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Stellingen bij het proefschrift 'De taal van het beeld. Lucebert
tekenaar- dichter' 1. In zijn uitspraken ‘ik ben een kijkmens’ en
‘mijn zien is een tekenen’ ligt de kern besloten van de verbinding
tussen de beeldend kunstenaar en de dichter Lucebert. 2. De nadruk
in Luceberts werk op paradox en ambiguïteit is de uitdrukking, zo
niet een camouflage van een innerlijke verscheurdheid. 3. Gezien de
hernieuwde belangstelling binnen de humaniora voor het beeld als
terrein van wetenschappelijk onderzoek is Luceberts in het verleden
uitputtend bediscussieerde ‘lichamelijke taal’ een verrassend actueel
onderwerp. 4. De poëzie van Rainer Maria Rilke heeft veel diepere
sporen achtergelaten in Luceberts vroege gedichten en tekeningen
dan ooit is verondersteld. 5. Luceberts belangstelling voor kabbala
en andere vormen van mystiek past in het kader van zijn poëtisch
streven om materialiteit met het immateriële te verbinden. 6. In
tegenstelling tot de Cobra-schilders, voor wie de klassieke traditie in
artistiek opzicht het domein was van reactionairen, is deze traditie in
de thematiek van Luceberts werk altijd een belangrijke rol blijven
spelen. 7. Lucebert was volgens eigen zeggen geen spontaan dichter.
Ook als tekenaar was hij veel minder spontaan dan veelal wordt
verondersteld. 8. Nieuwe onderzoeksmethoden op het gebied van de
kunstgeschiedenis en de literatuurwetenschap maken oudere
benaderingen niet per definitie overbodig. 9. De publicatie van
enkele uit Luceberts brieven aan Tiny Koppijn gelichte
discriminatoire uitspraken maakt duidelijk dat zijn biografie deels
zal moeten worden herschreven. Dat vereist echter dat deze
correspondentie integraal beschikbaar komt voor wetenschappelijk
onderzoek. 10. De weigering van de erfgenamen om deze
correspondentie in het publieke domein te brengen is tegenover de
literatuurwetenschap betreurenswaardig. Jegens de nabestaanden van
Lucebert – die het auteursrecht op de brieven hebben – is die
weigering naar burgerlijk recht zelfs onrechtmatig.
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