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Hoofdstukk 5. 'Precaire ontregelingen' -- Hans Faverey 

Inleidin g g 

Waaromm schoonheid dan niet ontdaan 
tott leegte, leegte die ademt. 
HANSS FAVEREY 

Achtt bundels verschenen er van Hans Faverey tussen 1968 en 1990, het jaar van zijn dood. 
Achtt 'herbergen', noemt hij ze zelf in een gedicht dat staat in Het ontbrokene, zijn laatste 
bundel.. De dichter maakt er de balans van zijn werk in op: 

Hierr zit ik: 
eenn wankele heerser over weinig. 

Off  ben ik soms zo door mijzelf verlaten, 
datt mijn woorden zijn teruggevlucht, 

eenn schuilplaats hebben gezocht 
inn de acht herbergen, 

diepp in het hart van de woestijnroos 
diee mij zo hardnekkig uitwoont. 

Hett is een van de vele gedichten van Faverey die zich ook op poëticaal niveau laten lezen. De 
dichtbundelss lijken hier ruimtes te zijn waarin de woorden onderdak kunnen vinden, maar de 
dichterr zelf niet. De boeken sluiten zich, en de heerser heeft er part noch deel aan. 
Hett is onder andere de duidelijke en steeds herhaalde verwoording van het echec die veel 
lezerss van de laatste bundels van Faverey voor de dichter heeft ingenomen. Om de ontroering 
diee 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 lezers. Ook in de rest van zijn poëzie heeft Faverey 
gegevenss uit zijn eigen leven ondergebracht, die echter minder makkelijk als zodanig te 
herkennenn zijn, bij gebrek aan informatie óver dat leven. 
Geenn enkele dichter schrijft vanuit de leegte. Hoe abstract en 'talig' Favereys poëzie ook kan 
zijn,, hij ging uit van zijn ervaringen en van gebeurtenissen in de werkelijkheid. Zoals hij het 
zelff  formuleerde in een interview met Remco Heite: 'En als je in poëzie reageert op 
stemmingen,, op ervaringen. Direkt, meteen inspringend. Er is je iets overkomen en dan ga je 
datt eventjes ordenen, in taal'. 
Bijj  doorlezen van het hele oeuvre valt op hoe constant het is gebleven. Van het allereerste 
gedichtt tot het allerlaatste streefde Faverey ernaar 'de schoonheid// te fixeren waarin leegte 
zichh meedeelt' (VG: 655). Bovendien komen steeds dezelfde thema's aan de orde: behalve de 
voortschrijdendee tijd is dat ook de poëzie zelf of de andere kunsten en wat ze tegen het verval 
zoudenn kunnen inbrengen. Daarnaast speelt de identiteit een belangrijke rol, en de pogingen 
omm die identiteit in poëzie of door de geliefde te bestendigen. Ook de intertekstuele 
verwijzingenn in deze poëzie hebben veelal met deze kwesties te maken. Of het nu gaat om de 
middeleeuwsee mystici of de presocratische filosofen, Faverey verwijst naar het denken 
voorzoverr dat betrekking heeft op taal, tijd en identiteit. 
Behalvee naar de inhoud verwijst Faverey in zijn gedichten soms naar de vorm van oudere 
teksten.. Faverey schreef in een aantekening: 'Er zijn dus teksten of tekstgedeelten die 



aansprekenn door de treffende eenvoud en het verbijsterende gemak waarmee vorm en inhoud 
elkaarr omhelzen en behelzen'.2 

Favereyss eigen gedichten kunnen evenmin beschouwd worden zonder de vorm erbij te 
betrekken.. De dichter beklaagde zich er in het interview met Heite over dat er in de 
poëziekritiekk altijd te weinig aandacht is voor dee vorm van een gedicht: 'en slechts zelden 
wordtt er aandacht besteed aan de formele aspecten, een bepaald procédé dat iemand toepast, 
off  aan bepaalde stilistische eigenaardigheden'. 
Inn het onderstaande zal het in de eerste plaats gaan over een formeel aspect, namelijk de 
manierr waarop Faverey het typografisch wit in zijn poëzie gebruikt. Ik hoop te laten zien dat 
err vaak sprake is van een 'geslaagde versmelting'3 met de inhoud. Na een overzicht van de 
'standd van zaken* in het Faverey-onderzoek ga ik in op Favereys poëtica en op terugkerende 
thema'ss in zijn werk. Daarbij zal de nadruk liggen op die aspecten die mijns inziens van 
belangg zijn voor het gebruik van het typografisch wit. In de derde paragraaf zal ik het wit in 
driee van Favereys gedichten nader onder de loep nemen, om dan in de vierde paragraaf te 
proberenn een verband te leggen tussen Favereys gebruik van het wit en de inhoud van zijn 
poëzie. . 
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1.. Stand van zaken 

Hett verhaal van het begin van Favereys dichterschap is al zo vaak verteld dat het een mythe is 
geworden.. Bekend is hoeveel moeite het kostte zijn debuut gepubliceerd te krijgen, hoe de 
eerstee bundels met scepsis werden ontvangen, en hoe er een wending plaatsvond in de kritiek 
naa Chrysanten, roeiers. Ook de recensenten die moeite hadden gehad met de eerste bundels 
vann Faverey, waren nu overtuigd. De consensus zwaaide om van overwegend negatief naar 
zeerr positief, een ontwikkeling die kan worden gezien als exemplarisch voorbeeld van hoe 
criticii  elkaar beïnvloeden, en van de wijze waarop begrip en esthetische waardering van een 
oeuvree met elkaar samenhangen.4 Immers, men ging de gedichten meer waarderen toen er, 
dankzijj  onder andere het werk van Rein Bloem en Favereys eigen uitspraken in de weinige 
interviews,, een idee ontstond hoe je ze kon benaderen. Bloems uitgangspunt is dat alle 
gedichtenn van Faverey volgens een grondstructuur verlopen: '[..] er wordt een zelfstandig 
gegevenn (naamwoord, woordgroep, zinsdeel zonder persoonsvorm) dat moeilijk thuis is te 
brengen,, plompverloren in de aanhef geplaatst; dat gegeven wordt onmiddellijk losgekoppeld 
doorr witregel en leestekens (haakjes, gedachtestreepjes); in het volgend stadium wordt 
overwogenn (vragend, gebiedend, combinerend, associërend, wikkend en wegend) wat met die 
zelfstandigheidd te doen zou zijn; het antwoord blijf t uit of leidt tot niets; het gegeven kan 
weg'' (Bloem 1982: 50). 
Diee leeswijze die Bloem voorstelde is door velen overgenomen. De tendens werd om 
Favereyss gedichten niet te lezen als communicatieve uitspraken met een versleutelde inhoud, 
maarr als bewegingen van niets naar niets: 'een ontstaan en een verdwijnen'. Die leeswijze 
werdd zo algemeen, dat Dirk van Bastelaere in zijn artikel 'De making van een Faverey' de 
conclusiee trok dat 'Hans Faverey' geen naam van een dichter meer is, maar staat voor een 
constructiee van de poëziekritiek (2001: 47). Van Bastelaere laat zien hoe critici zich vanaf het 
beginn aan dat vaste idee over het werk vastklampten. Hij geeft voorbeelden uit de Faverey-
receptie,, waaruit blijkt dat recensenten de benaderingswijze van Bloem overnamen en vrijwel 
dezelfdee bewoordingen gebruikten (2001: 49). Wanneer Anbeek in zijn Nederlandse 
literatuurgeschiedenisliteratuurgeschiedenis bijvoorbeeld schrijft: 'Deze poëzie "gaat over" niets anders dan de 
(on)mogelijkheidd van poëzie, het zijn gedachtenexperimenten die met niets beginnen en in het 
nietss eindigen' (1990: 256), zou hij schatplichtig zijn aan Bloem. 
Favereyy zélf zou hierdoor ook beïnvloed zijn, volgens Van Bastelaere. Volgens hem was de 
poëzieopvattingg die Faverey in interviews schetste, gebaseerd op Bloems analyse van deze 
poëzie.. Bloem en Faverey zouden daarbij eikaars klankbord zijn geweest. Dat is een 
veronderstellingg die Van Bastelaere niet hard kan maken: er is geen reden om aan te nemen dat 
Favereyy niet zelfbedacht dat het in zijn werk gaat om een 'ontstaan en verdwijnen'. 
Overigenss was Van Bastelaere niet de eerste of de enige die de wat eenzijdige receptie van 
Favereyy aan de orde stelde. In 1993 wees Piet Schrijvers erop dat Favereys poëzie weliswaar 
moeilijkk is, maar niet alleen een beweging van niets naar niets behelst. Deze gedichten zijn wel 
degelijk,, zoals alle grote poëzie 'het resultaat van de hoogste emotie versmolten en gecontroleerd 
mett de hoogste, rationele en artistieke luciditeit' (1993: 47). Daarom constateert Schrijvers dat 
dezee poëzie gebaat is bij studie en analyse in de geest van Merlyn, en niet bij vlugge 
krantenrecensies.. De closereading die daarop volgtt van het gedicht 'Waarom bleef zij niet waar 
zijj  is', laat overtuigend zien dat Schrijvers gelijk heeft. Door het gedicht (niet al te uitgebreid) te 
analyseren,, toont hij aan dat de 'versmelting van klank, ritme en betekenis' de kern van Favereys 
dichterschapp uitmaakt. 
Enn in 1994 wees Redbad Fokkema al op de consensus in de receptie van Faverey, die ook 
volgenss hem het gevolg was van een te eenzijdig navolgen van Bloems autonomistische 
ideeënn over het werk. Hij verzette zich met name tegen Jaap Goedegebuure, volgens wie de 
gedichtenn van Faverey geen relatie zouden onderhouden met de buitentekstuele 
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werkelijkheid6.. Volgens Fokkema heeft dit werk wel degelijk een 'existentiële draagwijdte', 
enn bevat het bovendien talrijke verwijzingen naar 'realia'.7 Een tweede argument van 
Fokkemaa is dat het geschreven gedicht sowieso naar de werkelijkheid verwijst, omdat het 
daarr ook toe behoort. Het gebruik van het lexicon betekent per definitie een relatie tot de 
werkelijkheid. . 
Dezee twee invalshoeken (Schrijvers die het heeft over de 'hoogste emotie' en Fokkema met 
zijnn 'existentiële draagwijdte') zijn kenmerkend voor de recentere Faverey-receptie. 
Inmiddelss zijn critici het erover eens dat er in Favereys werk genoeg verwijzingen naar de 
werkelijkheidd te vinden zijn, al werden die door de dichter vaak zodanig weggewerkt dat ze 
geenn samenhangend verhaal vormen. 
Datt is ook het uitgangspunt in de meeste bijdragen aan het eerste boek over Favereys poëzie, 
DieDie zo rijk zijn aan zichzelf, in 1997 verschenen onder redactie van Hans Groenewegen. In die 
bundell  worden pogingen gedaan om verder door te dringen in deze poëzie: de muzikale 
verwijzingenn bij Faverey (Dorleijn), de mystiek in zijn werk (Jellema), de verhouding met 
anderee dichters, zoals Van Ostaijen (Erik Spinoy) en Wallace Stevens (Martin Reints). Ook 
buitenn die bundel verschenen artikelen van critici en wetenschappers die zich gingen richten 
opp de closereading van losse gedichten (Kusters over 'Meneer Lepinski' bijvoorbeeld, Van 
Buurenn over 'Een hecatombe', of Van Minnen over 'Uit hetzelfde gebied afkomstig') of op 
helee reeksen, zoals het artikel van De Schutter over 'Terugkaatsingen'. 
Eenn closereading kun je ook Spinoys analyse van de bundel Zijden kettingen noemen, waarin hij 
mett name ingaat op het gedicht 'Was ik maar die ik ben gebleven'. Aan de hand daarvan laat 
Spinoyy zien met welke technieken Faverey de directe betekenisoverdracht frustreert: de paradox, 
dee ellips, het gebruik van deixis (verwijzende woorden als 'die' of 'deze'), zonder de vereiste 
contextt te verschaffen. Hij concludeert dat deze poëzie niet betekenisloos is, maar wel 
'hermetisch'' in de oorspronkelijke zin van het woord: de betekenis is zodanig versleuteld dat hij 
moeilijkk te achterhalen valt. De dichter laat dit 'woekerend netwerk van betekenissen' ontstaan 
omdatt alleen op die manier de spanningen en paradoxen verwoord kunnen worden. 
Mett die visie van Spinoy zijn we dus ver verwijderd van de 'betekenisloosheid' die men in de 
jarenn zeventig en tachtig aan Favereys poëzie toeschreef. Spinoy wijst juist op de romantische 
kantt van Favereys poëtica. Hij stelt bovendien dat de Nederlandse poëzie in zijn geheel die 
ontwikkelingg heeft doorgemaakt: van het 'depoëtiserende' van de jaren zeventig is die langzaam 
inn een wat neoromantischer vaarwater gekomen. 
Err zijn niet veel pogingen gedaan om Faverey 'in zijn tijd' te plaatsen. Behalve vergelijkingen 
mett moderne dichters als Mallarmé, Stevens en Van Ostaijen, wees men ook wel op de 
contextt van de 'depoëtiserende' poëzie: Herman deConinck vergeleek Faverey bijvoorbeeld 
mett dichters als Annie M.G. Schmidt of Godfried Bomans.9 In zijn dissertatie Zestig lijfde 
Mouritss de dichter in bij de neorealisten, net als Speliers had gedaan. Inderdaad lijken 
Favereyss vroege gedichten soms op de readymades die bij de Zestigers horen. 
Kusterss noemt ook de Zestigers, maar legt daarbij uit wat het verschil is tussen een gedicht 
vann Schippers en een gedicht van Faverey (1993: 652-3). Kusters beschouwt Favereys gedicht 
'Dezee hier maakt een buiging' en stelt dat daarin, in tegenstelling tot de gedichten van 
Schippers,, geen 'pointe' te vinden is. Bij Schippers gaat het om verwondering over wat in 
feitee doodgewoon is, bij Faverey speelt het gedicht zich af tegen de achtergrond van de 
paradoxx van het 'aangroeien tot niets'. 
Dee fascinatie met het 'niets' is een van de redenen waarom het zinvol is om Faverey in de 
traditiee van Mallarmé te plaatsen. Groenewegen bijvoorbeeld werkte het verband tussen 
Favereyy en Mallarmé uit. Hij ziet een 'dichterlijke dialoog' met Mallarmé, onder andere in 
eenn aantal directe verwijzingen. Bovendien verwijst Faverey naar de reeks 'weg/ verdwenen' 
vann Gerrit Kouwenaar. Heynders (2001) wees op overeenkomsten met de poëzie van Celan. 
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Inn dergelijke recente beschouwingen ligt de nadruk niet op het noemen van zoveel mogelijk 
intertekstuelee vindplaatsen, maar eerder op het zoeken naar de gemeenschappelijke poëticale 
grondhouding:: het gaat om wat de dichter doet met de citaten. De wijze van citeren blijkt iets te 
onthullenn over de werkwijze van de dichter, zoals ik zelf hoop te laten zien in verband met 
Favereyss citaten uit de presocratici. 
Bovendienn noemt Spinoy naast de intertekstuele verbanden wfratekstuele: dat wil zeggen 
verwijzingenn binnen het oeuvre zelf. Dat laatste is een aspect waarop steeds meer nadruk is 
komenn te liggen in de beschouwingen: dat Favereys oeuvre één geheel is en ook zo gelezen 
moett worden. Krol meent dat bijvoorbeeld (1995) en ook Jacob Groot die het heeft over *de 
reuzenseriee die zijn werk in wezen is' (1994: 51). En De Schutter (1998) zag in de reeks 
'Terugkaatsingen'' delen van andere gedichten 'teruggekaatst' worden. Sommige critici gaan 
zelfss zover dat ze de afzonderlijke gedichten niet meer als een eenheid beschouwen.11 

Groenewegenn noemt dit de 'herschikkende herhaling' binnen het oeuvre (2002: 269). Tussen 
reeksenn en zelfs tussen de bundels bestaan zoveel semantische verbindingen dat je kunt 
zeggenn dat Favereys poëzie intertekstueel is met zichzelf. De zelfreflexieve cirkelvorm van 
hett 'in zijn eigen staart bijten' die in veel van zijn individuele gedichten te vinden is, valt dus 
ookk te bespeuren in het oeuvre als geheel. 
Hiernaa zal ik een paar van die altijd terugkerende elementen in Favereys poëzie formuleren. De 
nadrukk ligt daarbij op thema's en poëticale ideeën die te maken zouden kunnen hebben met de 
vormm van deze gedichten in het algemeen en met het typografisch wit in het bijzonder. 
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Tijd Tijd 

'Ikk wil de tijd niet kennen*, staat er in een van Favereys gedichten.12 Het is een kernachtige 
formuleringg van zijn programma. Het verzet tegen de tijd, die maar doorloopt en alles vernietigt, 
iss een belangrijke reden voor Faverey om gedichten te schrijven. Dichten is een poging om iets 
tee maken wat zich aan de tijd onttrekt. Hij formuleerde in een interview heel expliciet waar het 
hemm om te doen was: 'Het tegenhouden van het verval. Het ontkennen van beweging. Het 
zoekenn naar de vierkante cirkel. Samengevat: de tijd stilzetten, het onmogelijke dus'.1 

Dee poging om de tijd stil te zetten loopt per definitie uit op een echec omdat stilstaande tijd 
alleenn in de dood bestaat: 'Soms, als de klok stilstaat,// is het nergens thuis meer'. Faverey 
zoektt in zijn poëzie naar mogelijke ontsnappingen uit die impasse - zou het niet mogelijk zijn 
omm tenminste in de taal een moment te creëren waarop de tijd kan stilstaan en tegelijk 
doorlopen?? Het gaat er niet om een stok tussen de wielen van de tijd te steken, maar om het 
creërenn van een moment waarop de tijd stilstaat in beweging. 
Eenn van de mooiste beelden die Faverey voor die stilstaande beweging gebruikt, is die van het 
'Surr place', zoals een van de reeksen uit Lichtval heet. Het is een term uit de wielersport die 
duidtt op het moment vlak voor een sprint, waarop alle fietsers zich nog moeten inhouden. 
Iedereenn wacht af, staand op de pedalen, wie er als eerste de sprint zal inzetten. De racers 
houdenn hun fietsen stil, maar blijven tegelijk minimaal in beweging op de plaats, om niet om 
tee vallen. Hoewel Faverey dus met zijn reekstitel verwijst naar dit moment in de wielersport, 
gaatt hij daar in de reeks verder niet op in. Een ander beeld voor de 'stilstand in aanbouw' (VG 
29)) die Favereys oeuvre behelst, is een hoepel, net voor hij omvalt. Of een balletje dat steeds 
zachter,, sneller stuitert tot het net niet stilligt: 

Zoo gooide iemand eens een bal op. 
Dezee stuiterde nog enige malen, 

bleeff  toen zo goed als stil liggen. (65) 

LetLet op de woorden 'zo goed als' in de laatste regel. Faverey lijk t hier, zoals in meer van zijn 
gedichten,, een moment vast te leggen waarop een gebeurtenis nog nét niet helemaal 
voltrokkenn is. In dit geval zijn dat de laatste, nauwelijks waarneembare, stuiteringen van een 
balletje.. Door die nog-net-niet-gebeurtenis in zijn gedicht een plaats te geven, rekt hij het 
momentt van 'net niet' tot in het oneindige. 
Hett rekken gebeurt door vertraging. Op allerlei manieren vertraagt Faverey de voortgang van 
zijnn gedichten: interpunctie, het invoegen van witregels, het schrijven in lange zinnen die over 
veell  regels gedrapeerd zijn. Hij noemde dat aspect van de witregels zelf ook: 'Dat wit is 
inderdaadd een vertragingstechniek'14. Het blijkt een praktisch hulpstuk bij het 'maken' van het 
gedicht:: 'Het is ook die visuele suggestie van die witregels, hè, die 't em doet. Ik kan alleen maar 
vierr of vijf regels in een koepiet gebruiken, als ik met wit kan kombineren. Ik zou bijvoorbeeld 
nooitt een gedicht van zestien regels van vier maal vier kunnen maken. Dat kan niet. Schrijf mijn 
gedichtenn maar eens over en kombineer maar eens. Die witregels brengen een stuk licht aan, 
trekkenn het ding uit elkaar. Dat moet ook wel omdat die teksten niet zo lang zijn.'15 

Alss je de tijd maar genoeg tegen weet te houden binnen het gedicht, zou het misschien 
'vrijwel'' stil komen te liggen. Dat is tenminste het doel, maar Faverey wees er zelf ook op dat 
zijnn streven onhaalbaar was: het vers loopt onherroepelijk door, hoe langzaam ook. Spinoy 
(2005)) beschrijft de 'onverzoenbaarheid' van de verschillende elementen van deze poëtica: 
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'Inn Favereys poëzie doet zich een voortdurende heen-en-weerbeweging voor tussen een 
verlangdee toestand van rust en stilstand, die ervoor zorgt dat het bestaande gevrijwaard blijf t 
vann de vernietigende werking van de tijd, en de hardnekkige wil om in beweging te blijven en 
zoo aan de definitieve verlamming van de dood te ontsnappen. Beide verlangens zijn 
onverzoenbaar.. Het is in de ambivalente ruimte tussen beide dat de menselijke existentie zich 
afspeelt'. . 
Diee paradoxale poëtica maakt dat Faverey strenge eisen stelt aan zijn gedichten, die de tijd 
moetenn kunnen doorstaan. Dat blijkt ook van hun vorm af te hangen: 'Ze moeten goed van klank 
enn ritme zijn. Ze moeten de tijd doen vergeten en weer opnieuw kunnen beginnen en blijven 
doorgaan,, ook als je niet aan ze denkt [..]. Onverslijtbaar zijn. Voor mezelf moeten het taaie 
bezweringsformuless zijn en moeten ze tegenwicht geven tegen alles wat verloren gaat'.16 

Gedichtenn moeten 'blijven doorgaan'. Dat is de circulaire sur-placebeweging die hiervoor werd 
beschreven.. Het streven is naar een eeuwige beweging, zoals die van een hoepel of een cirkel, 
diee de mens niet gegeven is. In het interview met Van Deel omschreef Faverey zijn gedichten als 
volgt:: 'misschien zijn het wel lussen: dat ze steeds kunnen herbeginnen'. 
Maarr als de tijd compleet stil zou staan, betekent dat het einde van alles, ook van de poëzie 
('geenn woord/ wilde mij meer komen over de lippen/ ooit. Is dit het dan wat ik wil?' 7). Vandaar 
hett belang van het stilgezette moment: het 'nu' moet zolang mogelijk vastgehouden worden, 
zonderr dat de tijd écht stilstaat. Dat zien we ook in dit vroege gedicht van Faverey (VG 99): 

Tijd:: nu. Positie: 

Hier.. Mijn hoogte 

iss mijn snelheid 
iss vrijwel nul. 

