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Voorwoord 

 

Van april tot juni 2011 volgde ik een cursus op de Universiteit Utrecht met als titel ‘De 

onderstroom’. Centraal stond het boek met de onheilspellende titel Het afscheid van de 

literatuur: de geschiedenis van een ontwaarding 1700-2000 (2008) van William Marx.1 In dat 

boek, dat als een groot polemisch essay gelezen kan worden, stelt Marx samengevat vast dat de 

literatuur (en dan met name de poëzie) een imagoprobleem heeft: in de eenentwintigste-eeuwse 

maatschappij zou haar positie dusdanig gemarginaliseerd zijn dat zij een stille dood dreigt te 

sterven. Hoe is dat te verklaren? Volgens Marx heeft de poëzie haar zogenaamde ‘ontwaarding’ 

aan zichzelf te danken: toen ze zich telkens meer los ging maken van de werkelijkheid (en dus 

steeds autonomer werd), verloor het grote publiek zijn interesse. Deze fase, waarin 

anekdotische gedichten steeds vaker het veld moesten ruimen voor hermetische verzen, noemt 

Marx de fase van de verzelfstandiging. Deze fase begint volgens hem in de tweede helft van de 

negentiende eeuw. 

 

Tijdens de cursus kozen we onder leiding van Geert Buelens elk een dichter en onderzochten we 

of en zo ja in hoeverre Marx’ theorie op hem of haar van toepassing was. Ik koos Hans Faverey. 

Hoe meer ik van en over Faverey las, hoe nieuwsgieriger ik werd naar meer. Marx verschoof 

ondertussen langzaam maar zeker naar de achtergrond. 

 

Vooral het feit dat de waardering voor Favereys poëzie vanaf zijn derde bundel (Chrysanten, 

roeiers) plotseling toegenomen was, fascineerde mij. Hoe kan dezelfde dichter, die slechts enkele 

jaren daarvoor nog bekritiseerd werd omdat zijn gedichten te onbegrijpelijk en te 

ontoegankelijk zouden zijn, plotseling anders gaan schrijven? Als Favereys poëzie inderdaad aan 

‘toegankelijkheid’ gewonnen heeft sinds zijn derde bundel, waar komt dat dan door? Wat voor 

ontwikkeling heeft zijn poëzie doorgemaakt? Hebben zijn gedichten überhaupt een ontwikkeling 

doorgemaakt, of is zijn poëzie niet veranderd maar slechts de manier waarop wij die lezen?  

 

Deze scriptie is het product van mijn nieuwsgierigheid, en was er mogelijk nooit geweest zonder 

Geert Buelens, die op mijn stelling dat ik weinig verstand van poëzie had onmiddellijk 

antwoordde: “Volgens mij heb je er meer verstand van dan je zelf denkt.” 

 

 

                                                
1
 Marx (2008). 
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Inleiding 

 

“Hans Faverey maakt mooie gedichten waarop moeilijk vat is te krijgen. Zo was het twintig jaar 

geleden toen hij zijn eerste bundel publiceerde, en zo is het eigenlijk nog steeds. Wel is er 

sindsdien het een en ander gebeurd.”2 De manier waarop Aad Nuis Favereys poëzie 

karakteriseert is om een aantal redenen exemplarisch voor de manier waarop er in het 

algemeen over diens werk gepraat wordt.  

 

Of de poëzie van Hans Faverey (1933-1990) al dan niet mooi is moet elke lezer voor zichzelf 

bepalen, de gustibus non est disputandum, maar men hoeft maar naar de talloze uitvoerige en 

soms onderling tegenstrijdige interpretatieve studies van zijn gedichten te kijken om Nuis’ 

tweede bewering – dat Favereys poëzie een hoge moeilijkheidsgraad heeft – bevestigd te zien. 

Tegelijkertijd zijn er die de moeilijkheidsgraad van deze poëzie (pogen te) relativeren. Zo 

beweert de dichter zelf dat het met de moeilijkheid van zijn gedichten “echt wel meevalt”, en zo 

probeert ook Rein Bloem aan te tonen dat Favereys gedichten niet zo moeilijk zijn als op het 

eerste gezicht lijkt.3 

 

Ook de continuïteit die Nuis in zijn volgende zin schetst is niet zo zwart-wit als ze lijkt en ook dit 

standpunt nodigt uit tot tegenstemmen, waarvoor een eerste voorzet besloten ligt in het 

woordje ‘eigenlijk’. Hiermee suggereert Nuis immers wat hij in de zin erna expliciteert: dat er in 

Favereys oeuvre wel degelijk ‘een en ander’ is gebeurd. De rest van zijn betoog blijft deze 

ontwikkelingskwestie beurtelings bevestigen en ontkrachten. Volgens Nuis zien de gedichten er 

“minder beknopt en gesloten uit dan in het begin” en is er “langzamerhand ook veel 

verhelderends over gezegd” waardoor Favereys poëzie “toegankelijker” is geworden, maar “niet 

in de zin dat elke nieuwe bundel minder raadselachtiger zou zijn dan de vorige”.4  

 

Meer van dergelijke paradoxale en soms ook dubieuze beweringen, die eerder regel dan 

uitzondering zijn in de Favereyreceptie, komen later uitgebreider aan bod.5 Voor nu richt ik me 

                                                
2
 Nuis (1989) p.67. 

3
 Hans Faverey in een interview met Jan Brokken als reactie op de stelling dat de moeilijkheid van zijn gedichten 

overtrokken wordt: “Het valt echt wel mee. Veel mensen zijn vaak lui. Ze zoeken in poëzie naar herkenbare 

gevoelens. Men wil nog altijd gesticht worden.” In: Brokken (1980) p.33. Rein Bloem stelt dat “er helemaal geen 

ingewikkelde taalconstructies zijn die ontleed moeten worden” en dat moeilijke woorden weinig voorkomen. In: 

Bloem (1982).  
4
 Nuis (1989) p.67. 

5 Piet Gerbrandy’s paradoxale conclusie is hier vast het vermelden waard. Na enkele van Favereys gedichten te 

interpreteren met behulp van de door hem gebruikte bronnen, trekt hij de conclusie dat Faverey sommige allusies 

in zijn gedichten bewust verborgen houdt, en dat het invullen van wat er niet staat afbreuk doet aan de 
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op één essentieel punt waarover het leeuwendeel van de critici het eens lijkt te zijn: er heeft een 

ontwikkeling plaatsgevonden in Favereys oeuvre.6 Bij het benoemen van een specifieke bundel 

die het begin van die ontwikkeling markeert, heeft het merendeel van de critici eveneens 

dezelfde mening: dat is Favereys derde bundel, Chrysanten, roeiers (1977). 

 

Het mag geen verrassing meer zijn dat ook deze schijnbaar algemeen aanvaarde 

overeenstemming niet zo eenduidig is als ze in eerste instantie lijkt. Behalve de critici die 

Chrysanten, roeiers als omslagpunt beschouwen, meent een niet onaanzienlijk deel dat pas in 

Favereys laatste bundel, Het ontbrokene, een discontinuïteit in zijn manier van dichten zichtbaar 

wordt. 

 

Achter de constatering dat Chrysanten, roeiers of Het ontbrokene een omslagpunt markeert, gaat 

een scala aan meningsverschillen schuil over de manier waarop deze bundels dat doen. Waar 

sommige critici menen dat Faverey sinds zijn derde dan wel laatste bundel toegankelijker is 

geworden doordat hij bijvoorbeeld meer communiceert met de lezer of doordat hij de 

(persoonlijke) werkelijkheid een grote(re) rol laat spelen in zijn poëzie, zijn anderen – zij het de 

minderheid – van mening dat zijn latere gedichten in vergelijking juist ingewikkelder zijn 

geworden.7 Aanhangers van deze laatste theorie zien Gedichten [1968] en Gedichten 2 

retrospectief als betrekkelijk eenvoudig doordat men na het lezen van Chrysanten, roeiers 

begrijpt hoe Faverey te werk gaat. 

 

Samenhangend met de vraag naar de manier waarop Chrysanten, roeiers of Het ontbrokene een 

omslag aanduidt, is de vraag naar de manier waarop Favereys oeuvre zich als geheel ontwikkeld 

heeft. Deze ontwikkeling wordt – voor zover hij erkend wordt – op verschillende manieren 

gekarakteriseerd: sommigen zetten hem af tegen die van Kopland, anderen menen dat hij op 

stilistisch vlak heeft plaatsgevonden terwijl weer anderen hem als thematisch dan wel 

psychologisch bestempelen.  

 

                                                                                                                                                   
schoonheid. “Dit opstel had dus nooit geschreven mogen zijn”, besluit Gerbrandy zijn stuk, dat hij niet alleen 

schreef maar tevens publiceerde. In: Gerbrandy (1993). 
6 Zelfs degenen die eerst beweren dat Favereys oeuvre ‘opvallend constant’ is gebleven (zoals Yra van Dijk in 

haar proefschrift Leegte, leegte die ademt), ontkomen er niet aan verderop toch verschillen tussen de eerdere en 

de latere gedichten op te sommen. Hoewel Van Dijk en anderen het woord ‘ontwikkeling’ nooit letterlijk 

schrijven, heb ik ervoor gekozen door hen gebruikte woorden als ‘verschuiving’ of ‘verandering’ allemaal op te 

nemen onder de noemer ‘ontwikkeling’.  
7
 Zie bijvoorbeeld Nuis (1989) p.68. Ook Guus Middag stelt dat Favereys ‘trucs’ sinds Chrysanten, roeiers 

misschien juist wel listiger geworden zijn. Favereys toegenomen toegankelijkheid is volgens hem misleidend: 

“Zijn toegenomen toegankelijkheid suggeréért een houvast, maar geeft het niet werkelijk; in de eerste twee 

bundels wist men beter waar men aan toe was.” Het opsporen van de personen en gebeurtenissen waar Faverey 

naar verwijst zet volgens Middag weinig zoden aan de dijk omdat wat citaten lijken niet altijd citaten zijn 

(Faverey schiep er genoegen in zelf af en toe citaten te verzinnen). In: Middag (1980) p.11. 
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Deze scriptie onderzoekt de ontwikkeling in Favereys oeuvre, met als doel vast te stellen of zijn 

werk is veranderd of enkel de receptie ervan. Hoofdstuk 1 is een inleiding in de verschillende 

benaderingen die gebruikt worden bij het lezen en interpreteren van poëzie. Daarbij zal ik aan 

de hand van voorbeelden illustreren welke resultaten het gebruik van deze benaderingen in de 

Favereyreceptie oplevert. In hoofdstuk 2 ga ik dieper in op de receptie met betrekking tot de 

ontwikkelingskwestie. Hierin onderzoek ik welke critici Chrysanten, roeiers als omslagpunt 

beschouwen en welke critici Het ontbrokene als omslagpunt beschouwen. Daarbij ga ik na op 

basis waarvan zij dat doen, en schenk ik aandacht aan de consensus die er ondanks deze 

meningsverschillen over Favereys poëtica en imago bestaat. Uit dit hoofdstuk zal blijken dat 

Favereys gedichten zich volgens velen hebben ontwikkeld van ‘autonome’ naar ‘referentiele’ 

poëzie, en dat Faverey desalniettemin bekend staat als een dichter die ‘autonome’ poëzie schrijft. 

Aangezien de betekenis van de term ‘autonome poëzie’ (die dikwijls als synoniem gebruikt 

wordt voor ‘ontoegankelijke poëzie’) zelden verduidelijkt of geëxpliciteerd wordt door degenen 

die hem gebruiken, zal ik in hoofdstuk 3 aandacht wijden aan dit begrip. In dat hoofdstuk zal ik 

een introductie geven in het denken over autonomie in het literaire veld, en daarna nagaan in 

welke betekenis van het woord en op basis van welke kenmerken Favereys poëzie ‘autonoom’ 

genoemd kan worden. In hoofdstuk 4 ga ik tot slot nader in op de poëzie, en vergelijk ik 

gedichten uit drie bundels met elkaar om zo vast te stellen of er een ontwikkeling heeft 

plaatsgevonden, en zo ja wat voor een. Heeft Faverey op stilistisch gebied een ontwikkeling 

doorgemaakt? Is de structuur van zijn gedichten veranderd? Zijn de thema’s die hij gebruikt 

andere geworden? Zijn we na verloop van tijd gewend geraakt aan zijn manier van dichten? Of is 

zijn poëzie niet veranderd maar slechts de manier waarop wij die lezen, zoals Guus Middag, Yra 

van Dijk en Hans Groenewegen suggereren?8  

 

Bij het signaleren van een ontwikkeling ligt het in dit geval voor de hand Favereys eerste bundel, 

Gedichten [1968], te kiezen. Voorts ligt het voor de hand Chrysanten, roeiers (1977) te 

bespreken, omdat die bundel zoals gezegd als omslagpunt in Favereys oeuvre gezien wordt. Mijn 

onderzoek naar een ontwikkeling in Favereys oeuvre eindigt met zijn laatste bundel, Het 

                                                
8
 Guus Middag schrijft: “Er valt intussen ook wel iets te zeggen voor de gedachte dat in de loop van acht bundels 

niet zozeer de gedichten van Faverey zijn veranderd, als wel zijn uitleggers. Het aantal lezers nam toe, maar ook 

het aantal mogelijke benaderingen.” In: Middag (1980) p.14. En Yra van Dijk: “Om de ontroering die Favereys 

latere werk teweegbracht, heeft men wel beweerd dat het autobiografischer is geworden. Misschien kun je beter 

zeggen dat de feiten van zijn leven, namelijk zijn ziekte en dood, op het laatst bekender waren bij de lezer. Ook 

in de rest van zijn poëzie heeft Faverey gegevens uit zijn eigen leven ondergebracht, die echter minder makkelijk 

als zodanig te herkennen zijn, bij gebrek aan informatie over dát leven.” In: Van Dijk (2006) p.313. Hans 

Groenewegen stelt tot slot eveneens dat een breuk in de receptie geen breuk in het werk hoeft te betekenen. In: 

Groenewegen (1997) p.17. 
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ontbrokene (1990), die volgens verscheidene critici eveneens een breuk met voorgaand werk 

betekent.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9
 Marc Reugebrink stelt zelfs dat Het ontbrokene “een oeuvre afrondt waartoe het zelf niet meer behoort”. In: 

Reugebrink (1990). 
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Hoofdstuk 1: Theoretische invalshoeken en praktische 

benaderingen 

 

 

 “En dan heb je nog de universiteit, de wetenschappelijke zaak, en daar wordt het foute pas  

 echt duidelijk. De semiologie wordt er bijgehaald, de informatietheorie, de cybernetica, de 

 psychologie, de psycho-linguistiek, noem maar op, maar je ziet het nooit goed toegepast op  

 een tekst.” – Hans Faverey10 

  

Discussies over de zinvolheid van bepaalde leesstrategieën zijn al decennialang gaande, en 

Faverey is bij lange na niet de eerste persoon die een standpunt hierover inneemt.11 Ook al zijn 

criticasters hebben al dan niet bewust voor een bepaalde leeswijze gekozen en daarmee andere 

onbenut gelaten. Alvorens te beginnen met het vergelijken van uiteenlopende interpretaties van 

Favereys gedichten is het daarom logisch eerst te kijken naar de verschillende manieren waarop 

men poëzie leest en kan lezen. 

 

In Favereys geval is de relatie tussen het gedicht en de lezer gecompliceerd: zijn poëzie geeft 

steeds opnieuw aanleiding tot zelfreflectie op de eigen leeservaring. Niet alleen leidt de hoge 

moeilijkheidsgraad van zijn poëzie automatisch tot grote oplettendheid bij het 

interpreteerproces, maar bovendien wordt de manier waarop wij lezers betekenis toekennen 

aan taal in veel gedichten expliciet gethematiseerd. Versregels als “woorden betekenen niets” en 

“Uit hetzelfde gebied afkomstig / moeten ook de berichten zijn / die nog schijnen te verwijzen / 

naar het arme woord,” problematiseren de beschrijvende functie van taal en dwingen de lezer 

om na te denken over zijn eigen aandeel in de betekenistoekenning.12  

 

Deze complexe wisselwerking tussen tekst en lezer manifesteert zich ook in de receptie van 

Favereys werk: hoewel het merendeel van de critici tot een soort common sense-kennis over zijn 

werk gekomen is, zijn er binnen die de kritische ontvangst wel degelijk verschillende kampen 

aan te wijzen.  

                                                
10 Reite (1971-1972)  p.30. 
11

 Een echo van Favereys mening is te vinden in een beschouwend artikel over impliciete poëticaliteit en 

problemen van interpretatie door Jaap Goedegebuure en Odile Heynders. Net als Faverey menen zij dat het 

poëtica-onderzoek ‘zoals dat aan Nederlandse universiteiten wordt uitgevoerd’ zich richt op poëzieopvattingen 

die de dichters buiten hun literaire werk naar voren brengen. Deze zogenaamd ‘externe’ poëtica zou volgens hen 

die hem als uitgangspunt nemen leiden tot precieze (want minder van het interpreterend subject afhankelijke) 

uitspraken. In: Goedegebuure en Heynders (1991). 
12

 Het eerste citaat komt uit het gedicht ‘Voor zover het oog reikt’ (VG p.303) en het tweede citaat bestaat uit de 

eerste vier versregels van het gedicht ‘Uit hetzelfde gebied afkomstig’ (VG p.312). VG is de afkorting van 

Verzamelde Gedichten, wat de titel is van de eerste afdeling uit Hans Faverey: Gedichten 1962-1990 (2010). De 

titel van de tweede afdeling is Nagelaten Gedichten. 
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Globaal vallen er drie verschillende leeswijzen te definiëren: sommige critici nemen de tekst als 

uitgangspunt voor hun interpretatie, andere de lezer en een derde partij combineert de 

werkgerichte met de lezersgerichte methode. In dit hoofdstuk laat ik, zonder daarbij 

volledigheid na te streven, enkele vertegenwoordigers van de verschillende leeswijzen aan het 

woord.13 Vervolgens zal ik per leeswijze illustreren tot wat voor resultaten deze in de praktijk 

leidt. 

 

§ 1.1 Werkgerichte invalshoek 

 

Onderzoekers die voor een ‘werkgerichte’ aanpak kiezen, nemen de tekst als enige uitgangspunt. 

Zij proberen zich bij het interpreteren zo min mogelijk te laten beïnvloeden door buitentekstuele 

noties als beeldvorming, contextuele informatie of receptiegegevens. In plaats daarvan 

concentreren ze zich op het zogenaamde close reading, oftewel het minutieus lezen van de tekst.  

 

De grondslagen van de werkgerichte traditie zijn door de Wimsatt en Beardsley samengevat in 

hun essay ‘The Intentional Fallacy’ (1954).14 Hierin presenteren de twee New Critics een aantal 

richtlijnen voor de interpretatie en evaluatie van literaire werken. Een van hun uitgangspunten 

is dat het gedicht een zelfstandig artefact is. Voor het bereiken van een objectieve kritiek mag de 

lezer zich daarom bij het interpreteren niet beroepen op biografische informatie of intentionele 

vooronderstellingen. De interpreet doet er daarentegen beter aan zich te beperken tot ‘internal 

evidence’, zoals de semantische en syntactische bijzonderheden van het gedicht en algemeen 

gedeelde kennis over taalregels of woordbetekenissen. Ook de leeservaring moet met grote 

terughoudendheid beschouwd worden, wil men zich tenminste niet schuldig maken aan de 

zogenaamde ‘Affective Fallacy’: “a confusion between the poem and its results (what it is and 

what it does).”15 

 

Binnen de hedendaagse literatuurstudie is de benadering van de New Critics is nog steeds 

usance. Gaston Franssen illustreert de blijvende aantrekkelijkheid van de werkinterne methode 

door te wijzen op een aantal sterk ergocentrisch georiënteerde proefschriften, overzichtswerken 

en handboeken.16 Daarnaast geeft hij voorbeelden van literatuuronderzoekers die de lezer in 

                                                
13

 Voor een uitgebreider overzicht van vertegenwoordigers van de verschillende leeswijzen zie: Franssen (2008) 

p.16-24. Het door mij gegeven overzicht is een verkorte versie hiervan. 
14 Wimsatt en Beardsley (1954a). 
15

 Wimsatt en Bearsley (1954b) p.21. 
16

 Franssen (2008) p.18. 



11 
 

theorie als uitgangspunt nemen, maar in de praktijk toch de voorkeur geven aan de analyse van 

de tekst.17  

 

1.1a De werkgerichte benadering in de praktijk 

 

De (de)constructieve lezing 

 

Binnen de tekstgerichte benadering zijn tot slot nog twee verschillende leeswijzen te 

onderscheiden: de deconstructieve en de constructieve. In ‘Hans Faverey: een (de)constructie’ 

past Paul Claes beide leeswijzen na elkaar toe op hetzelfde gedicht van Faverey, namelijk ‘in 

memoriam P. van Delft’.18 Waar de meeste interpretatoren volgens Claes een constructieve 

lezing toepassen, die eruit bestaat dat zij proberen het bekende te herkennen en het onbekende 

met het bekende in overeenstemming te brengen, is het ook mogelijk om op een deconstructieve 

manier te lezen. De laatste aanpak heeft als doel aan te tonen hoe een tekst van andere teksten 

verschilt. De tekst wordt in deze lezing opgevat als transformatie, niet alleen van die andere 

teksten, maar ook van de leesconventie zelf. 

