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Samenvatting 

In dit onderzoek wordt Suzanna Hémans opvatting in het artikel ‘Mijn ware naam’ dat Luceberts uncium KEEL ‘slordig’ en 

minder ‘doorwrocht’ is dan de andere unica ter discussie gesteld. Dit gebeurt enerzijds door analyse en interpretatie van twee 

poëtisch getitelde gedichten in KEEL en anderzijds door onderzoek naar de overeenkomsten van tekeningen in het unicum met 

werk van Paul Klee. Uit dit eerste onderzoeksdeel blijkt dat de twee geanalyseerde gedichten het hart van Luceberts poëtica raken: 

het creëeren van een ‘nieuwe taal’ om zo de taal van God te bestrijden. Dit impliceert juist grote poëtische zorgvuldigheid van 

Lucebert. Uit de vergelijkingen tussen de unicumgedichten en het werk van Klee blijken een aantal opvallende aanwijsbare 

overeenkomsten met onder andere het schilderij ‘Ludus Martis’, ‘Kat en vogel’  en de gouache ‘Roofvogel’ van Klee. Bovendien 

roept de titel KEEL op een achtergrond van tekens die doen denken aan ‘Ludus Martis’ op tot de anagramatische lezing ‘KLEE’. 

Deze specifieke verwijzingen naar Klee optellend bij de uit eerder onderzoek gebleken raakvlakken die Lucebert kent met diens 

esthetica, vormen de ondersteuning voor de stellingname dat naast de twee gedichten ook de beeldende aspecten in KEEL zeer 

bewust en, in tegenstelling tot Hémans oordeel, wel degelijk ‘geslaagd’ zijn.  

 

Inleiding 

In 1999 verscheen onder redactie van Hans Groenewegen het boek Licht is de wind der duisternis, waarin 

essays over het dichterschap van Lucebert werden gebundeld. Conservator van het Stedelijk Museum 

Amsterdam en beheerder van het Lucebert-archief, Suzanna Héman, publiceerde hierin  

.het artikel ‘Mijn ware naam’1. Héman schrijft in dit essay over de zogeheten ‘unica’ van Lucebert. Dit zijn 

unieke, niet voor herdruk bestemde boekjes die de dichter tussen 1948 en 1951 voor vrienden maakte. In 

deze unica combineerde hij zowel zijn poëtische als zijn beeldende talent.2    

  Van alle unica die Héman behandelt, springt er een beschrijving van één unicum in het oog dat 

zichtbaar afwijkt van haar andere beschouwingen. Hoewel zij Luceberts unica over het algemeen 

karakteriseert als ‘een kijkje in de keuken van zijn ontwikkeling als dichter en beeldend kunstenaar’3, lijkt 

zij te impliceren dat het unicum met de titel KEEL kwalitatief afwijkt of onder doet voor de andere 

werken. Zo merkt ze op dat KEEL ten opzichte van de andere unica ‘een slordiger indruk’4 maakt, 

‘haastig in elkaar gezet’5 lijkt, de ‘gebruikelijke doorwrochtheid’6 van Lucebert mist in de gedichten en dat 

prachtige zinnen vergezeld worden van ‘flauwigheden’7. Op het gebied van de tekeningen weet KEEL ook 

geen hoge ogen te gooien bij Héman: ‘De beeldende aspecten van dit unicum zijn over het algemeen 

evenmin overtuigend’8, schrijft ze. Hierna noemt ze enkele voorbeelden van die falende tekenwerken. 

Slechts twee beeldende onderdelen zouden als succesvol kunnen worden gezien. 9  

  Bij het benoemen van de geslaagde beeldende elementen stuit Héman, naast het beeldschrift van 

het gedicht ‘Verjaardag’, op het omslag van KEEL. Zij vergelijkt deze met tekens versierde pagina met een 

                                                 
1 Groenewegen 1999, p. 366 
2 Héman 1999, p. 144 
3 Héman 1999, p. 181 
4 Héman 1999, p. 158 
5 Héman 1999, p. 158 
6 Héman 1999, p. 158 
7 Héman 1999, p. 158 
8 Héman 1999, p. 158 
9 Héman 1999, p. 158 
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schilderij van Paul Klee, de Duits-Zwitserse kunstenaar die in de eerste helft van de twintigste eeuw actief 

was.10 In dat schilderij, ‘Ludus Martis’ geheten, komen vormen voor die beïnvloed zouden zijn door 

textiele werken van Zaïrische stammen uit het Kuba Rijk. In deze passage vermeldt Héman tevens de 

mogelijkheid van Luceberts kennis van dit werk, aangezien ‘Ludus Martis’ in 1948 onderdeel was van een 

tentoonstelling over Klee in het Stedelijk Museum.11  

  Deze uitspraken van Héman over KEEL zijn vanuit twee verschillende oogpunten opmerkelijk te 

noemen, de afwijkende opinie over dit unicum ten opzichte van de andere unica daargelaten. In de eerste 

plaats lijkt het oordeel ‘slordig’ namelijk bij een eerste lezing van KEEL al niet meteen op dit unicum te 

kunnen worden betrokken. Een klein voorbeeld dat die invalshoek ondersteunt vormen de gedichttitels 

‘Entelegie der Poëzie’ en ‘Poètes’, die poëticale stellingname implicieren en daarmee toch wel degelijk een 

zekere zorgvuldige inhoud verlangen. Daarnaast zou je verwijzingen van Lucebert naar een andere 

kunstenaar (in dit geval Klee) juist als doordacht kunnen opvatten. Dat laatste punt krijgt direct 

versterking wanneer je de titel van het unicum vergelijkt met de achternaam Klee. Het kan tenminste als 

opvallend worden genoemd dat de titel KEEL als anagram van Klee kan worden gelezen. Deze twee 

discrepanties maken het interessant om de gedichten en tekeningen in KEEL, het werk van Klee en de 

kunstopvattingen van zowel Lucebert als Klee nader te onderzoeken. Daarmee is de doelstelling van dit 

onderzoek de volgende: Hémans bewering dat het unicum KEEL slordiger oogt dan de andere unica en 

niet over de gewone/gebruikelijke doorwrochtheid van Lucebert beschikt, ter discussie stellen.       

  Dit onderzoek gebeurt langs twee wegen. Enerzijds door analyse en interpretatie van gedichten in 

KEEL en anderzijds door onderzoek van de overeenkomsten van tekeningen in het unicum met werk van 

Paul Klee. Hiervoor is minsten een korte beschrijving van het object van onderzoek vooraf nodig, zodat 

er een duidelijk beeld is van Lucebers unica in het algemeen en KEEL als unicum in het bijzonder. Daarna 

worden twee gedichten uit KEEL geanalyseerd en geïnterpreteerd met behulp van hoofdzaken uit Roman 

Jakobsons poëzietheorie en -analyse, zoals die ook werd verantwoord en effectief werd toegepast in het 

proefschrift ‹‹apocrief/de analphabetische naam››. Het historisch debuut van Lucebert in het licht van de intertekst van 

Joodse mystiek en Hölderlin van De Feijter12. Vanwege de beperkte omvang van een bachelorscriptie kan er 

niet naar alle zes gedichten worden gekeken, maar door de opvallende en aan poëzie gerelateerde titels 

lijken ‘Entelegie der Poëzie’ en ‘Poètes’ het eerst voor onderzoek in aanmerking te komen. De resultaten 

van deze analyse en interpretatie worden vergeleken met resultaten van onderzoek naar Luceberts poëtica 

(De Feijter 1994, Groenewegen 2009), waarna er wordt afgewogen in hoeverre er sprake is van grote 

afwijjkingen en/of overeenkomsten of niet.  

  Het tweede deel van het onderzoek bestaat uit het nader bekijken van de tekeningen in KEEL en 

deze vergelijken met de werken van Paul Klee, waarna overeenkomsten kunnen worden gepresenteerd. 

Daarna wordt kort de al eerder onderzochte invloed van Klee op Lucebert geschetst, voornamelijk aan de 

hand van het boek over de schilderkunst van Lucebert van Jens Christian Jensen (Jensen 2001). 