Zoalss het hiervoor geciteerde gedicht draaide rond de woorden 'zo goed als', zo ligt de kern 
vann dit gedicht in het woordje 'vrijwel'. Daaruit blijkt dat zelfs het moment van het 'nu' in 
bewegingg is. Net als de stilstaande beweging is alleen het zéggen van het woord 'nu' al 
onmogelijk.. Zodra je het hebt uitgesproken, is het alweer voorbij18. 
Spinoyy heeft het in dit verband over 'een au fond romantisch verlangen naar een toestand van 
onmiddellijkheid',, en Jellema bracht het in verband met de mystiek van Meister Eckhart: 'wat 
Eckhartt noemt de "gotheit über got" in de "wuestunge", de leegte, begrepen (en in de unio 
mysticamystica ook ervaren) te worden als ens purus, het loutere zijn, in het nunc stans, het boven 
tijdd en plaats staande, verleden, heden en toekomst omspannende Nu'.19 Net als voor de 
mysticii  was dit Nu voor Faverey onbereikbaar met woorden. En net als zij tracht hij dit 
onnoembaree toch te benaderen. Bijvoorbeeld door witregels waarin het even 'nu' is en blijft . 
Eenn andere manier om de 'sur place' te bereiken, is door de tijd te laten wringen. Zo spelen 
zijnn gedichten zich vaak af in een onmogelijke niet-tijd: iets gebeurt bijvoorbeeld 'na 
alvorens'' (VG 344). En in het gedicht 'Aan de vaas', het openingsgedicht van Hinderlijke 
godengoden (VG 501), draagt iemand een vaas naar de keuken, terwijl diezelfde vaas eerder al in 
stukkenn uiteengeslagen was. Het is moeilijk na te vertellen hoe het niet klopt, de chronologie 
inn de gedichten van Faverey: ze lijken te doen met de tijd wat de etsen van Escher met de 
ruimtee doen. 
Gisleinee Peeters liet zien dat de tijd in deze poëzie onder andere gaat wringen door de syntaxis: 
eenn tegenwoordig deelwoord wordt vaak gecombineerd met een verleden deelwoord: 'zijn 
taaiconstructiess verbouwen heel vaak de chronologische handelingen tot voorbijgestreefde 
toestanden'' (1986: 58). Ze noemt als voorbeeld 'ingevroren' naast 'pikkend', 'afgedropen' naast 
'ontbrekend'.. Een ander voorbeeld is de regel 'het ene oog traant al/ het andere huilt nog'. 



Peeterss stelt dat op die manier verleden en toekomst samenvallen in 'de stilstand van het heden', 
enn daardoor 'kan de taal de tijdsorde ritualiseren, bezweren en op één punt magnetisch doen 
convergeren'. . 
Eenn van de resultaten van die ingewikkelde constructies is dat de tijd zelf ook ruimte wordt. 
K.. Michel heeft dit proces nauwkeurig beschreven: 'De tijd beweegt door de ruimte als door 
hett oog van een naald, en in de paring van de twee ontstaat momentaan een ongrijpbaar "dat 
watt is". Dat oog van de naald kan ook melancholisch als een wak worden benoemd, als een 
wond,, als een lek in het zwijgen (...). Zin is betekenis die ontstaat op het momentane 
kruispuntt van tijd en ruimte waar de woorden doorheen gaan, naar de lezer toe bewegend' 
(1991:: 317). Dit 'kruisen van ruimte en tijd' kwam ook bij de vorige drie dichters ter sprake: 
bijj  hen kon het lineaire gedicht in het typografisch wit eveneens voor een moment ruimtelijk, 
spatieell  en dus a-temporeel worden. 
Maarr Faverey kan ook het proces van de tijd imiteren met zijn gedichten. Met name in de 
eerstee bundels lijk t de structuur van zijn gedichten soms de vernietigende gang van de tijd na 
tee bootsen. Iets wordt neergezet, het is er even, en aan het einde van het gedicht verdwijnt het. 
Datt kan een vogel zijn, een schildpad of een bruid, waarvan de dichter de 'wegmaker' is (VG 
161).. Het is maar de vraag of die dingen daadwerkelijk bestaan, en voor je daar zekerheid 
overr hebt zijn ze alweer verdwenen, in het wit. Een gedicht dat begint met 'vrijwel) niets -. 
Weinig'' eindigt dan ook met de volgende regels: 

[.J J 
2,, 3 absences zullen bekend 
raken,, een voorwerp raken; 

err vrijwel nooit geweest zijn. (VG 69) 

Dee kern ligt hierbij opnieuw in het woord 'vrijwel'. Als je dit gedicht poëticaal leest, zou je 
kunnenn zeggen dat 'absences' (wat 'afwezigheden' betekent in het Frans, maar in het Nederlands 
ookk duidt op een kort moment van geestelijke afwezigheid) voor de gedichten zelf staan. Het 
bestee watje van die gedichten kunt hopen, is dat ze een ding even 'raken', voor ze weer 
verdwijnenn en er vrijwel nooit geweest zijn. Hun bestaan beweegt zich dus ergens tussen het 
vrijwell  en niet. 
Inn zulke gedichten zien we wel degelijk het proces van 'ontstaan en verdwijnen' aan het werk, 
ondankss de kritiek die sommige critici hadden op die benadering van Favereys poëzie (zie 
paragraaff  1 van dit hoofdstuk). Er wordt hier iets gepresenteerd - absences -, daar wordt iets 
overr gezegd, en dan wordt het weggemaakt. Gevraagd naar wat er in zijn gedichten gebeurt, 
antwoorddee Faverey zelf ook eenvoudig: 'Dingen gebeuren en op een gegeven moment 
gebeurengebeuren ze niet meer. Einde, punt, uit'.20 

Opp die manier imiteert de poëzie de tijd zelf: ook het gedicht kent als basispatroon het geboren 
wordenn en weer verdwijnen. Wat Faverey doet, is het steeds weer uitstellen van het 
onherroepelijkee einde. De dingen worden zo lang mogelijk met woorden en met wit omspeeld, 
enn de afsluiting van het gedicht wordt uitgesteld. In het begin van het oeuvre gebeurt het 
uitbeeldenn van het vernietigende werk van de tijd in korte processen: na een regel of vier, vijf 
looptt het gedicht alweer ten einde. In zijn latere werk paste de dichter steeds meer 
'vertragingstechnieken'' toe. Het proces van ontstaan en verdwijnen wordt nog uitgevoerd, maar 
zoo langzaam mogelijk. 'Langzaam; dat moet', zo houdt de dichter zichzelf en zijn lezers voor 
(VGG 128). 
Doorr dit proces van geboorte en verval steeds te herhalen, worden de gedichten voor Faverey 
oefeningenn in afscheid nemen: 'Onthechtingsoefeningen', noemt de dichter ze zelf: 'Het 
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afbrekenn van verwachtingen en illusies die uiteindelijk toch misplaatst zouden blijken te zijn. 
Duss een soort zuiveringsoefeningen'. 

Taal Taal 

Langee tijd was men het er over eens dat Faverey een puur 'talige' dichter was. Niet de wereld, 
maarr de woorden zouden voor hem het uitgangspunt zijn. Zelf heeft de dichter ook aan dat 
beeldd bijgedragen door uitspraken in interviews. Neem wat hij in 1971 tegen Heite zei over 
watt dichten voor hem is: 'Werken met taal. De taal op je af laten komen en misschien in een 
hoekk drijven [..]. Het vervaardigen van dingen, dat is monteren. Van stukken taal'. 
Ditt beeld van een zuiver talige poëzie is later genuanceerd. Zo blijkt uit een interview van 
zevenn jaar later dat dit niet betekent dat Favereys gedichten niets met de werkelijkheid te 
makenn hebben: voor de dichter maken taal en werkelijkheid deel van elkaar uit. 'Ik geloof niet 
inn de oppositie tekst-werkelijkheid', verklaart hij.22 

Dee tekst is voor Faverey hooguit een andere rangschikking van de werkelijkheid. Daarom, zo 
legtt Faverey verder uit, vindt hij anekdotische poëzie ook niet interessant. Hij wil geen 
verslagg schrijven van de realiteit, maar hij wil het gedicht zelf daar deel van laten uitmaken. 
Overigenss relativeert Faverey meteen daarna het verschil tussen 'talige' en 'anekdotische' 
poëzie,, door op te merken dat zelfs het meest anekdotische gedicht nog abstract is, omdat de 
taall  dat nu eenmaal is. Omgekeerd bestaat de werkelijkheid niet zonder taal. 
Geheell  overeenkomstig deze uitspraken zijn de vroege gedichten ook de meest 'talige'. 
Daarinn wordt vaak expliciet iets gezegd over de taal en bovendien lijken die gedichten op 
'dingen'' van taal. Het zijn meestal korte gedichten die door hun circulaire structuur iets 
onaantastbaarss hebben. Taal moet daarin metaal worden, een materiaal dat in de vroege 
gedichtenn zo nu en dan genoemd wordt.23 Later maken die plaats voor langere en meer 'open' 
gedichten,, die meer weg hebben van filosofische reflecties op gevoelens en ervaringen. Een 
anderr verschil is dat het in die latere gedichten vaker gaat over het echec van die taal en dus 
vann de poëzie, of dat in ieder geval de vraag wordt gesteld naar het al dan niet slagen van de 
poëtischee opzet. 
Eenn gedicht kan dan wel deel uitmaken van de werkelijkheid, er is steeds meer het besef dat 
hett schrijven van een gedicht aan die werkelijkheid niets kan veranderen: *[..] hoe/ in het 
verzwegenee alles doorgaat/ dank zij zichzelf (VG 547). De taal vernietigt de werkelijkheid 
zelfss en maakt haar tot een afwezigheid. Met die opvatting staat Faverey in de Mallarméaanse 
traditie.. Ook voor Faverey is de afstand tussen woord en ding een probleem: zodra het woord 
verschijnt,, moet het ding zelf onherroepelijk verdwijnen. Het woord neemt de plaats in van 
hett ding waar het naar verwijst. Vandaar dat het gedicht ook bestaat uit 'absences', en dat er 
sprakee is van bijvoorbeeld dooddoeners, beulen, 'wegmakers', een 'wegwezer' (VG 165). 
Voorr het idee dat de werkelijkheid door de taal wordt bevroren, gestold of vernietigd, 
gebruiktt Faverey veel verschillende beelden. Bijvoorbeeld, net als Mallarmé, woorden als 
bevriezenn en vrieskou: 'Bij elk nieuw gezang,// hoe kort ook, wissel/ ik van sneeuwbril; //[..] ' 
(VGG 70). 
Dee taal gaat gepaard met dezelfde ambiguïteit als de tijd: de wens om de tijd stil te zetten, is 
vergelijkbaarr met de wens om met woorden voorwerpen te 'fixeren'. En net als het stilstaan 
vann de tijd, heeft dat fixeren alleen de dood tot gevolg: '[..] in de taaicentra/ vriest het dat het 
kraakt'' (VG 49). Om met taal iets te veranderen aan de wereld, moetje die wereld geweld 
aandoen: : 
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omm vergetelheid, ontsnapt 
inn enkele luttele zinnen 
uitt een verstuivend boek. 

Doorr tegemoet te komen aan het aannemelijke 
wordtt zonder geweld niets naders ontlokt 

aann het gesloten front der dingen. [..] (VG 612) 

Favereyy zoekt naar oplossingen voor het taalprobleem. Bijvoorbeeld door het gebruik van 
woordenn waarin de tegenstrijdigheid van de taal al opgesloten zit: 'woestijnroos' is een goed 
voorbeeld.. Zowel de kaalslag en de vernietiging die de taal teweegbrengt, als het levende van 
hett ding is daarin verenigd. 
Ookk door te 'wringen' met de taal (zoals hij 'wrong' met tijd) tracht de dichter aan iets te 
rakenn met zijn woorden. Bijvoorbeeld door clichés of gezegdes zo te verbasteren dat hun 
symbolischee betekenis plaatsmaakt voor een letterlijke. Op die manier wordt de lezer 
teruggevoerdd naar de woorden zelf. De uitdrukking 'Huilen met de pet op' bijvoorbeeld staat 
err bij Faverey zó: 'Net of iemand zijn bad// laat vollopen, en nooit// huilt zonder pet op'. Of 
hijj  schrijft: 'Vergetelheid kent geen tijd' in plaats van 'gezelligheid kent geen tijd' (VG 413). 
Somss worden de uitdrukkingen niet verbogen, maar zo gereleveerd door de tekst dat ze pas 
voorr het eerst opvallen: 'Het begin/ van het einde' bijvoorbeeld (VG 270). 
Ditt is niet zomaar een taalspel. Als aan deze poëzie het beseften grondslag ligt dat onze 
perceptiee door taal is gebonden, dan bieden deze verbuigingen tevens een nieuwe visie op de 
werkelijkheid.. Een nieuwe of ongebruikelijke taal hanteren hangt samen met anders in de 
werkelijkheidd staan. Wij zijn van de taal afhankelijk voor onze blik, onze werkelijkheid, onze 
identiteitt zelf, maar de taal is leugenachtig en kan de dingen niet benoemen. Neem het begin 
vann dit gedicht: 

Ikk besta, dus ik lieg. 

Zodraa ik besta, begin ik 
tee beoefenen wat zich verbergt 
doordatt ik begin te spreken. 
[..]]  (VG 409) 

Inn het vervolg van dit gedicht gooit iemand stenen in het water 'alleen om het geluid/ al', en 
hervindtt hij zo zijn 'bloedeigenste// medeplichtigste mijn'. Het ziet er naar uit dat taal alleen 
maarr verbergt, en van de spreker meteen een 'medeplichtige' maakt, terwijl zoiets concreets 
alss stenen in het water gooien hem zichzelf doet hervinden. Het is niet het enige gedicht van 
Favereyy waarin taal en identiteit nauw op elkaar betrokken blijken te zijn. De meest expliciete 
uitspraakk in dat verband staat in het gedicht 'Voor zover het oog reikt': 

Wiee liegt waait weg; 

woordenn betekenen niets. 
Wiee de waarheid spreekt, 
iss zelf een Kretenzer. (VG 295) 
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Favereyy refereert aan de uitspraak: 'Kretenzers liegen altijd', die werd gedaan door 
Epimenidess van Kreta. Omdat hij werd gedaan door een Kretenzer, is de uitspraak een typisch 
voorbeeldd van de logische paradox. Als het waar is wat Epimenides zegt, heeft hij de 
waarheidd gesproken en is de inhoud van de uitspraak dus onwaar. Omgekeerd geldt hetzelfde: 
alss het niet waar is dat Kretenzers altijd liegen, heeft Epimenides gelogen en is de uitspraak 
duss wel waar. Zoals ik verderop in deze paragraaf zal bespreken met betrekking tot de 
presocratici,, was Faverey gefascineerd door dergelijke constructies. Vaak zijn dat uitspraken 
diee in taal kloppen maar in de werkelijkheid niet. 
Taall  beïnvloedt dan misschien onze identiteit en onze perceptie van de werkelijkheid, er is altijd 
eenn deel dat zich er niet door laat raken. Bij Faverey zijn dat vaak dieren, of andere natuurlijke 
elementen.. Vogels en andere dieren staan op zichzelf en hebben aan zichzelf genoeg. Ook 
(mooie)) vrouwen lijken tot deze categorie te behoren. 
Dezee wezens komen het dichtst in de buurt bij iets wat wee als goddelijk of als god kunnen 
ervaren.. Het gaat om een instantie die compleet op zichzelf staat: '[..] want/ waarlijk, deze kat// 
iss en blijf t God' (VG 512), schrijft Faverey, met een woord als 'waarlijk' ook meteen de bijbelse 
taall  evocerend. 
Niett alleen de blik van degene die hen ziet laat hen koud, zelfs het gedicht waarin ze worden 
opgevoerd,, lijk t deze dieren en zeldzame mensen niet te deren. Zij hullen zich in zwijgen, omdat 
zijj  'vanzelf spreken', geen taal behoeven om te bestaan: 'zwijgt glanzend de kastanje' . Dat 
komtt uit een gedicht dat begint met de regels: 

Zijnn enige raadsel: hóe 
hett is; hoe het daarop 

nietss maar dan ook niets 
heeftt te zeggen. 

( . . . ) ( V G 5 8 1) ) 

Hett zwijgen van de natuur en van de dieren is nastrevenswaardig, maar kan, paradoxaal genoeg, 
inn het gedicht louter worden opgeroepen door woorden. Tussen die woorden kunnen dan stiltes 
vallenn die de 'natuurlijke' stilte benaderen. Dat deed Faverey door witregels in te lassen in zijn 
gedichten,, zoals we in de vierde paragraaf zullen zien, maar door ook het zwijgen expliciet te 
noemen.. Het lijk t erop dat het zwijgen en de stilte de natuurlijke oertoestand van de dingen is, 
diee door de taal verstoord wordt, maar tegelijk alleen met taal beschreven kan worden. 
Groenewegenn wijst op een belangrijk verschil met de poëtica van Mallarmé dat hierin schuilt. 
Favereyy streeft niet, zoals Mallarmé, naar 'de verwijdering van het ding om het als idee in het 
gedichtt aanwezig te maken'. Terwijl Faverey erkent dat de taal het ding alleen maar verstoort, 
onderneemtt hij tegelijk 'een poging het vrij te maken, en het van zijn taalwonden te helen. Hij 
probeertt de woorden los te maken van de verwijzingen'. Faverey lijk t de dingen te willen 
waarnemenn zoals ze zijn: leeg (2002: 287-8). 
Datt maakt wat Faverey probeert ingewikkelder. Hij wil niet de dingen, of hun Idee, of zelfs 
maarr hun afwezigheid te beschrijven, maar de leegte zélf. Zijn programma doet daarom 
denkenn aan wat Heidegger over de poëzie schreef. Voor hem kon de dichter weliswaar ook 
niett het zijn van de dingen vatten zonder dat het meteen tot een niet-zijn zou worden, maar in 
dee poëzie is een taal mogelijk die raakt aan het Zijn. De taal is dan een ruimte geworden, een 
openn plek tussen alle zijnden. Dat Zijn waar de dichter mee geconfronteerd wordt, heeft alleen 
eenn afgrond onder zich, dus staat de dichter oog in oog met een leegte. Ik denk dat dat is wat 
Favereyy tracht te beschrijven: de 'ijzigste leegte' (VG 568). 



