in het Frans
thuizer dan wij hadden gedaan.

(uit: Kind in Brussel, 1999)

 “Na mijn studie wilde ik schrijfster worden, 
en tekenares, maar ik rolde toevallig ook in 
het cabaret. Nu vind ik het fijn om op een 

Ik wilde gewoon graag boeken maken en 
teke nen. Die combinatie deed me aan kin
derboeken denken. Het is achteraf gezien 
goed dat ik volstrekt geïsoleerd was, ik had 
namelijk geen idee van de heersende mode. 
Realistische probleemboeken waren toen 
heel erg in. Scheidingen, abortus, ziekte, 
ra cis me, het liefst allemaal tegelijk in één 
positiefkritisch verhaal. De jaren 70 in een 
notendop voor de kleintjes. Ik maakte echter 
wat ik leuk vond, verhalen vanuit de ver
beelding, maar wel met twee voeten op de 
grond. Met een map vol tekeningen en tek
sten ging ik op zoek naar een uitgeverij in 
Vlaanderen. Daar vonden ze het maar niks. 
Ik tekende kinderen met grote neuzen en 
kleine oogjes, terwijl kleine neuzen en grote 
ogen gewenst waren. Dat is lief, begreep ik 
later, en andersom niet. Maar ik heb zelf een 
vrij grote neus en onbewust teken je blijk
baar toch jezelf. Gelukkig bleek mijn stijl 
later in Nederland juist verfrissend en ver
nieuwend te zijn. Mijn eerste boek was De 
Appelmoesstraat is anders. Het verscheen bij 
een klein uitgeverijtje, dat zelfs geen geld 
voor een zetter over had. Ik heb de letters 
zelf moeten plakken. Op de cover van dat 
boek had ik een groep mensjes getekend die 
naar een plakkaat aan de muur kijken, waar 
mijn naam op staat. Ze staan er op zo’n 
manier voor dat je alleen de e van joke en de 
en van leeuwen kan lezen, zelfverzekerd 
was ik bepaald niet.” 

Liever aan de rand dan in het midden
“Als kind zei ik alleen iets als ik echt iets te 
zeggen had. Ik luisterde liever. Ik heb de 
trucs van de sociale omgang moeten leren, 
maar nog altijd kies ik liever voor een  
plek aan de rand dan in het midden. Als 

‘De Nederlandse grofheid maakte mij  
tot een verlegen, timide vrouw, terwijl ik  

dat in België nooit was geweest’
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door Rick de Leeuw
van leeuwen
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1985 Wint met Deesje de 
Gouden Griffel en de Deut
scher Jugendliteraturpreis

1988 Schrijft het kinder
boekenweekgeschenk 

1996 Wint de Woutertje 
Pieterse Prijs voor Iep! 

1998 Echtscheiding

2000 Ontvangt de Theo 
Thijssenprijs voor haar oeuvre

2007 Wint de Herman de 
Coninckprijs voor haar 
gedicht Andermans hond

 ‘Er is een zekere hoeveelheid durf  
nodig om niet te blijven hangen in een relatie  

die lang goed is geweest’

 cabaretier en als kinderboeken en roman
schrijfster, als dichteres, ik observeer liever 
dan dat ik stellingen betrek. Misschien heb 
ik dat van thuis meegekregen. Mijn vader 
was theoloog, maar van het ruimdenkende 
soort. Hij vertelde begin jaren zestig het ver
haaltje van iemand die een geestelijke vroeg 
hoe god eruit zag, en als antwoord kreeg:  
ze is zwart. Dat was in het strengkatholieke 
Vlaanderen van de jaren 60 geen algemeen 
gangbare opvatting. Elke dag na het avond
maal lazen we uit de bijbel en zongen we 
met mijn moeder aan de piano, wat heel 
 verbindend was. Met mijn broers en zussen 
hadden we een huisorkestje, we speelden 
composities van mijn oudste broer, de jong
ste op de triangel.” 