                                                 
10 Giedion-Welcker 1963, p. 102-106 
11 Héman 1999, p. 158-162 
12

 De Feijter 1994, p. 15-25 
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Vervolgens wordt uitgelegd waarom de gevonden overeenkomsten zouden bijdragen aan de 

doorwrochtheid van KEEL. De esthetica van Klee wordt met andere woorden kort gepresenteerd, 

waarvoor een beroep wordt gedaan op kunsthistorisch onderzoek (Giedion-Welcker 1963, Roodenburg-

Schadd 2004) en gerelateerd aan de esthetica en poëtica van Lucebert zoals die naar voren komt in 

onderzoek van Peter Hofman13, maar ook zoals die wordt uiteengezet in beschrijvingen van de aan 

Lucebert gerelateerde ‘vijftigers’14. In de conclusie worden de resultaten van de twee delen van het 

onderzoek naast elkaar gezet. Hiermee kan er ten slotte een concreter beeld geschetst worden van de al 

dan niet ‘Lucebertse doorwrochtheid’ van KEEL.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Hofman 1999, p. 101-142 
14 Kouwenaar 1955, p. 5-16 
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1: Luceberts Unica en KEEL 

Lucebert maakte in de jaren 1949, 1950 en 1951 ten minste acht bijzondere geschenken voor vrienden en 

vriendinnen. Dit waren boekjes met tekeningen, gedichten en samenvoegingen daarvan, die niet waren 

bedoeld om uit te laten geven: de unica. Hierin staan echter wel gedichten die los zijn gepubliceerd in 

bundels.15 Zowel Suzanna Héman16 als Piet Gerbrandy17 en Hans Groenewegen18 karakteriseren de unica 

als Luceberts platform voor het experiment, voor het vormen van zijn persoonlijke stijl. Hierbij zou hij 

zich qua beeldende aspecten laten inspireren door kunstenaars als Hans Arp, Pablo Picasso, Paul Klee en 

Joan Miró.19  Naast de functie van de unica als liefdevolle cadeaus en als persoonlijk stijlonderzoek, noemt 

Groenewegen bovendien nog een ander streven dat Lucebert moet hebben geïnteresseerd: een ‘exposé 

van kunnen op beide vlakken’20. Een bewijs van zijn expertise op beeldend en poëtisch vlak dus.  

         Het unicum KEEL bestaat uit zestien pagina’s (omslag meegerekend) en wordt als 

verjaardagscadeau opgedragen aan Frieda Koch, de vrouw van Luceberts collega-dichter Bert Schierbeek. 

Bij hen woonde Lucebert vanaf eind 1949 tijdelijk in. Frieda werd ook Luceberts geliefde21 en nog vier 

andere unica zijn aan haar opgedragen.22 ‘Volstrekt géén zwarte nachtschade in een feestvers voor Fried, 

maar Lucebeste bessen.’23, staat er op de binnenzijde van het omslag. Alles zes de gedichten uit het 

unicum (‘De Rook van de Echo’, ‘Entelegie der Poëzie’, ‘Verjaardag’, ‘Méditerranée’, ‘Gedicht in Was’ en 

‘Poètes’) zijn handgeschreven en behoren tot Luceberts ongepubliceerde gedichten.24      

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Héman 2011, p. 7 
16 Héman 1999,  p. 181 
17 Gerbrandy 2011, p. 14 
18 Groenewegen 2009, p. 33 
19 Groenewegen 2009, p. 33 
20 Groenewegen 2009, p. 33 
21 Hofman 2004, p. 208 
22 Héman 2011, p. 7-8 
23 Lucebert 2011 
24 Lucebert 2011, p. 22 
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2.1: Een analyse en interpretatie: ‘Entelegie der Poëzie’  

Het eerste gedicht dat nader wordt bekeken, is het tweede gedicht in KEEL: ‘Entelegie der Poëzie’. Om 

de stappen van de analyse begrijpelijk te houden, is ten minste een beknopte en versimpelde toelichting 

van de poëziebenadering van Roman Jakobson vereist. Met name het begrip ‘equivalence’ of ‘equivalentie’ 

is hier van het grootste belang. Equivalentie is te begrijpen als het noodzakelijke linguïstische kenmerk van 

alle poëzie. In poëzie worden namelijk sequenties gevormd dankzij ‘similarity and dissimilarity, synonymy 

and  antonymity’25, oftewel (on)overeenkomstigheid en (on)gelijkheid van betekenis: equivalenties. 

  Of een contrastieve of gelijkende relatie tussen verschillende fenomenen in het gedicht nu kan 

worden gelegd op het gebied van semantiek, syntaxis, fonologie of morfologie: zo’n equivalentie 

veronderstelt altijd gevolgen voor de betekenis. Dit geldt dus zowel voor een fonologische equivalentie als 

een semantische: ‘In poetry, any conspicuous similarity in sound is evaluated in respect to similarity 

and/or dissimilarity in meaning.’26 Deze nog vrij abstracte en afstandelijke definiëringen zullen snel een 

concrete en duidelijkere invulling krijgen bij de daadwerkelijke analyse en interpretatie van het gedicht 

‘Entelegie der Poëzie’, hier in getypte versie weergegeven (een kopie van het origineel staat in bijlage 1): 

              

  Entelegie der Poëzie 

  één en verdacht 

  die tekent het vluchtglas 

  over mij heen en heen.  

  dit niet mijn eigen stem 

5  niet dit mijn eigen steen.  

 

  er leest er slechts één 

  van weten wanneer het gaat 

  wanneer het nadertreedt. 

   zijn als een leger om hem heen 

10  de syllaben van mijn lied, 

  ik alleen ga te niet tot op het been. 

 

  als er een aarde vergaat 

  en een ander verandert,  

  zijn hand wordt voor een arm  

     verhandeld 

 15 maar ik blijf maar de adem van een 

      gebaar  

 

                                                 
25 Jakobson 1981, p. 27 
26 Jakobson 1981, p. 44 
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In de eerste strofe komen 4 stem en 5 steen tegenover elkaar te staan vanwege de fonologische equivalentie 

in de beginklank van deze woorden, maar ook doordat ze beide in de regel worden voorafgegaan door 

dezelfde woorden (hoewel in verschillende volgordes): steen is het enige woord dat in regel 5 ten opzichte 

van regel 4 is gewisseld. In ieder geval worden ze ook voorafgegaan door hetzelfde aantal lettergrepen. 

Het semantische gevolg van dit alles kan zijn dat een steen en een stem vergelijkbare begrippen worden.  

  Dit wordt duidelijker wanneer je het woordenpaar koppelt aan Luceberts gebruik van 

intertekstualiteit met de Joodse mystiek: de Kabala. Deze mystiek kent een machtige God die schept – dus 

ook ons mensen - door te spreken.27 Een God die noemt. God is ook degene die de taal moest scheppen, 

die de letters als het ware uit de lucht moest beitelen.28 Met het oog op deze handarbeid, komen in een 

hoofdwerk van de Joodse mystiek over de schepping, de Sefer Jetsira, stenen voor als metafoor voor 

letters.29 In dat opzicht zou de steen in Luceberts gedicht op eenzelfde talige manier functioneren als een 

stem dat kan doen. Door deze verbinding met de kabalistiek kan de rest van regel vijf en zes zich openen: 

God is degene die spreekt, die de taal schept en bezit. De ik-persoon kan dat niet, bezit die taal niet: zijn 

stem en zijn letters, met andere woorden zijn taal, zijn nooit van hemzelf, maar van God.  

  Deze redenering zou vervolgens direct aan kunnen sluiten bij 6 er leest er slechts één. Vanuit een 

kabalistische kijkwijze kan men zeggen dat die één God is, die immers de enige is die de taal daadwerkelijk 

machtig is en natuurlijk als almachtige ook als enige kan 7 weten wanneer het gaat en 8 wanneer het nadertreedt. 

Bovendien worden door het gebruik van het werkwoord ‘lezen’ de talige activiteiten van die alwetende 

entiteit benadrukt. Slechts God weet hoe alles verloopt en dat kan hij weten door te lezen.   

  Dat de taal die de ik-persoon gebruikt niet echt van hemzelf kan zijn, komt weer terug in regel 

negen en tien. Wordt er eerst van een stem en een steen gesproken, die niet alleen fonologisch maar ook nog 

syntactisch gezien equivalent zijn (beide zijn een zelfstandig naamwoord dat hoort bij het persoonlijk 

naamwoord mijn), vijf regels later kan het derde syntactische equivalent 10 lied hierbij worden gevoegd. Dit 

lied bestaat uit 10 syllaben die 9 als een leger om hem heen zijn. Regel negen kan op twee manieren gelezen 

worden. Een leger kan namelijk om iemand heen staan om diegene aan te vallen, of natuurlijk om door die 

persoon te worden aangevoerd.  