Datt is een verschil met Mallarmé, en tevens met Favereys tijdgenoot Gerrit Kouwenaar. Waar 
zojuistt bleek dat Faverey probeert het 'Ding-an-sich' vrij  te maken van de woorden, lijk t het 
err Kouwenaar om te doen de dingen en de woorden zo dicht mogelijk op elkaar te betrekken: 
'[..]]  de afstand tussen taal en werkelijkheid zo miniem mogelijk maken, en waar ze elkaar 
bijnaa raken, waar ze aan elkaar ruiken, besnuffelen, begint dan de poëzie'.26 

Afgezienn van die verschillen zijn er veel overeenkomsten tussen Favereys poëzieopvattingen en 
diee van Kouwenaar. Beiden hebben een Mallarméaans besef van de afstand tussen taal en 
werkelijkheid,, zoals blijkt uit Kouwenaars regels: Taal maakt nooit leven/ schrijf dat maar eens 
op'.. Ze streven ernaar gedichten te maken die een 'presence' hebben en die een 'ding'28 

kunnenn worden. Vandaar dat het in hun beider werk vaak gaat over materialen als steen of stof. 
Beidenn gebruiken daarvoor kalme, redelijk eenvoudige taal die niettemin moeilijke gedichten 
oplevert.. En beiden schrijven poëzie die haar zeggingskracht minstens zo sterk ontleent aan de 
woordenn als aan de vorm. De belangrijkste overeenkomst tussen beide dichters is de rol van de 
paradox.. Kouwenaars poëtica, zijn gebruik van symbolen en daarmee zijn gedichten zelf, bestaan 
uitt een niet-aflatende reeks tegenstellingen: 'De hou van grensgebieden [..] waar twee dingen op 
elkaarr botsen; daar is het vruchtbaarste gebied'.29 

Diee tegenstellingen en grensgebieden zullen we tegenkomen bij Faverey. Ook hij zoekt een 
ruimtee op waar dingen tegelijk wel en niet waar kunnen zijn, waar de tijd wel en niet stilstaat, en 
vooral:: waar de woorden wel en niet afwezig zijn. Kusters noemt dat Kouwenaars poging 'het 
zwijgenn te toonzetten': 'Wie het zwijgen toonzet, componeert stilte: dat wil zeggen: het resultaat, 
dede compositie is stilte. [..] Toegepast op de poëzie betekent dit: de naam te verzwijgen, juist die 
woordenn onuitgesproken te laten die het onnoembare zouden willen noemen [..]'.30 

Intertekstualiteit Intertekstualiteit 

Favereyy verwees veel naar andere literatuur: naar onder anderen Kouwenaar en Mallarmé, maar 
ookk naar de bijbel, de Griekse mythologie of Sappho. Ook het werk van enkele componisten en 
beeldendd kunstenaars fungeert als intertekst. Faverey speelde klavecimbel, en liet zelfs een 
tijdlangg het dichten achterwege omdat hij muziek mooier vond. Muziek hielp hem bij het 
werken,, vertelde hij in een gesprek met Jan Brokken: 'Vooral als ik vastzit. Dan houd ik er een 
uurtjee mee op en luister. [..] Zoals een heleboel dichters ben ik verschrikkelijk jaloers op die 
componisten.. Die zitten niet aan die verwijzingen vast. Van woorden verwacht men 
begrijpelijkheid,, mededelingen, je mag het niet alleen met ritme en klank doen. Soms denk ik 
well  eens: deze zin is op het randje van de onbegrijpelijkheid. Op zo'n moment kan muziek mij 
helpen.. Even later besluit ik die zin toch maar zo te houden'. De invloed van de muziek op 
Favereyss gedichten is bijvoorbeeld te zien in zijn herhalingstechnieken. Wat in de muziek een 
'themaa met variaties' is, wordt bij Faverey losser spel binnen de reeksen, die kunnen zijn 
opgebouwdd uit woorden of zinsdelen die in steeds andere constellaties terugkeren. Het is dit 
muzikalee aspect van zijn poëzie dat in de kritiek het meeste aandacht kreeg.31 

Aann Francois Couperin, de beroemdste telg uit de componistenfamilie Couperin, wijdde Faverey 
eenn hele reeks: 'Hommage a Francois Couperin'. Het is een reeks waarin het niet zozeer gaat 
overr de muziek (behalve misschien in de regels 'Veel meer is het echt niet// dan kristallijne 
vitesse,, haast misplaatste tendresse// (...)'), als wel over de taal die tekortschiet. Uit dezelfde 
reekss stamt de veelgeciteerde uitspraak 'Wat onder het woordoppervlak// schuilt, schuilt daar 
haastt tevergeefs'. 
Hijj  gebruikt juist de 'muziekgedichten' om daarin iets te zeggen over taal. Zoals alle 
barokmuziekk kan ook het werk van Couperin (de organist van de koninklijke kapel, hij verkeerde 
aann het hof van Louis xrv in Versailles tot diens dood in 1715) in verband gebracht worden met 
taall  en retorica. Hij schreef theoretische en didactische verhandelingen over muziek en veel van 
zijnn composities hebben een narratief karakter. Bovendien gaf Couperin zijn composities een 
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titel:: 'La Galante', of 'L'épineuse' of: 'Chêvrepieds'. Onderzoekers hebben getracht uit te 
vindenn wat de aanleiding was voor de titels. Couperin schreef namelijk dat er wel concrete 
aanleidingenn waren: 'J'ai toujours eu un objet en composant ces pieces; des occasions différentes 
mee 1'ont fourni' (Cook 1990). 
Couperinn werd beïnvloed door schrijvers uit de oudheid. De poëtica van Aristoteles, herschreven 
enn vertaald door Boileau, speelde een rol in zijn werk. Couperin leende zijn figuren van het 
gesprokenn of geschreven discours - 'repetition, gradation, chiasme' (Cook 1990). Men heeft 
sommigee composities van Couperin vergeleken met retorische teksten: improvisaties op een 
gekozenn thema. Ook wat Faverey doet, kan zo worden omschreven. Het gaat daar om het 
'bespelen'' van een woord of woordgroep als betrof het de toonsoort waarin het muziekstuk staat. 
Daarnaastt gebruikte Couperin veel repetitieve vormen als het rondeau. Dat is een volgend aspect 
datt doet denken aan de wijze waarop Faverey zijn gedichten 'componeert': ook bij hem is er 
sprakee van circulaire structuren en herhalingen. 
Nogg een overeenkomst tussen het 'talige' werk van Couperin en de poëzie van Faverey is hun 
gebruikk van citaten. Couperin schreef geen opera's, maar kleine kamerconcerten voor de koning, 
diee het op prijs stelde als hij elementen van de muziek kon thuisbrengen. Daarom weefde 
Couperinn fragmenten uit bestaande muziek door zijn composities, citaten uit populaire liedjes 
maarr ook uit opera's. Ook dat 'citeren' uit uiteenlopende soorten bronnen is een aspect dat doet 
denkenn aan de poëzie van Faverey. 
Enn zowel in Couperins composities als in Favereys poëzie zijn de stiltes van het grootste belang. 
Zoalss bij Faverey de witregels en enjambementen een grote rol spelen, gebruikte Couperin, met 
namee in de maatloze stukken, 'intervalles expressifs' (Cook 1990). Ook de vertraging is bij 
beidenn terug te vinden: 'Valeurs lentes, répetées' en 'Retards' zijn een essentieel onderdeel van 
dee composities van Couperin. Bovendien gebruikt Couperin veel lang aangehouden noten, zodat 
dee wegstervende klank nog te horen is. Dat lijk t in tegenspraak met de stiltes, maar er ontstaan 
duss stiltes waarin een toon nog doorklinkt: 'retards enchaïnés par les voix de dessus' (Cook 
1990:67). . 
Eenn volgend gemeenschappelijk kenmerk is het ontbreken van symmetrie. Zoals Faverey niet 
graagg met vastliggende strofelengtes werkte, brengt Couperin ook een dissymmetrie in zijn werk 
aann die ongebruikelijk was voor de Franse barok. De verschillende delen van zijn stukken 
hebbenn een afwijkend aantal maten. Nog zo'n onregelmatigheid bij Couperin is dat hij soms een 
tweekwartsmaatt begint met een 'temps faible' en eindigt met een 'temps fort'. Dat heeft een 
effectt op het ritme en op het tijdsverloop van het stuk: 'Ie commencement non-accentué dans une 
mesuree binaire, qui crée une atmosphere véritablement "hors du temps'" (Cook 1990). 
Zoo wordt het stuk 'buiten de tijd' geplaatst en bovendien wordt de stilte die aan het stuk 
voorafgaatt niet op al te plotse wijze verbroken. Zo'n voorzichtig begin is ook te zien bij 
sommigee gedichten van Faverey, die als het ware halverwege de maat, op de tweede tel, pas 
beginnen:: gedichten die in medias res beginnen, zoals het hiervoor geciteerde gedicht: 'vrijwel) 
nietss -. Weinig'. Zonder Couperin al te veel invloed op Favereys dichterlijke techniek te willen 
toekennen,, en zonder dat ik het hier grondig kan uitwerken, lijk t me wel dat er meer muzikale 
elementenn in Favereys poëzie zitten dan alleen de imitatie van het 'thema met variaties'. 
Spreektt Faverey in interviews wel over zijn jaloezie op de componisten, in de reeks aan 
Couperinn gaat het daar niet direct over. Hooguit spreekt hij in regels als deze zijn liefde uit voor 
muziekk én dichtkunst: 'Het ene te doen/ en het andere niet/ te kunnen nalaten' (VG 296), zegt 
Favereyy in het tweede gedicht van de reeks. 
Inn plaats van jaloezie lijk t het hier te gaan om een vergelijking tussen dichten en muziek. 
'Woordenn betekenen niets', staat er in het eerste gedicht. Als dat zo is, kan de taal net als de 
muziekk een abstract en betekenisloos medium zijn. In een ander gedicht uit de reeks 'schudt' het 
armee woord zich af van de berichten die er nog naar schijnen te verwijzen (VG 304). De taal 
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wordtt hier dus niet gepresenteerd als betekenisvoller materiaal dan de muziek: het woord kan 
zich,, met wat moeite, losschudden van de betekenissen. 
Datt is ook het uitgangspunt in een essay van Gilli s Dorleijn over de muzikale verwijzingen bij 
Faverey.. Hij gaat niet uit van de jaloezie van de dichter op de componisten, maar van het feit 
datt zowel woorden als noten abstract zijn, en daarom vergeleken kunnen worden. Zowel het 
gedichtt als het muziekstuk hebben 'wel ordening, maar geen betekenis'. Verder noemt 
Dorleijnn een aantal vaktermen uit de muziek die terug zijn te vinden bij Faverey: 'arpeggio's', 
'kreeftengang',, 'timbre', 'mit Sprechstimme', et cetera. 
Bernleff  wees erop dat het bij Faverey gaat om een bepaald sóórt muziek: stukken waarin 
weinigg ontwikkeling te bespeuren is en veel herhaling. Satie bijvoorbeeld, maar ook oude 
klaviermuziek.. Faverey prees zijn favoriete componisten in een gesprek met Schreuder 
inderdaadd omdat ze 'mooie, vaak bewonderenswaardig lege stukken' schreven. 

Behalvee naar de muziek verwees Faverey naar de beeldende kunst. Zijn verwijzingen naar 
Herculess Seghers en Adriaen Coorte zijn vaak directer dan naar de componisten, al gaat het niet 
bepaaldd om narratieve kunst. De zeventiende-eeuwse etsen van Seghers bijvoorbeeld zijn 
ongelofelijkk abstract en bestaan bij de gratie van een paar lijnen op het papier: 'in zich zelf 
gekeerd',, zoals Rowlands het noemt in de inleiding van een boek met reproducties van de 
etsen.32 2 

Favereyy kende het werk van Seghers waarschijnlijk uit het Rijksmuseum; in 1967 verscheen er 
bovendienn een uitgave van de grafiek van Seghers.33 Het zou zelfs kunnen dat hij via de omweg 
vann de Franse poëzie kennis heeft gemaakt met het werk van Seghers. In hetzelfde jaar 1967 
verschenenn er in het tijdschrift L'Ephémère teksten van Bonnefoy en Du Bouchet, een vriend en 
collegaa van Faverey, over het werk van Seghers. Hoe dan ook, Favereys reeks 'Hommage a 
Herculess Seghers' stond tien jaar later in Chrysanten, roeiers uit 1977. 
Eenn jaar later, in 1978, verscheen een gedicht in De Revisor over een ets van Seghers: 
'Rotslandschapp met scheepstakelage' (VG 395). Het gaat om een ets waarin nog sporen te zien 
zijnn van een oudere, mislukte ets. Die sporen waren zichtbaar omdat Seghers oude, mislukte 
etsplatenn opnieuw had gebruikt. Zo doemde het oude beeld onder het nieuwe op. De ets die 
Favereyy hier beschrijft toont een rotslandschap, waarin inderdaad scheepstouwen hangen van een 
vorigee afbeelding. 
Dezee ets zal Faverey geïnteresseerd hebben omdat het proces van het maken er nog zo goed in 
terugg te zien is, en omdat twee werken door elkaar vloeien. In zijn eigen poëzie zie je ook soms 
dee contouren van een ander gedicht door de woorden heen schijnen. Bijvoorbeeld in het 
genoemdee gedicht over Seghers. Daarin wordt het dichtproces aan de oppervlakte zichtbaar, 
zoalss in de ets de voorgeschiedenis ervan zichtbaar werd. 
Hett ontstaan van het gedicht is te volgen in de bundel met nagelaten werk: Springvossen. Daarin 
staatt een typoscript van een vroege versie van het gedicht 'Rotslandschap met scheepstakelage'. 
Eronderr staat een handgeschreven notitie: '11 april 1975: 3 jaar aan bezig: nooit kom ik uit deze 
ets'.. Uiteindelijk blijkt Faverey wél uit die ets te zijn gekomen, want een nieuwe versie van het 
gedichtt werd zoals gezegd gepubliceerd in 1978. 
Wee kunnen dus veilig concluderen dat Faverey in totaal zes jaar heeft gewerkt aan dit gedicht: in 
19755 was het immers ook al driejaar. In de gepubliceerde variant zijn de eerste twee strofen 
nagenoegg hetzelfde als in het typoscript. Daarna ontbreken er echter twee regels, die blijken te 
zijnn vervangen door de zin 'Twee regels verwijderen:// verwijderd'. Een witregel is in de plaats 
gekomenn van de verwijderde tekst. Verderop staat: 'Vij f woorden schrappen:// geschrapt' (395). 
Ookk hier lijk t het wit gekomen in de plaats van de geschrapte woorden, waarschijnlijk was dat de 
regel:: 'De man draagt een hoed'. 
Eenn moeizame geboorte, kun je wel zeggen, die zijn neerslag vindt in het feit dat het maakproces 
inn de uiteindelijke versie zelf tot onderwerp is geworden, net als in de ets van Seghers zelf. 
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Vann de beeldende kunst zou hetzelfde gezegd kunnen worden als over de muziek. Het is maar 
dee vraag in hoeverre de dichter jaloers is op beeldend kunstenaars en hun 'concrete' materiaal, 
off  dat hij naar hen verwijst als vergelijking met het dichten. Ook het werk van een schilder is 
immerss abstract. Zoals Dorleijn het samenvat: 'Het picturale [..] verwijst uiteindelijk naar iets 
datt er niet is'(1997: 152). 
Dee andere kunstenaar naar wie een reeks genoemd werd, is Adriaen Coorte. Coorte maakte 
stillevenss waarop bederfelijke dingen, zoals overrijpe vruchten, werden vereeuwigd. Blijkens 
Favereyss gedichten over Coorte is het dit stollen 'op de rand van het verval' dat de dichter 
fascineerdee in Coortes werk: hoe de dingen tijdloos worden, 'in koudvuur bewaard'. Met een 
woordd als 'koudvuur' geeft Faverey meteen de tweestrijdigheid van dit bewaren aan: de 
afgebeeldee zaken worden bewaard, want bevroren voor de eeuwigheid, maar tegelijk 
vernietigdd want gereduceerd tot hun afbeelding, dood gemaakt. Dezelfde paradox vindt 
uiteraardd al zijn uitdrukking in het woord 'stilleven', dat bij Faverey onuitgesproken op de 
achtergrondd meespeelt. 
Watt ook meeklinkt, is de bewondering voor de autonomie van de dingen die Coorte afbeeldt. 
Nett als in Favereys poëzie beeldt hij dingen af die 'vanzelfsprekend' (VG 334) zijn. Het derde 
gedichtt van de reeks (333) begint zo: 

Uitt zich voortgekomen. 

Doorr zichzelf omstuwd; 
omstold; ; 
enn weer ontstold. 

Datt kan slaan op de afgebeelde schelpen of vruchten, maar ook op de schilderijen zelf en op 
dede gedichten van Faverey zelf. De inhoud van de reeks kan in dit geval direct betrokken 
wordenn op de kunstenaar, en op de poëtica van de dichter. Bovendien zijn de composities in 
dezee reeks vergelijkbaar met de 'tijdruimtelijke' composities van Coorte, zoals Ghisleine 
Peeterss betoogde. Zoals Faverey zijn gedichten afzette tegen het wit van de pagina, zo 
boetseerdee Coorte zijn figuren tegen een zwarte achtergrond: 'het fluwelen lichaam van het 
niets'.. En zoals Coorte vaak een witte stenen plint schilderde onder zijn stillevens, zo 
eindigenn Favereys gedichten ook in een rand van wit. 

Inn de bovenstaande voorbeelden werd de term 'intertekstualiteit' op zijn breedst opgevat. Ook 
inn engere zin is de poëzie van Faverey intertekstueel. Hij citeerde vaak, maar de citaten zijn 
langg niet altijd als zodanig herkenbaar: Faverey gebruikte zelden aanhalingstekens. 
Omgekeerdd staan er soms nepcitaten in zijn gedichten, mét aanhalingstekens. 
Dee citaten zijn bijeengesprokkelde fragmenten, 'semantische snippers' haast, die een plek 
hebbenn gekregen in het nieuwe gedicht zonder hiërarchisch gescheiden te zijn van de 'eigen' 
tekstt van Faverey. Dat is niet verwonderlijk bij een dichter bij wie zowel het 'ik' als het 
dichterschapp steeds wordt bevraagd. 
Dee eerste 'sleutel' waar we over beschikken als we de citaten in Favereys poëzie toch zouden 
willenn thuisbrengen, is kennis van wat de dichter graag las. Zo noemde Faverey in interviews 
zijnn bewondering voor het werk van Van Ostaijen. De dichter vertelt dat hij poëzie dodelijk 
vervelendd vond, tot de voorlaatste klas van het lyceum: 'Toen kreeg ik van Ostaijen onder 
ogenn en zag ik dat het ook heel anders kan. Dat het eigenlijk zo moet'?4 Wat Nederlandse 
dichterss betreft noemt hij nog Kouwenaar, en 'de helderheid van Nijhoff . Naar het werk van 
allee drie wordt verwezen door Faverey. 
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Hijj  vertelde ook schatplichtig te zijn aan Chinese poëzie: 'Ik denk dat ik het meeste heb gehad 
aann oude Chinese poëzie, in Engelse vertalingen. In het begin heb ik geprobeerd die poëzie te 
imiteren'35.. Faverey noemt de dichters Wang-wei en l i Shang-yin. Wat heeft de dichter zo 
geboeidd in de oude Chinese dichters, en waarin uitten zich die imitatiepogingen? De eerste 
overeenkomstt is de vorm van de gedichten: korte, vierkante tekstblokjes. Bij de Chinese dichters 
warenn die nog symmetrischer dan bij Faverey, omdat de klassieke Chinese gedichten uit een 
vastliggendd vierkant van karakters bestonden. 
Voorall  die karakters zullen Faverey geboeid hebben. Net als Ezra Pound, die zijn leven lang 
Chinesee poëzie vertaalde, moet Faverey gefascineerd zijn geweest door deze taal die 
oorspronkelijkk niet arbitrair was: vorm en inhoud vallen in het Chinese teken samen, signifiant 
enn signifié hebben nog een zinvol verband. Overigens is voor de huidige Chinese lezer het 
verbandd tussen het visuele teken en de betekenis al verdwenen, zo legt Daan Bronkhorst uit in de 
inleidingg van zijn boek over Chinese poëzie - de moderne Chinese lezer kan niet meer zo 
iconischh naar een karakter kijken. 
Maarr ook de inhoud van deze oude Chinese poëzie lijkt op die van Favereys oudste gedichten. 
Nett als Pound heeft hij zich blijkbaar laten inspireren door het gebrek aan een hiërarchie in deze 
teksten.. Beelden en metaforen worden hier niet ondergeschikt als deel van een vergelijking 
opgevoerd,, door middel van een voegwoord als 'zoals', maar op elkaar gestapeld zonder 
hiërarchie.. Ook bij de vroege poëzie van Faverey is dat stapelen van min of meer geïsoleerde 
beeldenn te zien: 

Algen;; wieren 

Verderr landinwaarts: 
jee schorsen, je distels. 
Periodee van precaire 

Ontregelingen;; [..] (64) 

Eenn ander kenmerk van de Chinese poëzie is dat de taal waarin de klassieke gedichten werden 
geschreven,, nooit heeft bestaan: 'In elk geval was het niet de spreektaal van de achtste eeuw. De 
taall  van de klassieke poëzie is overbeknopt, lapidair, onspecifiek en kunstmatig. Regels zijn 
zeldenn langer dan zeven lettergrepen. Werkwoorden, naamwoorden en bijwoorden zijn als 
zodanigg niet altijd duidelijk van elkaar te onderscheiden. Het is in het algemeen niet duidelijk of 
hett perspectief ik, ji j of iedereen is' (1994: 47). Deze beschrijving van Bronkhorst van het 
klassiekee Chinese gedicht zou heel goed kunnen slaan op de vroege verzen van Faverey. Een 
minderr concrete overeenkomst die me opviel tussen Favereys poëzie en de Chinese gedichten, is 
eenn soort ongenaakbaarheid van de wereld, een onaanraakbaarheid. De dingen gaan hun gang en 
dede tekst, hoewel even aanwezig, verandert daar niets aan. Neem dit gedicht van de door Faverey 
genoemdee Wang-wei: 

Watt is rust. Bloesems vallen, 
dede nacht is stil. De berg lauw en leeg, 
dee maan komt op en verschrikt een vogel 
schreeuwendd naar de dooiende beken. 6 

Hett gedicht opent met een vraag, het opsommen van kale gebeurtenissen uit de werkelijkheid 
zonderr daar een betekenis aan te geven, het rustige, vertragende tempo: het doet allemaal denken 
aann de gedichten van Faverey. 
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Inn een interview met Arjan Schreuder noemt Faverey nog een aantal dichters die hij bewondert: 
Rimbaud,, Eliot, Stevens, Homerus, Li Shang-yin en Sappho. Net als bij de beeldend kunstenaars 
overr wie Faverey schreef, is het van belang dat ze 'dingen (hebben) gemaakt die lang mee gaan': 
'Zoo zijn er honderden. Maar je hoeft er maar een paar te kennen om te weten hoe laat het is, hoe 
hett moet of hoe het zou kunnen'. 
Somss zijn citaten terug te voeren op het werk van bovenstaande dichters of anderen. Maar hoe 
leukk die kortstondige herkenning ook is, het voegt meestal weinig toe aan het begrip van het 
gedicht.. Bij Faverey is het feit dat er geciteerd wordt, belangrijker dan de vraag waaruit er 
preciess geciteerd wordt. 
Neemm dit gedicht uit de eerste bundel (VG 106), dat een opeenhoping van citaten is: 'Le 
meilleurr des mondes possibles' komt uit Voltaires Candide, die er Leibniz' filosofie mee 
ironiseert.. 'Het hijgend hert der jacht ontkomen' is psalm 42, 'Auf der Fluent erschossen' was 
eenn standaard-uitdrukking in Duitse legerbulletins tijdens de Tweede Wereldoorlog, en van de 
restt van de uitspraken is wellicht ook een herkomst te traceren. 'Heads or tails' is te vertalen 
alss 'kop of munt': 

Heads:: you lose; tails: 

II  win -: le meilleur des mondes 
possibles.. Leider nur auf der 
Fluchtt erschossen. Terwijl ons 

hijgendd hert des rooks ontkwam. 
-- stop - Rook ji j wat? 
Nixx neue sonne schaffen; 

nixx verstehen. 