 

Wanneer Claes constructief te werk gaat, interpreteert hij het gedicht als biografisch funerair 

gedicht waarin de antieke driedeling ‘klacht – lof – troost’ te herkennen is. In zijn 

deconstructieve lezing ondermijnt hij zijn zojuist toegepaste aanpak: hij geeft toe te veel 

onbewezen vooronderstellingen gemaakt te hebben en toont aan hoe willekeurig een 

biografische lezing altijd moet blijven. Bij zijn deconstructieve lezing gaat Claes anders te werk: 

hij wil de citaten “in hun volle vreemdheid” tonen.19 Aangekomen bij de conclusie blijkt echter 

ook deze lezing geen bevredigende resultaten op te leveren. Claes ontkomt er niet aan een thema 

te signaleren, en ondermijnt daarmee de mogelijkheid tot deconstructief lezen: 

 

Hier zou dus een besluit moeten komen. Maar wat kan het besluit zijn van een deconstructie? Een 

constructie? Terug naar het gedicht dus. Een gedicht ter herinnering. Herinnering aan wat aan-

/afwezig is. (…) Dood. Da capo.20 

 

Zoals we zullen zien verkiest het overgrote deel van de critici een constructieve lezing boven een 

deconstructieve.21  

                                                
17

 Franssen (2008) p.18. 
18 Claes (1988).  
19

 Idem p.94. 
20

 Idem p.102. 
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Ook binnen de recensenten en critici die constructief lezen zijn verschillen. De aandacht die zij 

hechten aan formele tekstaspecten verschilt: sommige critici (zoals Jurrie Zaat en Rein Bloem) 

leggen de nadruk op het beschrijven van wat er letterlijk staat, op de manier waarop Faverey de 

taal gebruikt, terwijl anderen vorm en inhoud nadrukkelijk met elkaar in verbinding brengen 

(zoals Yra van Dijk). In de volgende paragraaf komen beide soorten critici, de tekstanalytici en 

de thematici, aan bod. Het onderscheid tussen dezen is gradueel, niet absoluut: zoals we zullen 

zien trekken tekstanalytici niet zelden thematische conclusies en beroepen thematici zich op 

hun beurt in meer of mindere mate op formele tekstaspecten om hun interpretaties kracht bij te 

zetten. 

 

Tekstanalytici en thematici 

 

De eerste tekstanalyserende criticus die ik bespreek is de criticus die als eerste probeerde lezers 

enthousiast te maken voor Favereys poëzie: Rein Bloem. In ‘Wat er toe doende: over het lezen 

van Hans Faverey’ propagandeert hij de poëzie van Faverey.22 Bloem poogt door middel van 

tekstanalyse duidelijk te maken dat Favereys gedichten niet zo moeilijk zijn als vaak wordt 

aangenomen: de dichter gebruikt volgens hem weinig moeilijke woorden (“en als ze voorkomen 

zijn ze snel opzoekbaar”23), er zijn geen ingewikkelde taalconstructies die ontleed moeten 

worden en de bundel Gedichten [1968] kan gezien worden als een eenheid van werken 

waarbinnen alle gedichten blijken te verlopen volgens een grondstructuur: 

 

er wordt een zelfstandig gegeven (naamwoord, woordgroep, zinsdeel zonder persoonsvorm) dat 

 moeilijk thuis is te brengen, plompverloren, in de aanhef geplaatst; dat gegeven wordt 

onmiddellijk losgekoppeld door witregel en leestekens (haakjes, gedachtenstreepjes); in het 

volgend stadium wordt  overwogen (vragend, gebiedend, combinerend, associërend, wikkend en 

wegend) wat met die zelfstandigheid te doen zou zijn; het antwoord blijft uit of leidt tot niets; het 

gegeven kan weg.24 

 

Hoewel Bloem in een enkele zin een poging tot thematische karakterisering van Faverey doet, 

                                                                                                                                                   
21

 Voor zover ik heb kunnen nagaan is Jurrie Zaat de enige die consistent deconstructief leest: hij toont aan wat 

er uitzonderlijk is aan de manier waarop Favereys met taal omgaat, zonder daarbij diepere betekenissen of 

thema’s in zijn gedichten te ontwaren. 
22

 Bloem (1982). Het is in dit hoofdstuk enkel mijn bedoeling om te illustreren hoe een tekstanalytische lezing 

van Faverey in zijn werk gaat. Hoewel er punten zijn waarop ik het met Bloem oneens ben, zal ik daarom niet 

hier met hem in discussie gaan. Inhoudelijke kritiek op Bloem en andere critici komt in hoofdstuk vier aan bod. 
23

 Idem p.46. 
24

 Idem p.50. 
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ligt de nadruk bij hem op structurele tekstaspecten die telkens terugkeren.25 Bloem pleit ervoor 

om Favereys gedichten niet te lezen als communicatieve uitspraken, maar als bewegingen van 

en naar niets, een ontstaan en een verdwijnen. 

 

Eenzelfde procedé van strikt tekstgericht onderzoek doen volgt Jurrie Zaat. In zijn 

doctoraalscriptie ‘‘In het eigenste vreemdgaande’: Vervreemding in het werk van Hans Faverey’ 

houdt Zaat zich bewust afzijdig van een constructieve, thematische benadering door zich te 

richten op de vormelijke aspecten van de poëzie in Chrysanten, roeiers.26 Zaat beargumenteert 

dat de toename in toegankelijkheid en begrijpelijkheid die aan Favereys derde bundel 

toegeschreven wordt zeer beperkt is door te wijzen op de vele vervreemdingsaspecten die de 

poëzie in die bundel rijk is.27 Onder vervreemdingsaspecten verstaat Zaat bijvoorbeeld 

ongebruikelijke woorden, afwijkende posities van de persoonsvorm, anaforen zonder 

antecedent, het spel met spreekwoorden en gezegdes – allemaal technische kunstgrepen die de 

betekenistoekenning problematiseren. 

 

Hoewel Zaat in zijn onderzoek naar vervreemdingsaspecten in Chrysanten, roeiers klaarblijkelijk 

zeer grondig te werk gegaan is, laat zijn conclusie – net zoals die van Claes toen hij 

deconstructief te werk ging – te wensen over. Na eerder gesuggereerd te hebben dat er zich met 

Chrysanten, roeiers “op zijn minst in de vorm een breuk heeft voorgedaan in het oeuvre van 

Faverey”, wordt die breuk in het evaluerende slot niet geëxpliciteerd noch genoemd.28 In plaats 

daarvan pleit Zaat voor een andere manier van onderzoek, waarbij de nadruk moet liggen “op de 

taal en de wijze waarop Faverey deze vervormt tot zijn hulpmiddel om de lezer te wijzen op zijn 

onvermogen tot begrijpen”.29 Jammer aan Zaats conclusie is bovendien dat hij daarin de 

uitkomsten van dertig jaar poëzieonderzoek naar Faverey al te makkelijk afdoet als “weinig 

vruchtbaar”.30 Het argument dat hij daarvoor aandraagt is even ongefundeerd als 

ongenuanceerd: de constructieve benadering, waarbij uitgegaan wordt van een thematische 

                                                
25

 Op pagina 51 maakt Bloem een korte vergelijking tussen Celan en Faverey waarin hij de poëzie van 

laatstgenoemde “ontologisch te duiden” noemt. In: Bloem (1982). Vijftien jaar na dit artikel legt Bloem in een 

essay in de bundel  Die zo rijk zijn aan zichzelf de nadruk op bepaalde centrale thema’s en motieven. Nieuw in 

die bundel is Bloems aandacht voor het autobiografische gehalte van Favereys werk. In: Groenewegen (1997). 
26

 Zaat (1996/1997). 
27 Een groot gemis aan de scriptie van Zaat is dat er met geen woord over Favereys poëzie vóór Chrysanten, 

roeiers gerept wordt. Hoewel Zaat zich op pagina 12 het volgende afvraagt: “Zijn de eerste twee bundels 

bijvoorbeeld nu werkelijk verschillend van het latere werk, en zo ja, zijn ze dan moeilijker of makkelijker te 

begrijpen?,” doet hij geen poging deze vraag te beantwoorden. Zaat impliceert wel dat Favereys poëzie in 

Chrysanten, roeiers niet ‘begrijpelijker’ of ‘toegankelijker’ is geworden dan diens poëzie in Gedichten [1968] en 

Gedichten 2 omdat er nog steeds veel vervreemdingsaspecten in voorkomen, maar gaat daarbij voorbij aan 

datgene wat voor een vergelijking cruciaal is, namelijk dat er over beide elementen informatie gegeven moet 

worden. 
28 Zaat (1996/1997) p.19. 
29

 Idem p.33. 
30

 Idem p.34. 



14 
 

samenhang tussen de verschillende gedichten, is volgens Zaat niet vruchtbaar en “zelden 

interessant” omdat “het aantal thema’s in de (Nederlandse) poëzie nogal beperkt is”.31  

 

Hoewel vrijwel elke criticus oog heeft voor het unieke en onconventionele karakter van 

Favereys gedichten, is de meest gangbare werkwijze gericht op het signaleren van een bepaalde 

continuïteit en op het vinden van iets bekends – bijvoorbeeld door de herkomst van een citaat te 

achterhalen of een overkoepelend thema te signaleren – waarmee Favereys poëzie verklaard of 

op zijn minst begrepen kan worden.  

 

Dat doet bijvoorbeeld Redbad Fokkema, Zaats scriptiebegeleider over wie hij hoog opgeeft (“de 

enige hoopgevende richting lijkt degene die Fokkema inslaat”32). Fokkema lijkt op het eerste 

gezicht de deconstructieve lezing van Zaat toe te juichen. In zijn handboek Aan de mond van al 

die rivieren schrijft Fokkema: 

 

We zijn kennelijk gewend geraakt aan wat Malcolm Bowie in zijn boek over Mallarmé uit 1978 

‘the art  of being difficult’ noemde. Hoewel we hartstochtelijk uit zijn op betekenisgeving, hebben 

we er geen moeite meer mee dat een waterdichte interpretatie onmogelijk blijft.33 

 

Deze bewering blijkt in de praktijk toch geen stand te houden: wanneer Fokkema het werk van 

Faverey interpreteert, blijkt hij zijn verlangen naar een waterdichte interpretatie niet los te 

kunnen laten. Zijn bespreking van het gedicht ‘Daarom: om de kim.’ leidt al gauw tot een 

thematische conclusie: “In de tweede strofe is de verheffing van het oog boven het water (groei 

naar volwassenheid) tegelijk een toenemende confrontatie met de ondergang. We groeien 

kortom in de richting van de dood.”34 

 

Anders dan Zaat (die Fokkema in zijn scriptie bewust niet inlijfde bij de ‘thematici’) doet 

vermoeden, gaat laatstgenoemde een thematische lezing geenszins uit de weg.35 Fokkema legt 

weliswaar de nadruk op het betekenissuggestieve procedé dat Faverey handhaaft door in te 

gaan op de manier waarop de dichter met taal omgaat (door hem ‘de techniek van het dichten’ 

                                                
31 Zaat (1996/1997) p.6. Ik sluit niet uit dat Zaat ten dele gelijk heeft: er zijn inderdaad een aantal eeuwenoude 

thema’s (zoals liefde en dood) die een constante zijn in vrijwel alle poëzie, Nederlands of anderstalig. Dat wil 

mijns inziens echter niet zeggen dat onderzoek naar de manier waarop een specifieke dichter deze thema’s 

uitwerkt ‘zelden interessant’ is.  
32 Idem p.11. 
33

 Fokkema (1999) p.279. 
34

 Idem p.270-271. 
35

 De werkwijze van de zogenaamde ‘thematici’ wordt door Zaat als volgt gedefinieerd: “Vanuit het al eerder 

genoemde uitgangspunt, dat het oeuvre van Faverey weinig ontwikkeling vertoont en dat de gedichten onderling 

weinig verschillen, wordt een aantal algemene principes en thema’s behandeld en probeert de recensent te 

komen tot een synthese.” In: Zaat (1996/1997) p.6. 



15 
 

genoemd), maar uiteindelijk staan deze linguïstische bevindingen in dienst van een 

overkoepelende, existentiële thematiek: 

 

De observaties vormen een min of meer coherent perspectief waarbinnen aspecten van Favereys 

werk ten minste ten dele zinvol, want functioneel, dat is begrijpelijk kunnen worden gemaakt. Alle 

 ontregelingen van grammatica, van betekenis, van versbouw, van de eventuele verhaallijn, 

kortom het hele scala aan literaire middelen blijkt in dienst te staan van zijn poëticaal-filosofische 

problematiek en ontleent daaraan zijn volstrekte overtuigingskracht. Die overtuigingskracht heeft 

deze poëzie intussen ook te danken aan de coherente ontologie, die in de gedichten te lezen is.36 

 

Een mooi voorbeeld van een overtuigende, constructieve studie waarin visuele, vormelijke 

aspecten van Favereys poëzie gerelateerd worden aan de inhoud, is het proefschrift van Yra van 

Dijk: ‘Leegte, leegte die ademt: Het typografisch wit in de moderne poëzie’.37 Daarin laat zij zien 

dat vorm en inhoud niet los van elkaar gezien kunnen worden door in te gaan op zeven iconische 

functies van het typografisch wit in de poëzie van Faverey. Van Dijk illustreert aan de hand van 

telkens terugkerende elementen in Favereys gedichten hoe verschillende poëticale ideeën en 

thema’s (waaronder letterlijke of existentiële leegte, uitstel en vertraging, de geconstrueerde 

identiteit, het zwijgen en het metafysische) een plaats krijgen in dit wit.  

 

Ook in het eerste boek over Favereys poëzie, de essaybundel Die zo rijk zijn aan zichzelf, worden 

pogingen gedaan door te dringen in Favereys poëzie.38 Tien critici, die allen een of meerdere 

gedichten als uitgangspunt van hun interpretaties nemen, proberen daarin Favereys poëzie 

inzichtelijk te maken. Al hun werkgerichte lezingen zijn erop gericht het bekende te herkennen 

en het onbekende daarmee in overeenstemming te brengen.  

 

§ 1.2 Lezersgerichte invalshoek 

 

 
In tegenstelling tot onderzoekers uit het werkgerichte kamp, zien vertegenwoordigers van de 

lezersgerichte traditie de interpretatie van het literaire werk juist niet als hoofdtaak van de 

                                                
36

 Fokkema (1999) p.277. Opmerkelijk in dit citaat is Fokkema’s gelijkstelling van ‘zinvolle’ aan ‘begrijpelijke’ 

poëzie. Mijns inziens is het discutabel om over poëzie te spreken in termen van ‘zinvolheid’ en ‘functionaliteit’. 

Als ik dan toch een definitie zou moeten geven, zou ik die poëzie ‘functioneel’ noemen die lezers weet te raken, 

en daarvoor is begrijpelijkheid geen criterium: veel van Favereys gedichten ontroeren mij, zonder dat ik de 

illusie heb ze te begrijpen. 
37

 Van Dijk (2006). 
38 Groenewegen (1997). In dit boek staan essays van de volgende tien critici: Hans Groenewegen, Arjen Mulder, 

Martin Reints, Maria van Daalen, Rein Bloem, G.J. Dorleijn, Erik Spinoy, Wiel Kusters, Jean-Paul Den 

Haerynck en C.O. Jellema. 
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literatuurstudie. De theoreticus Culler zweert de ergocentrische analyse zelfs af als legitieme 

literatuurwetenschappelijke bezigheid: 

 

If the critic wishes to produce new and subtle readings, he is at perfect liberty to entertain himself 

in this way, but he should not do so in the belief he is thereby making important contributions to 

the study of literature.39 

 

In zijn artikel ‘Beyond interpretation’ betoogt Culler dat tekstanalyse plaats moet maken voor 

een onderzoek naar de conventies van het lezen van poëzie. Door die conventies te achterhalen 

zou het volgens hem mogelijk moeten zijn uiteindelijk tot een “theory of reading” te komen.40  

 

Binnen de neerlandistiek zijn Fokkema en Ibsch vertegenwoordigers van deze lezersgerichte 

traditie, evenals Verdaasdonk en Van Rees.41 Hun streven naar een literatuurwetenschap die 

zich baseert op empirische toetsing van hypothesen leidt ertoe dat ze een interpretatief gerichte 

literatuurstudie verwerpen. Volgens hen staat ook de ergocentrische literatuuronderzoeker in 

een interpretatieve traditie, terwijl onduidelijk is welke conventies en normen binnen die 

traditie gangbaar zijn. Daardoor komt de betrouwbaarheid van uitspraken in het geding.42  

 

1.2a De lezersgerichte benadering in de praktijk  

 

De lezersgerichte benadering is door Kees van Rees in praktijk gebracht in zijn artikel 

‘Consensusvorming in de literatuurwetenschap’.43 In dit artikel verdedigt Van Rees de stelling 

dat overeenstemming over de aard en kwaliteit van literaire werken (met als specifieke casus de 

poëzie van Hans Faverey) enkel tot stand komt door buitentekstuele factoren, waarvan de 

meningen van gezaghebbende critici de belangrijkste zijn. 

 

Na beargumenteerd te hebben dat een literatuuropvatting een geheel van normatieve 

stellingnames is en dat er derhalve geen logisch en empirisch verband is tussen interpretatieve 

of beschrijvende beweringen en de daaruit voortvloeiende evaluatieve eindoordelen, poogt Van 

Rees “de onjuistheid van de continuümthese” aan te tonen.44 Daarmee bestrijdt hij de 

                                                
39 Culler (1992) geciteerd in Franssen (2008) p.20. 
40

 Idem. 
41

 Fokkema en Ibsch (1992) p.57-65. 
42

 Ik ontleen deze informatie aan: Franssen (2008) p.21. Een uitgebreider overzicht van representanten van de 

verschillende benaderingen is in dit proefschrift te vinden. 
43

 Van Rees (1985). 
44

 Idem p.59. 
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(doorgaans impliciete) claim van tekstgerichte critici dat zij over het vermogen beschikken om 

teksteigenschappen aan te wijzen die kunnen gelden als goede gronden ter ondersteuning van 

het oordeel over de waarde van een literair werk. Van Rees stelt vast dat het ontbreken van een 

instrument om intrinsieke eigenschappen en kwaliteit van een literair werk vast te stellen 

allerminst een beletsel vormt voor het bereiken van “betrekkelijke eenstemmigheid” tussen 

critici en recensenten.45  

 

Die eenstemmigheid wordt volgens Van Rees bepaald door gezaghebbende recensenten wier 

uitspraken door andere critici worden bijgevallen en overgenomen.46 Is de reputatie van een 

auteur gegroeid en zijn steeds meer critici het eens geworden over de aard van diens werk, dan 

hebben dissidenten volgens Van Rees geen andere keus dan zich daarbij aan te sluiten of te 

zwijgen.  

 

 

§ 1.3 Werk- en lezersgericht 

 

 
Er is tot slot een derde traditie, die erin slaagt de werkgerichte aanpak te combineren met de 

lezersgerichte insteek. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van deze traditie is Fish.47 

Net als Verdaasdonk en Van Rees betoogt hij dat elke lezer allerlei interpretatieve beslissingen 

heeft genomen nog voordat hij één letter van het literaire werk gelezen heeft. Zo zal de lezer, 

zonder zich daar altijd bewust van te zijn, afhankelijk van zijn voorkennis al vastgesteld hebben 

dat het werk tot een bepaald genre behoort, dat het in een bepaalde context moet worden bezien 

enzovoorts. Het literaire werk is zo bezien niet het startpunt van de interpretatie, maar het 

product ervan. 

 

In tegenstelling tot Verdaasdonk en Van Rees beweert Fish niet dat de interpretatie van literaire 

werken per definitie willekeurig is. Volgens hem wordt een interpretatie altijd aangestuurd en 

gereguleerd door een ‘interpretive community’.48 Dat een lezer altijd deel uitmaakt van een 

verzameling lezers die een specifieke literatuuropvatting delen (een zogenaamde 

interpretatieve gemeenschap) zorgt ervoor dat betekenismogelijkheden binnen de grenzen van 

                                                
45

 Van Rees (1985) p.64. 
46 Die bijval hangt volgens Van Rees af van het gewicht van de recensent (zijn reputatie in de wereld van de 

kritiek). Het relatieve gewicht van een criticus is de mate van zijn bevoegdheid, die gemeten kan worden aan 

onder andere de hand van zijn vooropleiding, de frequentie waarmee hij publiceert, het belang van het blad 

waarin hij publiceert en de tijd gedurende welke hij als recensent actief is. Zie voor commentaar op het stuk van 

Van Rees: Zaat (1996/1997).  
47

 Fish (1982). 
48

 Fish (1982) geciteerd in Franssen (2008) p.22. 
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die gemeenschap worden beperkt. Overeenstemming over specifieke interpretaties kan dus wel 

degelijk tot stand komen, en hoeft niet afgeschaft te worden zoals Verdaasdonk en Van Rees 

voorstellen. Discussie over interpretaties is mogelijk, mits de lezer zich ervan bewust is dat hij 

deel uitmaakt van een interpretatieve gemeenschap.  