  De vraag is hier dus of de syllaben zich op God richten, of juist van hem af. In het eerste geval 

zetten de syllaben van het lied van de ik-persoon de aanval  in op God. Deze lezing krijgt ook 

ondersteuning door het feit dat lied in een breder opzicht ook weer juist afwijkt van stem en steen. Het grote 

verschil is dat bij de stem en de steen expliciet staat vermeld dat het niet eigen is, terwjil die ontkenning bij 

het lied in regel 10 ontbreekt. Die afwijking opent de mogelijkheid dat de syllaben van het lied wel degelijk 

van de ik-persoon zijn en daarmee kunnen dienen als een talig leger dat het opneemt tegen het 

taalmonopolie van God. Deze aanval zou in dat geval averechts werken, de ik-persoon gaat verloren, 11 te 

niet tot op het been. In dat geval zou 11 alleen gelezen kunnen worden als synoniem van ‘echter’: er wordt 

aangevallen, maar helaas niet overwonnen.  

                                                 
27 De Feijter 1994, p. 366 
28 De Feijter 1994, p. 85 
29 De Feijter 1994, p. 85 
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  Aan de andere kant kan de ambigue regel negen ook betekenen dat de syllaben onderworpen zijn 

aan Gods macht. Deze manier van lezen vindt zijn ondersteuning wellicht in een semantisch contrast 

tussen regel negen en regel elf. Dit keer zou 11 alleen dan functioneren als tegenhanger van 9 een leger. De 

syllaben zijn een leger, de ik is alleen. In tegenstelling tot de syllaben, gaat de ik te niet. Dat tenietgaan 

wordt paradoxaal versterkt (tenietgaan impliceert immers dat het al niet erger kan) door de toevoeging 11 

tot op het been. Dat zorgt er ook voor dat de samenhang van regel negen en elf krachtiger wordt door 

middel van het eindrijm: heen en been.  

  De woorden 9 om hem heen bevorderen met terugwerkende kracht de analyse van 3 over mij heen en 

heen. De lexicale herhaling van ‘heen’ herinnert de lezer aan de gelijksoortige situatie in de eerste strofe. In 

plaats van om God (met andere woorden Hem, de noemer) heen, is het 3 over de ik-persoon: om die ‘ik’ 

heen tekent Hij dus een 2 vluchtglas. Dat correspondeert vanwege equivalentie in de a-klank met 1 verdacht, 

wat misschien wel reden geeft om dat onbetrouwbare niet (louter) op God te betrekken, maar misschien 

ook wel op de ik-persoon die ervan wordt verdacht om te vluchten (van de taal- en allesomvattende macht 

van God). In dat opzicht is 2 vluchtglas niet zoals een ‘vluchtroute’ een middel tot vluchten, maar veeleer 

een middel tot vluchtvoorkoming. God gebruikt het glas uit de tweede regel als preventie voor opstand 

van de ‘ik’ (de ‘ik’ die, bij lezing van regel negen en tien als aanval van deze mens, bewapend is met diens 

10 syllaben van mijn lied).  

  Het gedicht eindigt geheel coherent met het voorafgaande. Het benadrukken van de onmacht van 

de mens, geïntensiveerd door de dubbele 15 maar en fonologische equivalentie/het krachtige rijm met 15 

gebaar, kan sterk betrokken worden op de volgende verwoording van De Feijter: ‘de mens wordt 

gereduceerd tot de status van een uitgebraakte naam’30. Hoe slecht of goed Gods scheppingen er ook aan 

toe (gaan) zijn (12 als er een aarde vergaat 13 en een ander verandert) en hoe (on)voordelig Zijn zaken ook gaan 

(14 zijn hand wordt voor een arm verhandeld), Hij blijft altijd machtiger en waarachtiger dan de mens, die (in 

tegenstelling tot God met zijn tastbare 14 hand en 14 arm) slechts Zijn adem kan zijn. Het lidwoord 15 de is 

duidelijk doorgestreept (zie de kopie van Luceberts handschrift in de bijlagen), maar wel op zo’n manier 

dat het nog goed te lezen is. Het opzichtig weglaten van het lidwoord voor 15 adem van een gebaar kan 

eventueel die adem nog verder reduceren: je bent als mens niet eens ‘de adem’, maar mogelijk nog 

vluchtiger slechts ‘adem’.  

  Wanneer je je afvraagt hoe de titel zich verhoudt tot de rest van het gedicht, komt er alsnog een 

argument vrij ten gunste van de opvatting dat de 10 syllaben van mijn lied de strijd aangaan met God. 

Daarvoor is er echter eerst een duiding van het titelwoord ‘entelegie’ nodig. Hierin horen we het begrip 

‘entelechie’, dat kan worden gedefinieerd als ‘doeloorzaak’31. De verwisseling van ‘ch’ met ‘g’ is een kleine 

aanpassing, maar opmerkelijk. Het maakt immers ruimte voor de lezing van het woord ‘elegie’, dat als 

genre (‘lyrisch dichtstuk’32, ‘weemoedig’33) zijn aansluiting inhoudelijk gezien vindt bij zowel 10 mijn lied, als 

                                                 
30 De Feijter 1994, p. 366 
31 Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal. a-i. 1999, p. 895 
32

 Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal. a-i. 1999, p. 877 
33

 Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal. a-i. 1999, p. 877 
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de onmacht van de mens en het tenietgaan van de ‘ik’. Bovendien is bekend dat Lucebert het woord 

‘elegie’ in zijn historisch debuutbundelafdeling ‘apocrief’ in de titel ‘romeinse elehymnen’34 combineerde 

met het tegenovergestelde lyrische genre ‘hymne’ (‘elehymnen’ vormend), waarmee hij tegelijkertijd 

verwees naar de Duitse dichter Hölderlin: vervent gebruiker van beide genres in diens werk.35 Dit 

versterkt nog meer het idee dat Lucebert ook hier ‘elegie’ met een ander woord combineert: een klaaglied 

dat wordt samengevoegd met ‘entelechie’, ‘doeloorzaak’: een lied met een doel.  

  Dergelijk woordgebruik veronderstelt, zeker wanneer je het Aristoteliaanse gewicht van het oude 

begrip ‘entelechie’ in acht neemt, dat er dus een ultieme ‘bedoeling’ is van poëzie. Dat vraagt om een 

bewuste actie. In dat opzicht zou het maken van een eigen taal (of met het oog op de samentrekking 

‘entelegie’: een eigen lied) wel eens dat doel kunnen zijn. Of dat doel nu behaald kan worden of niet, het 

fragment van regel negen tot en met elf kan in ieder geval aangewezen worden als de meest actieve 

passage voor de ik-persoon. In de eerste strofe wordt de ik-persoon immers iets aangedaan (2 die tekent het 

vluchtglas 3 over mij heen) en in de laatste strofe gaat het ook al veeleer over de passieve hoedanigheid van de 

ik (15 ik blijf maar).             

 Het idee van deze talige aanval op God als de entelechie der poëzie zou zich ook mooi verhouden 

tot de poëtische doelen van Lucebert zoals die aan de hand van de interteksten van de Kabala en (de 

Christusopvatting van) Hölderlin aangetoond zijn in De Feijter 1994: ‘Lucebert heeft God als eerste 

naamgever of noemer (…) aangeduid, of nóg algemener als eerste spreker voorgesteld. Hij heeft God als 

zodanig van zijn plaats willen verdringen, om een taal te scheppen die als de analphabetische taal van alle 

belichaming Gods was bevrijd.’36      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34

 Lucebert 2004, p. 33-35 
35

 De Feijter 1994, p. 27 
36 De Feijter 1994, p. 364 
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2.2: Een analyse en interpretatie: ‘Poètes’ 

Het tweede gedicht dat vanwege zijn aan poëzie gerelateerde titel aan een analyse en interpretatie wordt 

onderworpen, is het slotgedicht ‘Poètes’. Een kopie van het origineel is wederom in de bijlagen te vinden 

(nummer 2), op deze pagina staat een overgetypte versie.   