Doorr het Duits, het schieten en het winnen, lijk t het gedicht ook over oorlog te gaan. De 
partijenn die in de Tweede Wereldoorlog tegenover elkaar stonden, worden door citaten in hun 
eigenn taal gepresenteerd: een onverzoenlijkheid en gebrek aan communicatie die al voor 
zichzelff  spreekt, ook voordat men de herkomst van de citaten kent. 
Naastt letterlijke citaten zijn er zijdelingse verwijzingen waarvan nooit met harde bewijzen aan 
tee tonen zal zijn dat het gaat om een allusie op een bepaalde tekst. Een voorbeeld daarvan is 
hett gedicht 'Stroomopwaarts' (VG 480): 
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Stroomopwaartss langs de rivier. 
Veell  wilgen, veel stenen; geruis 
vann stroomversnellingen. En riet, 
datt in de taal ter plaatse 
klinktt zoals het is: riet 
bijj  lichte bries. 

Eenn oude vrouw, hardop zingend: 

voorr zichzelf, te midden 
vann het omringende. 

Eenn korte groet, een kuch. Dan 
wordtt het zingen hervat, luider 
nu,, lijk t het. Even verderop pas 
ziee ik ze: haar beide koeien, 
aann het water. 

Zoalss meer van Favereys gedichten speelt het zich afin de landelijke en zomerse sfeer die 
geassocieerdd kan worden met de jaarlijkse vakanties van de dichter op het eiland Sipan (waar 
dede bundel Lichtval aan werd opgedragen) in voormalig Joegoslavië; daarin komt vaker een 
oudee vrouw voor in een arcadisch en tijdloos decor.37 Bovendien doet de verwijzing naar de 
'taall  ter plaatse' denken aan een vreemde, buitenlandse taal waarin blijkbaar het woord riet zo 
mooii  klinkt. 
Maarr er is ook een intertekstuele associatie van dit gedicht mogelijk, namelijk met Nijhoffs 
gedichtt 'De moeder de vrouw'. Het midden van Favereys gedicht zou kunnen verwijzen naar 
dezee regels van Nijhoff:38 

] ] 
laatt mij daar midden uit de oneindigheid 
eenn stem vernemen dat mijn oren klonken. 

Hett was een vrouw. Het schip dat zij bevoer 
kwamm langzaam stroomaf door de brug gevaren. 
Zijj  was alleen aan dek, zij stond bij 't roer, 

enn wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren. 

Alss Faverey verwijst naar Nijhoffs gedicht, geeft hij daar wel een draai aan. 'Stroomaf is 
vervangenn door 'stroomopwaarts', 'midden uit de oneindigheid' wordt 'te midden van het 
omringende',, waardoor de vrouw aardser wordt bij Faverey. Maar wat ongewijzigd is 
gebleven,, en wat volgens mij de kern van Nijhoffs én van Favereys gedicht uitmaakt, is dat 
dezee vrouw 'voor zichzelf zingt: autonoom en op zichzelf staand is, zoals alle mensen en 
dierenn die in Favereys gedichten met schoonheid geassocieerd worden. Faverey illustreert zijn 
interpretatiee met twee witregels, die vrijwel een citaat zijn van Nijhoffs vorm: zoals Nijhoff 
dede vrouw in een strofe tussen twee witregels plaatste, zo zet Faverey haar zelfs helemaal 
alleenn op de regel. 
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Veell  duidelijker dan de verwijzing naar Nijhoffs gedicht, zijn de verwijzingen naar literatuur 
enn filosofie van de Oudheid. Zo toonde Paul Claes aan dat het gedicht 'Op een hond zijn kop 
stak:'' (VG 315) voor driekwart uit klassieke citaten bestaat. Homerus, Sappho en de 
presocraticii  worden hier geciteerd. Claes laat zien dat het hier steeds gaat om citaten met als 
themaa de oppositie 'gelijkheid/ verschil' (1988: 95). In dezelfde reeks, 'Aangeraakt', staan 
veell  meer verwijzingen naar de antieke cultuur. Naar een 'blinde hij' die heel goed Homerus 
zouu kunnen zijn, naar de onmogelijkheid om tweemaal te verdrinken in dezelfde rivier 
(Heraclitus),, naar Zeno waar het gaat om 'zijn schildpad', naar Alcibiades en Socrates. 
Nett als bij de muziek en de beeldende kunst lijk t het niet zozeer te gaan om de inhoud van de 
oorspronkelijkee teksten, als wel om hun vorm en om wat Faverey daar vervolgens mee doet. Om 
datt te bekijken ga ik wat dieper in op de presocratici, waar Faverey regelmatig naar verwijst. 
Err is heel weinig van hun eigen werk bewaard gebleven: wij kennen ze via het werk van latere 
filosofen,filosofen, met name Aristoteles. Die indirectheid heeft Faverey wellicht aangetrokken. Net als 
bijj  Sappho zou Faverey van hun werk kunnen houden omdat het alleen in fragmenten bestaat: 
'Vann Sapfo ben ik gaan houden/ sinds de vernietiging/ haar teksten heeft ingekort' (253). 
Spinoyy stelt dat dat bovendien geldt voor de componisten en beeldende kunstenaars waar 
Favereyy naar verwijst: het zijn allemaal kunstenaars met een klein of slechts fragmentarisch 
overgeleverdd oeuvre (2005: 5). 

Dee presocratici worden, uiteraard, zo genoemd omdat ze voor Socrates kwamen (ze leefden en 
werktenn ca. 600-400).39 Het gaat om een groep mannen die leefden aan de Ionische kust of in 
Zuid-Italië,, en die in de eerste plaats nadachten over de natuur, zodat ze ook de natuurfilosofen 
wordenn genoemd. Hun manier van denken lag heel dicht bij wat nu literatuur heet, en de 
denkbeeldenn en teksten waren verwant met het werk van Homerus en Hesiodus. 
Eenn belangrijk verschil met denkers en dichters die voor hen kwamen, was dat de presocratici 
hunn vragen niet meer beantwoordden met de mythologie: de goden boden niet langer een 
antwoordd op vragen als 'Wat is substantie? Hoe is de aarde ontstaan? Wat zijn de materiële 
principess die ten grondslag liggen aan de wereld?' 
Dee eerste presocraat die dergelijke vragen trachtte te beantwoorden was Thales van Milete. 
Hijj  beschouwde water als de oorsprong van alles en kende er een goddelijke kwaliteit aan toe. 
Voorr meer presocratici geldt dat ze een fysieke opvatting van goddelijkheid hadden, of een 
goddelijkee opvatting van de materie: de goden waren niet zozeer menselijke gestalten zoals in 
dee Griekse mythologie, maar goddelijkheid was een kwaliteit van het materiaal. 
Favereyy verwijst naar Thales' denken in 'Een hengelaarvis doet niets anders' (43540), een 
gedichtt uit Zijden kettingen. Behalve de rechtstreekse verwijzingen in dat gedicht, zoals de 
regelss 'Alles komt voort uit het vochte' of 'Ook/ de levenloze natuur is bezield', lijken de 
eerstee twee regels te verwijzen naar wat Faverey zelf doet met deze citaten: 'Een hengelaarvis 
doett niets anders/ dan door mij wordt gedaan met de muze'. Dus midden in een reeks die vol 
staatt met verwijzingen naar Homerus en de presocratici, gaat Faverey in op zijn eigen werk 
alss citatenvisser: hengelen in het water waar hij zelf in zwemt.41 

Datt Faverey juist verwijst naar het idee dat de natuur 'bezield' is en goddelijk volgens Thales, 
heeftt te maken met de opvatting die ik al noemde. Uit Favereys gedichten blijkt dat voor hem 
juistt de natuur kan staan voor het Absolute, voor wat zich onttrekt aan het benoembare. Soms 
noemtt hij dat schoonheid, soms noemt hij het god, hiervoor was het een zingende oude vrouw 
inn een rivier, maar altijd is het iets buiten de taal. In de komende paragrafen zal ik laten zien 
datt deze bezielde natuur daarom ook regelmatig een plaats krijgt in het typografisch wit van 
hett gedicht. 



Opp zo'n inhoudelijke wijze refereerde Faverey ook aan het werk van Heraclitus. Van hem zijn 
ietss meer teksten bewaard gebleven: zo'n honderd fragmenten die als spreuken gelezen 
kunnenn worden en op zichzelf al bijzonder poëtisch aandoen voor de moderne lezer. Dat heeft 
tee maken met de ambiguïteit en raadselachtigheid die zijn uitspraken altijd kenmerkt. Waarom 
schreeff  Heraclitus in zulke paradoxen? 
Nett als Thales dacht hij na over de oorsprong van de wereld: de vraag was hoe iets uit niets 
heeftt kunnen ontstaan. Heraclitus' antwoord luidde dat dat alleen kan wanneer er in alles twee 
tegengesteldee krachten aan het werk zijn: 'Het inzicht dat alles, wat bestaat, ervaren kan 
wordenn en gedaan kan worden, teruggaat op en uitdrukking is van één alles doordringende en 
bestierende,, zich overigens op de meest uiteenlopende manieren manifesterende 
grondstructuur:: de zogenoemde eenheid der tegendelen' (Mansfeld 1979: 19). 
Dee ambiguïteit van de uitspraken van Heraclitus reflecteert dan de ambiguïteit van de wereld die 
hijj  om zich heen zag en die hij trachtte te beschrijven en begrijpen. De structuur van zijn teksten 
wass een spiegel van de structuur van de kosmos, zoals Heraclitus die waarnam: 'In dezelfde 
rivierenrivieren treden wij en treden wij niet, wij zijn en wij zijn niet', zo luidt een van zijn beroemdste 
uitspraken.44 Hoewel Faverey dit naar mijn weten nergens rechtstreeks citeert, komt de 
stromendee rivier vaak terug in zijn poëzie. Het is opnieuw een beeld voor de 'sur place' die 
Favereyy zocht. De rivier stroomt door, net als de tijd, maar toch kun je weer op dezelfde plaats in 
dezelfdee rivier stappen, die ook niet dezelfde rivier is. Net zo zijn wij dezelfden die in die rivier 
stappen,, maar zijn we ook nfet diezelfden. 

Err is nog een fragment van Heraclitus dat de 'sur place' beweging beschrijft: 'Begin en eind 
vallenn op de omtrek van een cirkel samen'.43 Hoewel Faverey deze uitspraak al evenmin ergens 
directt aanhaalt, is het een paradox die aan de kern van zijn poëzie raakt. Er is vaak sprake van 
hoepels,, ballen en andere cirkels, en Favereys gedichten nemen zelfs soms de vorm van een 
cirkell  aan, zoals we in de derde paragraaf nog zullen zien, en worden zo een slang die in zijn 
staartt bijt - een beeld dat we letterlijk tegenkomen bij Faverey. Op die manier worden de 
gedichtenn de autonome 'lussen' waar Faverey naar streefde. De lineaire tijd wordt er in een 
cirkell  gedwongen en even stilgezet: zonder dat die werkelijk tot stilstand komt, want het einde 
vann de cirkel is tevens het begin, zoals Heraclitus dus stelt. Aristoteles klaagde over de 
ambiguïteitt van Heraclitus' teksten, maar Heraclitus beschreef alleen de ambiguïteit van de 
wereldd zelf. De structuur van zijn tekst is dus gelijk aan de structuur van de kosmos. Dat 
samengaann van vorm en inhoud kan Faverey in deze fragmenten hebben aangetrokken: de tekst 
iss de omschrijving van een situatie, en tegelijk de uitbeelding daarvan. Hetzelfde geldt voor 
Favereyss gedichten. Ook daarin wordt bijvoorbeeld het verloop van de tijd beschreven én 
uitgevoerd. . 

Eenn goed voorbeeld van hoe Faverey de citaten van Heraclitus gebruikt, is het eerder 
genoemdee gedicht 'Op een hond zijn kop stak:' (VG 315). Het gedicht staat vol met citaten uit 
hett werk van de presocratici. 



InIn memoriam P. van Delft 

Opp een hond zijn kop stak: 
Argos,, dezelfde als toen; 
ikk niet meer lijkend 
opp dezelfde van toen. 

Off  je nou op Cyprus 
enn in Pafos 
off  in Panormos 

(bent).. Het heengaan; 
dede vernedering; 
dede terugkeer. 

Eenn uitgerolde bal: 
zoo wil ik liggen. 

Onsterfelijkenn zijn sterfelijk; 
sterfelijkenn zijn onsterfelijk; 
dede magneetsteen is bezield; 
vuurr eet alles. 

Paull  Claes schreef twee interpretaties van dit gedicht: de ene * constructief, waarin hij tracht 
dee citaten thuis te brengen, en de ander 'deconstructief. Voor Claes betekent dat een eerste 
lezingg die zoekt naar gelijkheid en het 'bekende', en een tweede lezing die zoekt naar 'het 
verschil':: 'aantonen hoe een tekst van andere teksten verschilt en hem opvatten als een 
transformatie,, niet alleen van die andere teksten, maar ook van de leesconventies zelf. Dit is 
dee deconstructieve lezing' (1988: 83). Hij laat zien dat Favereys gedicht 'een montage' is, en 
datt bovendien door het citeren het idee van het oorspronkelijke auteursschap wordt 
ondermijnd.. Claes stelt dat de eerste strofen van het gedicht in 'hun categoriale 
dieptestructuurr een presocratische problematiek' bevatten. Het probleem is dat Claes wel 
degelijkk één diepere betekenis in het gedicht ontwaart, wat indruist tegen het idee van een 
deconstructie.. Dat die betekenis zelf paradoxaal is, komt omdat Faverey zelf al vastliggende 
betekenissenn deconstrueert in zijn poëzie. 
Eenn ander probleem van Claes' 'deconstructieve' lectuur is dat daarin geen versexterne 
gegevenss mee mogen spelen. Het feit dat het gedicht een in memoriam is voor 'P. van Delft', 
Favereyss leraar klassieke talen, moet dus buiten beschouwing blijven. Volgens Claes zou het 
gebruikk van dit gegeven de tekst als montage 'miskennen'. Ik denk echter dat het feit dat de 
tekstt een montage is, hierdoor betekenis krijgt. Juist omdat het gedicht vrijwel geheel bestaat 
uitt citaten (ook uit het werk van Sappho en Homerus) is het een mooie beschrijving van de 
fragmentenn van kennis die overblijven in het hoofd van de leerling, nadat de tijd er zijn 
invloedd op heeft gehad. 
Bovendienn is het cyclische waar al deze citaten een uitdrukking van zijn, een sterk beeld voor 
hett leraarschap, waarin de leerlingen verdwijnen én ieder jaar terugkeren. De verwijzing naar 
hett Heraclitus-fragment: 'Onsterfelijken zijn sterfelijk; sterfelijken zijn onsterfelijk' heeft heel 
directt betrekking op het leraarschap. Je zou kunnen zeggen dat de sterfelijke Van Delft 
voortleeftt in de hoofden van zijn leerlingen. 
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Opp allerlei manieren wordt in dit gedicht gezegd dat de tijd cyclisch is, onder andere door een 
citaatt van Thales ('de magneetsteen is bezield'), die in de geschiedenis eerder kwam, tussen 
tweee Heraclitus-fragmenten te plaatsen. De citaten stammen dus tweemaal uit de 
overlevering:: eerst die van de klassieke oudheid in de moderne tijd, daarna van de lessen van 
Vann Delft in het hoofd van de dichter. Dat zou troostend bedoeld kunnen zijn: het gaat hier 
niett alleen om de dood, om wat er verdwijnt, maar ook over wat er dan nog allemaal over is. 
Nett als het dichterschap laat het leraarschap zijn sporen na. 
Datt ontkennen van de sterfelijkheid speelt een belangrijke rol bij Faverey, en dat is wat Spinoy 
terechtt omschrijft als de deconstructie die Faverey onderneemt. Spinoys beschrijving daarvan is 
directt van toepassing op het hiervoor besproken gedicht: 'Net zoals Faverey de klare 
tegenstellingenn tussen stilstand en beweging en tussen tijdelijkheid en eeuwigheid deconstrueert, 
zoo ondermijnt hij ook de oppositie tussen leven en dood: enerzijds weten we dat onze begrippen 
verwijzenn naar dingen die gedoemd zijn te verdwijnen, zodat we kunnen zeggen dat de dood 
inherentt is aan het leven; anderzijds laten dingen die verdwenen zijn, vaak sporen na, tekens van 
hunn voorbije afwezigheid, wat wil zeggen dat ze na hun dood nog een soort van symbolisch 
voortbestaann kunnen kennen en in die zin "sterker" zijn dan de dood' (2005). Ook de andere 
gedeconstrueerdee opposities die Spinoy noemt (stilstand en beweging, tijdelijkheid en 
eeuwigheid)) worden soms verwoord met de presocratici. 
Dee dichter verwees bijvoorbeeld vaak naar Zeno: ook een denker die een uiterst klein 'oeuvre' 
heeftt achtergelaten, namelijk twaalf paradoxen, zoals die over Achilles en de schildpad. Wat 
wildee Zeno met die paradoxen zeggen? Hij problematiseerde het idee van beweging ermee, en 
datt deed hij om Parmenides te steunen. Parmenides had kritiek op ieder systeem dat een 
veelvoudigee wereld wil laten voortkomen uit een oorspronkelijke eenheid. Hij koos voor 
monismee en ontkende dus het bestaan van iedere pluraliteit. In dat licht staan Zeno's pogingen 
omm te laten zien dat beweging een onmogelijkheid is, net als 'worden', omdat het eerst 
verondersteltt dat iets er niet is. Wat bestaat is oneindig, één, homogeen en onveranderlijk: dat is 
hett uitgangspunt dat Zeno verdedigde. 
Alss argument gaf hij bijvoorbeeld de wedstrijd tussen Achilles en de schildpad, waarbij de 
laatstee een voorsprong kreeg. Achilles kan de schildpad niet inhalen, omdat hij eerst de helft van 
dee afstand die hem van de schildpad scheidt, moet overbruggen. Aangezien er een oneindig 
aantall  helften van die afstand is, zal hij nooit de schildpad kunnen inhalen. 
Dee tweede paradox van Zeno die een rol speelt in Favereys gedichten is die van de stilstaande 
pijl .. Als de pijl op een plaats x is, en zijn snelheid daar nul is, is zijn snelheid dus nul op iedere 
plaatss van het parcours, en beweegt hij niet. 
Anderee filosofen hebben Zeno's paradoxen wel beschouwd als puzzels die opgelost moesten 
worden,, of ontkracht (zoals een denker die als antwoord opstond van zijn stoel en een stap zette, 
omm zo dan te bewijzen dat beweging wel degelijk mogelijk is). Maar Zeno trachtte niet te 
bewijzenn dat beweging niet bestond, alleen dat de notie van beweging problematisch is. 
Watt Faverey gefascineerd zal hebben, is dat Zeno's paradoxen een werkelijkheid in taal zijn. 
Favereyy verwijst regelmatig naar het werk van Zeno, soms slechts met een paar woorden. Een 
vann zijn reeksen heet zelfs 'De schildpad'. Dit is het het einde van het titelgedicht (VG 344): 

[«] ] 
Alss haas heeft de schildpad 
nietss te verliezen dan een vorm 
vann snelheid, waar een schildpad 
zoo om moet lachen, dat zelfs 
zijnn pijl hem inhaalt, na alvorens 

doellooss te zijn neergestort. 
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Dee twee bekendste paradoxen van Zeno worden hier door elkaar gehaald, zodat de nadruk ligt op 
hett absurde karakter van de argumenten. Tegelijk worden Zeno's paradoxen hier ontkend. Ze 
wordenn zo op zichzelf teruggebogen dat ze bewijzen dat beweging, en daarmee de dood, wel 
degelijkk bestaat. De schildpad wordt wél ingehaald, 'zelfs zijn pijl ' (die immers stilstaat bij 
Zeno)) weet hem nog in te halen. 
Inn een van Favereys laatste gedichten, 'Zij heeft zich laten neervallen op haar bed' (VG 644), 
komtt deze ontkenning van Zeno's ontkenning terug. Het gedicht eindigt zo: 

[»] ] 
duiktt een draak onophoudelijk naar zijn parel, 
wordtt Zeno's pijl telkens gevolgd door 
eenn tweede die hem splijt. 