 

Binnen het Nederlands taalgebied stelt Oversteegen in zijn boek Beperkingen (1982) dat de 

lezing van een literair werk zich altijd zal conformeren aan conventionele leeswijzen. In 

Anastasio en de schaal van Richter (1986) analyseert hij zijn eigen lectuur en toont hij aan hoe 

leeswijzen die beïnvloeden.49 Tot slot is Meijers studie De lust tot lezen (1988) relevant. Daarin 

pleit zij voor een “zelfreflexieve interpretatie”, die “de voorwaarden en de conventies van 

betekenisgeving meedenkt in die betekenisgeving zelf”.50 

 

1.3a De werk- en lezersgerichte benadering in de praktijk 

 

 
Binnen de Favereyreceptie is Paul Claus de enige criticus die een werkgerichte aanpak 

combineert met een lezersgerichte insteek.51 Zoals we aan het begin van dit hoofdstuk hebben 

gezien, past Claes twee verschillende leeswijzen toe op Favereys gedicht ‘In memoriam P. van 

Delft’. Claes illustreert hoe de lezer allerlei interpretatieve beslissingen neemt op basis van zijn 

voorkennis en toont – met name in zijn constructieve lezing waarin hij uit het ‘in memoriam’ uit 

de titel afleidt dat het een funerair gedicht is – dat een literair werk zich altijd conformeert aan 

conventionele leeswijzen. Van alle critici is Claes de enige die zijn eigen leeswijze expliciet 

benoemt en de zwakke plekken daarvan blootlegt.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                
49

 Oversteegen (1982a) en (1982b). 
50 Meijer (1988) p.57.  
51

 Claes (1988). Geen van de andere critici ontkent dat zij een specifieke leeswijze gekozen hebben, maar er is op 

Claes na ook geen enkele criticus die zijn keuze expliciteert en met argumenten onderbouwt. 
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Hoofdstuk 2: Ontwikkeling volgens de receptie 

 

 

 “Ik kan het nu beter dan vroeger. Woorden als ‘zich’ of ‘niets’ hoef ik niet meer zo vaak te 

 gebruiken. […] Mijn gedichten zijn geleidelijk iets langer geworden. Er gebeurt dus meer.  

 Er zit meer betekenis in. Sommige mensen raken er zelfs door ontroerd.” – Hans Faverey52 

 

Zoals ik in de inleiding al stelde, wordt de ontwikkeling binnen Favereys oeuvre op verschillende 

manieren gekarakteriseerd. In dit hoofdstuk laat ik enkele werkgerichte critici die zich 

uitgelaten hebben over zijn ontwikkeling aan het woord. Daaruit zal ten eerste blijken dat zij 

uiteenlopende meningen hebben over welke bundel een omslag markeert: waar de meesten 

Chrysanten, roeiers als omslagpunt noemen, zijn anderen ervan overtuigd dat er pas in Het 

ontbrokene een discontinuïteit in Favereys manier van dichten zichtbaar wordt. In de eerste 

twee paragrafen van dit hoofdstuk ligt de nadruk op de verschillen die de critici signaleren 

tussen ofwel de beide bundels Gedichten en Chrysanten, roeiers (§ 2.1), ofwel tussen Het 

ontbrokene en alle bundels daarvoor (§ 2.2). In paragraaf 3 zal ik aan de hand van alle genoemde 

standpunten een algemene ontwikkeling schetsen, om tot slot in paragraaf 4 te focussen op de 

consensus. Daaruit zal blijken dat er ondanks de gesignaleerde verschuivingen binnen Favereys 

oeuvre toch een soort common sense-kennis over zijn werk bestaat, die ertoe leidt dat hij te boek 

staat als een ‘autonome’ en ‘taalgerichte’ dichter.  

 

§ 2.1 Vergelijking Gedichten en Chrysanten, roeiers  

 

In 1977 verscheen Favereys derde bundel: Chrysanten, roeiers. Deze bundel, waarin hij “zich zou 

verwijderen van de in zichzelf gekeerde zegging van zijn eerste twee bundels naar een meer 

toegankelijker, Van Ostaijen-achtiger soort poëzie”, betekende Favereys doorbraak.53 Critici als 

Bernlef en Van Deel, die tot dan toe sceptisch stonden tegenover Favereys poëzie, gingen om en 

het aantal positieve recensies nam toe. Chrysanten, roeiers werd bovendien bekroond met de Jan 

Campertprijs. Waar beide voorgaande bundels Gedichten verramsjt werden, moest Favereys 

derde bundel zelfs herdrukt worden. 

 

Vrijwel onmiddellijk nadat Chrysanten, roeiers verschenen was, merkten meerdere recensenten 

verschillen op tussen deze bundel en de voorgaande twee. Die gesignaleerde verschillen lopen 
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 Middag (1991) p.9. 
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uiteen van in het oog springende observaties (zoals het feit dat de dertien cycli uit Chrysanten, 

roeiers titels hebben) tot fundamentelere verschillen binnen de poëzie.54 Zo stelt Rein Bloem dat 

Favereys werkterrein in zijn derde bundel meer open ligt dan in beide bundels Gedichten:  

 

 De toen al normale zinsbouw wordt niet langer onderbroken door oneigenlijke haakjes, spaties, 

 leestekens en bizarre neologismen. De processen zijn in hun klassieke bouw goed te volgen, de 

 variaties op steeds dezelfde thema’s geven de lezer alle tijd. 55 

 

Tom van Deel, die eerst sceptisch en met onbegrip tegenover Favereys werk stond, toont zich na 

het verschijnen van Chrysanten, roeiers een vurig bewonderaar. In deze derde bundel, die 

volgens Van Deel “toegankelijker, of zo men wil: menselijker” is, maakt Faverey verbanden 

zichtbaarder dan tevoren, terwijl hij in zijn eerste twee dichtbundels “de zuivere lyriek, het 

creëren en afbreken van een tekst, te technisch opvatte.”56 Ook Bernlef, die in een eerder artikel 

nog stelde dat Favereys manier van dichten “het opheffen van de poëzie” betekende, is na het 

lezen van Chrysanten, roeiers aanzienlijk positiever.57 De derde bundel is volgens hem “minder 

streng, minder theoretisch ben je geneigd te zeggen, dan de vorigen.”58 

 

Drie jaar later, in 1980, beschrijft J.K. Poll een soortgelijk verschil. Waar deze criticus zich in de 

eerste twee bundels nog “stoort” aan woordspelingen die “een kinderachtige draai” aan het 

gedicht geven en aan “het grote aantal termen uit wetenschappelijk jargon en de opeenstapeling 

van ongelijksoortige beelden en begrippen waar, zo te zien, verder niets mee wordt gedaan”, 

daar vindt hij de gedichten in Chrysanten, roeiers “zorgvuldiger doordacht” en meer tot 

samenhangende gehelen gemaakt.59 Het lijkt er volgens Poll op dat Faverey zijn eigen 

symbolentaal in Chrysanten, roeiers beter dan tevoren beheerst en daardoor toegankelijker 

schrijft. Jan Kuijper is in 1986 eveneens van mening dat Faverey sinds Chrysanten, roeiers beter 

te begrijpen is. In Favereys derde bundel en de bundels die daarop volgen zet de dichter volgens 

hem “een enkele stap in de richting van denkbare en zelfs bestaande werkelijkheden; is zijn 

persoonlijke oogmerk ongetwijfeld uitbreiding van zijn werkterrein geweest, het publiek heeft 

hij op ongedwongen wijze de mogelijkheid gegeven de ijle hoogten van zijn eerste bundels op 

                                                
54

 De observatie over de titels komt uit: Fens (1977). Fens stelt ook dat Chrysanten, roeiers “in tegenstelling tot 

Favereys vorige bundels, die resp. Gedichten 1 en 2 heten” een titel heeft.  Waarschijnlijk bedoelt hij: een titel 

die meer aan de verbeelding overlaat dan ‘Gedichten’. 
55

 Bloem (1977). 
56

 Van Deel (1977). 
57

 In zijn artikel ‘De bomen en het bos’ schrijft Bernlef: “Deze manier van dichten betekent tevens het opheffen 

van de poëzie omdat zij zichzelf noch de lezer enige speelruimte toelaat.” In: Bernlef (1970) p.73. 
58

 Bernlef (1977). 
59

 Poll (1980) p.177. 
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eigen kracht te bereiken.”60 In hetzelfde jaar schrijft Van Minnen dat Favereys gedichten sinds 

Chrysanten, roeiers “hun plankenkoorts verloren”: “Steeds minder lijkt de woordinhoud 

ondergeschikt aan andere aspecten van de taal, steeds minder ook wordt er uitsluitend een 

proces van ontstaan en verdwijnen gevisualiseerd, en steeds vaker mag een gedicht tevens een 

bouwsel van betekenissen en verwijzingen zijn.”61 

 

Ook Guus Middag, die in 1991 Favereys hele oeuvre kan overzien, stelt retrospectief vast dat 

Favereys poëzie in Chrysanten, roeiers veranderde. In zijn omvangrijke overzichtsartikel getiteld 

‘Hans Faverey’ legt hij uit op welke manier Chrysanten, roeiers zich van de voorgaande twee 

bundels Gedichten onderscheidt. Middag stelt vast dat de verwijzingen naar de wereld buiten het 

gedicht in Favereys derde bundel toenemen: er zijn meer verwijzingen (bijvoorbeeld in de titels 

van de reeksen: ‘Hommage à Hercules Seghers’, ‘Hommage à Sapho’ en ‘Hommage à François 

Couperin’) en er is een gedicht dat volgens Middag duidelijk gesitueerd is in de Tweede 

Wereldoorlog (‘Meneer Lipinski’).62  

 

Overigens begon de ontwikkeling naar een poëzie die minder hermetisch (en daardoor 

toegankelijker en opener) was volgens sommige critici al eerder, namelijk in Gedichten 2 (1972). 

Anton Korteweg, Rein Bloem en Wam de Moor stellen in de jaren 1972-1973 vast dat in 

Favereys tweede bundel meer herkenbare elementen zitten die als aanknopingspunt voor de 

lezer kunnen dienen, en dat er meer samenhang tussen de gedichten onderling is.63 Korteweg is 

van mening dat de speelruimte die Faverey de lezer laat in Gedichten 2 “gelukkig iets kleiner is 

dan doorgaans in z’n debuut, omdat de erin opgeroepen situaties beter herkenbaar zijn”.64 

Volgens Bloem leidt de onderverdeling in reeksen met titels ertoe dat “samenhangen, thema’s en 

strukturen minder willekeurig zijn na te gaan”.65 Bovendien zijn Favereys zinnen volgens hem in 

Gedichten 2 ‘losser’ geworden: veel grepen uit de alledaagse omgangstaal die een schijn van 

communicatie geven. Ook De Moor is van mening dat de samenhang binnen Favereys gedichten 

in Gedichten 2 is toegenomen ten opzichte van de bundel ervoor. Het gevolg hiervan is volgens 

De Moor dat de gedichten beter te volgen zijn. 

 

§ 2.2 Vergelijking Het ontbrokene en alle voorgaande bundels 

 

                                                
60 Kuijper (1986) p.190. 
61

 Van Minnen (1986). 
62

 Anders dan de Bloem, Bernlef, Van Deel, Poll, Van Minnen en Kuijper meent Middag dat de toegankelijkheid 

van Favereys gedichten in Chrysanten, roeiers misleidend is. Zie hierover voetnoot 6. 
63 Korteweg (1973), Bloem (1972) en De Moor (1972). 
64

 Korteweg (1973). 
65

 Idem.  
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Het ontbrokene (1990), Favereys laatste bundel, uitgebracht in het jaar dat hij stierf, wordt door 

verscheidene critici als zijn meest toegankelijke gezien. Dit relatief toegankelijke karakter wordt 

op verschillende manieren verklaard: sommigen menen dat Faverey in deze bundel minder 

abstract is geworden en dat hij in plaats daarvan nu woorden, beelden en thema’s gebruikt die 

voor de lezer herkenbaar zijn en die er dankzij hun universaliteit beter in slagen een bepaald 

gevoel op te roepen.66 Anderen zijn van mening dat deze bundel in zijn verscheidenheid het 

beste van Favereys poëzie bevat: zowel anekdotische gedichten als “zuivere, verheven 

raadsels”.67 Waar de lezer Favereys eerdere gedichten trachtte te interpreteren, kan hij diens 

poëzie nu ondergaan.  

 

Hoe kan het dat Favereys gedichten in Het ontbrokene minder abstract worden gevonden dan in 

de rest van zijn oeuvre? Een antwoord op deze vraag wordt door vrijwel elke criticus gezocht 

(en gevonden) in de persoonlijke levensomstandigheden waaronder de bundel geschreven is.68 

Dat Faverey tijdens het schrijven wist dat hij niet meer lang te leven had, is een gegeven dat zelfs 

voor de op tekstuele aspecten gerichte critici meespeelt bij hun kwalificatie van Het ontbrokene.  

 

Toegankelijke poëzie blijkt dikwijls als synoniem voor persoonlijke poëzie gebruikt te worden, 

zo ook door Jaap Goedegebuure: 

 

Sinds het overlijden van Hans Faverey zijn pas twee weken verstreken, maar mij lijkt het alsof de 

dood zijn vaak zo ondoordringbaar geachte poëzie heeft verhelderd… Toen de dood steeds 

hoorbaarder met zijn hoef ging schrapen, won Faverey’s poëzie aan directheid en helderheid. De 

zes gedichten die de bundel besluiten, horen tot het meest inzichtelijke […] van wat hij omtrent 

zijn leven en streven als  dichter aan het papier heeft toevertrouwd.69 

 

De redenatie van Guus Middag is vergelijkbaar met die van Goedegebuure. Middag constateert 

allereerst dat in Het ontbrokene vele doodsbeelden zijn aan te treffen, en trekt daaruit 

vervolgens de conclusie dat Faverey in Het onbrokene, “geschreven in de wetenschap dat hij 

spoedig zou sterven”, “onomwondener dan ooit” is.70 Volgens Middag onttrekt Favereys laatste 

bundel zich aan de rest van zijn oeuvre omdat daarin “het verzet tegen de dood in een aantal 

                                                
66 Zo stellen Houët en Zeeman dat de beelden die Faverey in zijn laatste bundel gebruikt “voller en veelsoortiger 

dan ooit eerder” zijn. In: Houët en Zeeman (1990). 
67

 Middag (1990). 
68

 Zo stelt Erik Menkveld: “In Het ontbrokene ziet Faverey zijn dood onder ogen en rondt hij zijn oeuvre 

nadrukkelijk af.” In: Menkveld (2010). 
69

 Goedegebuure (1990).  
70

 Middag (1990). 
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aangrijpend persoonlijke gedichten is opgegeven”.71 Om die reden zou Het ontbrokene volgens 

de criticus “wel eens de meest toegankelijke bundel van Hans Faverey” kunnen zijn.72 

 

Commentaar op de conclusie van Middag werd geleverd door Marc Reugebrink. Mijns inziens 

terecht wijst Reugebrink erop dat het gelijkstellen van toegankelijke poëzie aan persoonlijke 

poëzie nogal problematisch is: 

 

…en stelt de recensent in kwestie [=Guus Middag, CM] dus eigenlijk dat poëzie pas werkelijk 

toegankelijk wordt op het moment dat de dichter in de alledaagse werkelijkheid heeft 

waargemaakt wat hij in zijn poëzie beschreef, - een twijfelachtig, en in dit specifieke geval zelfs 

abject standpunt: Favereys dood wordt hier in zekere zin tot voorwaarde voor de 

toegankelijkheid van zijn poëzie gemaakt.73 

 

Zelf is Reugebrink van mening dat Het ontbrokene gezien moet worden in het licht van Favereys 

totale oeuvre. Die aanpak leidt tot de nogal revolutionaire conclusie dat Favereys laatste 

dichtbundel geen deel meer van dat oeuvre uitmaakt: waar zijn poëzie tot dan toe “de dood in de 

ogen kijkt en zich niet gewonnen geeft”, daar overheerst in Het ontbrokene volgens Reugebrink 

“de gedachte dat de mens tegenover de dood niets meer kan uitrichten”.74 Deze “overgave aan de 

dood” herinnert de lezers voortdurend aan de omstandigheden waaronder de bundel tot stand 

kwam en die discontinuïteit maakt “dat Het ontbrokene een oeuvre afrondt waartoe het zelf niet 

meer behoort.”75 

 

Dat Het ontbrokene geen deel uitmaakt van Favereys oeuvre lijkt mij om een aantal redenen een 

onhoudbare stelling. In de eerste plaats is het er evidente tegenargument dat de bundel 

uitgebracht is met toestemming van Faverey, die hem (net als alle voorafgaande bundels) 

geschreven heeft met het oog op publicatie. Favereys lichamelijke conditie was weliswaar 

verslechterd – zodanig zelfs dat hij op Poetry International, waar een vertaalproject aan zijn 

werk gewijd was, alleen nog kon optreden via een filmopname – maar met zijn geestelijke 

gesteldheid was niets mis. Bovendien doet Reugebrink in feite hetzelfde wat hij Middag verwijt: 

waar laatstgenoemde Het ontbrokene de toegankelijkste bundel noemt op basis van persoonlijke 

gegevens, daar verwerpt Reugebrink de bundel op grond van dezelfde, persoonlijke argumenten. 
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Ad Zuiderent laat zich een stuk genuanceerder uit over Het ontbrokene. Hij stelt vast dat omvang 

en titel de bundel het karakter geven “van een aanvulling achteraf op het oeuvre” en dat uit de 

verleden tijd (de bundel heet niet Het ontbrekende maar Het ontbrokene) bovendien opgemaakt 

kan worden dat de bundel net zo goed postuum had kunnen verschijnen.76 “Toch is dat maar ten 

dele waar,” vervolgt Zuiderent zijn betoog.77 “Natuurlijk, wie gedichten schrijft in de wetenschap 

dat hij niet meer lang zal leven, weet inmiddels zeker dat zijn gedichten hem zullen overleven. 

Maar het verschil tussen die specifieke zekerheid en het besef dat vrijwel alle gedichten en alle 

dichters vergezelt, is maar gradueel. Postumiteit, doordrongenheid van het besef dat de grens 

van de dood overschreden wordt, is een kenmerk van alle goede poëzie.”78 

 

§ 2.3 Algemene ontwikkeling 

 

Alle door mij genoemde critici, zowel zij die Chrysanten, roeiers als zij die Het ontbrokene als 

omslagpunt beschouwen, zijn het erover eens dat zich in Favereys oeuvre een ontwikkeling 

voorgedaan heeft. De algemene strekking is dat Favereys gedichten ‘opener’ en toegankelijker 

geworden zijn, en daardoor beter te begrijpen. Voor deze toegenomen toegankelijkheid worden 

verschillende verklaringen gegeven. Zo meent Anbeek dat Favereys latere werk toegankelijker is 

“in die zin dat het duidelijker wordt van welke teksten hij gebruik maakt”, terwijl volgens 

Middag de verandering die er in Favereys stijl is opgetreden belangrijker is: “Faverey is in de 

loop van zijn oeuvre veel spreektaliger, alledaagser en laconieker geworden.”79 

 

Het puur ‘talige’ aspect, dat vooral in Favereys eerste twee bundels de overhand heeft, neemt 

volgens Anbeek, Brems en Van Dijk in de loop van zijn oeuvre af en maakt plaats voor 

herkenbaar materiaal. Beide literatuurwetenschappers en Van Dijk ontkennen niet dat Faverey 

een talige dichter is, maar nuanceren dat beeld door erop te wijzen dat het in zijn werk juist gaat 

om de relatie tussen taal en werkelijkheid (ofwel: tussen de woorden en de dingen). Het gaat bij 

Faverey dus niet alleen om irrationele woordreeksen “die soms alleen door de klank worden 

voortgestuwd”.80 

 

Volgens Brems moet de tegenstelling tussen poëzie die betrokken is op het leven en de 

werkelijkheid en daartegenover een dichtkunst die zich beperkt tot een spel met taal sterk 
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genuanceerd worden.81 Wel heeft er volgens Brems tussen 1985 en 1995 een 

‘accentverschuiving’ plaatsgevonden: 

 

Wél kan men vaststellen dat er tussen 1985 en 1995 een accentverschuiving plaatsvindt, zowel in 

de poëzieproductie zelf als in de voorkeuren van kritiek en publiek, naar een toegankelijker, 

losser en lichter, meer op herkenning en emoties gerichte poëzie. Die tendens is merkbaar in de 

ontwikkeling van dichters die als zeer ‘talig’ te boek stonden, zoals Kouwenaar en Faverey.’82 

 

Van Dijk noemt Favereys vroege gedichten eveneens de meest ‘talige’. Volgens haar maken deze 

gedichten later plaats voor langere gedichten die ‘opener’ zijn: 

 

Daarin [=in de vroege gedichten, CM] wordt vaak expliciet iets gezegd over de taal en bovendien 

lijken de gedichten op ‘dingen’ van taal. Het zijn meestal korte gedichten die door hun circulaire 

structuur iets onaantastbaars hebben. Taal moet daarin metaal worden, een hard materiaal dat in 

de vroege gedichten zo nu en dan genoemd wordt. Later maken die plaats voor langere en meer 

‘open’ gevoelens, die meer weg hebben van filosofische reflecties op gevoelens en ervaringen. Een 

ander verschil is dat er in die latere gedichten vaker een echec van die taal en dus van de poëzie 

aan de orde is, of dat in ieder geval de vraag wordt gesteld naar het slagen van de poëtische opzet. 