   

  Poètes 

  Gotisch vriest tussen de liezen 

  leven heet van gevecht en vlucht 

  ijs bijt stenen vuur als vlammende kiezen 

  in de wormenholten van de vrucht die 

5   warme bloemen van blijdschap ons ontrukt 

   

  wie nu met de missieven vrij van liefde 

  vol knagen de hemel betreedt 

  ziet engelen met snorren schrijvend 

  geduldig eigen lijfsdood in de lengte en breedte 

10  naar believen wijzigen met één ijdele pennestreek 

   

  alleen  

  door de loggia’s van het brood  

  slijpt langzaam de noemer in, en uit 

  een marmren boek, met een vloek als naam 

15 en drukt met vleesloze rug een streep door het  

    leesbare vlees. 

 

Een onderwerp dat over het algemeen sterk naar voren komt in ‘Poètes’ is, geheel aansluitend bij de titel 

van het gedicht, schrijven. Aan deze isotopie (meerdere gedichtseenheden die op het gebied van semantiek 

direct met elkaar in relatie staan, met andere woorden ‘primaire semantische equivalentie’37) zijn zeven of 

acht elementen in het gedicht te verbinden: 6 missieven, 8 schrijvend, 10 wijzigen, 10 pennenstreek, 13 slijpt 

(alleen indien aan een potlood wordt gedacht natuurlijk), 14 boek, 15 streep en 16 leesbare. Degenen die in dit 

gedicht actief handelen binnen deze ‘schrijf’-isotopie zijn 8 engelen die schrijven en 13 de noemer die een 

streep door het leesbare vlees trekt. Dit herinnert aan ‘Entelegie der Poëzie’, waar de met taal scheppende 

God de noemer is en de mens slechts een uitgebraakte naam van Hem. Deze achterliggende gedachte kan 

een helderder licht werpen op de andere onderdelen in het gedicht.   

  Het eerste dat opvalt bij een focus op de eerste strofe is de isotopie van enerzijds kou en 

anderzijds warmte. Samen vallen al die woorden weer onder een aan temperatuur gerelateerde isotopie. 

                                                 
37 De Feijter 1994, p. 23 
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Tot ‘kou’ kunnen we dan 1 vriest en 3 ijs rekenen en bij ‘warmte’ horen de woorden 2 heet,  3 vuur, 3 

vlammende en 5 warme. Het vriezen van het leven gebeurt 1 Gotisch: een woord dat snel associaties oproept 

van de Oud-Germaanse christelijke taal (‘bijbelletters’ in de late middeleeuwen38) en de bouwstijl van 

kerken (‘een gotische kerk’39). Het directe contrast volgend op 1 vriest is 2 heet. De combinaties 1 Gotisch vriest 

en 2 heet leven worden als het ware tegenover elkaar gezet. Iets goddelijks gerelateerds tegenover iets aards.  

  Nu we spreken over een God die ‘noemt’ en ‘braakt’, is er wellicht een achterliggende logica te 

vinden bij de fonologische equivalentie van 3 ijs en 3 bijt. Als we het ‘koude’ voorzichtig zouden betrekken 

op het Goddelijke leven en het ‘warme’ op het aardse/menselijke, dan is het de koude God die in de derde 

regel iets met de warme mens doet. Met de achterliggende gedachte van de God van de Joodse mystiek en 

de eerdere interpretatie van ‘Entelegie der Poëzie’ (zie paragraaf 2.1), hebben we reden om het woord 3 

stenen weer op te vatten als iets als ‘letters’, lettervuur, als ‘taalmateriaal’. In een andere verwoording zou er 

in regel drie dus kunnen staan dat God letterleven bijt/kauwt in wormenholten (leemtes) van een vrucht. 

Hij spreekt, Hij braakt, Hij bijt: Hij creëert, ook in regel drie. God blaast het ‘vurige’ leven in de 

beschikbare ‘ruimtes’ (holten) van de wereld (4 de vrucht), waarna we in een wereld leven waaruit 5 warme 

bloemen van blijdschap groeien die van ons weg worden gehaald/gerukt. Vanwege het bijvoeglijke 

naamwoord 5 warme zouden we ‘warme bloemen’ wel eens als mensen kunnen opvatten. Mensen ontstaan 

op de wereld, maar worden door diezelfde wereld weer van je weggerukt. Waneer een mens vervolgens 7 

de hemel betreedt, wacht hem een soort administratief ‘bureau van engelen’ die 9 lijfsdood kunnen wijzigen 

met 10 één ijdele pennenstreep: opnieuw een blijk van de macht van taalbeheersing.  

  Wat 8 met snorren precies toevoegt aan de betekenis van de situatie in de Hemel, is lastig. De eerste 

associatie die dankzij de alliteratie/lichte fonologische equivalentie met 8 schrijvend opduikt, is niet die van 

het zelfstandig naamwoord, maar van het werkwoord ‘snorren’: zachtjes ‘brommen’ of ‘spinnen’. Dit zou 

eventueel ook aan kunnen sluiten bij de ‘geduldige’ staat van de engelen in regel negen en tegelijkertijd 

kunnen contrasteren met het toch ‘bezorgdere’ geconnoteerde 7 knagen van de mensen. Daardoor ligt  

interpreteren van ‘snorren’ als werkwoord wellicht meer voor de hand dan als zelfstandig naamwoord ( en 

daarmee dus de gezichtsbeharing van engelen). 

 De opvatting van God als machtige noemer en de mens als nietige naam wordt in de laatste strofe 

benadrukt door fonologische equivalentie van 13 noemer, 14 boek en 14 vloek. Als God zoals besproken 

gelijk staat aan een ‘noemer’, maakt dat de interpretatie van 14 boek als de Bijbel, immers Gods ‘boek’ bij 

uitstek, gemakkelijker. Daarbij doet het woord 14 marmren als populaire bouwkunststenen herinneren aan 

het goddelijk geconnoteerde 1 Gotisch (als bouwstijl), waardoor dit bijvoeglijke naamwoord nog meer 

‘goddelijkheid’ aan het zelfstandig naamwoord 14 boek toevoegt. Bovendien is marmer als zijnde een 

steensoort tevens te betrekken op het in paragraaf 2.1 besproken stenen taalmateriaal van God (‘glanzende 

steen’ is de oorspronkelijke betekenis van het Griekse woord ‘Μάρμαρος’: ‘sparkling’ ‘marble pavement’40). 

Het 14 boek kan op die manier worden opgevat als Gods Bijbel waarmee Hij schept en waarmee de 

                                                 
38

 Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal. a-i. 1999, p. 1160 
39

 Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal. a-i. 1999, p. 1160 
40 Lampe 1989, p. 828 
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reductie van de mens als 14 naam, met andere woorden 14 de vloek, tot stand komt.  

  Naast 14 marmren, doet ook 12 loggia’s semantisch (in dit geval bouwkundig) gezien herinneren aan 

1 Gotisch: ‘vrijstaande overdekte galerij (langs een paleis)’41, waardoor deze laatste strofe nog meer gesterkt 

wordt in zijn reglieuze karakter, of in de hoofdzaak van de mens die totaal onderworpen is aan God de 

machtige noemer. Een ander element dat hieraan bijdraagt, is 12 het brood, waarvan 12 de loggia’s zijn. Dat 

doet te midden van betekenissen als God, de Bijbel en het scheppen al snel associëren met het lichaam 

van Christus (‘Ik ben het brood dat leven geeft’42). Wat dit goddelijke vervolgens doet in regel 15, is uit te 

leggen aan de hand van de bijvoeglijke woorden 15 vleesloze en 15 leesbare. Deze woorden zijn namelijk 

zowel fonologisch equivalent (vlees-lees) als morfologisch contrastief: -loze is in dat opzicht iets dat het 

grondwoord (vlees) leeg maakt (‘zonder het door het grondwoord benoemde’43) en –bare is daarentegen iets 

dat het grondwoord (lees) vol maakt (‘kunnende worden wat in het grondwoord wordt genoemd’44).  

  De 15 vleesloze rug en het 15 leesbare vlees zijn dus vergelijkbare woorden: aan de ene kant staat God, 

die nu eenmaal als 13 noemer de eigenaar is van de 15 vleesloze rug (de noemer is in het gedicht namelijk 

degene die 15 met die rug een 15 streep 15 drukt). Aan de andere kant staat dan hetgeen dat in tegenstelling 

tot God wel 15 vlees bezit en dat bovendien 15 leesbaar is: zijn schepping. Deze oppositie ligt hier voor de 

hand omdat God nu eenmaal schept middels de taal, wat zijn scheppingen, de mensen, leesbaar maakt. 