Dee associatie is dat het verdriet van de huilende vrouw op het bed te maken heeft met deze 
onverbiddelijkee doorgang van de tijd, waarbij de stilstaande pijl niets verhelpt aan het feit dat er 
altijdd nog een pijl komt, dat de tijd doorloopt zodra het gedicht stopt. 
Diee interpretatie, dat het gedicht zou kunnen gaan over de tijd die ondanks alle pogingen toch 
lineairr is en doorloopt, wordt versterkt door het beeld van de draak die naar 'zijn' parel duikt. 
Diezelfdee draak en die parel zijn te zien in Chrysanten, roeiers: 'dezelfde draak nog altijd/ de 
parell  najagende is' (VG 303). Daar werd als bronvermelding een veilingcatalogus vermeld. 
Bloemm (1991) suggereert dat het hier een afbeelding betreft op een kamerscherm dat daar geveild 
werdd en wellicht aangeschaft door de dichter zelf. Maar dat doet er niet toe. Wat er wel toe doet, 
iss dat Faverey de afbeelding van de draak gebruikt als beeld voor hetzelfde als Zeno's paradox: 
dee stilstaande tijd. Het beeld versterkt dus de tegenstelling tussen de tijd die in de kunst 
misschienn stilstaat, maar in werkelijkheid niet. 
Favereyy gebruikt de citaten van de presocratici dus op verschillende manieren, die nauw 
samenhangenn met zijn eigen poëzie- en levensopvatting. Heynders en Goedegebuure (1995) 
constateerdenn dat het vooral 'tijd en taal' was wat Faverey fascineerde in het werk van de 
presocratici.. Daar kunnen enkele aspecten aan toegevoegd worden. Het nog halfin de literatuur 
geaardd zijn van het denken van de presocratici zal Faverey ook geïnteresseerd hebben, en vooral 
hett feit dat er van hunn werk, net als van Sappho's poëzie, slechts fragmenten zijn overgeleverd. 
Diee fragmenten hebben de tijd doorstaan, zoals Faverey van zijn eigen gedichten verlangde. 
Verderr is het opvallend dat Faverey de citaten vaak gebruikt in zelfreflexieve gedichten: hij 
citeertt én geeft commentaar op dat citeren. Of hij vervormt de citaten en trekt ze uit hun verband. 
Zoo gebruikt hij de presocratische uitspraken om 'deconstructies' van opposities uit te drukken, 
maarr deconstrueert hij tegelijk die uitspraken zelf. Bovendien citeert Faverey naast de inhoud 
vann de presocratische fragmenten ook de vorm ervan. De uitspraken van Heraclitus bijvoorbeeld, 
diee door hun vorm hun inhoud weerspiegelen, hebben dezelfde structuur als Favereys zinnen of 
helee gedichten. Door die structuur beschrijft het gedicht niet alleen het problematische van tijd, 
taall  en werkelijkheid, maar is het dat probleem. 

Identiteit Identiteit 

Eenn welomlijnd en stabiel 'ik' is er in Favereys poëzie niet te vinden. Steeds opnieuw moet de 
menss zichzelf hervinden, herbenoemen of aanroepen. Daar kan de ander, of dat nu de geliefde 
iss of God, ook een rol bij spelen. Het probleem is dat een te dichte nadering van de ander ook 
weerr zelfverlies betekent. Vooral de erotiek in Favereys gedichten heeft vaak een destructieve 
lading. . 
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Maarr in de eerste plaats moetje afstand tot jezelf bewaren om zelfverlies te voorkomen: 
'zoalss wanneer ik mijzelf nakom,/ te na kom, een trap af vallend' (VG 365). Net als in deze 
regels,, waar er wordt gespeeld met 'nakomen' en 'té na komen', lijk t het vaker of de mens 
doorr zichzelf, of door zijn schaduw wordt achtervolgd. Daarbij wordt het nooit helemaal 
duidelijkk wie er nu voorop en achterop loopt. In de reeks 'Te vroeg' bijvoorbeeld staat een 
gedichtt dat zo begint: 

Hett lijk t op volstrekte rust: 

geenn schaduw meer te zijn 

vann de schim die aan zichzelf 
voorafging,, [..] (VG 376) 

Somss lijk t het doel van de achtervolging het samenvallen met jezelf, andere keren tracht de 
voorstee 'ik' uit alle macht bij zichzelf uit de buurt te blijven. 'Ik/ ben het immers zelf: de 
jager// die mij opjaagt om te kunnen/ samenvallen met mijzelf (VG 436). In een ander gedicht 
blijk tt de afstand binnen het ik te worden nagestreefd: 'Opdat ik tenminste één// neuslengte 
voorr blijf / op wie ik word' (235). 
Inn al deze gevallen is er sprake van zelf verdubbeling - de ik splitst zich af van zijn schim, zijn 
schaduww of een 'ik' en een 'mij'. Die zei f verdubbeling kwamen we ook tegen in het 
hoofdstukk over Nijhoff (zie p.215), en daar had de splitsing van het 'ik' te maken met het 
schrijvenn zelf. Ook Blanchot schreef over het schrijven als ontmoeting met je eigen 
dubbelganger.. Omdat het schrijven de confrontatie is met een schaduw, verliezen we daarin 
onzee identiteit en worden we zelf zo'n schaduw. 
Bijj  Faverey hebben de gedichten over identiteit daarnaast vaak een poëticale lading: ze 
hebbenn meteen ook te maken met het schrijven. De reeks 'Te vroeg' bijvoorbeeld uit Lichtval, 
waaruitt ik het bovenstaande gedicht al citeerde, suggereert een onderscheid tussen een 'ik' en 
eenn 'mij': 

Zich:: mij herkend hebbend? 

Nietss is er veranderd; 

ikk blij f die ik ben. 
Dee stille getuigen in mij: 
schijnenn zij vernietigd? 

Hett web ontslaat de spin 

vann haar verplichtingen; de spin 
blijf tt in haar web zitten. 
Watt zich heeft onderkend rust 
enn blijf t bij zichzelf, 
tott er niets, maar dan ook 

nietss meer van over is. (VG 378) 

Inn het volgende gedicht is de splitsing binnen het ik zelfs nog explicieter, tussen mij en mij: 'als 
hett mij/ niet lukt, waarom zou het// mij dan wel lukken' (VG 379). Uit dat gedicht blijkt ook dat 
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dee reeks poëticaal gelezen kan worden: 'Ik had dat wiel net zo goed/ stil kunnen laten vallen/ als 
iederr ander'. 
Dee kwestie in deze reeks zou kunnen zijn dat schrijven ook een vorm van zelfverdubbeling is. 
Dee dichter moet noodzakelijkerwijs een afsplitsing van zichzelf in zijn gedicht (zijn 'web') 
achterlaten.. Wie probeert om dankzij het schrijven 'samen te vallen met zichzelf, zal bedrogen 
uitkomen.. Hij blijft : 'Geweigerd door de dingen// zoals door mij ontkend'. 
'Dee dingen' staan hier in contrast met de gespleten mens. Tegenover het schrijven en de 
vernietigingg van het 'ik' dat dat teweegbrengt, worden opnieuw 'de dingen' geplaatst in hun 
vanzelfsprekendee stilte met hun vanzelfsprekende aard: 'Geen roos treurt om haar doornen' (VG 
456).. In tegenstelling tot bijvoorbeeld katten of uilen kunnen wij niet met onszelf samenvallen. 
Inn het gedicht 'In mijn aquarium huist hetzelfde aantal' wordt de mens vergeleken met de 
vastliggendee inhoud van dat aquarium, en daarna ook met een boom 'die een eik is'. Tegenover 
diee vaste en vanzelfsprekende boom staat dan 'De nimmer in zich/ oplossende, zich uitstotende 
mens'' (VG 488). 
Inn dergelijke regels speelt wellicht mede een rol dat Faverey psycholoog van beroep was. Hij zal 
geregeldd te maken hebben gehad met mensen die zichzelf 'uitstoten'. In sommige gedichten lijkt ' 
Favereyy dan ook te theoretiseren over wat identiteit betekent en hoe die geconstrueerd wordt. 
Voorall  in de latere bundels van Faverey wordt expliciet de vraag gesteld hoe je weet datje 
bestaat.. In de eerste plaats blijkt de identiteit dan uitje herinneringen en je verleden 
geconstrueerd.. De herinneringen zijn niet eenduidig: je hebt ze immers zélf meegemaakt en zo 
opgeslagen.. Meteen zitten we in een cirkel gevangen. Bovendien zorgt de herinnering voor een 
confrontatiee met een 'ik' dat verleden tijd is geworden - wederom een soort splitsing van het 
'ik'. . 
Behalvee herinneren is ook 'verzinnen' een manier om de identiteit te kunnen construeren: 

Ach,, zelfs als ik haar zie: 

Wiee bewijst mij dat zij bestaat. 
Zelff  verzin ik mij voortdurend opnieuw 
omm te voelen of het nog gaat. [..] (VG 546) 

Zowell  het bestaan van de ik als dat van de geliefde wordt op losse schroeven gezet. Twee 
mensenn hebben elkaar nodig om hun bestaan te bevestigen. De ander heeft net zo'n instabiel 
enn niet-bestaand 'ik' als de ik zelf: 'of hou je alleen maar van me om zelf/ te kunnen bestaan 
misschien?',, staat er later in dit gedicht. Net zo min als je greep kunt krijgen op je eigen 
identiteit,, krijg je vat op wie de ander is: 'Voor je iemand denkt te zien, is het al een ander' 
(174). . 
Hett lijk t erop dat de ander al net zo onbenaderbaar is als God, of de ijsvogel, en al die op 
zichzelff  staande dingen die hiervoor aan de orde kwamen. Dat komt omdat het te dicht 
naderenn van de geliefde leidt tot zelfverlies, en het vernietigen van de eigen identiteit: 'Ik heb 
lief// ergo ik sneuvel'. (227). Liefde is voor Faverey al net zo paradoxaal als dichten: een 
noodzakelijkheidd om te weten wie je bent, maar tegelijk een zelfverlies. 
Datt probleem is kenmerkend voor Favereys liefdespoëzie, waarin het zelf verlaten moet 
wordenn om contact te kunnen leggen met de ander. Aan de andere kant is de liefde nodig als 
bewijss dat je echt bestaat. Het zelf wordt in de liefde bevestigd én vernietigd. 
Liefde,, herinnering, waarneming en identiteit hangen van elkaar af, bijvoorbeeld in dit gedicht 
uitt de reeks 'Tegen het vergeten': 



Zodraa ik mijn ogen opsla 
iss het onzichtbare mij ontglipt 
enn begin ik te zien wat ik zie: 
herinneringenn aan wat ik zag 

enn ooit al zal zien. Door te zien 
blij ff  ik mij herinneren; 

hoopp ik dat ik besta. 

Voorall  als ik naar haar kijk 
wanneerr zij zo haar hand door 
haarr haar haalt, haar elleboog 
steunendd op haar knie, en zij 
ietss tegen mij zegt. 
(VGG 560) 

Dee ander zien, en door de ander gezien worden, is een van de manieren om je bestaan te 
bevestigen.. Ook genoemd worden speelt in dit proces vaak een rol. Met misschien een 
knipoogg naar de befaamde bundel van Neeltje Maria Min staat er bij Faverey: 'Die mij lief 
heeft,, zegt dat ik/ hier ben: daar ben ik dan' (176). Zo kan de ander, de geliefde, ook een 
geruststellendee aanwezigheid zijn. Hier wordt een vrouw 'gedacht' om een dreigende stilstand 
off  steriliteit ('de eerste sneeuw') op afstand te houden: 

Denkk iets datje goed kent. 

Zeg:: ze kamt haar haar. 

Herhaall  het: zij haar haar 
kamt.. Doe er een spiegel 
bij .. Maak het vertrouwder 

dann je waarmaakt: [..] (VG 214) 

Nett als in het hiervoor geciteerde gedicht (VG 560) wordt 'haar' verdubbeld. Hier zelfs twee 
keer,, waardoor de spiegel ook meteen de woorden spiegelt en verdubbelt. Het lijk t me dat 
Favereyy de grammaticale constructie 'haar haar' een mooie vorm vond voor wat hij wilde 
zeggen:: namelijk de fundamentele gespleten identiteit van iedereen die liefheeft en van wie 
gehoudenn wordt. Het idee is dat slechts een deel van het 'ik' de ontmoeting aangaat, in een 
neutralee ruimte tussen de ik en de ander. Dit drempelgebied is noodzakelijk om contact 
mogelijkk te maken. 
Voorr Blanchot was de enige verhouding tot de ander waarin wij onszelf niet verliezen er een 
vann volslagen vreemdheid: 'étrangeté qu'il ne suffitpas de caractériser comme une 
separation,, ni même une distance, [..] plutöt comme une interruption'. Deze 'onderbreking' 
zouu een manier kunnen zijn om je te verhouden van mens tot mens. In de volgende twee 
paragrafenn zal ik laten zien hoe Faverey inderdaad probeerde vorm te geven aan zo'n 
'onderbreking'' tussen de ik en de ander. 
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EnEn de verte lokt maar, de-

Enn de verte lokt maar, de-

zelfdee die mij uitdiept en 

leegmaalt:: een zeer lang 
aangehoudenn kwint. Toch woon 
ikk daar als vanzelf. Als 

ikk mij roep, kom ik niet.45 

Hett begint, zoals vaker bij Faverey, in medias res: 'En de verte lokt maar'. Na het 'de-' aan 
hett einde van de eerste regel volgt een enjambement, met een witregel. Zo wordt er een 
spanningg opgebouwd over de vraag wat er nu komt. Misschien een uitleg wie er gelokt wordt 
enn waardoor precies: een specificatie van het wat vage woord 'de verte'? 
Naa het uitstel in het strofisch wit blijkt het dan te gaan om 'dezelfde' verte 'die mij uitdiept en // 
leegmaalt'.. In deze reeks hoorden we nog niet eerder over een verte, behalve in de 
overkoepelendee titel: 'Fernweh als bladvulling'. De verte lokt in dit gedicht, en in de reekstitel is 
err sprake van zucht naar de verte. Wat is er zo aanlokkelijk aan die verte? En waarom is het 
verlangenn ernaar 'bladvulling'? Op die manier wordt de zucht naar de verte geassocieerd met het 
gedichtt zelf: ook daarvan kun je tenslotte zeggen dat het 'bladvulling' is. 
Inn het gedicht lijk t de verte een leegte te bewerkstelligen binnen de ik zelf: het is de verte die 
hemm 'uitdiept en // leegmaalt'. Dat wordt eerst gezegd en dat gebeurt vervolgens ook in de 
witregels.. Het feit dat de eerste twee regels van het gedicht door witregels van elkaar en van de 
restt van het gedicht gescheiden zijn, versterkt de inhoud ervan: zowel het lokken, als de verte, als 
hett uitdiepen en leegmaken krijgt een weerslag in de vorm van het begin van het gedicht. 
'Lokken'' en Verte' veronderstellen immers een afstand die door het wit gesuggereerd wordt, net 
alss 'uitdiepen' en 'leegmaken' een leegte tot stand brengen die door de volgende witregel 
uitgebeeldd wordt. 
Inn de strofe daarna wordt de lokroep van de verte met de muziek in verband gebracht: het is een 
'zeerr lang/ aangehouden kwint'. Het 'zeer lang' aanhouden wordt versterkt door het trage ritme 
datt het gedicht tot nog toe had, onder andere door de twee eerste witregels. En door het 
versregelwitt na iang', wordt de kwint nog langer: de vertraging schuilt in het wit. Omdat het 
gedichtt in kwestie het zesde in de reeks is, zou je kunnen zeggen dat de voorafgaande vijf de 
kwintt verbeelden.46 

'Tochh woon/ ik daar als vanzelf. De 'ik' lijk t hier 'toch' in de verte te wonen, 'als vanzelf: dus 
misschienn op een vanzelfsprekende manier? Zonder dat er iets aan te doen is? 
Dee gedachte dat de ik in de uitdiepende en leegmalende verte woont, wordt bevestigd door de 
vierdee versregel die verder uitsteekt dan de andere regels: zo 'woont' de ik inderdaad ver in de 
leegte,, in het wit van de pagina. Het 'toch' zou kunnen slaan op de tegenstrijdigheid: hoe kan de 
vertee nu 'lokken' als je er al in woont? 
Hett zou kunnen dat we ook hier te maken hebben met een verdubbelde 'ik'. De één die zich laat 
lokkenn door de verte en erdoor wordt leeggemaakt, en de ander die er al woont. Dat wordt 
bevestigdd door de laatste zin van hett gedicht: 'Als// ik mij roep, kom ik niet'. 

Diee ik die in de verte woont, laat zich niet roepen door de ik die wel 'hier' is. Het roepen 
overbrugtt de laatste witregel, opnieuw de verte waarin de roep van de ik aan zichzelf weerklinkt. 



Tenn slotte rest er het wit aan het einde van het gedicht. Het uitblijven van de 'ik' op zijn eigen 
geroepp wordt er door versterkt - alsof het eindewit de leegte is waaruit hijzelf tevoorschijn had 
moetenn of kunnen komen. 
Dee witregels ondersteunen hier wat er in het gedicht gezegd wordt, en beelden het zelfs uit. Je 
kuntt de strofische witregels verbinden met het beeld van een lokkende verte waarin een deel van 
dede 'ik' zich ophoudt maar niet naderbij komt. De witregels, en het wit aan het einde van de 
regels,, is ingezet om de leegte van de verte én van de 'ik' zelf uit te beelden. De vorm van het 
gedichtt illustreert de inhoud, maar valt daar ook min of meer mee samen. 
Hett is niet mogelijk om uit dit gedicht één betekenis te herleiden. Het wekt hooguit een sfeer: 
vann zoeken, verlangen en roepen in de leegte. Op mij maakt het geheel een paradoxale indruk. 
Enerzijdss is er sprake van 'vanzelf wonen', wat geborgen klinkt, en anderzijds van leegte en 
eenzaamheidd en jezelf vergeefs roepen. 
Enn opnieuw doet het mij denken aan het dichten zelf. Omdat het in de reekstitel ging om 
'Fernwehh als bladvulling': de 'Fernweh' uit die titel zou het dichten kunnen zijn en dus: 
bladvulling.. Een tweede argument om dit gedicht poëticaal te lezen is dat de 'ik' hier verdubbeld 
raakt.. Uit de vorige paragraaf bleek dat een dergelijke splitsing met het schrijven te maken zou 
kunnenn hebben. En ten derde 'woont' de ik in de verte en in zekere zin dus ook in het gedicht. 
Diee geborgenheid bleken gedichten eerder al te krijgen, bijvoorbeeld waar dichtbundels werden 
vergelekenn met herbergen. 
Omm die lezing van het gedicht te bevestigen of te ontkrachten, kun je ook de rest van de reeks 
erbijj  betrekken. 'Fernweh als bladvulling' is een van de reeksen waarin de gedichten onderling 
hett meest met elkaar te maken hebben, en doen denken aan muzikale 'variaties op een thema'. 
Diee onderlinge betrokkenheid van de gedichten gaat zelfs zo ver dat de gedichten een paar keer 
'doorlopen'' in het wit van de pagina, om aan te sluiten bij het gedicht dat daarna komt. Zo 
eindigtt een gedicht op de woorden 'Ik ontvreemd' terwijl het volgende begint met: 'het' (VG 
171-2). . 
Dee reeks bestaat uit vijftien gedichten. In het eerste gedicht vraagt de ik zich af of hij geroepen 
wordt,, en stelt vast dat hij 'hier' niet weg kan. Hij zit gevangen in het kleine gedichtje, lijk t het. 
Inn het vierde gedicht (VG 168) staat opnieuw 'Ik kom hier niet weg': 

Dee wildernis bloeit door. 

Opp papier: als een roos. 

Georganiseerdee paniek. 
Ikk kom hier niet weg. 
Tochh kom ik hier terug, 

alsoff  ik hier jaren weg was. 

