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DAVE	DE	LEEUW	(1981)	

Een kunstenaar komt op je weg. Ik ga nooit op zoek naar een kunstenaar. Je zult hem 
dan nooit vinden. Natuurlijk ben je wel bezig met kunst, je kijkt veel, je vergelijkt, je 
leest erover, bezoekt tentoonstellingen. En plots, toevallig is hij daar. Wat ik bedoel is 
dat je nooit iets kunt forceren, beschouw het als een kleine gift. Zoals een schaatser, 
bezig is met zijn training, een kunstenaar met schilderen geraakt de schaatser ineens in 
een soort flow, alsof het vanzelf gaat en zoekt de schilderende hand als vanzelf zijn weg 
alsof de schilder een intermediair is. Alles valt samen. Op het beste moment wordt de 
schrijver geschreven, de schilder geschilderd, de muziek neergedaald in de componist. 
Picasso zou zeggen: ‘Ik zoek niet, ik vind’. Op zijn best vindt er wat Martin Heidegger in  
‘Der Ursprung des Kunstwerkes’ zegt in het “Geschehenlassen een Sichfügen ofwel in 
zekere zin een Nietwillen” plaats dat vrijmaakt. Dat lijkt gemakkelijker gezegd dan 
gedaan. De kunstenaar geeft zich over aan zijn diepste existentie,wat geen uitkiezen is, 
maar gekozen worden. Het gekozen worden verbonden met de totale kunstenaar doet 
iedere kunstenaar (ook niet kunstenaars) anders zijn; laat een andere aspect van de 
waarheid zien die zeer verscheiden en toch één is. 
Een kunstenaar kan niet anders schilderen dan wat hij is en binnen dat gegeven zijn weg 
vinden. Om ‘op zijn weg’  of zoals Cézanne dat zo mooi zei ‘sur le motif’ te blijven zal hij 
veel hobbels proberen te overwinnen; door niets je te laten afleiden, positieve en 
negatieve kritiek naast je neer leggen (ze kunnen beide gevaarlijk zijn), ploeteren, 
zwoegen, iedere keer opnieuw proberen, niet je ego voortdurend laten opspelen……… 

Misschien kon van Gogh voor tijdgenoten niet schilderen of Jacques Brel niet zingen. 
Maar uiteindelijk is de gloed van hun diepste existentie, neergelaten in hun werk of stem, 
ingedaald in de harten van mensen. 

Allemaal diepzinnige woorden die ik hier bezig en zelfs in zijn totaliteit niet volledig besef. 

Ik kan genieten van een rijk geschakeerde kaleidoskoop van kunstwerken van diverse 
kunstenaars waarin ik mezelf herken. 

Zo zag ik het werk van een jonge kunstenaar Dave de Leeuw tijdens de tentoonstelling 
‘d’RAW’ in het Schunck Glaspaleis , een ruwe tekeningententoonstelling van de old school 
graffitikunstenaars en jonge graffitikunstenaars die geïnspireerd zijn door de 
oorspronkelijke kunstenaars uit New York en door onderling rivaliserende nieuwe 
kunstenaars. 

Dave de Leeuw heb ik daar niet ontmoet tijdens de opening omdat ik er niet bij aanwezig 
kon zijn. Als ik voor het eerst het werk van een kunstenaar zie en ik raak vervolgens  
verward of word zenuwachtig weet ik dat ik het werk me boeit, dat ik open sta voor iets 
wat ik niet ken. Ik sta lang niet voor alles open. Zeker als ik bespeur dat het werk niet 
integer is. 

Mag ik wel zulke zware taal gebruiken voor een jonge kunstenaar en dan ook nog een 
graffitikunstenaar waar zovelen hun bedenkingen tegen hebben. Juist wel. Ik wil hem 
zeggen dat ik in hem geloof, maar ook wil prikkelen niet van zijn weg af te gaan en door 
te gaan op de ingeslagen weg. Die weg vertoont heel veel ‘eigens’, is bijzonder. 
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