Niet voor niets is hij ook degene die over hun lot beslist en die zijn talige schepping ook weer kan 

verwijderen door 15 een streep te drukken. Dit gedicht lijkt dus op een vergelijkbare manier als ‘Entelegie 

der Poëzie’ een idee uit te drukken: de absolute machteloosheid van de mens ten opzichte van de noemer. 

Mensen kunnen door God met een enkele 10 streek of 15 streep gewijzigd worden. Ditmaal is er zelfs geen 

sprake van de eigen taal van de dichter die als eventueel strijdbaar element kan dienen.   

   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal. j-r. 1999, p. 1905 
42 Johannes 6:30-35 
43

 Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal. a-i. 1999, p. 1917 
44

 Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal. a-i. 1999, p. 265 



 

 

13 

2.3: Aansluiting van de gedichten bij de poëtica van Lucebert 

Zoals we hebben kunnen zien, is het bij de duiding van de elementen in ‘Entelegie der Poëzie’ en ‘Poètes’ 

voor de analyse essentieel om te verwijzen naar denkbeelden van Lucebert die bekend zijn uit zijn andere 

(en ook gepubliceerde) poëzie. Hierdoor krijgen deze gedichten juist een karakter dat ‘doorwrocht’ of 

‘bewust’ genoemd kan worden. Het thema van de dichter die met zijn nieuwe ‘eigen lied’, de 

‘analphabetische naam’, de strijd aan gaat met de alphabetische taal van God wordt door Anja de Feijter in 

1994 zelfs niet louter als belangrijk en kenmerkend voor het vroege, maar ook voor het latere werk van 

Lucebert genoemd:  

 

  Het verband tussen taal- en Christusproblematiek maakt het zelfs mogelijk om een lijn te trekken

 van de oudste poëzie van Lucebert naar de nieuwste, zodat het vermoeden uitgesproken kan

 worden, dat in déze stof het grote thema van het werk van Lucebert aangewezen kan worden.

 (…) Deze spanningsboog laat de constante drijvende kracht achter het dichterschap van Lucebert

 naar voren komen.45   

 

Zelfs in Luceberts beeldende werk is dit een terugkerend thema geweest, wat het grote belang van de 

nieuwe taal tegenover de taal van God voor de kunstenaar alleen nog maar zwaarder doet wegen. Zo wijst 

Hans Groenewegen op het constante belang van dit onderwerp, zelfs ten tijde van de meer dan twintig 

jaar (1963-198046) durende stilte van Lucebert als dichter:  

 

  De kalligrafische tekeningen vormen een handschrift van Lucebert waarin tekenen en schrijven

 samenvloeien in een lichamelijke taal die analfabetische namen spelt. In dit handschrift kon ook

 een zwijgende dichter ongehinderd blijven schrijven, zoals de series van 8 en 9 november (…)

 laten zien.47   

 

Eerder in deze tekst van Groenewegen wordt Luceberts getekende analphabetische taal ook 

gekarakteriseerd als ‘hoogstpersoonlijke kalligrafie’48. Of zoals Peter Hofman formuleert: ‘De lichamelijke 

taal is de taal waarin de dichter zich kan belichamen.’49 

  De sterke relatie tussen dat grote thema (dus niet slechts op het gebied van de poëtica, maar 

breder bezien ook van de esthetica) en ‘Entelegie der Poëzie’ en ‘Poètes’ maakt toch in elk geval voor die 

twee gedichten dat de aanklachten van ‘slordig’, niet ‘doorwrocht’ en ‘haastig’ verworpen moeten worden. 

Sterker nog, deze gedichten zouden wegens het raken van het hart van Luceberts poëtica veeleer als zeer 

geslaagde werken kunnen worden beschouwd. Om de samenhang (en daarmee dus wederom de niet-

slordigheid) van de gedichten met het boekje als geheel én met Luceberts poëtica/esthetica te 

                                                 
45 De Feijter 1994, p. 363 
46 Mulder 1999, p. 301 
47 Groenewegen 2009, p. 103 
48 Groenewegen 2009, p. 100 
49

 Hofman 2004, p. 223 
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benadrukken, kan er ten slotte nog kort gewezen worden op de keuze van de unicumtitel KEEL. Naast de 

anagramatische lezing van deze titel (waar in de derde paragraaf en in de conclusie verder op in zal worden 

gegaan) zou KEEL ook nog eens mooi aan kunnen sluiten bij het belang van het spreek- en 

scheppingsthema: noemen of scheppen begint immers bij de plek waar de spraak tot stand komt: de keel.   
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3.1: Overeenkomsten tussen KEEL en Klee 

In de inleiding zijn er al twee opvallende verwijzingen genoemd in Luceberts unicum KEEL naar de 

schilder Paul Klee. De titel KEEL, die als anagram van de achternaam Klee kan worden gelezen en 

daarnaast de abstracte vormen die op het omslag zijn afgebeeld. Die abstracte tekens werden zoals 

besproken door Héman vergeleken met het schilderij ‘Ludus Martis’ van Klee. Zowel het schilderij ‘Ludus 

Martis’ van Klee als het omslag van KEEL zijn opgenomen in de bijlagen (nummer 3 en 4): de brede, 

omgebogen lijnen, de ronde buigingen en de cirkelvormige toevoegingen van het schilderij lijken 

inderdaad op de vormen die op het unicumomslag staan afgebeeld. Er zijn meer schilderijen van Klee 

waarin overeenkomstige lijnen en cirkels te vinden zijn, zoals bijvoorbeeld ‘Voornemen’, ‘Groei roert zich’  

en ‘Rijke Haven’, die tevens in 1938 geschilderd zijn (zie bijlage 5, 6 en 7).50 Het meest blijft het omslag 

van KEEL lijken op ‘Ludus Martis’. Bovendien is van dit schilderij van Klee bekend dat het in het 

Stedelijk Museum Amsterdam was aangekocht in 1948, het jaar van de Klee-tentoonstelling waar Lucebert 

mogelijk is geweest.51   

  Voorspelt de aanwezigheid van Klee in het omslag ook in de rest van het unicum overeenkomsten 

met deze schilder? In dit onderzoek lijken er in elk geval nog drie verschillende beeldende onderdelen in 

KEEL op te duiken die vergelijkbaar zijn met het werk van Klee. In de hierop volgende alinea’s zullen 

deze aspecten worden benoemd en verantwoord.   

  Zo zijn er in de tweede op zichzelf staande tekening van KEEL (op de zevende pagina) een aantal 

opvallende overeenkomsten aan te wijzen met ‘Roofvogel’: een gouache van Klee die door het Stedelijk 

Museum Amsterdam werd aangekocht in maart 1950.52 Door het ontbreken van een preciese 

unicumverschijningsdatum (geschat wordt omstreeks 195053) is niet zeker of Lucebert dit werk voor of na 

het maken van KEEL nog heeft kunnen bekijken. Indien hij het unicum al voor maart 1950 maakte, is er 

altijd nog de mogelijkheid dat hij het werk in een kunstboek van vrienden heeft gezien, zoals in de 

problematisering op de volgende pagina verder wordt uitgelegd. Deze gouache van Klee en de tekening 

van Lucebert staan in de bijlagen (nummer 8 en 9). In de eerste plaats is er een sterke gelijkenis in het 

gebruik van dikke, zwarte lijnen. Zowel bij Lucebert als bij Klee wordt zo’n lijn geëindigd in een ruw 

getekende grijpende ‘klauw’. Bij Lucebert is dit herkenbaar in het midden van de tekening en bij Klee is 

het terug te vinden bij de nek van de vogel en rechtsonder in de gouache. Bovendien mondt één zo’n 

dikke zwarte lijn bij Lucebert uit in een dikke zwarte stip die ook zo veelvuldig voorkomt bij Klee. Ten 

tweede is in beide werken een paar (‘zwevende’) borsten terug te vinden: in het midden van ‘Roofvogel’ en 

links van het midden in de tekening in KEEL. Boven laatstgenoemde borsten zou je iets van een spitse 

‘snavel’ kunnen herkennen, die van het wezen op de tekening iets vogelachtigs maakt en doet denken aan 

de vogel van Klee. Ten slotte valt de overeenkomst van de bruinige kleur in het midden van Luceberts 

tekening op, die ook als één van de vier kleuren in ‘Roofvogel’ voorkomt.  