Zoalss het in het bovenstaande gedicht over 'de verte' ging, gaat het hier over 'de wildernis'. En 
nett als in het hiervoor besproken gedicht blijken er twee 'ikken' te zijn: de een die hier blijft , de 
anderr die toch weg kan of weg is geweest. Een typisch Favereyaanse paradox. De splitsing van 
dee ik vindt in deze reeks niet plaats door een spel met 'zich' en 'mij', maar door de ik als 
onmogelijkk dubbelpersonage te laten optreden. Door dit gedicht wordt de poëticale lezing 
bevestigd:: de wildernis bloeit 'op papier'. Het wit dat deze regel omringt, krijgt een poëticale 
functie:: het drukt iets uit wat betrekking heeft op het dichten zelf. Dat is de eerste functie van het 
typografischh wit. 
Dee spanning loopt op in de reeks. Nu is er al sprake van een 'wildernis' en van 'georganiseerde 
paniek'.. De wildernis, die bloeit op papier, in de eerste witregel, doet denken aan de 'verte' uit 
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hett hiervoor besproken gedicht: ook die liep uit in de eerste witregel. Door de punten waarmee 
dee vier regels steeds worden afgesloten, is de 'georganiseerde paniek' versterkt of zelfs 
uitgebeeld.. Het typografisch wit krijgt hier dus een tweede functie: de beeldende, iconische 
Junctie. Junctie. 
Dee wildernis bloeitt wel, maar alleen op papier en bovendien binnen het harnas van de met een 
puntt afgesloten regel. De 'organisatie*  van de paniek zou ook wel eens kunnen slaan op de reeks 
zelf,, die sterk georganiseerd is: alle gedichten bestaan uit zes regels, die allemaal beginnen met 
tweee enkele regels, gevolgd door een strofe van drie, en eindigen met een enkele regel. 
Hett vijfde gedicht 'Wie heeft iets aan inkeer', speelt net als het tweede met een vaste zegswijze. 
Gingg het daar om een omvorming van 'huilen met de pet op', hier wordt de uitdrukking 'wat 
koopp ik er voor', veranderd door hem als temporeel op te vatten: 'wat// koop ik er voor, of wat 
doee ik/ daarna [..]'. Een moedwillige verstoring van de communicatieve functie van de taal. 
Naa het zesde, hiervoor besproken gedicht volgt dan 'Wie mij roept kent mij niet.// Wie ik roep 
weett het niet'. Opnieuw lijk t communicatie, contact in het algemeen, onmogelijk. Wij zijn 
roependenn in de woestijn. Het gedicht eindigt met de woorden 'Ik ontvreemd', waarna het 
volgendee zo luidt: 

het.. Vreemdelingen zijn 

welkom,, tenzij zij zich 

gedragenn als vreemdelingen 
diee men niet kan plaatsen. 
Soms,, als de klok stilstaat, 

iss het nergens thuis meer. 

Dee ironische verwijzing naar de politieke realiteit van vreemdelingen is hier onmiskenbaar. Net 
alss in de andere gedichten is hier een 'ik' aan het woord die zich 'nergens thuis' voelt. In 
meerderee gedichten in deze reeks blijkt deze ik een vreemde te zijn, in ieder geval voor zichzelf, 
maarr misschien ook letterlijk een vreemde in een nieuw land: 'mijn mens is een rare kostganger', 
'Ikk kom hier niet weg', 'ben ik zoek geraakt', 'ben ik nergens meer'. Het 'vreemde' wordt nog 
eenss versterkt door het feit dat drie van de gedichten in de reeks beginnen met het woordje 
'Wie'. . 
Bovendienn past Faverey voor de derde keer in deze reeks een van zijn geliefde procédés toe, 
namelijkk het zinspelen op een spreekwoord of zegswijze zodat de betekenis verschuift. Hier 
werktt dat mee om de 'vreemdheid' van de spreker nog te versterken. Hij lijk t ook een vreemde 
binnenn de alledaagse taal. 
Steedss worden de gewone woorden en uitdrukkingen uit hun gewone verband gehaald: 
'ontvreemden'' betekent in de eerste plaats stelen, maar iets kan alleen ontvreemd worden. Door 
hett actief te gebruiken geeft de dichter het woord zijn eigenlijke betekenis terug: ont-vreemden: 
datt wil zeggen 'het vreemde ervan afhalen'. Dat gebeurt ook nog in het wit tussen twee 
gedichten:: een poging de grootste 'wildernis', nog te organiseren en annexeren, on-vreemd te 
maken?? Een vierde verbuiging van een zegswijze is het klokje dat niet thuis tikt, maar stilstaat. 
Hett stilstaan van de tijd is hier allerminst positief, geen remedie tegen de dood maar eerder een 
'inluiden'' ervan, lijk t het wel. 
Inn ieder geval blijf t de tijd in het reeks wit tussen de volgende twee gedichten stilstaan: na de 
stilstaandee klok hiervoor staat er in het volgende gedicht: 'Wie wil er nou in een tijdlus// 
hangen'.. Op die manier krijgt het wit een functie bij het uitdrukken van het tijdsverloop van het 
gedicht.. Daarmee komen we uit bij een derde functie die het wit bij Faverey kan krijgen: de 
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temporeletemporele functie. In de volgende paragraaf komen we meer voorbeelden tegen van de tijd die 
tussenn twee gedichten, of twee versregels in stilstaat. 
Daarnaa handelt de reeks weer over identiteit. Het gedicht op pagina 174 eindigt met: 

[..].. Voor je iemand denkt 

tee zien, is het al een ander. 

Doorr de witregel die de laatste regel van het gedicht hier isoleert, wordt het verschil tussen 
'denken'' en 'zien' gereleveerd. In plaats van samen een vaste uitdrukking te vormen ('ik denk 
hemm morgen te zien', of: 'Ik dacht haar daar gezien te hebben') weet Faverey de woorden met 
hett wit zo te splitsen dat je je onwillekeurig af gaat vragen of het niet hetzelfde is, denken en 
zien:: beide spelen zich af in je hoofd en hebben niets te maken met degene die je ziet. Vandaar 
datt iemand 'al' een ander is. Bovendien is die persoon al vervreemd, want 'het' geworden in 
plaatss van 'hij'. 
Behalvee de poëticale interpretatie waar ik zo direct op in zal gaan, spelen er wellicht ook een 
paarr biografische feiten mee. Faverey kwam zelf als jongen uit Suriname en was dus in eerste 
instantiee een 'vreemdeling' met waarschijnlijk een afwijkend gebruik van het Nederlands. 
Bovendienn trouwde hij later met de Kroatische Lela Zeckovic, die bij hem in Nederland kwam 
wonen.. Zou het verhaspelen van uitdrukkingen, de heimwee naar de verte, en de 'vreemdeling' 
ookk naar hun eigen situatie kunnen verwijzen? 

Dezee korte bespreking van een complexe reeks heeft in ieder geval als resultaat dat een paar 
ideeënn over 'En de verte lokt maar, de-' zijn bevestigd. Als we het gedicht binnen zijn context 
lezen,, wordt de poëticale lezing versterkt: de leegte bestaat op papier en een deel van de 'ik' zit 
erinn gevangen. In die leegte blijkt de tijd stil te staan, maar dat maakt het gedicht meteen ook zo 
ontheemd.. We houden het paradoxale beeld over van een soort 'volle leegte': een wildernis of 
vertee die als bladvulling optreedt maar die ook door tekst gevuld wordt. Het duidelijkst 
verwoordtt Faverey de poëticale paradox in het elfde gedicht uit de reeks. Het gedicht moet leeg 
wordenn voor het iets onnoembaar kan aanraken. Het 'wegraken' gebeurt in het strofisch wit. Dat 
iss de vierde functie die het wit bij Faverey kan krijgen: het is een verdwijnplek: 

Öff  we het weten - het zal 

moetenn wegraken, voor het 

ietss aanraakt dat geen 
woordd toelaat. Voor ik mij 
aanraak,, ben ik zoek geraakt: 

mijnn mens is een rare kostganger. 
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HetHet sneeuwt 

Hett sneeuwt 

maarr het sneeuwt niet meer. 
Toenn het begon te sneeuwen 
benn ik naar het raam gelopen; 

hebb ik mij verloren gelopen. 

Inn die tijd ongeveer, 

vlakk voor de sneeuw weer 
begonn te vallen, grote, steeds 
langzameree vlokken in, 
moett het opgehouden zijn 

ookk met sneeuwen. 

Natuurlijkk roept een gedicht over sneeuw, bij een moderne dichter als Faverey, meteen een 
poëticaall  thema op: Mallarmé, de dichter als 'bevriezer' van de werkelijkheid. Maar ik denk niet 
datt dit gedicht daar speciaal over gaat. Het lijk t in de eerste plaats een gedicht over tijd en ruimte: 
hett staat in de reeks 'Sur place' waar ik het al over heb gehad (zie p. 256). Wat het meest opvalt 
inn dit gedicht is het ritme. De vertragingstechniek is hier tot in de perfectie toegepast, zodat de 
woordenn traag uit de lucht vallen alsof het de sneeuwvlokken zelf zijn. 
Hett begint eenvoudig: 'Het sneeuwt'. Wat in de werkelijkheid een vaststelling is, is in de poëzie 
eenn performatieve handeling: door het te zeggen l&at de dichter het ook sneeuwen. Ook in de 
witregell  die op de woorden volgt, sneeuwt het zo. Om te benadrukken dat het de taal of de 
dichterr zelf is die het hier laat sneeuwen, laat Faverey het meteen in de tweede regel alweer 
ophouden:: 'maar het sneeuwt niet meer'.48 

Datt geeft de eerste witregel van dit gedicht meteen een dubbele betekenis: het sneeuwt erin én 
hett stopt er met sneeuwen. Er speelt zich dus een moment af in de witregel, dat niet in 
werkelijkheidd te zien is, en nog minder in woorden te vangen: het moment waarop het stopt met 
sneeuwen.. Het is een goed voorbeeld van Favereys eeuwige pogingen om een ondeelbaar 
moment,, een ongrijpbaar nu, vast te leggen in het gedicht. Als het hem lukt om die grens tussen 
tweee verschillende toestanden even op te roepen, is dat in de witregel in plaats van in de tekst. 
Hett is opgehouden met sneeuwen in het wit, juist de overgang van de ene situatie naar de andere 
wordtt daar uitgedrukt. De rest van het gedicht is dan in feite een poging dat moment ook nog 
eenss met woorden te omschrijven. 
Eerstt wordt verwezen naar de tijd voordat het sneeuwde, dus in feite tevens voordat het gedicht 
begon:: 'Toen het begon te sneeuwen/ ben ik naar het raam gelopen;'. In het nu volgende 
strofischh wit verdwaalt de ik, 'verloren lopen' is Zuid-Nederlands dialect voor verdwalen, zij het 
datt het in het dialect niet reflexief is. Juist door het reflexief maken krijgt de regel de betekenis 
meee van 'jezelf verliezen'. De ik wordt immers gesplitst in een 'ik' en een 'mij'. Bovendien 
klinktt een zekere opzettelijkheid mee, de ik stuurt zichzelf bij wijze van spreken het wit in. 
Opnieuww stuiten we dus op de 'zelfverdubbeling' die in het vorige gedicht een grote rol speelde. 
Wee bevinden ons nog steeds op het moment dat het 'begon' te sneeuwen, juist dit moment van 
beginnenn wordt eindeloos uitgerekt, nog het meest door 'In die tijd ongeveer'. Zo wordt 'die tijd' 
nogg langer door het strofisch wit waarmee de regel omringd staat, en ook door het 'ongeveer', 



282 2 
juistt door de onmogelijkheid nauwkeurig te zijn wordt dit een gigantisch lange tijd. Als je in het 
dagelijkss leven verwijst naar 'die tijd, ongeveer' zul je daar zelden een fractie van een seconde 
meee bedoelen, maar eerder een periode vanjaren often minste maanden. 
Maarr dan wordt de tijdsindeling mysterieus, de sneeuw begint 'weer te vallen', terwijl het in de 
regelss hiervoor nog maar amper begonnen was met sneeuwen. Ik denk niet dat het de bedoeling 
iss dat het hier voor een tweede keer begint te sneeuwen. Het 'weer' verwijst eerder naar de 
tijdssituatiee binnen het gedicht zelf. Door het uitstel, bereikt door het vele strofisch wit en het 
verdwalenn van de ik, heeft de tijd even stilgestaan. In regel 7 wordt de tijd weer hervat, en de 
sneeuww begint weer te vallen. 
Langg duurt dat echter niet, de sneeuw neemt alweer af zodra hij is begonnen, en valt dan ook 
steedss langzamer. Het gedicht neemt hier het tempo aan van de vallende sneeuw, door de 
inversiee uit regel 8 en 9 wordt het gedicht vertraagd: 'grote, steeds/ langzamere vlokken in'. 
Bijj  de analyse van dit gedicht zouden romantheoretische termen als 'verteltijd' en 'vertelde tijd' 
gebruiktt kunnen worden. De vertelde tijd is slechts het moment dat het begint te sneeuwen, en, 
zoalss nu is gebleken, het meteen ook weer ophoudt. Wat de vertelde tijd betreft zitten we dus in 
feitee nog vast in het wit tussen regel 1 en 2, de verteltijd echter duurt veel langer. 
Aann het einde van het gedicht is het opgehouden met sneeuwen, of liever: óók met sneeuwen. De 
sneeuww blijkt hier plotseling bijzaak te zijn geworden. Wat is dan 'het', dat is opgehouden? Dat 
zouu iets te maken kunnen hebben met de 'ik', die zich verloren heeft gelopen. Dat geeft mij de 
indrukk van een triest of in ieder geval wat 'verloren' gevoel. Is dat 'het' dat is opgehouden, die 
stemming? ? 
Jee zou die vraag mede kunnen beantwoorden met de 'bevriezende' poëtica van Mallarmé. 'Het' 
zouu het gedicht kunnen zijn, dat alles bedekt met een stollende laag, net als de sneeuw. Tegelijk 
mett het gedicht houdt het ook op met sneeuwen. Dat stemt overeen met de hiervoor besproken 
opvatting,, dat het in Favereys gedicht gaat om een proces: iets is er even, wordt dan omspeeld 
mett taal en verdwijnt weer. Hier geldt dat zowel voor de sneeuw als voor het gedicht. Veel is er 
ondertussenn niet gestold; hoewel de wereld even haast heeft stilgestaan, gaat alles na het gedicht 
ongestoordd weer verder. 
Ditt gedicht maakt duidelijk dat het wit verschillende functies vervult. Het is iconisch in de zin 
datt het de vallende sneeuw uitbeeldt en de ruimte waarin de 'ik' verdwaalt. Bovendien is het wit 
temporeel,, het drukt een ondeelbaar moment uit dat niet in taal, maar alleen in het wit te 
'vangen'' is: de 'beweging in stilstand'. De witregels rond de regel 'In die tijd ongeveer' werken 
bovendienn vertragend. Favereys rustige,, lange zinnen meanderen door het gedicht en zijn over de 
regelss verdeeld met veel gebruik van witregels die oponthoud bieden. 
Maarr voorzover dit ook een gedicht is dat over zichzelf handelt, heeft het wit in de eerste plaats 
eenn poëticale functie. Als op het laatst blijkt dat het ook over het gedicht zelf gaat, staat de laatste 
witregell  bijvoorbeeld in een poëticaal licht. Het wit dat volgt op 'moet het opgehouden zijn' 
wordtt zo een voorbode van de stilte die valt als het gedicht zelf is afgelopen. 
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Waaromm bleef zij niet waar zij is, 
alss zij niet hier is en liever daar 
heenn ging dan vereenzelvigd te zijn 
mett wat overblijft wanneer alles 

iss vernietigd: zich éenwaarts 

ontvallendd zoals zij is: 
eenn bijna mooie mooie vrouw, 
balancerendd op de rand van zichzelf, 
diee mij wil wijsmaken dat zij bestaat 

omdatt ik in haar armen lig 

daarinn ik nooit heb gelegen, noch 
ooitt zal liggen, hoe dan ook. 

Nett als de meeste 'liefdespoëzie' van Faverey heeft het gedicht niet zozeer te maken met de 
identiteitt van de ander, als wel met die van de 'ik' zelf. Liefde is een hachelijke zaak, waarbij je 
jezelff  kunt verliezen, of misschien moet verliezen. 'Balancerend op de rand van zichzelf, geldt 
voorr de vrouw, en ook voor de 'ik': de man, nemen we voor het gemak maar even aan. 
Ditt gedicht kun je lezen als een liefdesscène. Net als in het hiervoor beschreven gedicht 'Het 
sneeuwt',, keren we terug in de tijd. Opnieuw speelt het zich afrond een fractie van een niet te 
vangenn seconde: het moment waarop de twee in eikaars armen liggen. 
Hett gedicht begint wanneer het allemaal weer voorbij is. 'Waarom bleef zij niet waar zij is': een 
typischee Favereyaanse, paradoxale regel, die misschienn betekent dat de vrouw nog wel aanwezig 
iss en nog naast de 'ik' ligt, maar innerlijk al vertrokken is: naar de plaats waar zij weer alleen is -
'éenwaarts'.50 0 

Datt vertrek zelf wordt niet verteld, maar speelt zich af in het versregelwit, namelijk in het 
veelzeggendee enjambement 'daar/ heen'.5 Na de tweede regel zou je nog kunnen denken dat de 
'zij '' nooit 'hier' geweest is, pas na het enjambement wordt duidelijk dat zij hier wel geweest is, 
maarr vertrokken is. Dat vertrek speelt zich, zoals uit de eerste regel blijkt, in haar hoofd af: 
'Waaromm bleef zij niet waar zij is' wil zeggen dat zij fysiek nog wel aanwezig is, maar geestelijk 
afstandd heeft genomen. Ook het volgende betekenisvolle moment vindt een plaats in het wit. Dat 
iss precies de plaats waar 'alles// is vernietigd'. 
'Zichh éenwaarts// ontvallend zoals zij is': met die regels wordt gesuggereerd dat de vrouw op 
zichzelff  terugvalt, maar ook daarmee iets verliest. Het woord 'ontvallen' duidt op de dood, al 
kunn je in gewone taal niet jezelf, maar alleen een ander 'ontvallen*. Door desalniettemin te 
schrijvenn 'zich ontvallend', creëert Faverey hier alweer een paradox. Enerzijds lijk t hij te zeggen 
datt de vrouw weer samen zal vallen met zichzelf: 'éenwaarts' kan daar ook op duiden. 
Anderzijdss ontvalt zij zich, dus verliest zij zich. 
Hett 'vallende' karakter van de terugkeer van de vrouw naar 'zichzelf, wordt nog versterkt door 
dee witregel waarin het ontvallen gebeurt. Net als de witregel tussen 'alles' en 'is vernietigd', 
vindtt het vertrekken hier plaats in het wit, niet in de tekst. Opnieuw zien we het wit aan het werk 
inn de vierde functie van 'verdwijnplaats'. 
Dee vrouw valt terug in zichzelf 'zoals zij is', zodat je je kunt afvragen of zij zichzelf echt even 
verlorenn heeft. Misschien is dat moment maar zo kort geweest, dat het weer voorbij is voordat 
hett in grammaticale termen gevangen is. Haar wankeling, haar moment van zelfverdubbeling, is 
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fraaii  uitgedrukt in de herhaling van 'mooie mooie': bijna precies in het midden van het gedicht 
spiegeltt zij zich eventjes. Pas nu, in regel 8, komen we aan in het 'heden' van het gedicht, het 
momentt waarop de vrouw nog niet is teruggevallen op zichzelf maar nog balanceert. In regel 10 
volgtt dan de reden van haar wankeling: 'omdat ik in haar armen lig'. 
Dee vorm van die regel, los in het wit van de pagina, is een spiegeling van de 'losse' regel 5. 
Behalvee in de inhoud wordt ook in de vorm van het gedicht het moment van 'in eikaars armen 
liggen'' dus geassocieerd met vernietiging: er is een parallel in de vorm van de regels. 
Vernietigingg is hier niet per se negatief. Het kan ook zijn dat de buitenwereld even moet worden 
vernietigdd om deze intimiteit mogelijk te maken. 
Hett 'hoogtepunt' wordt volgens mij beschreven in regel 10 (en niet, zoals Schrijvers stelt, in de 
exclamatiee 'mooie mooie' van regel 7). Er is één moment dat de ik en zijn geliefde werkelijk in 
eikaarss armen liggen, daarna is het weer voorbij. Dat moment wordt door de twee witregels om 
regell  10 heen, nog zoveel mogelijk gerekt. Die witregels krijgen dus een temporele functie. 
Daarnaa is het onherroepelijk weer voorbij: 'daarin ik nooit heb gelegen, noch/ ooit zal liggen, 
hoee dan ook'. Pas hier blijkt dat niet alleen de vrouw, maar ook de 'ik' zichzelf heeft verloren. 
Doorr het woordje 'daarin' te gebruiken, in plaats van het grammaticaal correcte 'waarin', wordt 
dede afstand die er nu is ontstaan extra benadrukt. Tegelijk scheidt het strofisch wit deze regels van 
'haarr armen'. De ontkenning van wat even daarvoor nog zo was, het liggen in haar armen, 
betekentt volgens mij niet dat 'de daad' niet heeft plaatsgevonden, maar dat de 'ik' daar niet zelf 
bijj  aanwezig was. Net als de vrouw heeft hij maar een afspiegeling van zichzelf gestuurd. 
Dee constructie is hier zo ingewikkeld, dat ik niet denk dat het zin heeft om die echt te proberen te 
ontwarren.. Er is hier net zo min een 'oplossing' voor als bij de paradoxen van Zeno. Veeleer 
wordtt er gegoocheld met begrippen als 'zijn', 'blijven' en 'ontvallen'. Wat daarmee 
gesuggereerdd wordt, is dat de vrouw en de man elkaar volstrekt vreemd moeten blijven. De 
geliefdee doet hier denken aan het 'andere' zoals Blanchot dat bedoelde: hetgene waar we per 
definitiee van gescheiden moeten blijven. De enige manier om je tot de ander te verhouden, stelde 
Blanchot,, is om diens vreemdheid te accepteren (zie ook p. 84). Wat Faverey in dit gedicht 
beschrijft,, is die ruimte die de 'ik' scheidt van de vrouw. Ook al hebben ze in eikaars armen 
gelegen,, ze hebben niet in eikaars armen gelegen. Ik denk dat die noodzakelijke afstand tot de 
ander,, of tot het eigen ik, bij Faverey ook uitgedrukt wordt in het typografisch wit. Dat is dan de 
vijfdee functie van het wit.52 

Schrijverss interpreteerde het gedicht net anders: 'De "zij " en de "ik" bedrijven de liefde en het 
gedichtt beschrijft het hoogtepunt (een totale eenwording). Zij geeft zich, verliest zich aan hem, 
maarr de "ik" , ondanks zijn emotionele betrokkenheid, behoudt ook zijn luciditeit. [..] Die 
afstandelijkheidd ervaart hij als een gemis, als een tekort, en het gedicht ontstond zoals alle lyriek 
uitt een gemis of verlangen'(1993: 48). Ik ben het niet met Schrijvers eens dat de vrouw in dit 
gedichtt zich volledig verliest en de 'ik' niet. Beiden verliezen zich, en daarom is 'alles' 
vernietigd.. Als de ikfiguur zijn luciditeit had behouden, zou er volgens mij geen sprake van 
vernietigingg zijn. De situatie die Faverey beschrijft, is vergelijkbaar met die van het Orpheus-
verhaal:: nadat ze in de onderwereld oog in oog met elkaar hebben gestaan, zijn Orpheus en 
Eurydicee allebei verloren. 