83 

 

Van Dijks stelling dat het beeld van Faverey als puur ‘talige’ dichter later genuanceerd is, klopt.84 

Desalniettemin bestaat er een zekere consensus over wat voor soort gedichten Faverey schrijft, 

waarbij bepaalde gemeenplaatsen keer op keer terugkomen: zijn poëzie heet dan ‘talig’ en 

‘autonoom’ te zijn. 

 

§ 2.4 Consensus 

 

 
Ondanks de meningsverschillen over welke bundel een omslag in Favereys oeuvre markeert en 

de zojuist genoemde nuanceringen, bestaat er consensus over wat voor gedichten Faverey 

schrijft. Critici die verschillen noemen, relativeren die naderhand. Zo stelt Bernlef dat 

Chrysanten, roeiers weliswaar “minder streng” is dan beide bundels Gedichten, maar voegt hij er 

daarna aan toe dat Faverey alsnog geen persoonlijke poëzie schrijft: bekentenissen of 
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ontboezemingen komen in zijn poëzie niet voor.85 Fens schrijft over het gedicht ‘Meneer 

Lipinski’ (uit Chrysanten, roeiers) dat daarin een concrete, kennelijke oorlogssituatie wordt 

opgeroepen, maar benadrukt vervolgens dat dit gedicht een uitzondering is “na lezing van de 

voorgaande gedichten, die vaak weinig concreets, dat wil zeggen direct tastbaar en herkenbaar 

hebben.”86 Stefaan van den Bremt stelt vast dat gedichten uit Favereys derde bundel voor hem 

“nog even ontoegankelijk” blijven, ook na de zoveelste herlezing.87 Hoewel geen enkele criticus 

ontkent dat er verschillen zijn tussen Favereys eerste en laatste bundel, wordt het belang van 

die verschillen vaak ondergeschikt gemaakt aan de overeenkomsten. “Faverey is zichzelf trouw 

gebleven”, heet het dan.88 Of: “Hij schreef in zekere zin altijd hetzelfde gedicht.”89  

 

Ook Guus Middag is van mening dat Faverey altijd “min of meer hetzelfde gedicht, onafhankelijk 

van eventuele gegevens” schrijft.90 Daarbij legt Middag de nadruk op een aspect dat (impliciet of 

expliciet) in veel beschouwingen benadrukt wordt: het autonome. Over het gedicht over acht 

roeiers die alsmaar verder landinwaarts roeien schrijft Middag: 

 

Er gebeurt wel iets, er wordt wel een beweging gemaakt, maar die voltrekt zich eigenlijk alleen in 

taal. Wie die beweging wil ondergaan moet het gedicht lezen – en wat dit autonome aspect 

aangaat is er in vergelijking met de eerste twee bundels niet wezenlijk iets veranderd.91 

 

Wie op zoek gaat naar een omschrijving van Favereys imago of poëtica, hoeft niet lang te zoeken 

voor hij op het woord ‘autonoom’ stuit. Enkele voorbeelden: Hilda van Neck-Yoder stelt vast dat 

Faverey bekend staat als een van de grootste dichters van deze eeuw, maar ook als een “lastig en 

moeilijk dichter”, wiens werk gekarakteriseerd wordt als “taalgericht en autonoom”; volgens 

Guus Middag kan Faverey met recht “gezien worden als onze allergrootste autonome dichter, 

werkend in de door Mallarmé ingezette traditie van de zuivere poëzie”; Michiel van Kempen 

noemt hem een “autonome dichter pur sang”; Bernlef benadrukt meermalen de “autonome taal” 

en de “autonomie van de tekst” en Ton Anbeek stelt dat Faverey “de poëticale tendentie tot in 

het extreme doortrekt” en dat zijn gedichten over niets anders gaan “dan de (on)mogelijkheid 
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van poëzie”.92 Bij het signaleren van overeenkomsten tussen Favereys en Komrijs werk stelt 

Anbeek bovendien dat beiden uitgaan van een ”autonomieopvatting: het gedicht vormt een 

eigen wereld”.93  

 

Uit bovenstaande citaten blijkt dat de term ‘autonoom’ niet eenduidig is. Faverey kan als dichter 

autonoom zijn, zijn gedichten kunnen autonoom zijn en het literaire veld waarin hij poëzie 

schrijft kan autonoom zijn. Het volgende hoofdstuk is daarom een onderzoek naar en een 

specificatie van de veelomvattende term ‘autonoom’. 
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Hoofdstuk 3: Het autonomiebegrip 

 

 

 “Maar inderdaad, om dingen te gaan mededelen, waar moet je ’t over hebben? Wáár moet  

 je ’t over hebben? Alles is bekend eigenlijk. De themata zijn uit den treure behandeld. De  

 mensen willen altijd weer horen of lezen: zo is het nu eenmaal, dit is de werkelijkheid. Nou  

 ja zeg, daar hoef ik niet over te schrijven. Dan kan je beter met elkaar de stad ingaan ofzo.” 

 - Hans Faverey94 

 

Hoewel Favereys gedichten op verschillende manieren geclassificeerd en geïnterpreteerd 

worden, en hoewel zijn ontwikkeling op verschillende manieren gekarakteriseerd wordt, blijken 

lezers en critici toch een soort common sense-kennis over Favereys werk te hebben, die 

dergelijke interpretatieve meningsverschillen verbloemt.95 Zo worden keer op keer dezelfde 

termen gebruikt om de dichter te kwalificeren. Wat voor Kouwenaar geldt – dat hij te boek staat 

als een ‘autonome’, ‘onpersoonlijke’, ‘ongeëngageerde’ en ‘taalgerichte’ dichter96 – gaat ook voor 

Faverey op. Zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien blijft hij dat volgens sommige critici 

van begin tot eind, terwijl zijn gedichten volgens anderen juist persoonlijker of geëngageerder 

worden. Voordat ik nader inga op de gedichten, dient de term ‘autonoom’ daarom eerst 

gespecificeerd te worden. Daartoe zal ik eerst aan de hand van het proefschrift van Sander Bax 

een introductie geven in het denken over autonomie in het literaire veld (§3.1) en vervolgens de 

term toespitsen op de literaire tekst (§3.2).97 In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk (§3.3) zal 

ik nagaan welke critici Favereys poëzie classificeren als ‘autonoom’ en op grond waarvan zij dat 

doen, en tot slot zal ik kort nagaan welke typisch ‘autonomistische’ kenmerken Favereys 

gedichten bevatten.  

 

‘Autonomie’ is een alomvattend en daardoor vaag begrip: de literatuur kan als geheel autonoom 

zijn, een auteur kan autonoom zijn, en een literaire tekst kan autonoom zijn. Deze drie niveaus, 

die op het eerste gezicht van klein naar groot (tekst – auteur – veld) logisch op elkaar lijken te 

volgen, zijn bovendien niet per definitie met elkaar verbonden: een niet-autonome auteur kan 

opereren binnen een autonoom veld, en binnen een niet-autonoom veld kunnen toch autonome 

teksten geschreven worden. Deze complexiteit is des te opvallender omdat zij zelden onderzocht 

wordt door degenen die de allerminst vanzelfsprekende term ‘autonoom’ gebruiken. Zelfs 

                                                
94

 Reite (1971/1972) p.27. 
95

 Dat de exacte ontwikkeling moeilijk te omschrijven is wordt treffend geïllustreerd door Jan Kuijper: “Van 

ongeveer dezelfde leeftijd als Kopland is een dichter wiens ontwikkeling zo ongeveer in tegengestelde richting 

loopt: Hans Faverey” [mijn cursivering]. In: Kuijper (1986) p.188. 
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enkele academische critici, van wie dergelijke kritische kanttekeningen verwacht mogen 

worden, vatten de term uiterst summier samen en stellen autonomie stilzwijgend gelijk aan 

autonomie binnen de tekst. Zo stelt Anbeek dat Komrij en Faverey beiden uitgaan van een 

autonomieopvatting. Die autonomieopvatting definieert Anbeek als volgt: “Het gedicht vormt 

een eigen wereld”.98 Vervolgens citeert hij Komrij die een autonomistisch gedicht een ‘gesloten 

circuit’ noemt. Vrijwel hetzelfde doen Van Boven en Kemperink. Zij stellen dat het 

autonomistische gedicht “eerder zijn eigen werkelijkheid vormt dan dat het erop gericht is” en 

hebben het over ‘de’ autonomiegedachte alsof er maar een bestaat.99 

 

Daartegenover staan literatuurwetenschappers als Jos Joosten, die in zijn boek Onttachtiging 

twee invullingen van het begrip ‘autonomie’ onderscheidt.100 Joostens eerste invulling heeft 

betrekking op het onafhankelijke functioneren van literatuur. Daarmee bedoelt hij dat literatuur 

onafhankelijk wil zijn van de markt of de politiek. In het literaire veld gelden andere regels en 

wetten en is een andere hiërarchie werkzaam dan in andere sociale omgevingen. Het literaire 

veld is daarmee een vrijplaats waarin de economische logica (geld) is geweken voor een 

symbolische logica (kapitaal, reputatie). De tweede betekenis die Joosten aan het begrip 

‘autonomie’ geeft, heeft betrekking op de literaire tekst. Autonomie is in deze zin een 

literatuuropvatting. De ‘autonomistische’ poëtica is één van de vier literatuuropvattingen die 

Abrams, en in navolging van hem ook Sötemann, onderscheidt.101 Met ‘autonomistisch’ wordt 

dan bedoeld dat het literaire werk beschouwd moet worden als een wereld op zichzelf, een 

wereld die los staat van de werkelijke wereld zoals wij die kennen. In navolging van Joosten zal 

ik in dit hoofdstuk een onderscheid maken tussen autonomie in het literaire veld en autonomie 

binnen een literaire tekst. Naar de tweede vorm van autonomie zal ik voortaan refereren met het 

bijvoeglijk naamwoord ‘autonomistisch’. 

 

§ 3.1 Het autonome literaire veld 

 

Met het onderscheiden van bovenstaande twee invullingen van het begrip ‘autonomie’ zijn we er 

nog niet. Terecht wijst Sander Bax er in zijn proefschrift ‘De taak van de schrijver’ op dat de twee 

niveaus van Joosten nog verder gepreciseerd kunnen worden.102 Vrijheid ten opzichte van de 

markt is immers niet hetzelfde als vrijheid van politieke bemoeienis, en vaak staan die twee zelfs 
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 Joosten (2003). 
101
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op gespannen voet met elkaar. Voorts is er volgens Bax een groot verschil tussen de door 

kunstenaars geproclameerde of geclaimde autonomie en de door de samenleving aan 

kunstenaars ‘verleende’ autonomie. Ook deze twee perspectieven staan nogal eens in een 

spanningsverhouding tot elkaar. In hoofdstuk 6 van zijn proefschrift ontleedt Bax het concept 

autonomie en probeert hij het scherper in beeld te krijgen door vijf niveaus van autonomie in 

het literaire veld te onderscheiden. Het gaat hem daarbij in de eerste plaats om de 

maatschappelijke omstandigheden waarbinnen literatuur functioneert. Hieronder zal ik die vijf 

niveaus in grote lijnen samenvatten. 

 

Als eerste niveau noemt Bax de ‘maatschappelijke autonomie’. Daarmee doelt hij op de 

ontwikkeling die zich aan het begin van de twintigste eeuw voordeed: de kunst maakt zich los 

van het grote publiek, en kunstenaars profileren zich met opzet als antiburgerlijk. Ten tweede is 

er volgens Bax sprake van ‘sociaaleconomische autonomie’. In de negentiende eeuw 

professionaliseert het schrijverschap en wordt de boekenmarkt in Europa geliberaliseerd. Als 

gevolg daarvan ontstaat vrijheid om te publiceren, wordt het auteursrecht geïnstitutionaliseerd 

en ontstaan vakbonden voor schrijvers. Hierdoor slaagt de literatuur er aan het eind van de 

negentiende eeuw in om los te komen van overheidsbemoeienis. Er komt een nieuw type auteur 

op: de autonome schrijver. Deze wil geen enkele betrekking onderhouden met de burgerlijke 

samenleving, en weigert daarom – en omdat hij het zich kan veroorloven – naast zijn 

schrijverschap een andere baan te hebben. De gewone markt, waarop economisch kapitaal 

domineert (wat goed verkoopt, is geld waard) wordt vervangen door een markt waarop 

economisch kapitaal verdacht is en symbolisch kapitaal zorgt voor artistieke reputatie.103 Het 

derde niveau dat Bax onderscheidt is ‘institutionele autonomie’: eind negentiende eeuw 

ontstaan avant-gardetijdschriften (waarvan De nieuwe gids (1885) in Nederland de eerste is) die 

zich op polemische wijze afzetten tegen hun ‘oudere’ voorgangers. De groep auteurs die in 

dergelijke moderne avant-gardetijdschriften publiceerde, stelde zich esthetisch en apolitiek op. 

Ten vierde is er volgens Bax sprake van ‘autonomie als schrijversidentiteit’: Tachtigers zoals 

Kloos, Van Deyssel en Couperus, en later bijvoorbeeld ook de jonge Marsman en Van Ostaijen, 

positioneren zichzelf als antiburgerlijke dandy’s. Deze antiburgerlijkheid wordt na de Tweede 

Wereldoorlog sterker dan voorheen benadrukt. Tot slot spreekt Bax over ‘poëticale autonomie’. 

Bax benadrukt dat er geen directe relatie is tussen autonomie op de vier hiervoor door hem 

uiteengezette niveaus en het verwoorden van een autonomistische poëtica. Zo spruit Willem 

Kloos’ bekende citaat waarin hij poëzie als ‘de allerindividueelste expressie van de 

allerindividueelste emotie’ beschouwt voort uit een expressieve literatuurbeschouwing, terwijl 
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Kloos als auteur en Tachtiger de autonomie van de literatuur op andere niveaus wél uitwerkt. 

Bax pleit ervoor de moderne literatuur niet te beschouwen als “de ontwikkeling van een alom 

gedeelde autonomistische levensbeschouwing”.104 Als we de literatuur zo verengen, negeren we 

volgens hem de diversiteit aan literatuuropvattingen die in deze fase door auteurs zijn 

verwoord.105 

 

Bax behandelt de ‘autonomistische poëtica’ als een van de vier literatuuropvattingen zoals 

geformuleerd door Abrams en Sötemann. Omdat we hiermee – via een introductie in het denken 

over autonomie in het literaire veld – nu aangekomen zijn bij autonomie binnen de literaire 

tekst, en omdat deze laatste variant meer van toepassing is op Faverey, behandel ik die in de 

volgende twee paragrafen.  

 

§ 3.2 De autonomistische literaire tekst 

 

De autonomistische poëtica wordt door zowel Abrams als Sötemann afgezet tegen de 

mimetische en de expressieve.106 Mimetische lezingen concentreren zich op de overeenkomsten 

tussen de in het gedicht gecreëerde wereld en de herkenbare werkelijkheid. Mimetische 

gedichten die gebeurtenissen uit de herkenbare werkelijkheid verwoorden, worden ook wel 

anekdotische gedichten genoemd. De mimetische poëtica wordt dikwijls in verband gebracht 

met literaire stromingen als het realisme en het naturalisme. Expressieve lezingen richten zich 

op het lyrisch ik dat zich in het gedicht manifesteert. Dichters die expressieve gedichten 

schrijven, volgen Kloos’ voorschrift dat het gedicht ‘een allerindividueelste expressie van de 

allerindividueelste gevoelens’ is. Uit hun gedichten spreken de gevoelens of gedachten van een 

‘ik’. De expressieve poëtica speelt begrijpelijkerwijs een grote rol in de op gevoel gerichte 

Romantiek.107 Tot slot de poëtica die het vaakst met Faverey in verband wordt gebracht: de 

autonomistische (ook wel: objectivistische). Een autonomistische lezing gaat uit van “de 

opvatting van het gedicht als zelfstandig artefact, als geconstrueerd taalbouwsel, dat idealiter de 
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menselijke maat van zijn maker overschrijdt.”108 Autonomistische lezingen zijn gemeengoed 

geworden bij symbolistische en modernistische literatuur. Voor een autonomist staat het 

literaire werk los van de werkelijkheid erbuiten. Volgens Peter Berger is het “beginsel van de 

autonomie” in de jaren zestig allesoverheersend geworden.109 Persoonlijke gevoelens kan de 

dichter dan niet meer kwijt, en de nadruk op de taal wordt zo groot dat het gedicht bij voorbaat 

al autonoom is. Van een halfbewuste scheppingsroes is geen sprake meer – in plaats daarvan 

worden dichters koel en afstandelijk. 

 

Binnen de autonomistische literatuuropvatting speelt poëticaliteit een grote rol, zoals Jaap 

Goedegebuure en Odile Heynders aantonen.110 Behalve gedichten waarin expliciete uitspraken 

worden gedaan over literatuur, bestaan er ook impliciete(re) vormen van poëticaliteit: de 

inhoud van het gedicht kan gelezen worden als metafoor voor het ontstaan (en vergaan) van het 

gedicht zelf. Autonome gedichten zijn daardoor in hoge mate zelfreflexief. Ze hebben niet langer 

de werkelijkheid zoals wij die kennen als onderwerp en ze ventileren ook geen persoonlijke 

gevoelens, maar gaan, in de woorden van Van Alphen, ‘over zichzelf’:  

 

 Teksttekens hebben niet langer een buitentekstuele maar een intratekstuele referent. De tekst ‘gaat over 

 zichzelf’, betekent zijn eigen functioneren. De tekst geeft aanleiding tot betekenissen die de betekenis- 

 productie tot onderwerp hebben. 111 

 

Eenzelfde opinie, maar dan iets anders geformuleerd, houdt Peter Berger erop na:  

 

 Die autonomie van de poëzie uit zich vaak hierin, dat de poëzie zelf het onderwerp van het gedicht is.  

 Het ‘taal-karakter’, de ‘taligheid’ van de poëzie wordt overmatig benadrukt. 112 

 

Zelfreflexieve gedichten problematiseren de relatie tussen het woord en het werkelijke object 

waarnaar dat woord verwijst. Aan de ene kant lijkt het mogelijk om met woorden alles te laten 

gebeuren, zoals de volgende versregels van Kouwenaar uitdrukken: “ik maak / kettingreacties 

van werkelijkheden / uitgespuwd of gegeten // en zo ontstaat een wereld, een stad, een huis”.113 

Tegelijkertijd heeft dit vermogen tot oproepen uit het niets een keerzijde: het beschrevene 

wordt nooit ‘echt’. Het blijft altijd bij een poging met woorden iets werkelijks te creëren.  
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Berger omschrijft de paradoxale relatie tussen taal en werkelijkheid in autonomistische 

gedichten als volgt:  

 

dichters die zulke [= autonomistische, CM] gedichten schrijven doen nog steeds een beroep op het 

dichterlijke woord, het woord dat de wereld schept in het benoemen van de dingen. Tegelijkertijd is die 

nadruk op het talige karakter ook een vorm van overbewustheid, een uitdrukking van het besef, dat wat 

even, in  het scheppingsproces van het vers met de hele wereld samenviel, achteraf niets anders is dan 

taal. Die wereld was geen wereld, het was niet echt, het was maar taal. 114 

 

Het mislukken van de poging om met taal werkelijkheid te scheppen (of het tegenovergestelde: 

om de werkelijkheid in woorden vast te leggen) wordt mijns inziens door Faverey het treffendst 

verwoord in het gedicht ‘vrijwel) niets-’ uit Gedichten [1968]. Daarin is een voorwerp vergeefs 

op zoek naar de woorden die het omschrijven. Gevonden worden slechts “absences”, 

afwezigheden, die het voorwerp alleen maar “raken” maar er niet in slagen het te fixeren, en die 

er bovendien zelf ook nog eens “vrijwel nooit” geweest zijn: 

 

vrijwel) niets -. Weinig 

 

doet er toe. Het voorwerp 

dat ik fixeer, is op zoek 

naar zijn woorden en hun 

 

cercle. Ik schenk een glas 

 

bier in; open de portable: 

2, 3 absences zullen bekend 

raken, een voorwerp raken; 

er vrijwel nooit geweest zijn.115 

 

Critici die een autonomistische lezing aanhangen, lezen het gedicht als een werk dat losstaat van 

externe referentiepunten. Ze beschouwen het werk als een “art in isolation” en analyseren het 

“as a selfsufficient entity constituted by criteria intrinsic to its own mode of being”.116  
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Faverey staat zoals gezegd bekend als een auteur die autonomistische gedichten schrijft, en veel 

critici passen dientengevolge de autonomistische leeswijze toe op zijn werk. Omdat Favereys 

gedichten zich volgens sommige critici in de loop der tijd hebben ontwikkeld van 

autonomistische naar minder autonomistische of zelfs ronduit referentiële verzen, bespreek ik 

in de volgende paragraaf de receptie van Faverey als ‘autonoom dichter’. Welke critici 

classificeren hem zo en op grond waarvan doen zij dat? Welke kenmerken zijn er in zijn poëzie 

aan te wijzen die aansluiten bij een autonomistische, taalgerichte poëzie?117  

 

§ 3.3 Autonomie in het werk van Faverey 

 

Wie op zoek gaat naar een omschrijving van Favereys imago of poëtica, hoeft niet lang te zoeken 

voor hij op het woord ‘autonoom’ stuit. Enkele voorbeelden: Hilda van Neck-Yoder stelt vast dat 