                                                 
50 Giedion-Welcker 1963, afbeelding 55 en 58 
51 Héman 1999, p 162 
52 Roodenburg-Schadd 2004, p. 147-148 
53 Héman 1999, p. 158 
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  Een andere bijzondere gelijkenis tussen KEEL en Klee, is te vinden op de laatste tekening van het 

unicum. Het lijkt erop dat we hier te maken hebben met een specifieke overname van onderdelen uit het 

schilderij ‘Kat en vogel’ van Klee. Over dit werk schrijft Klee-biografe Carola Giedion-Welcker: ‘Zo zien 

we Klee’s ‘Kat’ (1928) als een magisch oogdier met hooggeplaatste pupillen, bezeten door de vogel die 

haar letterlijk op het voorhoofd staat ingeprent: als eeuwige wens en als eeuwig teken.’54 Het schilderij en 

de tekening zijn wederom in hun geheel in de bijlagen (nummer 10 en 11) terug te vinden. Bovenaan de 

tekening staan in het oranje twee grote ovaalvormige figuren met elkaar gekruist: de linker met een oranje 

cirkel daarbinnen en de rechter met een blauw opgevulde cirkel. Daartussen en daarboven is in een 

donkerder blauw een figuur getekend. Deze ovale figuren doen denken aan de ogen van de kat van Klee 

(waarbij de lijnen van de ogen elkaar ook kruisen), zeker wanneer het vogeltje van Klee naast de 

donkerblauwe ‘vlek’ van Lucebert wordt gelegd: Lucebert volgt bijna exact dezelfde ongebruikelijke 

contouren van deze vogel. In dat opzicht zouden de cirkels binnen de oranje ‘ogen’ van Lucebert gezien 

kunnen worden als pupillen. Tenslotte is er ook bij Lucebert een soort ‘lichtere vlek’ van de kleur van de 

vogel op de achtergrond, net als de lichtere roze vlek bij Klee.  

  In dit licht bezien, zouden bepaalde regels van het gedicht ‘klee’55 uit de bundelafdeling ‘de 

getekende naam’ van Luceberts historische debuut56 apocrief / de analphabetische naam met een dubbele 

lading kunnen worden gelezen (zie bijlage 12). Voor deze interpretatie is natuurlijk absoluut geen 

ontegenzeglijk bewijs aan te voeren, maar deze leeswijze zou Luceberts mogelijke aandacht voor ‘Kat en 

vogel’ sterk ondersteunen met woorden als ‘zij vliegen in ronde en gebogen vruchten door het hoge 

hoofd’,  ‘zij zingen’ en ‘in rust geuren de huid het hart geuren de ogen en mond / het hart kust zijn 

venster’. Deze vet gedrukte woorden doen denken aan karakteristieken van vogels, maar ook aan het 

voorhoofd, de ogen, de mond en de hartvormige neus van de kat. Ook kleurgewijs sluiten regels als ‘de 

ogen kijken naar buiten / waar de mond wuift naar boven’ aan met de opvallend roze 

kleurovereenkomst van de mond van de kat met de vogel in zijn gedachten/op zijn voorhoofd.  

 Problematisch voor deze waarnemingen  is echter het feit dat dit schilderij nooit in het Stedelijk 

Museum heeft gehangen en dus niet direct aan Luceberts kunstkennis gerelateerd kan worden. Anderzijds 

is bekend dat Lucebert in de periode van de unica en daarvoor de persoonlijke bibliotheken van vrienden 

(kunstenaars zoals Gerrit Kouwenaar, Bert Schierbeek en Aldo van Eyck57) verslond.  Zo zou het niet 

onwaarschijnlijk kunnen zijn dat iemand als Aldo van Eyck kunstboeken in de kast had staan waar een 

beroemd werk als ‘Kat en vogel’ (inmiddels bezien als één van de all-time higlights van het Museum of 

Modern Arts in New York58) in verscheen. Daarbij weten we, zoals in de eerste en de voorgaande 

paragraaf van dit onderzoek staat, dat Lucebert erg geïnspireerd was door Paul Klee. Het is dan ook 

goedvoor te stellen dat hij zelf ook op verder Klee-onderzoek ging dan slechts het bezoek van de 

tentoonstelling van het Stedelijk Museum in 1948.    

                                                 
54 Giedion-Welcker 1963, p. 70 
55 Lucebert 2014, p. 74 
56 De Feijter 1994, p. 2-9 
57 Kuitert 2009, p. 54 
58

 http://www.moma.org/collection/works/79456  

http://www.moma.org/collection/works/79456
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  Een overig beeldaspect van KEEL dat wellicht naar werk van Klee verwijst, is minder opzichtig 

dan de tot nu toe besproken overeenkomsten en is daarmee minder snel te karakteriseren als bewuste 

overname van Klee, maar tegelijkertijd te opmerkelijk om niet te worden genoemd. Zo doet de tekening 

op pagina zeven niet alleen aan het schilderij ‘Roofvogel’ denken, maar dankzij zijn zwarte krassen en 

‘tekeningen over tekeningen’ ook aan de pentekening ‘Oorlog die het land verwoest’ uit 1914 (zie bijlage 

13). Daar zijn namelijk gelijksoortige pennenkrassen te zien, op en over elkaar. In dit opzicht doen de v-

vormige zwarte lijnen in het midden van de pentekening van Klee denken aan de dikke zwarte lijnen 

linksonder in de tekening van Lucebert: maar dan is deze laatste een kwartslag gedraaid naar rechts. Deze 

gelijkenis lijkt onbewuster, of toch in ieder geval minder expliciet te zijn dan de vier eerder besproken 

overeenkomsten. Dat Lucebert zich in zijn lijnenspel door het specifieke tekenwerk van Klee liet 

beïnvloeden, komt ook in de volgende paragraaf naar voren.  
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3.2: De esthetica van Klee ten opzichte van de poëtica en esthetica van Lucebert 

3.2.1: Aantoonbare invloed van Klee op Lucebert 

Zoals in de eerste paragraaf is besproken, hebben Suzanna Héman, Hans Groenewegen en Piet 

Gerbrandy al wat algemener over de beïnvloeding van Klee op Lucebert geschreven. De Duitse 

kunsthistoricus Jens Christian Jensen merkt echter wel erg aantoonbare overeenkomsten op. Er zijn twee 

(beeldende) werken van Lucebert die pleitten voor een serieuze bestudering van de kunst van Klee. Deze 

zijn beide opgenomen in de bijlagen (nummer 14 en 15). Daarbij zou ik, naast de intensiteit van de 

invloed, op de duur van de invloed willen wijzen: het eerste blad uit 1948 is gemaakt voor de periode van 

de unica, de tweede (uit 1956) vijf jaar daarna. Het werk uit 1948 was samen met twee andere werken 

bedoeld om toegelaten te worden tot de tentoonstelling van kunstenaars uit Amsterdam in het Stedelijk 

Museum (wat overigens niet lukte). Jensen beschrijft dit trio als ‘brutaal (…) gemaakt in de stijl van 

Picasso, Van Dongen en Klee59’.  Over het blad uit 1956 zegt hij het volgende, waarbij de laatste zin 

opnieuw doet denken aan het lijn-over-lijnwerk van de (tweede) tekening op de zevende pagina van 

KEEL:  

 

  Het ongetitelde blad uit 1956 (afb. 9) vormt een aantoonbaar bewijs dat Lucebert het 

 tekenkunstige werk van Paul Klee diepgaand heeft bestudeerd – diens schilderijen heeft

 daarentegen nauwelijks invloed gehad. Aan Klee zal Lucebert zijn vertrouwen in het 

 voortstuwende schriftbeeld van de lijnen hebben ontleend: hoe het vlechtwerk van belijningen dat 

 aan mysterieuze bronnen ontspruit zich tussen latente drijvende krachten, intuïtieve voorstelling 

 en bewuste controle schikt, ontspint en tot een gestalte balt.60 

 

Jensen presenteert hiermee de invloed van Klee op Lucebert als bijna uitsluitend gericht op tekeningen. 