4.. Het typografisch wit 
285 5 

Poëticaal Poëticaal 

Inn de eerste regel van het gedicht richt Faverey vaak het woord tot zichzelf. Hij stelt zich vragen 
off  geeft zich opdrachten over hoe het verder moet met het gedicht. Na zo'n vraag of opdracht 
volgtt vaak een witregel. Dat gebeurt dermate vaak, datje bij Faverey wel een aparte categorie 
magg instellen, het 'eerste-regelwit': in de 471 gedichten van het verzameld werk komt 'eerste-
regelwit'' 218 keer voor. 
Dezee witregel werkt sterker dan 'gewoon' strofisch wit, omdat hij de eerste regel met 
terugwerkendee kracht tot titel lijk t te promoveren. Het gaat veelal om een voorbereidende 
gedachtee of een inleiding. Geregeld wordt het gedicht pas na dat eerste strofisch wit 
daadwerkelijkk ingezet: 

Mett lieslaarzen aan? 

Mett lieslaarzen aan. 
[..]]  (VG 151) 

Dee manier waarop de dichter verder moet, wordt in die losstaande eerste regel onderzocht. 
Bijvoorbeeld:: 'Langzaam; dat moet.' (128), Totdat. Halt.' (127) of: 'Sneeuwbril op; kap op;' 
(155).. De inzet of de reden voor het gedicht krijgt in de eerste regel een plaats: 'In dienst van het 
wiel.'' (237), 'Mijn God, wat moet ik doen?' (601). 
Hett begin van het gedicht valt ook regelmatig samen met een uitspraak over beginnen, zoals 
hier: : 

Dee rusteloze, onstuitbare 

opkomst,, daarmee zelfs deze stoel 
zijnn onstelpbaar wegzijn onthult. 

[..]] (VG 607) 

Opp die manier wordt het eerste-regelwit ingezet om te illustreren wat het gedicht zelf aan het 
doenn is: het krijgt een iconische, poëticale functie. Ook in de rest van het gedicht kan het 
typografischh wit worden ingezet om poëticale 'uitspraken' te doen. Een vroeg voorbeeld is het 
volgendee gedichtje: 

Algen;; wieren. 

Verderr landinwaarts: 
jee schorsen, je distels. 
Periodee van precaire 

ontregelingen;; je 
semantischee snippers -
dede eigenlijke monaden, 

hett werkelijke isolement, (VG 64) 
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Zoalss zo vaak in het vroege werk is er sprake van een soort zeelandschap, of liever gezegd 
eenn strandlandschap, alsof de losse gedichten - het hele oeuvre - aangespoeld zijn. In ieder 
gevall  ziet dit gedicht er zo uit: in de eerste regel wordt door de algen en de wieren het beeld 
vann een strand opgeroepen, na een witregel begeven we ons dan landinwaarts, wat in dit geval 
ookk tekstinwaarts is. De volgende witregel zou poëticaal gelezen kunnen worden: een van de 
'precairee ontregelingen' wordt door het strofisch wit en het enjambement uitgevoerd. Dat een 
'regel'' in dit geval 'ontregelt', versterkt dat samenvallen van vorm en (poëticale) inhoud. 
Uitt de opsomming die volgt zouden we kunnen concluderen dat de vier genoemde dingen 
allemaall  hetzelfde zijn: 'ontregelingen', 'semantische snippers', 'monaden' en 'het werkelijke 
isolement'.. De 'monaden' zouden een opnieuw een verwijzing kunnen zijn naar Leibniz' 
denken,, ditmaal over individualiteit (zie p.101). Aangezien voor Leibniz de hele kosmos in 
eenn 'monade' schuil kon gaan, krijgen de 'semantische snippers' een soortgelijke lading, 
blijkenss de parallel die Faverey trekt. 
Hett laatste gegeven, het isolement, staat geïsoleerd op een witregel. Als je deze opsomming 
inderdaadd poëticaal leest, kunnen de betreffende vier woorden slaan op Favereys gedichten 
zelf,, of in ieder geval op zijn versregels. Het 'werkelijke' uit de laatste regel is overigens 
dubbelzinnig.. Het blijf t een open vraag of hier wordt gestreefd naar het werkelijke, dat wil 
zeggenn het 'echte' isolement, of dat het 'het werkelijke', dat wil zeggen de wereld, is die hier 
geïsoleerdd wordt. 
Dezee problematiek van onmacht van de dichter ten opzichte van de werkelijkheid komt in vele 
gedaantess terug in de gedichten: 

Zijnn enige raadsel: hóe 
hett is; hoe het daarop 

nietss maar dan ook niets 
heeftt te zeggen. 

[..](VG581) ) 

Hett 'niets' is hier weer versterkt door het strofisch wit. Bovendien lijk t er tussen de eerste en de 
tweedee strofe een soort denkpauze te zitten, waarna toch opgegeven wordt. De dichter, hoe 
kwaadd hij zich ook maakt, heeft geen enkele invloed op de realiteit: 

[..]]  Door op de grond 
tee stampen wordt weinig veranderd, 
bitterr weinig, aan het omringende, (VG 490) 

'Hett omringende' wordt veelbetekenend onderstreept door het eindewit. De dichter probeert zich 
well  met man en macht tegen zijn machteloosheid te verzetten, hij trapt 'de beul' (VG 173) en 
'valtt uit' (VG 559). Binnen de tekst is het de dichter zelf die de touwtjes in handen heeft, 
daarbuitenn is niets zeker. Het gedicht wordt dan ook vaker voorgesteld als een binnenruimte. Een 
herbergg bijvoorbeeld, of een tent (VG 537), maar het is zelden een goed afgesloten plaats - buiten 
suistt de storm in een lege wereld. Zowel die leegte buiten het gedicht, als de poging om het 
gedichtt toch af te sluiten, wordt in het volgende gedicht uitgedrukt in de vorm: 
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Eerstt als alles is gerangschikt 
enn alle dingen hebben plaatsgevonden, 

treedtt wanorde aan het licht. 

Err steekt een wind op die zich verheft 
tott storm en nergens staat beschreven 
inn de boeken die zich nu sluiten, 

haastt oesters. (VG 485) 

Dee 'wanorde' die aan het licht treedt, is omringd door strofisch wit. Het lijk t erop dat de dreiging 
komtt vanuit wat buiten de tekst ligt. Vandaar dat het gedicht zich aan het einde sluit, net als 'de 
boeken'.. De rand van hett gedicht speelt een rol bij het uitbeelden van de wanorde: het is aan het 
'oppervlakte'' van het gedicht dat de buitenwereld soms binnen kan dringen. Zo vallen in het 
volgendee gedicht de grenzen van het woord ook samen met de grenzen van de regel. Na het 
woordoppervlakk volgt het versregelwit: 

Watt onder het woordoppervlak 
schuilt,, schuilt daar haast 
tevergeefs.. De schorpioen 

(VGG 298) 

Hett effect wordt versterkt doordat de regel met 'woordoppervlak' langer is dan de andere regels 
inn het gedicht, én omdat deze strofe in het midden van het gedicht staat. De herhaling van het 
woordd 'schuilt' staat zo exact midden in het gedicht, omringd door tekst. 

EindewitEindewit en reekswit 

Inn Favereys gedichten blijken dus de 'randen' van belang. Vooral het einde van het gedicht krijgt 
nadrukk als plaats waar het gedicht overgaat in de buitenwereld. Soms sterven Favereys gedichten 
langzaamm af, alsof ze oplossen in het niets. Andere keren komt het einde heel abrupt 'van 
buitenaf',, of soms is het de dichter zelf die de dingen uit zijn gedicht ineens wegschrijft. Wat er 
wordtt beschreven, is tevens wat er gebeurt, zoals in dit einde van een gedicht: 

[..]]  - snel een streep 

err onder en een punt er achter, (VG 82) 

Opp die plaatsen is de inhoud van het gedicht precies dezelfde als de vorm. Vandaar dat Dorleijn 
eropp wees dat met name de laatste woorden van Favereys gedichten iconisch geïnterpreteerd 
kunnenn worden (1991: 128) en dat Fens stelt: 'de slotregels van Favereys poëzie zouden 
intensievee lezing waard zijn' (1996: 39). In enkele gedichten verdwijnt de dichter samen met zijn 
gedichtt van het toneel, als was de voorstelling afgelopen: 



[..]]  stel mij in op 
scheermuizenspraak,, buig, 
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wuif,, en vloei af. (VG 76) 

Niett altijd neemt de dichter zo gemakkelijk afscheid van zijn tekst. Soms klampt hij zich eraan 
vastt en wil hij slechts met tegenzin het gedicht aan zichzelf overlaten: 'maar zolang het nog tijd 
is,, / kan ik er niet mee ophouden.//', staat in het gedicht dat zo eindigt: 

[..]]  Zie maar wat 
jee wilt; houd maar op; wees weg. (VG210) 

Wanneerr de dichter afscheid moet nemen, blijf t de tekst alleen achter, net als de dingen die 
daarinn werden opgeroepen. In het volgende gedicht moeten de dingen uit het gedicht (een bruid 
enn een schildpad) zichzelf zien te redden, terwijl de dichter van de tekst los moet komen: 

] ] 
Geborenn uit twee dooddoeners 

wass hun 1 wegmaker voldoende. 
Hoee zij zich uit dat schuim 
wistt te redden; hoe ik 

dede tekst van mij afschudde, (VG 161) 

Eenn enkele maal wordt de stilte aan het einde van het gedicht expliciet tegenover de woorden in 
hett gedicht gezet. Aan het einde lijken de woorden terug te schrikken voor de rand, waar ze in 
hett diepe worden gegooid. 

[..]]  Elk woord 
sliktt zich liever in dan zo 
tee moeten leren zwemmen. (VG 460) 

Zoo lijk t het einde van het gedicht soms een bedreiging in te houden - vandaar dat er soms 
pogingenn worden ondernomen om het eindee zoveel mogelijk uit te stellen. Dat is het geval in de 
reekss 'De vijver in het meer' (uit Zijden kettingen), opgedragen aan de vader van de dichter die 
inn 1981 overleed.53 Het reekswit, dat de gedichten binnen een reeks scheidt, werkt hier actief 
meee omdat de gedichten in elkaar overlopen.54 Dat geldt voor het vijfde, zesde en zevende 
gedicht.. Het achtste en laatste gedicht staat dan weer op zichzelf. De drie gedichten samen 
vormenn dan een eilandje binnen de reeks. Misschien is dat zelfs 'de vijver in het meer' uit de titel 
vann de reeks. Wat 'gebeurt' er in het reekswit tussen deze drie gedichten? Het eerste eindigt zo: 

[..]]  Zelfs nu nog, 

kunkun je zodra je het wilt, 

kunkun je zo met je haren schudden, 
datt de muren van het benoembare 
instorteninstorten en het open veld, 
hett talige voorbij, wordt neer- (VG 445) 
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Ookk hier lijk t het gedicht een 'binnenruimte' te vertegenwoordigen, zij het dat de muren 
instorten.. Het wit aan het einde van het gedicht wordt aangekondigd als 'het open veld': opnieuw 
eenn natuurmetafoor voor dat wat 'het talige voorbij' is. 
Inn het volgende gedicht blijkt dat er ook met het open veld korte metten is gemaakt. Het luidt als 
volgt: : 

gesabeld,, tot er niets meer 
vann over is waarover je droomde. 
Mooii  ben je: haast uit jou af-
komstigg ben ik ooit zo geworden. 
Ikk zit midden in mijn vijver 

enn doorwaad de rivier 
diee mij het zwijgen oplegt. 

Sommigee vormen zijn doorwaadbaar; 
anderee zijn het niet, of minder. 
Eenn pond lood is gelijk aan een 
pondd veren. Meestal helpt het niet (VG 446) 

Doorr dit niet door een punt afgesloten gedicht krijgen we bevestigd dat dit drieluikje de 'vijver' 
kann zijn. Dit is immers het middelste paneel ervan en de dichter zegt: 'ik zit midden in mijn 
vijver'.. Het derde gedicht van het drieluik ten slotte begint zo: 'als het verdriet, zoals voorzien, 
zich// doodloopt'. De begrijp niet precies wat Faverey bedoelt met deze vijver in het meer (de 
zoonn die in de vader zit?), wél dat hij die weer uitbeeldt met de vorm. Niet met de vorm van een 
gedichtt dit keer, maar van een reeks binnen een reeks. 
Datt Faverey het reekswit tussen de gedichten belangrijk vond, blijkt uit het feit dat hij niet 
toestondd dat gedichten samen op één bladzijde afgedrukt werden, zelfs niet in 
tijdschriftpublicatiess (Mathijsen 1993: 674). Welke functie heeft het reekswit bij hem? Het lijk t 
alsoff  Faverey het op een poëticale manier gebruikt, maar er is toch iets anders. Er worden niet 
zozeerr 'uitspraken' in gedaan over hoe het gedicht er uit moet zijn, maar het valt samen met wat 
hett gedicht 'doet'. Net als we hiervoor zagen bij het iconische eindewit, beeldt het gedicht in het 
reekswitt het proces uit dat erin voltrokken wordt. Hieronder volgen meer voorbeelden van deze 
zesdee functie van het wit bij Faverey. 

DeDe uitbeelding van het proces 

Bijj  geen van de hiervoor besproken dichters kwamen we gedichten tegen die zo nadrukkelijk 
eenn proces nabootsen in hun vorm. Alleen bij Leopold bleek het gedicht een beweging uit te 
voeren,, zoals die van de wieken van 'De Molen', maar zelfs daar is deze functie van het wit 
niett zo zelfreflexief als in Favereys gedichten. 
Uiteraardd is er hier een overlap met de 'iconische functie'. Het verschil is echter dat het in het 
iconische,, zoals ik het in het eerste hoofdstuk definieerde, gaat om die plaatsen waar het wit 
'directt en zuiver visueel, dus zonder tussenkomst van een interpretatie' iets uitbeeldt. Daar 
gaatt het veeleer om een 'tekenen met woorden' dan bij de 'proces-functie'. 
Dezee functie van Favereys vorm werd aan de orde gesteld door K. Michel in zijn artikel 
'Stapwaartss door de appels, breekwaarts door het ei'. Daarin vergelijkt hij het 
openingsgedichtt uit de Verzamelde gedichten ('Stilstand// in aanbouw', p. 29) met een beeld 
vann Fabro. Waar het Michel om gaat, is dat beide kunstwerken de verschillende functies van 
hett teken laten uitkomen: vorm, materiaal en inhoud vallen samen. Hij wijst erop dat vorm 
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overr het algemeen wordt gezien als oppervlakte en inhoud als diepte, maar dat in Favereys 
poëziee betekenaar en betekende onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En zo 'is in het 
oppervlakk van Favereys gedichten gegrift wat er in zit en hoe ze zijn ontstaan [..] Anders 
geformuleerdd is Faverey een dichter die verwijlt in het gebied dat zich tussen de boven- en 
onderzijdee van het vel papier bevindt' (1991: 312-313). 
Eenn voorbeeld van een gedicht waarin het wit, het eindewit dit keer, een proces uitbeeldt, is dit: 

[.J J 

off  dat weer een andere dolfijn 
zoo iemand op zijn rug neemt, zijn hoofd 
bovenn water houdt, hem terug brengt 
enn eerst dan over de rand stoot, (VG 505) 

Hieropp volgt dan het eindewit, net als in de regels 'Ik ver-// plaats mij naar/ de rand van de 
kaart'' (VG 100). Hiervoor bleek dat Favereys gedichten zowel door de vorm als de inhoud -
bijvoorbeeldd met paradoxen - streven naar zelfopheffing: zodat er 'niets' overblijft. Een van 
dee manieren waarop Faverey de vorm van zijn gedichten daarvoor gebruikt, is door ze een 
circulairee of spiegelende vorm te geven. Bijvoorbeeld het gedicht dat begint met de regel 'Stel 
datt iemand', en dat als volgt eindigt: 

[..]]  En dat dat wiel 

draait:: alsof het niet 
draait.. En de iemand er 
is:: alsof hij er niet 

is.. (Stel-, (VG 139) 

Dee abruptheid waarmee het gedicht afbreekt, wordt versterkt door het eenzame haakje. Ook door 
dede verwijzing naar het draaiende, en tegelijk stilstaande wiel wordt de suggestie gewekt dat het 
gedichtt hier slechts van voren af aan zou kunnen beginnen, en eeuwig door kan blijven draaien. 
Watt er dan overblijft is 'het gat// in het centrum van een wiel'. Het gat, hier weer uitgedrukt door 
hett strofisch wit, is waar het, letterlijk, om draait. 
Eenn vergelijkbaar effect bereikt Faverey met gedichten die zich spiegelen in een regel of een 
strofee die precies in het midden staat. Vaak versterken vorm en inhoud elkaar op die plaatsen, 
enn gaat het in de regel of strofe die als 'spiegel' of middenas functioneert, ook over spiegelen. 
Dann vervult de vorm van het gedicht dus weer deze zesde functie, zij het dat het in deze 
voorbeeldenn met nadruk gaat om de circulariteit van het proces. De tekst verwijst direct naar 
zijnn eigen opbouw, naar de verdeling van de regels en van het wit: 
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[»] ] 
O,, uiteindelijkste wiekslag: 

doodd stillende wankeldans. 
Enn hoe het zich blijf t onthouden, 
terwijll  het voorbij gaat, durend, 
strijkendd langs en omcirkelend 

hett midden: dat zich herinnert 

éenn ding, twee dingen; 
allee dingen. (VG 370) 

Hett gedicht zelf als een 'dood stillende wankeldans' die het midden omcirkelt, lijk t me een 
zinvollee interpretatie, zij het dat het voor Favereys doen een wat directe formulering is. De 
kernn van het gedicht, of in ieder geval van deze wankeldans, herinnert zich 'alle dingen*, en is 
opp die manier een soort oerprincipe. Het midden staat in een losse regel in de leegte, en is zo 
ookk een leegte. 
Vaakk worden twee 'helften' van een gedicht weggestreept, zodat er weinig of niets overblijft. 
Opp die manier schept Faverey weer een leegte middenin: een leegte waar het gedicht om 
draait. . 
'Dee uitbeelding van het proces' blijkt in de praktijk vaak een circulaire aangelegenheid te zijn. 
Neemm dit gedicht dat zich min of meer spiegelt aan weerszijden van een regel die gaat over 
hett wegvallen: 

Bijj  zich binnengedrongen en door 
zichh heen gedrongen: afscheid, 
rustt zoekend in wat rest wanneer 
ademm en zijn voorwerp 

wegvallenn tegen elkaar; 

enn al het water van de zee, 
aanspoelendd aan het strand der zee, 
terugspoeltt in zichzelf, elke 
generatiee van bladeren opnieuw 
terugvallend,, de afgrond 
toe,, de boomgaard. (VG 420) 

Hierr zou je drie zich steeds hernemende processen kunnen onderscheiden: de ademhaling, de 
golfslagg (of de getijden) van de zee, en het ieder jaar opnieuw vallen van de bladeren. Het 
momentt waarop 'adem en zijn voorwerp' tegen elkaar wegvallen, wordt vergeleken met de 
terugtrekkendee zee en de vallende bladeren. 
Dee 'adem' kwam in de vorige hoofdstukken al een paar keer ter sprake; met name bij Nijhoff 
bleekk er een verband te bestaan tussen de ademhaling en het typografisch wit. De adempauze 
bleekk vaak op de witte plekken te vallen. Dat verwijst in de eerste plaats naar de orale traditie: 
toenn poëzie nog voornamelijk werd voorgedragen, dienden regelscheidingen om de spreker aan 
tee geven waar zijn adempauze zou zijn. 
Wellichtt dat Faverey aan die betekenis van het wit refereert, want wanneer er in zijn poëzie 
sprakee is van ademhalen, last hij altijd ook een pauze in door middel van een witregel of 
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strofischh wit: 'geïnhaleerd// en verdergepompt' (VG 138), 'Nu het uur stil staat,// ademt alles 
afscheidd uit*  (VG 251), 'uitgeademd,/ ingeademd' (VG 107) of nog sterker: 'A-// dem prijst de 
dennenaald?'' (VG 67). 
Ademm is nodig om te spreken en te dichten. Waarr de adem wordt ingehouden, kan een 
spreekpauzee ontstaan. Hoe poëticaal die adem is, blijkt bijvoorbeeld wanneer er aan het einde 
vann het gedicht ademnood optreedt. Zo luidt de laatste regel van een gedicht: 'De adem noodt; 
hett avondroodt' (VG 258). 