Faverey bekend staat als een van de grootste dichters van de twintigste eeuw, maar ook als een 

“lastig en moeilijk dichter”, wiens werk gekarakteriseerd wordt als “taalgericht en autonoom”; 

volgens Guus Middag kan Faverey met recht “gezien worden als onze allergrootste autonome 

dichter, werkend in de door Mallarmé ingezette traditie van de zuivere poëzie”; Michiel van 

Kempen noemt hem een “autonome dichter pur sang”; Bernlef benadrukt meermalen de 

“autonome taal” en de “autonomie van de tekst” en Ton Anbeek stelt dat Faverey “de poëticale 

tendentie tot in het extreme doortrekt” en dat zijn gedichten over niets anders gaan “dan de 

(on)mogelijkheid van poëzie”. Bij het signaleren van overeenkomsten tussen Favereys en 

Komrijs werk stelt Anbeek bovendien dat beiden uitgaan van een ”autonomieopvatting: het 

gedicht vormt een eigen wereld”.118  

 

Bovenstaande beweringen hebben allemaal betrekking op de manier waarop Faverey schrijft, op 

zijn autonomistische teksten. Over de maatschappelijke omstandigheden waarbinnen zijn 

verzen functioneren wordt niets gezegd om de logische reden dat die niet op de dichter van 

toepassing zijn: Faverey profileerde zich niet als antiburgerlijk of apolitiek en weigerde evenmin 

naast zijn schrijverschap een andere baan te hebben.119  

 

Wel hebben institutionele keuzes die Faverey gemaakt heeft bijgedragen aan zijn classificatie als 
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‘autonoom’ dichter. Zo debuteerde hij in het tijdschrift Podium (1944-1969), dat zich geleidelijk 

ontwikkelde tot een tijdschrift van literaire vernieuwing en dat het tijdschrift van de avant-

garde en daarmee van de Vijftigers werd.120 In tegenstelling tot personalistische tijdschriften als 

Forum (1932-1935) en Tirade (1957), waarin meer aandacht was voor de persoonlijkheid van 

de dichter dan voor de verfijnde vorm van het werk, stonden in Podium experimentele teksten 

centraal. Voorts publiceerde Faverey in Raster (1967), een tijdschrift dat zich presenteerde als 

voortzetting van het werkgerichte Merlyn (1962-1966) en waarin Ten Berge al in het eerste 

nummer de toon zette door te pleiten voor gedichten die intens begaan zijn met de taal, 

“demonstraties van dubbelzinnige woord- en zinskonstrukties, onderlinge reakties van 

woorden”.121 De emotionele poëzie werd afgewezen en in plaats daarvan kwamen vakmanschap 

en intellect. In Raster schreef Faverey verzen die in het voetspoor lagen van Kouwenaars  

onpersoonlijke en op taalonderzoek gerichte gedichten. Onvermijdelijk rijst de vraag of Favereys 

keuzes bewust gemaakt waren of voortkwamen uit noodzaak: voordat De Bezige Bij in 1968 zijn 

eerste bundel uitbracht, was hij immers al afgewezen door niet alleen Maatstaf (de redactie van 

dit tijdschrift schreef hem in 1965: “Het kan aan ons liggen, maar dit sprak ons nauwelijks 

aan”122), maar ook door Merlyn, De Gids, Randstad, Gard Sivik en na de eerste acceptatie 

nogmaals door Podium.123 

 

Favereys eigen optreden draagt eveneens bij aan de beschrijving van zijn dichterschap in termen 

van autonomie. In een interview met Tom van Deel benadrukt hij tweemaal dat hij streeft naar 

een dingachtige status voor zijn gedichten: “Men wil dat een gedicht verslag doet over de 

werkelijkheid, en ik wil het altijd maar laten behoren tot die werkelijkheid.”124 En, even later: 

“Het is net als met een landschap, of met een ander voorwerp: het is nu eenmaal zoals het is. Je 

kunt het voor zichzelf laten spreken.”125 

 

Naast Favereys institutionele keuzes en zijn uitspraken in interviews is er nog een 

(waarschijnlijk belangrijkere) reden om hem in te lijven bij de groep van autonome dichters: 

binnen zijn gedichten zijn veel kenmerken aan te wijzen die aansluiten bij een autonomistische 

en taalgerichte poëzie. Zo wordt er in zijn gedichten dikwijls gereflecteerd op de 

(on)mogelijkheden van taal en zo kunnen veel van zijn gedichten opgevat worden als metaforen 

voor het ontstaan en het vergaan van die gedichten.126  
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Zo staat in Gedichten [1968] bijvoorbeeld het gedicht ‘Deze hier maakt een buiging’, waarin een 

lyrisch subject de letters wegblaast en er vervolgens zelf ook vandoor gaat: 

 

Deze hier maakt een buiging 

 

naar waar niets is; 

pakt het touw op, 

 

rolt het touw op, 

blaast de letters weg 

 

en gaat zelf ook weg.127 

 

Iets vergelijkbaars gebeurt in het gedicht ‘Een witte raaf’ uit Gedichten [1968], waarin twee niet-

bestaande dieren (een witte raaf en een witte walvis) zichzelf uit de tekst moeten zien te 

verwijderen: 

 

Een witte raaf 

 

op een witte walvis; 

een waarnemend subject, 

gepostuleerd: geen water, 

 

laat staan zout water –. Elkaar 

 

voortdurend bijstuderend, feed- 

back, moeten zij maar zien 

hoe zich uit deze tekst 

 

te verwijderen.128 

 

Behalve bovenstaande gedichten die opgevat kunnen worden als metaforen voor de opkomst en 

ondergang van het gedicht, zijn er ook gedichten waarin het instrument ‘taal’ becommentarieerd 
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wordt. Taal heet dan bijvoorbeeld “een klungelig instrumentarium vaak”.129 Bovendien blijkt het 

in de taalcentra te vriezen “dat het kraakt” en is er sprake van “semantische snippers”.130 

 

Hoewel de kwalificatie ‘autonoom’ in enkele beschouwingen een positieve connotatie met zich 

meedraagt (denk aan Guus Middag die Faverey “onze allergrootste autonome dichter” noemt), 

zijn er ook de critici het autonomistische karakter van Favereys poëzie al dan niet expliciet 

afwijzen.  

 

Waarom? Een bestudering van de manieren waarop het begrip ‘autonomistische poëzie’ 

gedefinieerd wordt, leert dat dat vooral gebeurt door benadrukking van wat deze poëzie niet 

is.131 Zo stelt Cyrille Offermans dat Favereys gedichten “have no connection with anything 

outside themselves; not with the work of other poets active at the time […], let alone with any 

established trend or group in poetry, and certainly not with any more-or-less recognizable real 

world”, volgens Hilda van Neck-Yoder vertellen zijn gedichten “geen verhaal”, volgens Jaap 

Goedegebuure is er “geen enkele buitentextuele werkelijkheid waarmee zijn poëzie een relatie 

onderhoudt” en Brems stelt tot slot vast: “er is geen identificeerbare spreker, en herkenbare 

personages zijn er al evenmin, situering en context zijn afwezig of uiterst vaag, er is geen of 

nauwelijks een handeling, of ze wordt al afgebroken voor ze goed en wel begonnen is.”132 Uit 

deze citaten blijkt dat de term op verschillende manieren wordt opgevat. Nu eens heet het 

gedicht autonoom te zijn van opzichte van de auteur, dan ten opzichte van de werkelijkheid, en 

dan weer ten opzichte van de lezer.  

 

Dat de term ‘autonomie’ dikwijls met behulp van negaties wordt omschreven, heeft als 

consequentie dat de begrijpelijkheid van Favereys poëzie in het geding komt. Brems stelt vast 

dat Faverey-achtige dichters (onder wie Kouwenaar, Beurskens en Ten Berge) niet op veel bijval 

konden rekenen omdat vooral het hermetisme van veel van hun gedichten weerstand opriep.133 

Bovendien vond men hun verzen vaak ook te onpersoonlijk, te gemaakt, en hun opstelling te 

dogmatisch.  

 

                                                
129

 In: ‘Beulen’. VG p.48. 
130

 Het eerste citaat komt uit: ‘Soms, liefde / geen’. VG p.57. Het tweede citaat komt uit: ‘Algen; wieren.’ VG 

p.72. 
131 Ook wanneer geconstateerd wordt wat Favereys gedichten wel zijn, namelijk ‘op zichzelf staand’, blijkt deze 

vaststelling op zichzelf niet genoeg te zijn. 
132

 Achtereenvolgens: Offermans (1994) p.64, Neck-Yoder (2000) p.160, Goedebuure (1991) p.194 en (Brems 

(2006) p.326. Het gebrek aan identificeerbare spreker en herkenbare personages verklaart volgens Brems de 

‘problemen’ met de vroege poëzie van Faverey. Brems verwerpt de stelling dat Favereys poëzie als gevolg van 

deze interpretatieve problemen betekenisloos zou zijn.  
133

 Brems (2006) p.443. 
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Die antipathie is wederzijds: in interviews haalt Faverey niet zelden uit naar psychologiserende 

poëzie, die de lezer geruststelt en troost. Tegen Tom van Deel zegt de dichter: “De lezer bij het 

handje nemen, dat vind ik beledigend, zou getuigen van onderschatting, en ik onderschat mijn 

lezers niet, integendeel.”134 En tegen H.R. Reite: “Ik geloof dat de mensen gekonditioneerd zijn op 

een bepaald soort poëzie. Er zijn de laatste jaren verwachtingspatronen geschapen die 

uitgemaakt hebben wat men nu, de laatste jaren, onder “goede poëzie” moet verstaan. Het is de 

mensen bijgebracht om zodra er iets opduikt dat niet aan die verwachtingen beantwoordt, te 

zeggen: dat is onzin, dat hoef ik niet, want ik wil toch een beetje ontroerd worden of ik moet 

even kunnen lachen.”135 Tegen Brokken merkt Faverey tot slot op dat hij zelden iets wil vertellen 

in zijn gedichten: “Verhaaltjes, grappen en andere wetenswaardigheden, die kan ik zo wel kwijt, 

daar is poëzie niet voor.”136  

De door mij genoemde critici die de nadruk leggen op wat Favereys poëzie niet is, impliceren 

allen dat zijn gedichten ver van de belevingswereld van zijn lezers afstaan. Dat deze poëzie geen 

mogelijkheid tot herkenning of identificatie biedt, leidt er in sommige gevallen vervolgens toe 

dat het autonomistische aspect van Favereys poëzie gekwalificeerd wordt als obscuur, 

ontoegankelijk, onverstaanbaar en soms zelfs betekenisloos. Zo noemt Cyrille Offermans 

Favereys gedichten “spare”, “abstract” en“recalcitrant”.137 Anton Korteweg schrijft: “Faverey zegt 

me het meest in die gedichten, waarbij ik me wat kan voorstellen. Met andere woorden, waar de 

woorden wèl een herkenbare werkelijkheid suggereren.”138 Ook Peter Berger toont zich geen fan 

van het soort poëzie dat in Gedichten [1968] staat: “Voor de behendigheid waarmee sommige 

vondsten geënsceneerd zijn, kan ik vanuit vaktechnisch oogpunt waardering opbrengen. Maar 

over het algemeen vind ik het te specialistisch, van een verbale exclusiviteit, die te weinig aan 

mijn menselijke emoties appeleert”.139 Kees Fens noemt Favereys gedichten “martelend 

eentonig”.140 Volgens Fens zijn zij te weinig concreet: alle trefwoorden (woestijn, berg, rots, zee, 

rivier, zee, eiland) zijn “naar begrippen toe geabstraheerd”. Fens vraagt zich af of Faverey zich 

“toch niet te veel op dezelfde nemende, hernemende, terugnemende, echoënde manier rond 

hetzelfde beweegt” en concludeert dat Faverey “te veel verzwijgt, te veel weglaat, te vaak te laat 

begint, waardoor er onduidelijkheden ontstaan.”141 Waar Korteweg, Berger en Fens ondanks hun 

gebrek aan enthousiasme toch een zekere bewondering voor Favereys manier van dichten 

                                                
134

 Van Deel (1968) p.115. 
135

 Reite (1971/1972) p.27. 
136 Brokken (1980) p.33. 
137

 Hoewel Offermans aanvankelijk een behoorlijk vernietigend oordeel over Favereys gedichten velt, toont 

Offermans zich uiteindelijk toch enthousiast. In: Offermans (1994) p.64. 
138

 Korteweg (1973). 
139 Berger (1968). 
140

 Fens (1977). 
141

 Idem. 
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kunnen opbrengen, verwerpt Bernlef in zijn artikel ‘De bomen en het bos’ Favereys eerste 

bundel.142 Favereys gedichten hebben volgens Bernlef ‘zeker een eigen stem’ en het lukt Faverey 

in veel teksten om zijn lezers een leesding voor te zetten dat geen aanknopingspunten biedt. De 

prijs die zijn gedichten hiervoor moeten betalen is echter hoog: “De drang tot analyse, het 

afwijzen van ambivalentie en metafoor, om te komen tot een autonome taal heeft voor mij niet 

meer dan wat steriele snippers opgeleverd”.143 En, enkele regels verder: “Ik heb tenminste het 

idee dat mij, expres bijna, schakels in het proces worden onthouden, zonder welke ik onmogelijk 

tot een oplossing kan komen. Het is de vraag of men met een dergelijke autonomie iets opschiet 

en of zij zich wel wezenlijk van iedere te obscure tekst onderscheidt.”144 Favereys manier van 

dichten, waarbij woorden geen verbinding met elkaar aangaan, betekent volgens Bernlef “het 

opheffen van de poëzie omdat zij zichzelf noch de lezer enige speelruimte toelaat.”145 Ook Tom 

van Deel, die pas na Chrysanten, roeiers naar eigen zeggen een vurig bewonderaar van Faverey 

werd, wist zich met diens eerste twee bundels geen raad. In die bundels wist de dichter volgens 

hem te weinig “Van Ostaijense essentie – die ook emotioneel sterk aanspreekt” te bereiken.146 

Favereys vroegere gedichten konden volgens Van Deel te weinig emotioneel aanspreken: zij 

waren te autonoom. Van alle critici die Favereys poëzie afwijzen, reageert Ilja Leonard Pfeijffer 

wellicht het meest verontwaardigd. In zijn boek met de veelzeggende titel Het geheim van het 

vermoorde geneuzel (2003) rekent hij genadeloos af met niet alleen Faverey, maar ook met 

andere Nederlandse grootheden als Nooteboom en Kopland.147 Pfeijffer ergert zich onder meer 

aan “de frequentie waarmee bepaalde maniërismen terugkeren” in Favereys postuum 

uitgegeven bundel Spingvossen, maar ook de poëzie uit Favereys andere bundels ontkomt niet 

aan Pfeijffers zeer kritische oordeel.148 Het “fundamentele probleem” met Favereys poëzie is 

volgens Pfeijffer dat die te abstract is: 

De poëtica van het onzegbare leidt tot abstracte, cerebrale poëzie die op minimalistische wijze het 

absolute niets omcirkelt. En alles zo humorloos en gespeend van ironie. De taal wil zich 

verdunnen tot het wit van de pagina. (…). Poëzie is geen poging tot pogen te prevelen wat de 

onuitsprekelijk sensibele ziel in eenzelvige stilte denkt niet te vermoeden omtrent het onzegbare, 

                                                
142

 Bernlef (1970). 
143

 Idem p.72. 
144 Idem p.73. 
145

 Bernlef (1770) p.73. Zeven jaar later komt Bernlef op zijn negatieve uitingen terug en vormt hij ze om tot een 

positief oordeel: “Speelruimte voor de lezer is er dus genoeg, mits je bereid bent de spelregels waarmee je andere 

poëzie leest, even te vergeten”. In: Bernlef (1977).  
146 Van Deel (1977). 
147

 Pfeijffer (2003). 
148

 Idem p.203. 
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want wie het zeggen ontzegt zal niet zingen. Faverey zingt niet. Hij ontkent de poëzie door haar 

tot zwijgen te reduceren.149 
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 Pfeijffer (2003) p.204. 
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Hoofdstuk 4: Ontwikkeling in Favereys gedichten 

 

Zoals ik in hoofdstuk 2 uiteengezet heb, heeft er volgens de meeste critici een ontwikkeling 

plaatsgevonden in het oeuvre van Faverey. Die ontwikkeling houdt samengevat in dat zijn 

gedichten in de loop der dichtbundels toegankelijker zijn geworden: zijn poëzie heet dan 

‘opener’ te worden doordat duidelijk wordt van welke teksten de dichter gebruikt maakt, 

doordat de woorden die hij gebruikt “spraaktaliger” en “alledaagser” geworden zijn en doordat 

er meer herkenbaar materiaal in zijn gedichten verwerkt zit.150 Hoewel Faverey nog altijd 

bekend staat als autonoom dichter, zijn zijn gedichten volgens de meeste critici in de loop van 

zijn oeuvre referentiëler geworden. Opvallend is dat deze ontwikkeling – van autonome naar 

referentiële poëzie, van hermetische naar meer ‘open’ gedichten – dikwijls genoemd wordt alsof 

zij een feit is. In sommige gevallen acht men het zelfs niet eens nodig de poëzie zelf erbij te 

betrekken.151 

 

Om te constateren of er in Favereys poëzie een ontwikkeling plaats gevonden heeft (en zo ja wat 

voor één) lijkt het mij essentieel nader in te gaan op de gedichten. In dit hoofdstuk zal ik daartoe 

Gedichten [1968], Chrysanten, roeiers en Het ontbrokene met elkaar vergelijken. Dat is 

makkelijker gezegd dan gedaan: hoe kun je een verandering in stijl op het spoor komen, en hoe 

maak je zoiets als het abstracte begrip ‘toegankelijkheid’ meetbaar? Is het lezen, begrijpen en 

waarderen van poëzie niet voor elke individuele lezer anders, een gevoelskwestie die per 

definitie subjectief is? En is het signaleren van bepaalde thema’s in het oeuvre van een dichter 

niet altijd het gevolg van interpretatieve keuzes, die op hun beurt ook persoonsgebonden en dus 

afhankelijk zijn van de betreffende interpretator? 

 

Hoewel ik geloof dat het antwoord op de laatste twee vragen hierboven ‘ja’ is, ben ik van mening 

dat er bepaalde kwantificeerbare eigenschappen zijn die ervoor zorgen dat sommige gedichten 

als moeilijker ervaren worden dan andere. Niet voor niets worden bijvoorbeeld 

Sinterklaasgedichten door iedereen bij eerste lezing begrepen, terwijl zelfs de meest geoefende 

                                                
150

 Middag (1991) p.13. 
151

 Zie bijvoorbeeld de site http://www.schrijversinfo.nl/favereyhans.html. Onder het kopje ‘Opmerkingen’, waar 

feitelijkheden over de dichter staan opgesomd (zoals: “Hans Faverey trouwde in 1959 met Lela Zeckovic”), staat 

tevens de zin: “In de loop van de tijd werden zijn gedichten steeds toegankelijker.” Exact dezelfde zin staat ook 

op deze site, waar overigens geen enkele versregel van Faverey geciteerd wordt: 

http://www.gedichten.nl/biografie/Hans+Faverey [beide sites geraadpleegd op 16 december 2011]. 
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poëzieanalytici veertig jaar na het verschijnen ervan nog steeds hun hoofd breken over de 

betekenis van bijvoorbeeld het gedicht ‘Geen metafoor’ uit Favereys eerste bundel Gedichten.152 

 

De begrijpelijkheid van een gedicht wordt door een heleboel factoren bevorderd of bemoeilijkt. 

Aangezien die niet allemaal (even) concreet zijn, heb ik enkele ‘vervreemdingsaspecten’ die wél 

empirisch meetbaar zijn uitgekozen om te vergelijken.153 Ik denk niet dat de door mij gekozen 

componenten allesbepalend zijn – wel geloof ik dat hun aan- of afwezigheid de begrijpelijkheid 

van een bepaald gedicht beïnvloedt. In het eerste deel van dit hoofdstuk (§ 4.1) richt ik me op 

kwantificeerbare aspecten, zoals de gemiddelde lengte van de gedichten en het gemiddeld aantal 

werkwoorden per gedicht. Tevens zal ik in dit deel nagaan hoe vaak bepaalde 

vervreemdingsaspecten (waaronder neologismen, woorden in andere talen dan Nederlands en 

onconventioneel gebruikte leestekens) voorkomen in de drie gedichtenbundels.154 Vervolgens 

zal ik in het tweede deel (§ 4.2) onderzoeken of er een thematische ontwikkeling heeft 

plaatsgevonden. In dit deel zal ik me onvermijdelijk beroepen op subjectieve (namelijk door 

mijzelf gemaakte) interpretaties, maar ook hier zal ik empirisch te werk gaan door gebruik te 

maken van semantische woordvelden. 