Dit laat zich niet gemakkelijk rijmen met de besproken overeenkomsten tussen de beeldende aspecten in 

KEEL en schilderijen van Klee zoals ‘Ludus Martis’ en ‘Kat en vogel’. Het is daarnaast ook tegenstrijdig 

met het door Lucebert expliciet aan Klee gerichte gedicht ‘klee’ (zie opnieuw bijlage 12). In dit gedicht 

wordt namelijk gesproken over ‘gekleurde vruchten van de dingen’ en ‘overal bloeien de mensen wuivende 

bloemen geurige huizen’  en ‘de brandende draad van de geurende aarde loopt langs het / gekleurde raam 

van de mensen’.  

  Deze aandacht voor het kleurrijke geeft juist aanleiding om aan het schilderwerk van Klee (of dat 

nou tevens specifiek gericht is op ‘Kat en vogel’ of niet) te denken, in plaats van die zwart-wittekeningen 

met hun ‘vlechtwerk van belijningen’. In de schilderkunst van Klee is kleur immers van het allergrootste 

belang. Zeker na diens reizen naar Parijs en Tunesië in 1912 en 191461. Vooral die laatste reis is bepalend 

geweest voor zijn grote liefde voor kleur: ‘Dit keer waren het de geweldige natuurervaring, de 

kleurintensiteit, de gloed en de transparantie van het Afrikaanse landschap, onder een totaal ander licht, 

                                                 
59 Jensen 2001, p. 93 
60 Jensen 2001, p. 95: het ongrammaticale ‘diens schilderijen heeft’ stond op deze wijze daadwerkelijk op pagina 95.  
61 Giedion-Welcker 1963, 28-31 



 

 

19 

die voor de schilder Klee een openbaring werden.’62 Hoe ernstig die openbaring insloeg en hoe 

onlosmakelijk kleur aan de schilderkunst van Klee werd verbonden, blijkt wel uit het onderstaande: 

 

  Voor de poorten van Kairuan voert de zich dieper in hem nestelende indruk van het oosten tot 

 een nog sterkere zelfbevestiging van zijn eigen schilderkunstige mogelijkheden, nog vóór hij ze 

 eigenlijk heeft beleefd. ‘De kleur heeft me in haar ban. Ik hoef er niet naar te grijpen. Ze bezit me 

 voor altijd, ik weet dit. Dat is de betekenis van dit gelukzalige uur: ik en de kleur zijn één. Ik ben 

 schilder.’63   

 

Hieruit volgt dus dat blijkens enerzijds Luceberts vroege gedicht over het kleurige karakter van de kunst 

van Klee en anderzijds die koppeling van kleur aan het schilderwerk van Klee, dat niet slechts de 

tekeningen, maar ook de schilderijen van de Duits-Zwitserse kunstenaar invloed hadden op Lucebert. Het 

is dus niet voor niets dat er uiteindelijk wel vijfentwintig afzonderlijke kunstboeken over Paul Klee in de 

privébibliotheek van de oudere Lucebert te vinden zijn.64  

 

3.2.2: De twee kunstopvattingen 

Uit het voorgaande weten we dat kleur van groot belang was voor Klee. Een ander kenmerk van zijn 

esthetica waar dikwijls aandacht aan wordt geschonken, is het ‘zuivere’65 (of ‘onbedorvene’66) van zijn 

kunst. Die pure eigenschap komt in stand door twee verschillende inspiratiebronnen voor Klee: het kind 

en het primitieve. Onder ‘het kind’ valt dan uitsluitend de kinderlijke stijl, daarentegen blijven de inhoud 

en compositie van Klee duidelijk afkomstig van een volwassen brein.67 Met ‘het primitieve’ wordt het 

prelogische en het simpele bedoeld, ook bedoeld als manier van ‘vormgeven’:  

 

  Klee (…) greep (…) terug naar de prelogische gebieden van de uitdrukkingsmiddelen. (…) Klee 

 koos voor het aanvankelijke, nog niet versletene en onmiddellijke van de expressie, om met 

 simpele tekens geraffineerd te kunnen werken en via hen de komplexe, nieuwe situatie van de 

 moderne mens te vatten en konstruktief in zijn werk aan het licht te brengen.68 

 

Door deze combinatie komt het contrastieve kenmerk van kind versus man naar boven, dat zo typerend is 

voor (de receptie van) het werk van Klee, dat met ‘afstandnemen van alle routine en alle imitatie iets 

                                                 
62 Giedion-Welcker 1963, p. 31 
63 Giedion-Welcker 1963, p. 31 
64 Kuitert 2009, p. 49 
65 Roodenburg-Schadd 2004, p. 350 
66 Giedion-Welcker 1963, p. 67 
67 Roodenburg-Schadd 2004, p. 350-351 
68 Giedion-Welcker 1963, p. 67-68 



 

 

20 

kinderlijks’69 heeft, maar daarnaast is ‘vervuld van die zachte ironie en dat overwicht, dat met het kind 

slechts de intensiteit van het prille beleven en zien gemeen heeft.’70  

 Deze vitale inspiratiebronnen hangen sterk samen met de periode van experiment, waar Klee in 

Parijs zo mee in aanraking kwam in 1912. Er was namelijk steeds meer sprake van splinternieuwe 

manieren van verbeelden, of beter gezegd: ‘onmiddellijke uitbeelding’71, doorgaans van ‘een diepe 

psychische beleving’72.  Niet voor niets wordt Klee veelvuldig geciteerd vanwege zijn uitspraak ‘Kunst gibt 

nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbaar’73. Dat verklaart ook waarom hij het psychische grijpt 

met gebruik van ongecompliceerde kleuren, vlakken en strepen à la Miró en ‘het wezenlijke vangt van het 

menselijke en kosmische leven, als grap, als spel en daarbovenuit als een mythisch mensheidsgebeuren van 

nu en altijd.’74 In het willen weergeven van psyche, direct uitbeelden, dus zonder illusies, schuwt Klee ook 

niet het (voor het ‘goede’ noodzakelijk bestaande) ‘kwade’ in zijn werk te betrekken: ‘de dreigende wereld 

van heksen en duivels die als belichaming van duistere, irrationele noodlotsmachten als de zwarte 

bladzijden uit een sprookje door (…) zijn werk heentrekt,’75. 

   Deze beknopte schets van de esthetica van Klee is op al zijn kernpunten te betrekken op het 

gedachtegoed van de kunstenaar Lucebert. Zo is er de associatie met Lucebert als deelnemervan de 

Beweging van Vijftig, waarover door Gerrit Kouwenaar in de inleiding van Vijf 5 tigers  het volgende 

wordt gezegd: ‘Het lichaam, de zintuigelijke ervaringen en wat daar bij wijze van spreken met sociaal, 

biologisch en vooral psychologisch elastiek aan vast zit, is hun, meer dan welke idealistisch humanitaire 

prepositie ook, middel en maatstaf om door te dringen in de menselijke existentie.’76 Daarnaast spreekt 

Kouwenaar van ‘Een belangstelling voor de spontane creativiteit dus (…) de mens van vlees en zenuwen 

is toch belangrijker dan zijn geïdealiseerd portret gebleken’77. Dit doet onmiddellijk denken aan Klee en 

zijn rechtstreekse expressie.  

  De specifieke neiging tot het kinderlijke (in combinatie met de ‘volwassen’ inhoud) in de kunst 

brengen is echter ook een duidelijke overeenkomst tussen de doelen van Klee enerzijds en Lucebert 

anderzijds. Lucebert betrekt dit zowel op zijn eigen poëzie als op algemene schildervisies. Naar aanleiding 

van de gedichtencyclus ‘over schilders’ schrijft Hans Groenewegen: 

 

  De vrijheid die Lucebert beschrijft, geldt evenzeer het visuele aspect van het dichterschap. Het is 

 de vrijheid van de ‘ongevorderde’ mens. Daarmee is niemand anders bedoeld dan het kind, als we 

 tenminste onder kind de volwassene verstaan voor wie niets vastligt en die op meer dan één 

 gedachte tegelijk kan hinkelen. Kind zijn is geen toestand, maar een keuze, een dagelijkse  

                                                 
69 Giedion-Welcker 1963, p. 67 
70 Giedion-Welcker 1963, p. 67 
71 Giedion-Welcker 1963, p. 30 
72 Giedion-Welcker 1963, p. 30 
73 Roodenburg-Schadd 2004, p. 347 
74 Giedion-Welcker 1963, p. 89 
75 Giedion-Welcker 1963, p. 91 
76 Kouwenaar 1955, p. 10-1: in alle ‘Inleiding’-edities staat ‘prepositie’, dat moet waarschijnlijk ‘propositie’ zijn. 
77 Kouwenaar 1955, p. 11 
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 discipline.78 

 

Het sprekendst is een door Peter Hofman geciteerd fragment uit aantekeningen van Lucebert (1947-1948), 

waarin de jonge dichter schrijft dat hij verlangt ‘naar een naïeve werkelijkheid in mij, naar een kinderland 

waar alles open en groots is of soms onbarmhartig’79. 