Ernstig geval van huwelijkstrouw
“Ik vond het heerlijk om onderdeel van een 
groot gezin te zijn, maar ik heb nooit de 
behoefte gehad om zelf ook een groot gezin 
te stichten. Ik wilde ook tijd voor mezelf 
hebben, om te schrijven en te tekenen. Als 
mijn zoon op school zat, werkte ik aan mijn 
boeken en als hij thuis kwam, legde ik het 
werk opzij. Dat liep heel soepel. 
Ik woonde toen al in Amersfoort. Mijn man 
had een baan gevonden in Hilversum, bij de 
NCRV. Met frisse tegenzin ben ik hem 
gevolgd, een ernstig geval van huwelijks
trouw. Het was een grote overgang, waar ik 
het niet gemakkelijk mee had. Als ik in 
Amersfoort op een terrasje zat, kon ik 
opeens letterlijk verstaan wat er twee tafel
tjes verderop gezegd werd. Niet alleen 
omdat daar mijn eigen taal gesproken werd, 
maar ook omdat ik iedereen zo luid vond 
praten. De Nederlandse grofheid maakte mij 
tot een verlegen, timide vrouw, terwijl ik dat 

in België nooit was geweest. De verfijning 
van de zuidelijke omgang miste ik, terwijl 
sommige mensen om me heen juist blij voor 
me waren: nu mag je eindelijk weer gewoon 
doen, net zoals wij. Als ik ze vertelde hoe 
dingen in Brussel anders werden gedaan, 
vonden ze dat eerder opschepperij dan inte
ressant. Ik relativeerde daarmee ons Amers
foortse bestaan, en dat werd me meestal niet 
in dank afgenomen.” 

Ready made, twee kleuters
Jij was de goeie en ik was de slechte.
Ik wil liever de slechte zijn.
Nee, ik ben de slechte. Jij bent de 
goeie Waarom moet ik altijd de goeie zijn?

Waarom wil jij niet de goeie zijn?
Twee goeien is niet spannend.
Mag ik dan straks de slechte zijn?
Straks. Maar nu ben jij de goeie.

(uit: Wuif de mussen uit, 2006)

“Ik was een jong grietje toen ik trouwde. 
Veel te jong. Tijdens ons huwelijk heb ik een 
enorme ontwikkeling doorgemaakt, die tot 
een verwijdering leidde. Ik heb het daar heel 
moeilijk mee gehad. Vooral ten opzichte van 
onze zoon was ik liever bij elkaar gebleven, 
maar als ik het nuchter bekijk, is het beter dat 
we ermee gestopt zijn. Het werkte niet meer. 
Er is een zekere hoeveelheid durf nodig om 
niet te blijven hangen in een relatie die lang 
goed is geweest. Ik weet nu wat het is om 
alleen te leven, ik weet nu dat ik dat kan en 
ook soms prettig kan vinden. Vijftien jaar 
geleden zijn we gescheiden. Inmiddels woon 
ik weer met iemand samen. Toen het huis 
verkocht was, moest ik beslissen: blijf ik in 
Nederland wonen of ga ik terug naar België? 
Het is uiteindelijk Antwerpen geworden, en 
ik heb daar geen moment spijt van gehad. Ik 
voel me er thuis. En enige jaren terug ben ik 
er zelfs stadsdichter mogen worden, dus het 
gevoel lijkt wederzijds te zijn.” ■

Le Zoute Zoen
Zirkstraat 23
Antwerpen

Lunch mEt  
JokE vAn LEEuwEn

2008  Wordt benoemd 
tot stadsdichter van 
Antwerpen 

2010  Ontvangt de  
Gouden Ganzenveer voor  
haar hele oeuvre

2013 Ontvangt de  
Constantijn Huygensprijs  
voor haar hele oeuvre, 
haar derde roman, Feest 
van het begin, verschijnt

2x cava  € 6,00

1x zalm in Rieslingsaus € 20,00

1x traag gegaard speenvarken € 25,00

1x halve liter Chaudfontaine € 3,50

1x glas rood Primitivo € 3,30

1x glas wit Chardonnay € 3,30

2x koffie € 5,50

  totAAL € 66,60
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door Rick de Leeuw
van leeuwen