 

§ 4.1 Structurele ontwikkeling 

 

4.1a Lengte: aantal (werk)woorden 

 

Zoals Faverey zelf opmerkte, zijn zijn gedichten in de periode 1968-1978 langer geworden.155 

Leg je de eerste bundel, Gedichten [1968], naast de laatste bundel, Het ontbrokene, dan is die 

toename in aantal woorden in één oogopslag te zien. Niet alleen zijn de gedichten uit Favereys 

eerste bundel per stuk korter dan die uit zijn laatste, maar ook tellen zijn vroegste gedichten 

aanzienlijk minder werkwoorden. Zo opent Gedichten [1968] met het werkwoordloze gedicht: 

 

                                                
152

 In Vooys schrijft Jeroen Dera een artikel over metaforiek in Favereys debuutbundel. Daarin behandelt hij 

onder meer het gedicht ‘Geen metafoor’. Anders dan Martin Reints concludeert Dera dat Faverey metaforiek niet 

schuwt. Vergelijk: Dera (2008) en het artikel van Reints, opgenomen in: Groenewegen (1997), p.54-71. 
153

 De term ‘vervreemdingsaspecten’ ontleen ik aan: Zaat (1996/1997). Onder vervreemdingsaspecten versta ik 

net als hij die aspecten die een vervreemdende werking op de lezer hebben, waardoor het proces van begrijpen 

vertraagd dan wel geblokkeerd wordt. 
154 Ik sluit niet uit dat ik ergens een telfout heb gemaakt. Wel ben ik ervan overtuigd dat die eventuele telfouten 

niet tot significant andere resultaten leiden.  
155

 Faverey als antwoord op Tom van Deels stelling dat zijn gedichten “van nominaal een stuk verbaler” zijn 

geworden in de loop van de tijd: “Dat komt doorgaans doordat ze langer worden, dan moet je wel een 

werkwoord gebruiken. De psycholinguïstiek kan je erover informeren hoe de verhouding substantiva-verba is.” 

In: Van Deel (1968) p.107. Dit interview vond plaats in 1978, toen er van Faverey vier dichtbundels verschenen 

waren: Gedichten (1968), Gedichten 2 (1972), Chysanten, roeiers (1977) en Lichtval (1978). 
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Stilstand 

 

in aanbouw, afbraak 

in aanbouw. ‘Leegte, 

 

zo statig op haar stengel’; 

land in zicht, geblinddoekt.156 

 

Het ontbrokene begint met een gedicht dat langer is, en dat elf werkwoorden bevat:157 

 

Aan zijn zeer netelige draad 

daalt neer in de afgrond 

 

een kleine soevereine spin en schuift 

mijn lichaam terzijde. Het is een spin, 

 

die zijn landing opschort  tot ik mij 

 uit zijn kloof heb verwijderd. Zodra hij, 

 

 de bodem heeft bereikt, is dat het teken 

 dat de rivier zijn bron heeft bereikt.158 

 

Anders dan bij het gedicht uit Gedichten [1968] is de gebeurtenis die in dit gedicht plaatsvindt 

relatief gemakkelijk te reconstrueren. Zonder te interpreteren en zonder bepaalde woorden als 

metaforen te lezen kunnen we vaststellen dat er een concreet onderwerp in voorkomt (een 

spin), dat er een handeling plaatsvindt (de spin daalt neer en schuift het lichaam van het lyrisch 

ik opzij), en dat er in de toekomst nog een handeling staat te wachten (namelijk dat de spin de 

bodem van de kloof bereikt). Ook zijn er geen onbekende woorden of semantisch onbegrijpelijke 

zinnen die vervreemdend werken. Anders is dat bij het behoorlijk abstracte eerste gedicht uit 

Gedichten [1968], dat zonder te interpreteren (en zelfs met interpreteren) heel moeilijk na te 

vertellen valt. Daar wordt de semantisch onbegrijpelijke zin ‘leegte, zo statig op haar stengel’ 

gepresenteerd alsof het een citaat is (wat ons in dit geval niet helpt bij het begrijpen ervan), en 

ontbreekt een concreet onderwerp. Er valt uit dit gedicht wel een handeling te destilleren – 

                                                
156 VG p.37. 
157

 Die werkwoorden zijn: daalt, schuift, is, opschort, heb, verwijderd, heeft, bereikt, is, heeft, bereikt. 
158

 VG p.629. 
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stilstand en afbraak worden aangebouwd – maar anders dan bij de spin die neerdaalt aan zijn 

draad hebben we hier niet direct een concreet beeld bij. 

 

Zoals we vrij gauw kunnen vaststellen, is het eerste gedicht uit Gedichten [1968] moeilijker te 

begrijpen dan dat uit Het ontbrokene. Dat heeft onder meer te maken met het totale aantal 

woorden en het totale aantal werkwoorden.159 Natuurlijk leidt de aanwezigheid van meer 

(werk)woorden niet altijd vanzelfsprekend tot begrijpelijkere en toegankelijkere poëzie, maar 

bij Faverey lijkt dat over het algemeen wel zo te zijn: hoewel het systematische spel dat de 

dichter speelt met wederkerende werkwoorden (waarbij hij niet-wederkerende werkwoorden 

toch wederkerend maakt) een vervreemdende uitwerking op de lezer heeft, zijn de meeste 

werkwoorden (zoals alle uit het hierboven geciteerde gedicht uit Het ontbrokene) herkenbaar en 

alledaags en is hun betekenis onmiddellijk duidelijk.160 

 

Onderstaande tabel geeft het gemiddeld aantal woorden en werkwoorden (afgerond op hele 

getallen) per gedicht in de drie gedichtenbundels schematisch weer:161 

 

                                                
159

 Er zijn vanzelfsprekend nog veel meer factoren die de begrijpelijkheid beïnvloeden (zoals bekendheid van de 

woorden). Op enkele van die factoren kom ik in de volgende paragrafen terug. 
160 Zie voor statistieken over niet-wederkerende werkwoorden die wederkerend zijn gemaakt paragraaf 4.1c. 
161

 Gedichten [1968] bevat in totaal 2018 woorden waarvan 271 werkwoorden in 70 gedichten. Afgerond zijn dat 

gemiddeld (2018/70) 29 woorden en (271/70) 4 werkwoorden per gedicht. Chrysanten, roeiers bevat in totaal 

3312 woorden waarvan 510 werkwoorden in 67 gedichten. Afgerond zijn dat gemiddeld (3312/67) 49 woorden  

en (510/67) 8 werkwoorden per gedicht. Het ontbrokene bevat in totaal  1824 woorden waarvan 282 

werkwoorden in 27 gedichten. Afgerond zijn dat gemiddeld (1824/27) 29 woorden en (282/27) 10 werkwoorden 

per gedicht. Zie voor een verantwoording van de werkwijze die tot deze resultaten geleid heeft Bijlage 1. 
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Deze grafiek laat zien dat zowel de totale lengte van de gedichten als het aantal aanwezige 

werkwoorden per gedicht in de loop van de drie bundels is toegenomen. Aan de hand van 

gegevens uit deze grafiek heb ik de verhouding tussen het gemiddeld aantal werkwoorden en 

het gemiddeld aantal woorden per gedicht per bundel berekend. Dat leverde de volgende grafiek 

op:162 

 

                                                
162 Gedichten [1968] bevat 316 werkwoorden in 70 gedichten. Dat is afgerond gemiddeld (316/70) 5 

werkwoorden per gedicht. Het gemiddeld aantal woorden per gedicht in deze bundel was 29 (zie voetnoot 157). 

De verhouding is dus (5/29) ongeveer 0,17. Chrysanten, roeiers bevat 650 werkwoorden in 67 gedichten. Dat is 

afgerond gemiddeld (650/67) 10 werkwoorden per gedicht. Het gemiddeld aantal woorden per gedicht in deze 

bundel was 49. De verhouding is dus (10/49) ongeveer 0,20. Het ontbrokene bevat 308 werkwoorden in 27 

gedichten. Dat is afgerond gemiddeld (308/27) 11 werkwoorden per gedicht. Het gemiddeld aantal woorden per 

gedicht in deze bundel was 29. De verhouding is dus (11/29) ongeveer 0,38. 
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Uit de vorige grafiek bleek dat zowel het gemiddeld aantal woorden als het gemiddeld aantal 

werkwoorden per gedicht in deze drie dichtbundels is toegenomen. In deze grafiek zien we de 

verhouding werkwoorden/woorden, waarbinnen eveneens een toename valt te constateren: in 

Gedichten [1968] is bijna één op de zes woorden een werkwoord, in Chrysanten, roeiers is dat 

één op de vijf woorden, en in Het ontbrokene is meer dan één op de drie woorden een 

werkwoord. Zoals dat gaat met gemiddelden zeggen deze getallen iets over de bundels als 

geheel, niet over de afzonderlijke gedichten. Daarom wil ik er ook nog op wijzen dat Gedichten 

[1968] de enige van de drie bundels is die werkwoordloze gedichten bevat. 

 

Zoals ik aan de hand van een eerdere vergelijking van twee gedichten duidelijk gemaakt heb, 

leidt de aanwezigheid van meer werkwoorden niet automatisch tot begrijpelijkere poëzie, maar 

is dat in Favereys geval dikwijls wel zo. Zowel de absolute als de proportionele toename in 

gemiddelde aantallen werkwoorden helpt verklaren dat Favereys poëzie volgens velen 

‘toegankelijker’ en ‘begrijpelijker’ is geworden. 

 

In de volgende drie paragrafen zal ik nagaan hoe vaak bepaalde vervreemdingsaspecten 

voorkomen in Gedichten [1968], Chrysanten, roeiers en Het ontbrokene. Daarbij heb ik deze 
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aspecten onderverdeeld in drie verschillende en in grootheid oplopende niveaus: woord-, zins- 

en gedichtniveau.  

 

4.1b Vervreemdingsaspecten op woordniveau 

 

Wat voor soort woorden bemoeilijken het begrip van en de betekenistoekenning aan een 

gedicht? In eerste instantie zijn dat woorden die de lezer niet kent. Wanneer een lezer 

geconfronteerd wordt met een hem onbekend woord, zal zijn leessnelheid immers afnemen. Hij 

kan het woord opzoeken, erover nadenken of geen van beide, maar in elk geval zal hij er niet 

snel overheen lezen. Hoewel de woordenschat per lezer verschilt, zijn er volgens mij bepaalde 

woorden die in eerste instantie op iedereen een vervreemdende uitwerking hebben. Onder die 

zogenaamd ‘onbekende’ woorden versta ik: neologismen en woorden in een andere taal dan 

Nederlands.163 

 

Onderstaande tabel geeft het gemiddelde aantal onbekende woorden (afgerond op twee 

decimalen nauwkeurig) per gedicht in de drie gedichtenbundels schematisch weer.164 

 

                                                
163

 Ik ben van mening dat woorden in een andere taal dan Nederlands in Favereys gedichten altijd vervreemdend 

werken, ook op lezers die die andere taal machtig zijn (ook voor hen komt dit soort woorden immers 

onverwacht). Vanzelfsprekend gaat deze redenering niet op voor vertalingen van Favereys gedichten.  
164

 Zie voor een verantwoording van de werkwijze die tot deze resultaten geleid heeft Bijlage 2. 
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De grafiek laat zien dat er in Gedichten [1968] relatief veel woorden voorkomen in een andere 

taal dan Nederlands, namelijk gemiddeld 1 woord per gedicht.165  In de twee latere bundels 

komen minder buitenlandse woorden voor: in beide bundels ongeveer een derde woord in een 

andere taal dan Nederlands per gedicht. Net als het aantal woorden in een andere taal dan 

Nederlands is het aantal neologismen het grootst in Gedichten [1968]. Kijken we niet naar 

gemiddelden maar naar absolute getallen, dan zien we ook daarin een afname: Gedichten [1968] 

bevat in totaal 70 woorden in een andere taal dan Nederlands, Chrysanten, roeiers 21 en Het 

ontbrokene nog maar 9. 

 

Favereys gedichten bevatten dus telkens meer woorden en werkwoorden, en er komen telkens 

minder ‘onbekende’ woorden in voor, met uitzondering van een klein en bijna verwaarloosbaar 

verschil tussen een gemiddelde van 0,33 woorden in een andere taal dan Nederlands in Het 

ontbrokene en een gemiddelde van 0,31 buitenlandse woorden in Chrysanten, roeiers.166 

                                                
165

 Bloems stelling over neologismen (“Neologismen komen nauwelijks voor en ze zijn bij hun eerste optreden 

gemakkelijk herkenbaar”) lijkt mij onterecht. In: Bloem (1982) p.46. Een woord als ‘onvlinder’ is inderdaad 

herkenbaar, maar woorden als ‘versperringsballon’ of ‘para-wit’ zijn dat niet. 
166

 Deze constatering is overigens niet per se in strijd met de uitspraken van critici die menen dat Faverey 

‘toegankelijker’ is gaan schrijven: zoals we gezien hebben noemen velen van hen Chrysanten, roeiers als 
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Tegenover dat kleine proportionele verschil staat een groter verschil in absolute getallen: 21 

woorden in een andere taal dan Nederlands in Chrysanten, roeiers versus 9 woorden in een 

andere taal dan Nederlands in Het ontbrokene. Een lezer van Favereys derde bundel wordt dus 

vaker geconfronteerd met anderstalige woorden dan een lezer van Favereys laatste bundel.  

 

Wat voor anderstalige woorden geldt, doet dat ook voor neologismen. Beide nemen zowel 

proportioneel als absoluut af. Zo bevat Gedichten [1968] 27 neologismen, Chrysanten, roeiers  17 

en Het ontbrokene 5.167 Deze uitkomsten kunnen, net als die uit de vorige grafiek, verklaren 

waarom Favereys poëzie volgens velen in de loop der bundels ‘toegankelijker’ en beter te 

begrijpen is. 

 

4.1c Vervreemdingsaspecten op zinsniveau 

 

Zoals we hebben kunnen zien zijn de zogenaamde ‘vervreemdingsaspecten’ op woordniveau in 

de loop van deze drie bundels afgenomen. Opgeteld bij de toename in aantal werkwoorden is 

deze afname een plausibele verklaring voor het feit dat Favereys gedichten in de loop der tijd 

volgens velen alledaagser en dus toegankelijker zijn geworden. Geldt datzelfde voor de 

vervreemdingsaspecten op zinsniveau? 

 

Tot vervreemdingsaspecten op zinsniveau reken ik drie bepaalde typen constructies die Faverey 

meer dan eens toepast en die een vervreemdende uitwerking op de lezer hebben. In de eerste 

plaats zijn dat de ‘daar’ op ‘waar’ posities: zinnen waarin het verwachte en grammaticaal 

kloppende woordje ‘waar’ met opzet door de dichter in ‘daar’ is veranderd (bijvoorbeeld: 

“landschap daar al geen water meer is”168). Ten tweede zijn dat zinnen waarin de persoonsvorm 

op een afwijkende plaats in de zin staat (dat wil zeggen op een andere plaats dan wij gewend zijn 

en zouden verwachten). Voorbeelden hiervan zijn onder meer de vraagzin “Adem prijst de 

dennenaald?” (in plaats van: ‘Prijst adem de dennenaald?’) en de zin “herhaling bitter heerst” (in 

plaats van: ‘herhaling heerst bitter’).169 Tot slot mogen ook de typisch Favereyaanse constructies 

waarin hij speelt met het woord ‘zich’ – en waarbij hij dat nu eens gebruikt in plaats van 

‘zichzelf’ en dan weer om transitieve werkwoorden reflexief te maken – niet ontbreken. 

                                                                                                                                                   
omslagpunt en focussen zij op de verschillen tussen Favereys poëzie voor en na diens derde bundel. Zij maken 

daarmee een soort tweedeling in het oeuvre van de dichter, waarbij de post-Chrysanten, roeiers bundels als één 

geheel gezien worden waarbinnen de ontwikkeling naar nog toegankelijkere poëzie niet noodzakelijkerwijs 

doorzet. 
167

 Bijlage 2 bevat een lijst van woorden die ik tot neologismen reken. 
168

 VG p.331. 
169 Bij het nagaan van dit type vervreemdingsaspecten is alleen gekeken naar de functie van de woorden binnen 

de zin, en niet hun semantisch ingewikkelde betekenis (de moeilijkheid van die betekenis is immers moeilijk zo 

niet onmogelijk kwantitatief te meten). De citaten zijn te vinden in: VG p.75 en p.276. 
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Onderstaande grafiek laat zien hoe vaak bepaalde woorden voorkomen op plekken waar de 

lezer ze niet verwacht:170 
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Anders dan we op basis van vorige bevindingen zouden verwachten, zijn deze 

vervreemdingsaspecten op zinsniveau toegenomen (met uitzondering van een procentueel 

kleine afname in gemiddelde ‘zich’-constructies in de bundel Het ontbrokene ten opzichte van 

Chrysanten, roeiers).  

 

Gedichten [1968], de bundel die bekend staat als de ‘moeilijkste’ van de drie, bevat gemiddeld 

minder afwijkende zinsconstructies dan de andere twee. Een verklaring hiervoor zou kunnen 

zijn dat Gedichten [1968] over het algemeen minder werkwoorden bevat, en dus automatisch 

ook minder zinnen waarbij de persoonsvorm op een afwijkende plaats in de zin staat of waarbij 

gespeeld wordt met ‘zich’-constructies. Desalniettemin blijkt uit deze grafiek dat ook in 

Chrysanten, roeiers en in Het ontbrokene nog volop vervreemdende constructies voorkomen. 

Hoewel deze grafiek anders dan alle voorgaande het toegenomen begrip voor Favereys poëzie 

                                                
170

 Zie voor een verantwoording van de werkwijze die tot deze resultaten geleid heeft Bijlage 3. 
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niet helpt verklaren, verklaart de aanwezigheid van ongebruikelijke ‘zich’-constructies mogelijk 

wel iets anders, namelijk dat Faverey nog altijd bekend staat als een autonoom dichter. Zinnen 

waarin transitieve werkwoorden reflexief gemaakt zijn zorgen er immers voor dat het gedicht 

als het ware naar zichzelf gaat verwijzen (en dus niet naar de buitenwereld), waardoor Favereys 

poëzie een zelfreferentieel en autonoom karakter krijgt. 

 

Tegenover de toename in afwijkende zinsconstructies staat de toename aan personen of 

plaatsen die bij naam genoemd worden. Het gemiddeld aantal genoemde personen of plaatsen 

per gedicht heb ik hieronder schematisch weergegeven:171 
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In de grafiek kunnen we zien dat het gemiddeld aantal verwijzingen naar personen of plaatsen in 

de loop van drie bundels is toegenomen. In de bundel Gedichten [1968] worden in totaal 7 

namen van personen of plaatsen genoemd, in Chrysanten, roeiers 21 en in Het ontbrokene 13. 

Wanneer we kijken naar absolute getallen valt dit keer dus geen toename te constateren, maar 

wanneer we uitgaan van de gemiddelden (zoals het geval is in de grafiek) wel. 

 

                                                
171

 Deze genoemde namen vallen niet onder vervreemdingsaspecten: ze kunnen juist verhelderend werken (een 

naam valt op te zoeken en aan de hand daarvan kun je het gedicht mogelijk beter interpreteren).  
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Anders dan voor het toegenomen gebruik van ongebruikelijke ‘zich’-constructies gold, kan deze 

toename gezien worden als verklaring voor de gesignaleerde ontwikkeling: Favereys poëzie is 

referentieler en daardoor begrijpelijker geworden. 

 

4.1d Vervreemdingsaspecten op gedichtniveau 

 

Tot slot de vervreemdingsaspecten op gedichtniveau. Daartoe reken ik ongebruikelijke 

interpunctie: leestekens die voorkomen op plaatsen waar je ze niet verwacht (zoals een 

koppelteken aan het einde van een zin), leestekens die je sowieso niet in een gedicht verwacht 

(zoals schuine strepen) of leestekens die op een ongebruikelijke manier gebruikt worden (zoals 

haakjes die wel geopend maar niet gesloten worden of andersom).  

 

Schematisch weergegeven ziet de aanwezigheid van dergelijke onconventioneel gebruikte 

leestekens per bundel er als volgt uit:172 
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172

 Zie voor een verantwoording van de werkwijze die tot deze resultaten geleid heeft Bijlage 4. 
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Zoals we kunnen zien is de ongebruikelijke interpunctie in de loop van de drie bundels 

afgenomen. In Chrysanten, roeiers en Het ontbrokene is het koppelteken aan het einde van een 

versregel bovendien het enige onverwachte leesteken, terwijl in Gedichten [1968] een heel scala 

aan onconventioneel gebruikte leestekens voorkomt.173 De vervreemdende werking daarvan 

verklaart de moeilijkheden die men ervaart bij het (proberen te) begrijpen van Favereys eerste 

bundel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
173

 Het gebruik van een koppelteken aan het einde van de versregel is bovendien genormaliseerd sinds Gerrit 

Kouwenaar ermee begon: het is zijn handelskenmerk. 
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§ 4.2 Thematische ontwikkeling  

    

Zoals aangekondigd zal ik in dit tweede deel van het hoofdstuk onderzoeken of er behalve een 

structurele ook een thematische ontwikkeling in Favereys gedichten heeft plaatsgevonden, en zo 

ja wat voor een. Om ervoor te zorgen dat mijn bevindingen niet alleen onderbouwd worden door 

subjectieve interpretaties (die ik hier en daar wel zal maken), zal ik gebruik maken van 

semantische woordvelden aan de hand waarvan ik empirisch controleerbare resultaten zal 

analyseren. Uit alle thema’s die in Favereys werk voorkomen, heb ik er twee gekozen. Dit zijn 

thema’s die elke lezer die bekend is met Favereys werk onmiddellijk zal herkennen: de dood 

(waaronder het verzet tegen de dood en de angst voor de dood) en taal. 