   Ten slotte weten we ook van Lucebert dat hij net als Klee het demonische, het monsterlijke of 

het dreigende niet ontwijkt. Dat blijkt zowel uit beeldende werken als ‘de dans van de demonen’ (zie 

bijlage 16) als gedichten als ‘lente-suite voor lilith’80. Hij dicht ook niet zonder reden in ‘school der poëzie’ 

uit zijn historisch debuut ‘ik bericht, dat de dichters van fluweel / schuw en humanisties dood gaan. / 

voortaan zal de hete ijzeren keel / der ontroerde beulen muzikaal opengaan.’81 Zo spreekt hij in zijn 

ongepubliceerde manifest ‘De tortuur der muzen’ van 1949 ook van ‘de zwarte waanzin van dichters’82. 

De gelijkenis tussen opvattingen van Klee en van Lucebert moge derhalve duidelijk zijn. Dit is des te meer 

reden om Luceberts keuze om in KEEL naar Klee te verwijzen op te vatten als een gegronde beslissing. 

Het betrekken van de esthetica van Klee bij dit unicum vergroot alleen maar de samenhang tussen 

Luceberts poëtica/esthetica en de beeldende en literaire elementen van KEEL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
78 Groenewegen 2009, p. 83 
79 Hofman 1999, p. 131-132 
80 De Feijter 2011, p. 154 
81 Lucebert 2002, p. 18 
82

 Groenewegen 1999, p. 207 
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Conclusie 

In het eerste deel van dit onderzoek is een poging gedaan om met behulp van kernbegrippen uit de 

poëzietheorie en -analyse van Roman Jakobson twee gedichten uit Luceberts unicum KEEL te analyseren 

en te duiden.  Hoewel er met het oog op enkele gedichtelementen nog eenambigue leeswijze mogelijk is, 

zoals in het geval van regel tien en elf uit ‘Entelegie der Poëzie’ en de verschillende opties voor het woord 

‘snorren’ in ‘Poètes’ enerzijds als zelfstandig naamwoord en anderzijds als werkwoord (zie paragraaf 2.1 en 

2.2), is het overkoepelende thema van beide gedichten met behulp van deze theorie ondubbelzinnig aan 

het licht gekomen. De voorstelling van God als noemer en van de mens als (slechts) in alphabetische taal 

genoemde is een topic die geheel aansluit bij de poëtica van Lucebert zoals die het omvangrijkst 

beschreven is door Anja de Feijter83, maar waarvan onderdelen zoals de lichamelijke, analphabetische taal 

bijvoorbeeld ook terugkomen in werk van Hans Groenewegen.84 Hierdoor doet het oordeel van Suzanna 

Héman in ‘Mijn ware naam’ betreffende de dichterlijke slordigheid in KEEL tenminste voor de twee 

behandelde gedichten ongegrond aan.   

  Het andere onderzoeksdeel richtte zich meer op Paul Klee, wiens werk - waarvan voor een deel al 

vast stond dat Lucebert er hoogst waarschijnlijk al vroeg kennis van nam via het Stedelijk Museum 

Amsterdam - werd vergeleken met de specifieke beeldende aspecten van Lucebert in KEEL. Hieruit 

volgden een aantal opmerkelijke en duidelijke overnames/overeenkomsten en één minder duidelijk 

aanwijsbare, algemenere gelijkenis. Daarna werd er gewezen op eerdere en latere aantoonbare invloed van 

Klee op Lucebert, die door Jens Christian Jensen in het bijzonder is onderzocht. Vervolgens is er een 

beeld geschetst van de esthetica van Klee, dat betrokken kon worden op de esthetica/poëtica van 

Lucebert. Er is bij die vergelijking tevens kort werk-intern naar Luceberts kunstbeschouwing gekeken: 

zowel uit zijn schilderij ‘de dans met de demonen’, als uit het gedicht ‘school der poëzie’ en het manifest 

‘De tortuur der muzen’ spreekt Luceberts met Klee gedeelde aandacht voor het donkere en demonische. 

Uit dit alles is gebleken dat de twee kunstenaars overeenstemmen op grote punten in hun 

kunstopvattingen. Dit leidt wederom tot verwerping van het denken over KEEL als niet ‘doorwrocht’ of 

‘geslaagd’, aangezien Luceberts verwijzingen naar Klee gekoppeld aan hun gedeelde kunstopvattingen juist 

duiden op een grote doordachtheid en zorgvuldigheid.   

  Voor vervolgonderzoek zou het eventueel nuttig zijn om andere unica te ‘scannen’ op 

overeenkomsten of overnames van werk van door Lucebert bewonderde kunstenaars als Klee, Miró, 

Picasso en Arp, omdat dit meer inzicht zou kunnen bieden in de manier waarop verschillende schilders 

van invloed waren op Lucebert en zijn (vroege) werk. Voor dit (wegens de beperkte omvang van een 

bachelorscriptie) ‘ingeperkte’ onderzoek kan in ieder geval worden geconcludeerd dat de resultaten van het 

eerste en het tweede onderzoeksdeel samen genoeg bewijsgronden leveren om Suzanna Hémans inzichten 

over KEEL ter discussie te stellen en om meer in de richting van een wel degelijk ‘geslaagd’ unicum te 

sturen. De (thematische) doordachtheid van de twee gedichten aan de ene kant en de bewuste 

                                                 
83 De Feijter 1994 
84 Groenewegen 2009a, p. 90-103 
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compositie/uitwerking van de tekeningen aan de andere kant maken karakteriseringen als ‘slordig’ en 

‘haastig’ tamelijk ongeloofwaardig. Bovendien lijken beide soorten resultaten hun eigen bijdrage te leveren 

aan de interpretatie van de titel van het unicum (zie eind paragraaf 2.3 en begin paragraaf 3.1). In 

Luceberts keuze van KEEL komt zowel de onmetelijke (scheppings)kracht van taal naar voren, als de 

achternaam van een schilder die hem zo na aan het hart lag.   
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Bijlage 1: Lucebert - ‘Entelegie der Poëzie’85 
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Bijlage 2: Lucebert - ‘Poètes’86 
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Bijlage 3: Lucebert - omslag van KEEL87 
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Bijlage 4: Klee – ‘Ludus Martis’ 193888 
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Bijlage 5: Klee – ‘Voornemen’ 193889 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
89 Lanchner 1987, p. 287 
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Bijlage 6: Klee – ‘Groei roert zich’ 193890 
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Bijlage 7: Klee - ‘Rijke haven’ 193891  
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33 

Bijlage 8: Klee – ‘Roofvogel’ 193892 
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Bijlage 9: Lucebert - tweede tekening uit KEEL93  
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Bijlage 10: Klee – ‘Kat en vogel’ 192894 
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Bijlage 11: Lucebert - de laatste tekening uit KEEL95  
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Bijlage 12: Lucebert – ‘klee’96  

 

klee 

in het verheugde venster geuren de gekleurde vruchten van de  

         dingen 

in rust geuren de huid het hart geuren de ogen en mond 

het hart kust zijn venster 

de huid ontsluit zich 

de ogen kijken naar buiten 

waar de mond wuift naar boven 

overal bloeien de mensen wuivende bloemen geurige huizen 

zij evenaren de aarde 

zij vliegen in ronde en gebogen vruchten door het hoge hoofd  

       van de lucht 

zuchten als de huivrende watervallen zij zingen 

in spiegelgladde cirkels 

zo ontwiklen zij de wereld: 

de brandende draad van de geurende aarde loopt langs het 

         gekleurde raam van de mensen    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
96 Lucebert 2002, p. 79 



 

 

38 

Bijlage 13: Klee – ‘Oorlog die het land verwoest’ 191497 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
97 Giedion-Welcker 1963, afbeelding 15 
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Bijlage 14: Lucebert – ‘Zonder titel’ 194898 
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Bijlage 15: Lucebert – ‘Zonder titel’ 195699 
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Bijlage 16: Lucebert – ‘dans met de demonen’ 1983100 
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