     

4.2a Dood 

    

Wie in Het ontbrokene begint te lezen, kan al na de eerste afdeling (getiteld ‘Het ontbrokene’) 

vermoeden dat de dood een telkens terugkerend motief in deze bundel is. Hoewel er in deze 

afdeling slechts in minder dan de helft (namelijk in vier van de in totaal tien) gedichten expliciet 

naar de dood verwezen wordt (‘dood’, ‘vermoord’, ‘sterven’ en ‘stierf’), is het thema dikwijls  

impliciet aanwezig. Niet onbelangrijk daarbij is de vraag of er voor die impliciete aanwezigheid 

daadwerkelijk hints worden gegeven in de teksten, of dat die betekenis erin gelegd wordt door 

lezers met biografische kennis over Favereys leven. Zoals Kees van Domselaar terecht opmerkte 

“ontkomt men er nu moeilijk aan de gedichten uit Het ontbrokene deels te lezen als berichten 

van een man die weet dat hij erg ziek is, kanker heeft en niet lang meer zal leven. Die gegevens 

staan niet in de bundel (…) maar ze spelen in dat geval wel een bepalende rol bij het lezen, 

tenminste, zo verging het mij.”174 

 

Zo verging het Van Domselaar, en zo verging het mij ook. Pretenderen dat ik bij het analyseren 

van Het ontbrokene even onbevooroordeeld te werk kan gaan als bij de andere twee bundels, 

zou ongeloofwaardig zijn: in Het ontbrokene zie ik de (dreigende) dood in vrijwel elk gedicht 

terug. Relevanter dan wat ik zelf zie of niet zie, is de vraag naar wat er daadwerkelijk staat. Met 

behulp van semantische woordvelden en door woorden te turven zal ik onderzoeken of 

woorden die met dood (en met de daarmee gepaard gaande maar niet samenvallende begrip 

‘afwezigheid’) verbonden zijn inderdaad vaker voorkomen in Het ontbrokene dan in de vorige 

twee bundels. Voordat het zo ver is wil ik echter nog benadrukken dat in Het ontbrokene wel 

degelijk meerdere gedichten voorkomen waarin het woord ‘dood’ (of een ander, aanverwant 

                                                
174

 Van Domselaar (1990). 
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woord) niet expliciet voorkomt, maar waarin elke lezer – ook degene die geen weet heeft van 

Favereys persoonlijke omstandigheden – het thema zal opmerken.175 Een overduidelijk 

voorbeeld is het gedicht dat opent met de zin “zich het hoofd van de romp laten rijden door een 

nachttrein”: het wordt weliswaar niet met zoveel woorden gezegd, maar het staat vast dat we 

hier met een zelfmoord te maken hebben.176 Een ander voorbeeld: het gedicht dat begint met 

‘Heeft de god dit ook gewild:’. Wat heeft de god in dit gedicht gewild? “Dat zijn liefste ontwerp 

zou verworden tot niet meer dan een droogrek.”177 Wederom komt het woord ‘dood’ niet voor, 

en woorden die daarmee samenhangen ook niet, maar de analogie tussen het genoemde 

droogrek en een skelet zal iedereen opvallen. Tot slot mijn persoonlijke favoriet uit Het 

ontbrokene, het vijfde gedicht uit de afdeling ‘Een gieter’: 

 

 Nauwelijks mindert de trein vaart, 

 of daar is hij: zo’n zelfde man. 

  

 Hij staat nu naast zijn huis; 

 een gieter aan de hand, zijn ogen 

 gericht op de grond. 

 

 De grond om hem heen is vochtig; 

 zijn verlangen is leeg en heen. Wat hij 

 niet wil weten, onder geen voorwaarde, 

 is: waar en wanneer hij zal worden 

 terugverlangd en opgeëist door 

 de grond om hem heen.178 

 

Geëxpliciteerde afwezigheid (dankzij de woorden ‘leeg’ en ‘heen’), maar wederom wordt met 

geen woord over de dood gerept. Toch is de angst van de man met de gieter voor de dag dat zijn 

leven tot een einde zal komen voelbaar: hij wil absoluut niet weten, “onder geen voorwaarde”, 

wanneer de grond hem zal “terugverlangen” en “opeisen”. De grond die de mens opeist – een 

toepasselijkere metafoor om te beschrijven wat er bij een begrafenis gebeurt ben ik nog niet 

tegengekomen. 

                                                
175

 Dergelijke gedichten, waarin de dood niet expliciet genoemd wordt maar toch duidelijk een rol speelt, zijn 

mij in Gedichten [1968] en Chrysanten, roeiers niet opgevallen, met uitzondering van het gedicht ‘De 

leeggepompte luchtsluis’. In dit gedicht uit Gedichten [1968] is sprake van een luchtsluis die leeggepompt is of 

wordt, en van verschillende organen (hersens, longen, lever, milt) die een wezen “niet meer erkennen” en “niet 

meer kennen”. In: VG p.39. 
176 VG p.635. 
177

 Idem p.634. 
178

 Idem p.649. 
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Behalve gedichten als deze bevat Het ontbrokene ook gedichten waarin het woord ‘dood’ (of een 

woord als ‘sterven’, ‘stierf’, ‘vermoord’ enzovoorts) wél expliciet genoemd wordt. Daarnaast zijn 

er gedichten waarin het bredere thema ‘afwezigheid’ verwoord wordt. Om te onderzoeken of 

deze thema’s (het thema ‘dood’ en het bredere thema ‘afwezigheid’) in de loop van de drie 

bundels al dan niet explicieter naar voren komen, heb ik de volgende semantische woordvelden 

opgesteld:179 

 

Semantisch woordveld ‘dood’: Semantisch woordveld ‘afwezigheid’: 

 

afsterving, bestorven, dode, dodelijk, dodelings, 

doden, dood, doodshoofd, doodstille, doodt, 

kadaverbak, mataron, moordkuil, morte, 

onsterfelijk(en), ontslaapt, slachten, sterfelijk(en), 

sterven, stierf, vermoord 

 

 

afbraak, afscheid, afwezig, afwezigheid, geen, heen, 

isolement, kwijt raakt, leeg, leeggepompt, 

leegschonk, leegste, leegte, lege, niets, niks, nix, 

ontbreken, ontbrokene, opgegaan, sans, uitgewist, 

vacuüm, verdwenen, verdwenene, verdwijning, 

verdwijnpunt, verdwijnsels, verlaten, vernietigend, 

vernietigt, vervluchtigd, verwijderd, verwijderen, 

verwijdert, vloei af, weg, wegraakt, wegzijn, zonder 

 

Vervolgens heb ik geteld hoe vaak woorden uit die woordvelden voorkwamen in de drie 

bundels. In Gedichten [1968] komen in totaal 4 woorden voor uit het semantisch woordveld 

dood’, en 28 woorden uit het semantisch woordveld ‘afwezigheid’. Chrysanten, roeiers bevat 20 

woorden uit het woordveld ‘dood’ en 43 woorden uit het woordveld ‘afwezigheid’. Het 

ontbrokene bevat 10 woorden uit het woordveld ‘dood’ en 25 woorden uit het woordveld 

‘afwezigheid’. De gemiddelden heb ik wederom schematisch weergegeven in een grafiek:  

 

                                                
179 Deze woordvelden zijn opgesteld na alle gedichten uit de drie bundels zorgvuldig gelezen te hebben. 

Wanneer hetzelfde woord bijvoorbeeld drie keer voorkwam, is dat woord ook drie keer geteld (dus niet samen 

als één). 
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De grafiek laat zien dat in alle drie de bundels aanzienlijk minder woorden voorkomen die 

binnen het woordveld ‘dood’ passen dan binnen het woordveld ‘afwezigheid’. Dit is niet 

verwonderlijk: het tweede thema is immers breder en het bijbehorende semantisch woordveld 

bevat daarom ook meer verschillende woorden. Desalniettemin scoort Gedichten [1968] op 

beide woordvelden het laagste gemiddelde. Chrysanten, roeiers zit wat beide woordvelden 

betreft tussen de andere twee bundels in, al is het verschil met Het ontbrokene wat het 

woordveld ‘dood’ betreft klein. Het ontbrokene heeft tot slot gemiddeld genomen de meeste 

woorden uit beide woordvelden, wat mijn eerdere hypothese ondersteunt: deze bundel bevat 

veel gedichten waarin de dood niet expliciet voorkomt, maar die na interpretatie (waarbij op 

zinvolle wijze gebruik gemaakt kan worden van woorden uit het woordveld ‘afwezigheid’) toch 

met de dood in relatie gebracht kunnen worden.  

 

De stelling van Poll (“De dood is aanwezig van het eerste begin in Gedichten”), kan met deze 

bevindingen genuanceerd worden.180 Poll heeft geen ongelijk: de dood is inderdaad aanwezig 

vanaf Gedichten [1968], maar in verhouding wel veel minder vaak dan in de andere twee 

bundels. Bovendien is de dood in de twee gedichten waar Poll naar verwijst alleen aanwezig na 

interpretatie: 

                                                
180

 Poll (1980) p.176.  
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De dood is aanwezig van het eerste begin in Gedichten. ‘Stilstand | in aanbouw,’ een bondige 

omschrijving van ieder levend organisme, iets dat leidt tot niets – tot het laatste gedicht in 

Chrysanten, roeiers, over acht roeiers die steeds verder landinwaarts roeien, naar het ‘land zonder 

roeiers; dichtgegroeid land al.’181 

 

Preciezer zou daarom zijn te zeggen dat niet zozeer het thema ‘dood’, maar vooral het thema 

‘afwezigheid’ een rol speelt vanaf het eerste gedicht in Gedichten [1968]. Zoals Middag terecht 

opmerkt is het thema ‘dood’ (door hem gespecificeerd als ‘verzet tegen de dood’) in de loop van 

Favereys oeuvre meer bloot komen te liggen: “In zijn latere bundels is steeds duidelijker 

geworden dat het hem gaat om het verzet tegen de dood (…). Enig voorbehoud is hier geboden, 

omdat deze ‘thema’s’ er vroeger ook al (maar nog niet zo aan de oppervlakte) waren, en omdat 

Favereys gedichten zich nu eenmaal niet in een paar trefwoorden laten samenvatten.”182 

 

4.2b Taal 

 

Om vast te stellen of het thema ‘taal’ in de loop van de drie dichtbundels een grotere dan wel 

kleinere rol gaat spelen in Favereys werk heb ik wederom een semantische woordveld opgesteld 

aan de hand waarvan ik geturfd heb hoe vaak bepaalde woorden die met taal te maken hebben 

in de bundels voorkomen. Het semantisch woordveld ‘taal’, waarbij ‘taal’ in brede zin is opgevat 

(en dus ook woorden bevat die met lezen en schrijven te maken hebben), bevat de volgende 

woorden: 

 

Semantisch woordveld ‘taal’ 

 

brief, doorhalingen, geformuleerd, herlezen, letters, metafoor, metaforen, poëzie, semantische 

dubbelfilters, semantische snippers, spiegelschrift, taal, taalcapsule, taalcentra, taaleffecten, taalresten, 

tekst, teksten, vers, woord, woorden, woordoppervlak, zin 

 

In Gedichten [1968] komen in totaal 14 woorden uit dit woordveld voor. In Chrysanten, roeiers 

zijn dat er eveneens 14 en in Het ontbrokene 9. De grafiek die de gemiddelden weergeeft ziet er 

als volgt uit:  

 

                                                
181

 Poll (1980) p.176. 
182

 Middag (1991) p.13. 
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Het eerste dat opvalt aan deze grafiek is dat de getallen redelijk dicht bij elkaar liggen. Met name 

het verschil tussen het aantal woorden dat binnen dit semantische woordveld past in Gedichten 

[1968] en dat aantal in Chrysanten, roeiers is miniem, maar ook de toename in Favereys derde 

bundel is klein in vergelijking tot de toename van het aantal woorden dat binnen het semantisch 

woordveld ‘dood’ past (dat was in Het ontbrokene immers 0,93, meer dan het dubbele dan in 

Gedichten [1968] waar het 0,40 was). 

 

Evenals het geval was bij het thema ‘dood’ zeggen deze cijfers niet alles. Zo zagen we dat de dood 

in Het ontbrokene ook een duidelijke rol speelt in gedichten waarin het woord niet expliciet 

voorkwam. Hetzelfde geldt voor dit thema, en daarom zal ik in dit hoofdstuk om een 

genuanceerder beeld te krijgen de uitkomsten van de grafiek aanvullen met mijn eigen 

bevindingen zoals gebleken uit interpretaties.  

 

Wanneer we kijken naar die gedichten waarin taal of daarmee samenhangende woorden 

expliciet genoemd worden, valt op dat dat dikwijls gebeurt in de vorm van commentaar op de 

beschrijvende en communicatieve functie van taal. Zo is er in Gedichten [1968] sprake van 

“semantische snippers” en van “semantische dubbelfilters” die communicatie onmogelijk maken 
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(althans: communicatie is er nog wel “maar een van die soort die in zijn staart bijt en zijn 

staartangel recht door zijn kop slaat”) en blijkt het in de taalcentra te vriezen “dat het kraakt”.183 

Een voorwerp dat op zoek is naar de woorden die het omschrijven vindt slechts “absences” en 

metaforen – waarbij wat we zeggen of schrijven niet gelijkstaat aan wat we bedoelen – worden 

“foutenuitbarstingen” genoemd.184 In Chrysanten, roeiers wordt gerefereerd aan een tijd in de 

toekomst, “wanneer woord en kapstok allang zijn verwelkt”, betekenen woorden “niets” en is 

sprake van berichten “die nog schijnen te verwijzen naar het arme woord”.185 In Het ontbrokene 

tot slot wordt gerefereerd aan “het nooit in enige taal beschrevene”.186 Dit citaat kunnen we, net 

als die uit de vorige voorbeelden, zien als een illustratie van de ontoereikendheid van taal: 

sommige ervaringen of gebeurtenissen kunnen niet in woorden gevat worden.  

 

Behalve versregels en gedichten waarin de taalproblematiek expliciet genoemd wordt, zijn er 

ook bij dit thema gedichten waarvoor het ‘showing, not telling’-procedé opgaat: gedichten 

waarin de beschrijvende functie van taal slechts impliciet aan de orde komt. In Chrysanten, 

roeiers staat bijvoorbeeld het volgende gedicht: 

 

De chrysanten, 

 die in de vaas op de tafel 

 bij het raam staan: dat 

 

 zijn niet de chrysanten 

 die bij het raam 

 op de tafel 

 in de vaas staan. 

 

De wind die je zo hindert 

en je haar door de war maakt, 

 

dat is de wind die je haar verwart; 

het is de wind waardoor je niet 

meer gehinderd wilt worden 

als je haar in de war is.187 

                                                
183

 Citaten zijn achtereenvolgens te vinden in: VG p.72, p.80, p.80 en p.57. 
184

 Idem p.77 en p.102. 
185 Idem p.281, p.303 en p.312. 
186

 Idem p.648. 
187

 VG p.327. 



61 
 

Dit gedicht lijkt in eerste instantie de discrepantie tussen de betekenis van een woord in de 

werkelijkheid en de betekenis van datzelfde woord in taal te illustreren. Echte chrysanten zijn 

immers altijd dezelfde, ongeacht hun kleur en ongeacht de positie waar ze zich bevinden. De 

betekenis van de ‘talige’ chrysanten in dit gedicht lijkt daarentegen aan verandering onderhevig 

te zijn, en hangt af van hun positie, die eveneens in taal beschreven wordt. Chrysanten in de vaas 

op de tafel bij het raam blijken dan niet dezelfde chrysanten te zijn als diegene bij het raam op de 

tafel in de vaas staan. De aanwezige plaatsbepalende elementen zijn in beide zinnen hetzelfde: in 

de vaas, op de tafel en bij het raam. Een stelling als ‘de chrysanten zijn niet de chrysanten’ zou in 

de werkelijkheid een regelrechte contradictie zijn, een onmogelijkheid die slechts in taal kan 

plaatsvinden. Enerzijds lijkt taal in dit gedicht dus tekort te schieten: zij slaagt er niet in haar 

doel te bereiken doordat onduidelijk blijft hoe het mogelijk is dat de chrysanten ‘in de vaas op de 

tafel bij het raam’ niet de chrysanten ‘bij het raam op de tafel in de vaas’ zijn. Tegelijkertijd valt 

te beargumenteren dat taal niet tekortschiet in het beschrijven van de werkelijkheid, maar dat 

zich in taal juist nieuwe mogelijkheden openbaren. Wanneer we bij het lezen van deze strofe niet 

één bosje chrysanten voor ogen hebben maar twee, dan blijkt er van een contradictie bij nader 

inzien geen sprake meer te zijn. Het is immers goed mogelijk dat er twee verschillende 

chrysanten zijn, die op twee verschillende tafels en in twee verschillende vazen staan.188 Zo 

bezien geldt voor de wind in de laatste twee strofes het tegenovergestelde als voor de 

chrysanten. Waar de wind altijd dezelfde is – de wind die je haar door de war maakt is de wind 

die je haar verwart, en dat is dezelfde wind waardoor je niet meer gehinderd wilt worden 

wanneer je haar (eenmaal) verward is –, daar zijn de chrysanten niet altijd dezelfde: zij zijn 

afhankelijk van hun positie (hun werkelijke positie én hun positie in de zin op papier). Taal is 

dan niet ontoereikend, maar juist goed in staat om de complexiteit van de werkelijkheid te 

weerspiegelen in haar eigen ambiguïteit: zinnen die in eerste instantie niet lijken te kloppen (de 

chrysanten zijn niet de chrysanten), doen dat als je doordenkt toch. 

 

Zoiets gebeurt ook in de tweede strofe van het gedicht ‘Zelden heeft de sprong van een panter’: 

 

 De dolfijn die voor het schip uit zwemt 

 zwemt net zo lang voor het schip uit 

 tot er geen sprake meer is van een 

 dolfijn die voor een schip uit zwemt.189 

 

                                                
188

 Met dank aan Geert Buelens die me op deze interpretatie wees. 
189

 VG p.661. 
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In eerste instantie lijkt het onmogelijke in dit gedicht verwoord te worden: eerst is er een dolfijn 

en daarna is er “geen sprake meer” van een dolfijn. Hoe moeten we dit opvatten? Is de dolfijn 

plotseling verdwenen, opgegaan in het niets, of, nog erger, dood gegaan? Dat kan, maar lijkt 

onlogisch (of heel cru). Kijken we echter niet alleen naar het woordje ‘dolfijn’ maar ook naar de 

rest van de zin, dan blijkt het niet om een willekeurige dolfijn te gaan maar om een specifieke 

dolfijn, namelijk die dolfijn “die voor het schip uitzwemt”. Dat daar uiteindelijk geen sprake 

meer van is, valt te verklaren: de dolfijn is zo ver voor het schip uitgezwommen dat hij als het 

ware weer ‘los’ is geraakt van het schip. De afstand is zo groot geworden dat er geen enkele 

reden meer is om dolfijn en schip met elkaar in verband te brengen. De dolfijn is nu een gewone 

dolfijn zoals alle andere, en niet langer “de dolfijn die voor het schip uit zwemt”. Waar het er in 

eerste instantie op lijkt dat talige constructies zichzelf tegenspreken (de chrysanten zijn niet de 

chrysanten en er is een dolfijn waarvan later geen sprake meer is), daar openbaren zich bij 

nader inzien juist in taal nieuwe mogelijkheden.  

 

Vast staat dat Faverey er genoegen in schept om met taal te spelen: hij verwisselt delen van 

woorden waardoor andere bestaande woorden ontstaan (zoals in het gedicht ‘Iemand – is hij er’ 

waarin sprake is van een luipaard en een zeedier of van een zeepaard en een lui dier190), hij 

neemt figuurlijke uitdrukkingen en gezegdes letterlijk en gebruikt abstracte woorden in hun 

concrete betekenis (zoals: ‘Wat een onbekommerde huzarensalade’191). Dat heeft niet zelden een 

humoristisch effect, zoals in de laatste strofe van het gedicht ‘Eerst als iemand op de foto’, 

waarin Faverey de uitdrukking ‘geen hand voor ogen zien’ letterlijk neemt: 

 

 Als ik straks een hand zie 

 voor ogen, help ik mij hopen 

 dat het een eigen hand is, 

 of dat het een hand is 

 die bij mij wil horen.192  

 

In Het ontbrokene zijn in verhouding tot de andere twee bundels weinig gedichten waarin met de 

beschrijvende of communicatieve functie van taal gespeeld wordt. Waar in Gedichten [1968] en 

Chrysanten, roeiers de verhouding tussen taal en werkelijkheid centraal stond, lijkt het in 

Favereys laatste bundel meer te gaan om de verhouding tussen taal en mens. Uit verschillende 

gedichten blijkt dat de mens veel belang hecht aan de mogelijkheid zich uit te drukken. Zolang je 

                                                
190

 Idem p.92.  
191 Idem p.309. 
192

 Idem p.328. De afdeling ‘De witz van de twee doven van pointe ontdaan, en veranderd’ uit Chrysanten, 

roeiers (p.285-289) is een spel waarin het gezegde ‘zo doof als een kwartel’ letterlijk genomen wordt. 
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nog kunt schrijven of spreken leef je, en zodra je dat niet meer kan doet de dood onherroepelijk 

zijn intrede – dat lijken enkele van Favereys gedichten in Het ontbrokene tenminste te 

suggereren. Zo ook het gedicht ‘Of dat schoonheid is’, waarin iemand niet wil dat zijn stem het 

opgeeft: “Of dat schoonheid is // telkens zichzelf opnieuw te bevechten, / opdat zin voor zin na 

zin mijn stem / het weer niet opgeeft, /.”193 

 

En in de laatste strofe uit het laatste gedicht, ‘Zonder begeerte, zonder hoop’: 

 

 Laat de god die zich in mij verborgen houdt 

 mij willen aanhoren, mij laten uitspreken,  

 voor hij mij met stomheid slaat en mij 

 doodt waar ik bij sta, waar jij bij staat.194 

 

Het lyrisch subject uit dit gedicht verlangt ernaar dat hij mag uitspreken, dat hij niet met 

stomheid geslagen wordt. Taal blijkt op die manier verbonden te zijn met onsterfelijkheid: 

zolang een mens zijn spreekvermogen heeft, is hij nog niet (ge)dood. Hoewel taal, zoals we in 

Gedichten [1968] en Chrysanten, roeiers gezien hebben, vol tegenstrijdigheden zit, definieert het 

vermogen om te schrijven en te spreken de levende mens.  

 

Concluderend valt vast te stellen dat taal zoals uit de grafiek blijkt inderdaad een rol speelt in 

alle drie de bundels, maar dat er wel een accentverschuiving heeft plaatsgevonden: waar het in 

Gedichten [1968] en Chrysanten, roeiers vooral gespeeld wordt met talige constructies, daar is 

taal in Het ontbrokene dikwijls een teken van onsterfelijkheid, waarbij het schrijf- en 

spreekvermogen de levende mens definieert en waarbij dat wat in woorden gevat is zal blijven 

voortbestaan.195 In Favereys woorden: “telkens zodra er nog iemand is die Scheria / niet is 

vergeten, en die sommige verzen blijft / herlezen van deze onbuigzame man, wordt juist / dit 

vergeefse, aan het helder strand der zee / bevochten, door geen poëzie meer uitgewist”.196 

 

 

 

                                                
193

 VG p.648. 
194

 Idem p.663. 
195

 In de sectie ‘Nagelaten gedichten’ op pagina 717 staat overigens een gedicht waarin Faverey het idee dat het 

schrijfvermogen de levende mens definieert ook heel treffend verwoordt: “Twee o’s tussen twee d’s - // en 

zolang ik het neerschrijf / ben ik het niet: // bemoedigend, / tijdelijk bemoedigend.” 
196

 VG p.641. 
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Conclusie 

 

Favereys poëzie is door verschillende critici op verschillende manieren benaderd. Rein Bloem, 

Yra van Dijk, Redbad Fokkema en Jurrie Zaat nemen de tekst (en dus niet de lezer) als 

uitgangspunt. Elk van hen hangt een constructieve leeswijze aan, waarbinnen een gradueel 

onderscheid is tussen zij die de nadruk leggen op formele tekstaspecten (zoals Bloem en Zaat) 

en zij die gericht zijn op het ontdekken van een bepaalde continuïteit – bijvoorbeeld door de 

herkomst van een citaat te achterhalen of een overkoepelend thema te signaleren – waarmee 

Favereys poëzie inzichtelijker gemaakt kan worden.  Vorm en inhoud worden door critici die 

zogenaamd ‘thematisch’ te werk gaan (zoals Fokkema, Van Dijk en Groenewegen) nadrukkelijk 

aan elkaar gerelateerd. Eén criticus maakt bij het onderzoeken van de Faverey-casus gebruik 

van de lezersgerichte benadering: Kees van Rees. In zijn artikel ‘Consensusvorming in de 

literatuurkritiek’ verdedigt hij de stelling dat overeenstemming over de aard en kwaliteit van 

literaire werken enkel tot stand komt door buitentekstuele factoren.197 Naar Favereys gedichten 

wordt door Van Rees niet gekeken: het gaat hem immers alleen om het analyseren van bepaalde 

patronen in ons leesgedrag. Van alle critici is Paul Claes de enige die een werkgerichte aanpak 

combineert met een lezersgerichte insteek. Hij past twee verschillende leeswijzen (een 

constructieve en een deconstructieve) toe op een gedicht van Faverey en licht daarbij aan de 

hand van zijn eigen interpretaties de zwakke plekken in beide leeswijzen toe. Claes is tevens de 

enige die de keuze voor zijn benadering expliciteert en met argumenten onderbouwt. 

 

Hoe heeft Favereys werk zich volgens de receptie ontwikkeld? Ten eerste is gebleken dat de 

meningen over welke bundel een omslag in Favereys oeuvre markeert uiteenlopen: waar de 

meesten Chrysanten, roeiers als omslagpunt noemen, zijn anderen ervan overtuigd dat er pas in 

Het ontbrokene een discontinuïteit in Favereys manier van dichten zichtbaar wordt. Over de 

aard van de ontwikkeling zijn de critici het wel eens: Favereys poëzie is in de loop der bundels 

‘opener’ en ‘toegankelijker’ geworden (enkele termen die de critici gebruiken: ‘menselijker’, 

‘minder theoretisch’, ‘samenhangender’ en ‘begrijpelijker’). Ook is iedereen het erover eens dat 

Faverey in zijn latere werk vaker refereert aan de herkenbare werkelijkheid, waardoor zijn 

gedichten referentiëler zijn geworden (in plaats van slechts spellen met taal). Critici die Het 

ontbrokene als Favereys meest toegankelijke bundel beschouwen, doen dat niet zelden op grond 

van hun kennis van Favereys persoonlijke levensomstandigheden. Dat Faverey tijdens het 

schrijven wist dat hij niet meer lang te leven had, blijkt een gegeven dat zelfs voor de verder op 

tekstuele aspecten gerichte critici meespeelt bij hun kwalificatie van Het ontbrokene. Marc 

                                                
197

 Van Rees (1985). 
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Reugebrink gaat zelfs zo ver om te stellen dat Favereys laatste bundel geen deel uitmaakt van 

Favereys oeuvre: de “overgave aan de dood” herinnert de lezers volgens Reugebrink 

voortdurend aan de omstandigheden waaronder de bundel tot stand kwam en die 

discontinuïteit maakt “dat Het ontbrokene een oeuvre afrondt waartoe het zelf niet meer 

behoort.”198 

 

Behalve de consensus over de aard van de ontwikkeling blijkt er ondanks de meningsverschillen 

over welke bundel de omslag markeert toch ook overeenstemming te bestaan over wat voor 

soort gedichten Faverey schrijft. Een aspect dat daarbij vaak (impliciet dan wel explicitiet) 

benadrukt wordt is het autonome aspect. Vele critici maken gebruik van de term ‘autonoom’, 

terwijl de meerduidige betekenis van dat woord (Faverey kan als dichter autonoom zijn, zijn 

gedichten kunnen autonoom zijn en het literaire veld waarin hij werkt kan eveneens autonoom 

zijn) zelden verduidelijkt wordt. Grofweg kunnen we twee invullingen onderscheiden: de eerste 

invulling heeft betrekking op het (streven naar) onafhankelijk functioneren van literatuur, en de 

tweede invulling heeft betrekking op literaire tekst, autonomie als literatuuropvatting. Met 

‘autonomistisch’ wordt dan bedoeld dat het literaire werk beschouwd moet worden als een 

wereld op zichzelf, een wereld die los staat van de werkelijke wereld zoals wij die kennen. Deze 

laatste variant, waarin ‘autonomistische’ poëzie gelijkgesteld wordt aan ‘taalgerichte’ en 

‘zelfreflexieve’ poëzie, is van toepassing op Favereys werk. Dat Faverey te boek staat als een 

‘autonoom’ dichter, heeft onder meer te maken met institutionele keuzes en met uitspraken die 

hij deed in interviews. Daarnaast is er nog een belangrijkere reden om hem in te lijven bij de 

groep van autonome dichters: binnen zijn gedichten zijn veel kenmerken aan te wijzen die 

aansluiten bij een autonomistische en taalgerichte poëzie. Zo wordt er in zijn gedichten dikwijls 

gereflecteerd op de (on)mogelijkheden van taal en zo kunnen veel van zijn gedichten opgevat 

worden als metaforen voor het ontstaan en het vergaan van die gedichten. 

 

Hoe Favereys ontwikkeling door de receptie is gekarakteriseerd is duidelijk, maar hoe zit het 

met Favereys teksten: heeft er in zijn gedichten een ontwikkeling plaatsgevonden, en zo ja wat 

voor één? Is de structuur van zijn gedichten veranderd? Zijn de thema’s die hij gebruikt andere 

geworden? Of is zijn poëzie niet veranderd maar slechts de manier waarop wij die lezen, zoals 

Guus Middag, Yra van Dijk en Hans Groenewegen suggereren?199  

                                                
198 Reugebrink (1990). 
199

 Guus Middag schrijft: “Er valt intussen ook wel iets te zeggen voor de gedachte dat in de loop van acht 

bundels niet zozeer de gedichten van Faverey zijn veranderd, als wel zijn uitleggers. Het aantal lezers nam toe, 

maar ook het aantal mogelijke benaderingen.” In: Middag (1980) p.14. En Yra van Dijk: “Om de ontroering die 

Favereys latere werk teweegbracht, heeft men wel beweerd dat het autobiografischer is geworden. Misschien 

kun je beter zeggen dat de feiten van zijn leven, namelijk zijn ziekte en dood, op het laatst bekender waren bij de 

lezer. Ook in de rest van zijn poëzie heeft Faverey gegevens uit zijn eigen leven ondergebracht, die echter 



66 
 

Dat laatste kunnen we uitsluiten. Favereys gedichten zelf zijn wel degelijk veranderd: het 

gemiddeld aantal woorden is toegenomen, evenals het gemiddeld aantal werkwoorden 

(waarvan de meeste direct herkenbaar en te begrijpen zijn). Bovendien komen er in de drie door 

mij onderzochte bundels gemiddeld telkens minder neologismen en woorden in andere talen 

dan Nederlands voor, terwijl het aantal genoemde namen (van personen of plaatsen) is 

toegenomen. Ook gebruikt Faverey in Het ontbrokene gemiddeld veel minder ongebruikelijke 

leestekens of leestekens op onverwachte plaatsen dan in Gedichten [1968] en in Chrysanten, 

roeiers. Al deze bevindingen verklaren waarom Favereys poëzie volgens velen ‘toegankelijker’, 

‘begrijpelijker’ en – in het geval van de genoemde namen – referentiëler is geworden. 

Daartegenover staat dat het gemiddeld aantal vervreemdende ‘zich’-constructies, 

persoonsvormen op ongebruikelijke plaatsen in de zin en ‘daar’ op ‘waar’ posities is 

toegenomen. Dat verklaart waarom Faverey nog altijd te boek staat als een ‘talige’ dichter die 

zelfreferentiele gedichten schrijft. Behalve de toename in vervreemdende zinsconstructies 

helpen alle gevonden uitkomsten verklaren waarom Favereys gedichten in der loop der bundels 

door de receptie als toegankelijker en begrijpelijker ervaren zijn. Zijn gedichten zijn niet alleen 

als begrijpelijker ervaren, ze zijn dus ook begrijpelijker geworden.  

 

Hoe zit het met Favereys thematische ontwikkeling? Voor de twee thema’s die ik onderzocht heb 

(het thema ‘dood’ en het thema ‘taal’) geldt dat ze vanaf Favereys eerste bundel aanwezig waren. 

Daarbij dient opgemerkt te worden dat woorden uit het semantische woordveld ‘dood’ in 

Gedichten [1968] vrijwel niet voorkwamen, en in Het ontbrokene aanzienlijk meer. Vatten we het 

thema ‘dood’ breder op, als ‘afwezigheid’, dan blijkt dat thema gemakkelijker dan het thema 

‘dood’ vanaf het begin in Favereys werk te traceren. Ongetwijfeld speelt autobiografische kennis 

over Favereys leven (en naderende dood) een rol bij het interpreteren van gedichten uit Het 

ontbrokene, maar ook zonder gebruik te maken van die kennis is gebleken dat woorden uit het 

semantisch woordveld ‘dood’ wel degelijk vaker voorkomen in Favereys laatste bundel. Anders 

dan Gedichten [1968] en Chrysanten, roeiers bevat Het ontbrokene bovendien enkele gedichten 

waarin het woord ‘dood’ (of een ander, aanverwant woord) niet expliciet voorkomt, maar 

waarin elke lezer – ook degene die geen weet heeft van Favereys persoonlijke omstandigheden – 

het thema zal opmerken. Regels als “zich het hoofd van de romp laten rijden door een 

nachttrein” en een mens “verworden tot niet meer dan een droogrek”, zijn duidelijke 

toespelingen op het sterfproces.200  

 

                                                                                                                                                   
minder makkelijk als zodanig te herkennen zijn, bij gebrek aan informatie over dát leven.” In: Van Dijk (2006) 

p.313. Hans Groenewegen stelt tot slot eveneens dat een breuk in de receptie geen breuk in het werk hoeft te 

betekenen. In: Groenewegen (1997) p.17. 
200

 De citaten komen achtereenvolgens uit: VG p.635 en p.634. 
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Woorden uit het semantisch woordveld ‘taal’ komen in alle drie de bundels gemiddeld ongeveer 

even vaak voor. Daarbij valt op dat in Gedichten [1968] en Chrysanten, roeiers meer dan in Het 

ontbrokene met de beschrijvende of communicatieve functie van taal gespeeld wordt. Waar in 

Gedichten [1968] en Chrysanten, roeiers de verhouding tussen taal en werkelijkheid centraal 

stond, lijkt het in Favereys laatste bundel meer te gaan om de verhouding tussen taal en mens, 

waarbij laatstgenoemde veel belang hecht aan de mogelijkheid zichzelf uit te drukken. Taal 

speelt inderdaad een rol in alle drie de bundels, maar er heeft wel een accentverschuiving 

plaatsgevonden: waar in Gedichten [1968] en Chrysanten, roeiers vooral met taalconstructies 

gespeeld wordt, daar is taal in Het ontbrokene dikwijls een teken van onsterfelijkheid, waarbij 

het schrijf- en spreekvermogen de levende mens definieert en waarbij dat wat in woorden gevat 

is zal blijven voortbestaan. 

 

Voor de twee door mij onderzochte thema’s geldt dat ze van begin af aan aanwezig zijn in 

Favereys werk. Wel is het thema ‘dood’ in de loop der bundels veel explicieter verwoord, terwijl 

binnen het thema ‘taal’ de nadruk is verschoven: in Gedichten [1968] en Chrysanten, roeiers 

wordt dikwijls met taal gespeeld, terwijl taal in Het ontbrokene vaker aan onsterfelijkheid 

gerelateerd is.  

 

Favereys dichtregel “tot onze verbazing (teleurstelling ook een beetje) was er niets gebeurd” 

gaat voor de ontwikkeling in zijn eigen oeuvre niet op.201  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
201

 Deze regel is de eerste regel van het gedicht ‘Tot onze verbazing (teleurstelling’ dat te vinden is in: VG p.667. 
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Bijlage 1 

 

Niet meegerekend zijn: 

• woorden uit titels van afdelingen 

• woorden uit motto’s 

• werkwoorden die als bijvoeglijk naamwoord zijn gebruikt zoals ‘afgesneden’ in de combinatie 
‘afgesneden telefoons’ en ‘losgeslagen’ in de combinatie ‘losgeslagen sneeuwsoorten’  

• werkwoorden die als zelfstandig naamwoord zijn gebruikt zoals ‘het wegzijn’ en ‘het 
zoutwinnen’ 

 
Tot woorden zijn gerekend: 

• woorden in andere talen dan Nederlands 

• neologismen 

• numerieke en voluit geschreven getallen 

• losse letters zoals ‘Y’, ‘Z’ ‘(a)’, ‘(b)’, ‘(c)’, ‘(d)’, ‘b’ en ‘o’ 

• uitroepen zoals ‘ssst!’ 
 
Tot werkwoorden zijn gerekend: 

• zowel vervoegde als hele werkwoorden 

• zelfstandige werkwoorden, koppelwerkwoorden, hulpwerkwoorden, modale werkwoorden en 
wederkerende werkwoorden 

• werkwoorden in een andere taal dan Nederlands zoals ‘take’, ‘tombera’ en ‘verstehen’ 
 
Verdere opmerkingen: 

• Bij afkortingen heb ik gekeken naar de woorden waarvoor de afkorting staat, en op basis 
daarvan besloten ze als één woord of als twee woorden te tellen. Zo is ‘n.l.’ (namelijk) als 1 
woord, en ‘v.e.’ (van een) als 2 woorden gerekend 

• Leestekens zijn niet tot woorden gerekend, tenzij ze als woord bedoeld zijn zoals de ‘x’ in ‘2 x 
weg’, die als betekenis ‘keer’ heeft 
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Bijlage 2 
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Niet meegerekend zijn: 

• het woord ‘gordiaanse’ (dit woord bestaat, al komt het in het Nederlands alleen voor in 
combinatie met ‘knoop’ en bij Faverey in combinatie met ‘dorp’) 

• de als woord gebruikte letters zoals ‘X’ en ‘Y’ 

• woorden die nu anders gespeld worden dan in 1968 zoals ‘vosseoren’ en ‘haaieleer’ (nu: 
vossenoren en haaienleer) 

 
Tot neologismen zijn gerekend:  

• Gedichten [1968]: schertsbronnen, rietmens, afgeglansd, para-wit, langs-wit, shock-
apparatuur, x-zwam, verkeersobelisken, onvlinder, verijzerde, staartangel, 
wittebroodstructuren, speelgod, scheermuizenspraak, taalcapsule, nietvleugel, zoutwinnen, 
gelichtdrukt, gras-2, gas-1, springvossen, nulbaan, wiskunstig, bergrijk, kwartsvlokken, 
boomvol, sluipwesp 
 

• Chrysanten, roeiers: versperringsballon, uitdrinkt, taalresten, zenopraat, ochtendveulen, 
avondmerrie, avondroodt, winternest, lamgelegd, geschubert, namurmelen, suikerhart, pijlsap, 
reigerwiek, droomsels, dodelings, zonachtig, dichtgeroeid, quasivoorgevormde  
 

• Het ontbrokene: geduinte, wegzijn, ontbrokene, bloesemomrankte, hierzijn 
 
Verdere opmerkingen: 

• de hierboven genoemde neologismen zijn niet meegerekend bij ‘woorden in een andere taal 
dan Nederlands’ omdat het niet-bestaande woorden zijn, die bovendien bestaan uit andere 
woorden die wél Nederlands zijn 
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Bijlage 3 
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Tot ‘waar’ op ‘daar’ posities zijn gerekend: 

• Chrysanten, roeiers:  
1.) onder geoorde, zilver- of amandelwilgen, daaraan al zo lang zijn hangende de harpen  
2.) op de flank, zijn helling, zijn heuvel, de bijna berg al: daar men zou thuishoren  
3.) in hetzelfde landschap, daar men nooit graag heen reist  
4.) landschap daar al geen water meer is  
 

• Het ontbrokene: 
1.) Hoe Epictetus leert over het weinige daarover met ere men beschikt  
2.) Telkens zodra (…) beslaat uiterst kort, maar toch, de kleine maanschijf achter zijn hart, 
daarop elke seconde iedere slapende zijn bloedschuld tracht te vereffenen 
3.) de heelhuidse thuiskomt, daarmee flamboyante afsterving dood nog éenmaal meegeeft 
aan het hunkerende 

 
Tot persoonsvormen op afwijkende posities zijn gerekend: 

• Gedichten [1968]:  
1.) breekt mijn huid 
2.) Adem prijst de dennenaald? 
3.) Een hemellichaampje is in het vruchtwater geplonsd? 

 

• Chrysanten, roeiers:  
1.) als de herfsttijloos is weer krokus aan het zijn  
2.) op een hond zijn kop stak  
3.) een golf het gezicht ontsluit  
4.) herhaling bitter heerst 
 

• Het ontbrokene:  
1.) zodra de zweep zijn tol loslaat, licht uitrukt de angel der liefde 
2.) hoe Epictetus leert over het weinige daarover met ere men beschikt 
3.) hoe bijtender het wegzijn, hoe radelozer raken verslingerd (…) zijn sporen aan het 
ontbrokene 
4.) sinds hun hinkende zelf lacht zich al maar uit 
5.) hoe weerloos ligt daar niet (…) nog na te lachen een clown om al dit hierzijn om niet 
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Tot ongebruikelijke ‘zich’-constructies zijn gerekend: 

• constructies waarbij een transitief werkwoord reflexief is gemaakt zoals ‘zich bestellen’, ‘zich 
toestaan’, ‘zich ophouden’, ‘zich uitlachen’, ‘zich koesteren’ en ‘zich vergeten’ 

• constructies waarbij het woord ‘zich’ voorkomt zonder een werkwoord erbij zoals ‘de Sporaden 
zich’ of ‘Zich.’ 
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Bijlage 4 
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Tot onconventionele leestekens zijn gerekend: 

• haakjes die wel openen maar niet sluiten 

• haakjes die wel sluiten maar niet openen 

• koppeltekens op het einde van de versregel 

• liggende streepjes op het einde van het gedicht 

• liggende streepjes gevolgd door een punt (-.) 

• liggende streepjes gevolgd door een dubbele punt (-:) 

• schuine strepen (/) 

• is-tekens (=) 
 
 
 

 

 