IconischIconisch wit 

Zoalss ik zei, kun je je afvragen of het verschil tussen 'iconisch' en 'het uitbeelden van een 
proces'' niet te genuanceerd is. Ik hoop hier met een paar voorbeelden te laten zien dat de 
iconischee functie toch het beste gereserveerd kan worden voor een statisch 'tekenen met 
woorden',, en dat het om iets fundamenteel anders gaat dan in de zesde functie die ik hiervoor 
beschreef. . 
Voorzoverr Faverey het wit iconisch gebruikt, is dat zelden direct. Hoe het wit indirect een beeld 
kann versterken, is te zien in dit gedicht, waar twee witregels ervoor zorgen dat de lege vlakte er 
inderdaadd leeg uitziet: 

Moestt het zijn dat deze hier 

daarr is gaan liggen om zijn 
bloedd de vrije loop te 

kunnenn laten, en die papaver 
tott op de bodem uit te putten-
dee vlakte, tot aan de einder 

leeggestroomd;; met de lucht 
daarenbovenn zich eindelijk 
gladgestreken:: het voor-
hoofdd van een blinde 
diee tuurt in zijn verte, (VG 289) 

Dee vlakte wordt weidser door het isolement in het strofisch wit,55 en het 'leegstromen' lijk t 
tevenstevens in het strofisch wit te zijn gebeurd. De betekenis van een lege vlakte wordt ook op andere 
plaatsenn in het gedicht ondersteund door het wit. Door het versregelwit na 'lucht', bijvoorbeeld, 
maarr vooral door het eindewit na 'verte'. Opnieuw is het hier een leeg soort verte, aangezien het 
eenn blinde is die erin staart. 
Ietss dergelijks gebeurt er in het gedicht 'In mijn aquarium huist'. Bovendien wordt hier ook de 
rustt die de oude man uitstraalt, versterkt door de rustige zinnen met veel komma's: 

Voorr de herberg zit een oud man, 
rechtop,, ellebogen voor zich 
opp tafel, de handen half gevouwen, 

hett dal in ziende. 

Inn het open veld staat een boom 
[ . . ] (VG488) ) 
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Dee blik van de lezer volgt die van de man, tuimelt bijna het wit, het dal in, en strijkt over het 
tweedee strofisch wit, over het 'open veld' dat in dat dal ligt. Het wit verbeeldt de open ruimte. In 
hett volgende veelgeciteerde gedicht wordt weliswaar ook de ruimte verbeeld door het strofisch 
wit,, maar die wordt 'dichtgeroeid'. Waarschijnlijk is het geen toeval dat dit een voor Faverey vrij 
langg gedicht is. De ruimte, het wit, is dichtgesmeerd met woorden: 

Vann lieverlede; zo 
komenn zij nader: 8 roeiers, 
steedss verder landinwaarts 

groeiendd in hun mytologie: 
mett elke slag steeds verder 
vann huis, uit allemacht roeiend; 
groeiendd tot alle water weg is, 
enn zij het hele landschap 

vullenn tot de rand. Acht-
steedss verder landinwaarts 
roeiend;; landschap daar al geen 
waterr meer is: dichtgegroeid 
landschapp al. Landschap, 
steedss verder land-
inwaartss roeiend; land 
zonderr roeiers; dicht-
geroeidd land al. (VG 323) 

Anderss dan je misschien zou verwachten, beeldt het wit hier niet het water uit. Het landschap en 
hett land lijken hier samen te vallen met het wit van de pagina. Als je naar de laatste woorden van 
dee strofes kijkt, zie je dat die iedere keer eindigen met woorden waarin 'land' voorkomt, 
namelijkk 'land-//inwaarts', 'landschap', iand-' en 'dicht-/ geroeid land'. Paradoxaal genoeg zijn 
hett tegelijk ook de woorden die het land 'dichtroeien'. Naarmate zij verder roeien en groeien 
komtt er ook steeds meer landschap, en vult het land ook de derde en vierde strofe, waar het eerst 
alleenn nog aan de randen was. 
Hett 'dichtsmeren' van het wit gebeurt ook door de enjambementen te 'verzachten' met 
afbrekingstekens.. Zo worden de woorden of woorddelen die door het wit gescheiden zijn, weer 
verbondenn met het streepje. Dezelfde techniek hanteerde Gezelle al (vgL p.35). Faverey gebruikt 
dee witregels om het landschap steeds meer te laten oprukken en meer ruimte in te laten nemen, 
zodatt er voor de laatste regel van het gedicht al haast geen plaats meer is: die moet wel korter 
zijn. . 
Hett heeft weinig zin om uit dit gedicht gevolgtrekkingen te maken over de vraag of het wit hier 
hett land symboliseert, of juist het water. Wat er wel toe doet, is dat de grens tussen die twee, land 
enn water, vaak samenvalt met de grens tussen tekst en niet-tekst. Het einde van een gedicht kan 
'Uitzichtt op zee-' bieden (VG 47), of 'aan het water' eindigen (VG 480). De oever, of het strand, 
speeltt een grote rol in deze poëzie en ligt vaak op de grens tussen de tekst en de witte pagina. 
Bijvoorbeeldd in het gedicht 'Nu duurt het niet lang meer' (VG 366), waar 'een doorwaadbare// 
plaats'' door het strofisch wit uitgebeeld wordt. Deze oevers kunnen volgens mij op klassieke 
wijzee geïnterpreteerd worden als grensgebieden tussen leven en dood, waarbij niet altijd vastligt 
off  het water of het land het dodelijke gebied is.56 



Tijd Tijd 

Geldtt voor alle gedichten dat de witregels zorgen voor pauzes, Faverey buit dit aspect van het 
typografischh wit extra uit. Wanneer het in de tekst gaat over de tijd die vertraagd is of die 
stilstaat,, laat de dichter dit bij voorkeur plaatsvinden in een witregel. Een duidelijk voorbeeld zijn 
dee eerste regels van dit gedicht uit de reeks 'Hommage a Sapho': 

Nuu het uur stil staat, 

ademtt alles afscheid uit 
enn stokt. [..] (VG251) 

Inn de eerste witregel staat het uur stil, meteen daarna wordt het leven hernomen, zoals blijkt uit 
hett woord 'ademt', om meteen daarna weer stil te staan in het woord 'stokt'. De eerste witregel 
vertoontt de genoemde 'stilstand in beweging'. Als je nauwkeuriger kijkt naar de manier waarop 
dede tijd in Favereys poëzie stilstaat, blijkt er zelden van échte stilstand sprake te zijn. Er is eerder 
eenn soort golfbeweging te zien. Alsof het gedicht als een pendel rond het nulpunt van absolute 
stilstandd slingert. Dee tijd is hier geen rechte lijn maareen cirkel- of slingerbeweging. Die 
bewegingg is te zien rond een witregel, zoals hiervoor, of zelfs rond de stilstand van het 
versregell  wit, maar ook op veel grotere schaal in het oeuvre zelf. Zoals wanneer Faverey zichzelf 
citeert,, en terugwijst naar regels uit veel eerdere gedichten. Daarmee creëert hij een soort 
bewegendee stilstand binnen zijn eigen verzameld werk. 
Somss zijn deze autocitaten ook een poëticaal commentaar op de poëzie zelf, zoals blijkt wanneer 
Favereyy de volgende regel herhaalt: 'In de herhaling toont zich// veel vergeefsheid' (VG 162). In 
dee volgende bundel komen die regels bijna letterlijk terug: 'In de herhaling// toont zich de 
vergeefsheid,// woelt zich stilstand bloot' (VG 268). Die laatste regel, over stilstand, staat vrijwel 
inn het midden van het gedicht, dat zo rond die stilstand beweegt, 'woelt'. De herhaling waar de 
regelss over gaan, wordt uitgebeeld door de vorm, namelijk een daadwerkelijke herhaling van 
dezelfdee regels binnen het oeuvre.57 

Dee 'stilstand in beweging' die Favereys gedichten zijn, wordt dus ook in het groot door het hele 
oeuvree uitgevoerd. Een andere vertragingstechniek zit in een uitgebreide interpunctie. Ook door 
dee inhoud van de woorden kan een idee van vertraging worden opgeroepen: door woorden als 
'windstilte',, 'onveranderlijk', 'einde'. Volgens Bloem bewerkstelligt Faverey de vertraging van 
zijnn gedichten in de eerste plaats door zijn werkwoorden, die hij selecteert op hun 
'stollingskwaliteiten'.588 Hij doelt daarmee op woorden als 'ingevroren' of 'omstold', 'fixeren'. 
Bloemm wijst er bovendien op dat Faverey die werkwoorden dan vaak als deelwoorden gebruikt, 
watt ook een remmend effect heeft op de voortgang van het gedicht. 
Omdatt witregels beweging en stilstand tegelijk zijn (er is een pauze en tegelijk loopt het gedicht 
door),, bleken ze eveneens een moment te kunnen uitbeelden dat niet in woorden te beschrijven 
is.. Het ongrijpbare 'nu', al voorbij voordatje het hebt kunnen uitspreken, is een grensmoment: 
'Nogg is het geen nu// noch is het straks nu geweest' (VG 459). In dezelfde reeks, 'Mijn 
linkerpink',, staat een ander gedicht waarin het wit wijst op een ondeelbare fractie van een 
secondee waarop iets begint te gebeuren: 

[»] ] 
Hoee het is zich doorboort 
vindtt plaats tussen nog niet 

enn nooit meer. [..] (VG 454). 
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Dee rest van dit gedicht doet sterk denken aan 'Het sneeuwt', dat ik hiervoor uitgebreider besprak. 
Weerr zien we een ondeelbaar moment, waar de rest van het gedicht vervolgens 'omheenpraat'. 
Nogg duidelijker dan in 'Het sneeuwt', zegt de dichter waar het om gaat: 'Hoe het is zich 
doorboort'.. Het Zijn zelf, om een Heideggeriaanse hoofdletter te gebruiken, is te vinden in dit 
ondeelbaree moment. Of preciezer gezegd: het Zijn 'doorboort zich' in dat moment. 
Juistt dat ogenblik vindt bij Faverey steeds een plaats in het wit. In het volgende gedicht is dat in 
hett versregelwit: 

[»] ] 
eenn esdoornblad zijn val al lang 
begonnenn is, of juist zijn tak 
nogg net niet loslaat; 

[..](VG567) ) 

Hett moment wordt hier nog eens gerekt door de lange zin die zich in een rustig tempo over de 
regelss heen beweegt. Stel nu dat het versregelwit na het woord 'val' was ingezet, dan zou het een 
bijnaa beeldende functie hebben gekregen. Er is echter gekozen voor versregelwit tussen 'al lang' 
enn 'begonnen'. De spanning tussen deze twee woorden wordt zo benadrukt: door het wit wordt 
hett beginnen van de val van het blad uitgerekt, langer. Het valt niet uit te maken of het blad al 
dann niet is begonnen met vallen. Dat moment is zo klein dat het niet op te merken is. 
Inn het gedicht 'De mooiste vogel' uit de reeks 'Sur place' wordt allerlei opgesomd dat een 
natuurlijkee en vanzelfsprekende schoonheid heeft. De ijsvogel vooral: 

[..]]  Zoals ook 
eenn schermkwal mooi kan zijn, zwemmend 
zoalss ik ademhaal; of een hoepel 

voorr hij omvalt, en is omgevallen. 

Inn de slaap wordt iets aangeraakt 
datt ontwakend anders is dan het 
gedroomdd ooit kan zijn. (VG412) 

Dee bewoordingen zijn, zoals vaker bij Faverey, bedrieglijk simpel maar er gebeurt hier iets 
ingewikkeldss met tijd en met het wit. Los van het feit dat de vergelijking tussen de omvallende 
hoepell  en het ademhalen een existentiële betekenis heeft - de beweging van de hoepel loopt 
immerss al ten einde - is er sprake van een soort kruising in de tijd. De witregel na 'hoepel' doet 
hetzelfdee als in een paar van de voorbeelden hiervoor: het moment rekken waarop iets nog in 
bewegingg is, om dan na de witregel de stilstand te bereiken. Maar in die ene regel 'voor hij 
omvalt,, en is omgevallen' wordt er nog een ander moment in tijd gecreëerd, dat zich min of meer 
afspeeltt in de komma: het moment van het omvallen zelf. Ik denk niet dat het mogelijk is deze 
temporelee constructie op een logische manier te parafraseren. Het lijk t erop dat er hier drie 
verschillendee tijden over elkaar geschoven worden. 



HetHet wit als verdwijnplek 
296 6 

Favereyy noemde zijn gedichten zijn 'verdwijnsels'. Hij roept dingen op in zijn tekst, die dan aan 
hett eind van het gedicht weer verdwijnen, oplossen in het wit van de pagina. Het wit krijgt 
geregeldd die rol van verdwijnplek, die ik in de vorige paragraaf de vierde functie noemde. 
Mett name in de latere bundels blijken weleens mensen zoek te raken in het wit.59 In het eerste 
gedichtt van de reeks 'Uitdrijving' verdwijnt de geliefde in het eindewit: 

[»] ] 

Zijj  rilde; draaide zich om, 
richttee zich op; 
groett lachend 

enn is weg. (VG 351) 

Ditt wegzijn is niet zo definitief als het misschien lijkt , de reeks heet niet voor niets 'Uitdrijving'. 
Dee vrouw blijf t door het wit spoken, ongrijpbaar als een geest. De 'ik' zoekt haar, maar kan haar 
niett echt vinden, omdat het beeld dat hij van haar heeft zijn werkelijke herinnering in de weg 
staat.. Hij zoekt haar in het wit tussen de gedichten. Zo begint het vierde gedicht uit de reeks met 
'Waarr zij zich nu bevindt, nu,// weet ik niet' en het derde met 'Datje nooit hebt bestaan'. Pas in 
hett laatste gedicht verschijnt zij weer 'echt', en de ik kan dan ook oprecht afscheid nemen, en 
stuurtt haar liefdevol het wit in: 

Enn zo is het goed: meer niet. 
Eindelijk:: wees weg. 

Hett ga je goed. (VG 357) 

Samenn met de vrouw wordt tevens afscheid genomen van het gedicht zelf. De gedichten dóen 
dingenn verdwijnen, maar verdwijnen zelf eveneens in het wit. Er is al vaak op gewezen: het hele 
oeuvree van Faverey speelt zich af tussen twee gedichten over leegte, zijn eerste en laatste 
gepubliceerdee gedichten. De twee hebben veel gemeen. Het eerste luidt zo: 

Stilstand d 

inn aanbouw, afbraak 
inn aanbouw. 'Leegte, 

zoo statig op haar stengel'; 
landd in zicht, geblinddoekt. (VG 29) 
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Hett laatste gedicht van het oeuvre spreekt de volgende wens uit: 

Zonderr begeerte, zonder hoop 
opp beloning, ook niet uit angst voor straf, 
dee roekeloze, de meedogenloze schoonheid 

tee fixeren waarin leegte zich meedeelt, 
zichh uitspreekt in het bestaande. 

Laatt de god die zich in mij verborgen houdt 
mijj  willen aanhoren, mij laten uitspreken, 
voorr hij mij met stomheid slaat en mij 
doodtt waar ik bij sta, waar ji j bij staat. (VG 655) 

Dee gedichten hebben sterke overeenkomsten in poëticale inhoud en in de vorm (in dit geval: 
hett typografisch wit) waarmee ze die poëzieopvatting uitdrukken. Ze bevatten de meest 
veelzeggendee witregels van het hele oeuvre. In het eerste gedicht wordt in het wit de stilstand 
opgebouwdd en de leegte, in het laatste gedicht wordt juist in de witregel de schoonheid 
gefixeerdd waarin leegte 'zich meedeelt'. 
Leegtee deelt zich mee in schoonheid, en tegelijk in 'het bestaande'. Faverey probeert met zijn 
poëziee die leegte in het hart van het bestaande te beschrijven, wetende dat dat onmogelijk is. 
Nett als de stilte hoort de leegte bij de wereld buiten het gedicht, en dus bij de dingen die 
vanzelfsprekendd en gewoon werkelijk zijn. Na het einde van het gedicht hernemen die dingen 
hunn heerschappij. Dezelfde gedachte ligt, meen ik, ten grondslag aan dit gedicht, waarbij de 
leegtee van de wereld wel samenvalt met het einde: 

hett accent is verlegd, 

dee zin zijn woorden heeft gevonden, 
dee wereld zich terugtrekt in zijn 
holte,, zijn zwijgen, in zijn niet. (VG 341) 

Doorr de 'normale' interpunctie wordt hier de tekstbetekenis versterkt. De zin ligt, met komma's 
enn al, op zijn plaats en daardoor heerst er in dit gedicht een zekere rust. 

MetafysischMetafysisch wit 

Favereyss pogingen om een stilte of een leegte te benoemen, doen denken aan de teksten van de 
mystici,, die de stilte van het goddelijke moesten zien te bereiken. Bij Faverey lijk t God zich op te 
houdenn in het zwijgen en het typografisch wit: 



Waarr is God? 
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Godd is overal. Waartoe is god 
opp aarde: om mij te dienen 
enn daardoor Mij te kunnenn vergeten. 

Stierff  ik om god te kunnen doorboren? 
Ja,, om God te kunnen doorboren 
wastee ik mij eerst van top tot teen 
enn liet mij ten slotte doorboren 
doorr Hem telkens van Mij af te slaan. 

Geeftt het iets of ik echt heb bestaan? 

Ikk weet het niet. Meer dan ooit 
iss zij de mooiste die er zal zijn: 
Zijj  is immers overal. Liefste, 
waartoee zijn wij geworden. Of wil Je 
datt ik terug kom zoals het Is. (VG 520) 

Aann het begin van dit 'mystieke' gedicht van Faverey komt de vraag naar de aanwezigheid 
vann God opdoemen uit het wit van de pagina, alsof er een stilte plotseling wordt doorbroken. 
Dee vraag wordt gesteld in de leegte en ook het antwoord komt te voorschijn uit een leegte. Zo 
lijk tt het alsof het 'overal' waar God zich ophoudt, ook het wit rond het gedicht is: in het niets 
schuiltt het Alles. 
Inn een artikel over Faverey en Meister Eckhart wees de Nederlandse dichter CO. Jellema op 
hett feit dat God weliswaar onnoembaar is bij de mysticus, maar dat hij geen deus absconditus 
is,, zich onttrekkend aan het bestaande. Dat stemt overeen met het beeld in Favereys gedicht, 
waarr god - met een kleine letter - 'op aarde' is. 
Hoee de door Faverey beschreven 'doorboring' van God begrepen kan worden, blijkt uit 
Blanchotss tekst over Meister Eckhart. Hij legt uit dat in de mystiek het 'ik' kan samensmelten 
mett 'het goddelijke ji j ' . De eenheid die dan ontstaat, is anders dan alle gewone structuren van 
subjectt en object.61 

Datt verklaart misschien waarom de mystieke gedichten bij Faverey ook vaak liefdesgedichten 
kunnenn zijn, of gedichten over het 'ik'. Het denken over God blijkt vaak een denken over 
identiteitt en identificatie. De erotische aspecten van Favereys mystieke gedichten komen aan de 
ordee in de interpretatie van Heynders, die minder exclusief 'mystiek' is dan die van Jellema. 
Voorr haar wijst het optreden van de vrouw, zoals in het bovenstaande gedicht, niet op 
'bruiloftsmystiek',, maar laat het een direct erotische interpretatie toe: 'lichaam, genot en 
vervoeringg lagen dicht bij elkaar in een begrip als orewoet dat echec én extase omvat*  (2001: 92). 
Overr de reeks 'Doorboord' schrijft zij: 'de reeks als geheel draagt minder een mystieke (in de zin 
vann een extatische ervaring) betekenis dan een existentiële', er wordt gereflecteerd op zaken die 
hett bestaan en het Zijn betreffen'. Faverey kan God incorporeren in zichzelf, en net als bij Celan 
kann het gaan om een God die menselijk zwak is. De rollen zijn omgekeerd: 'maar toch blijf t hij 
eenn aanspreekpunt, een gespreksgenoot, degene die er is nu er niemand anders meer is' (2001: 
103). . 
Zoalss we al zagen in verband met intertekstuele verwijzingen naar de filosofie, de muziek en de 
beeldendee kunst, gebruikt Faverey dus ook de mystiek als een bron om uitdrukking te geven aan 
thema'ss als identiteit en de verhouding tot de ander. 
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Hett metafysische is bij Faverey nauw verbonden met het bestaande. In de vorige paragrafen 
hebbenn we vele voorbeelden gezien van de manier waarop een leegte wordt opgeroepen in de 
witregels:: een leegte die schuilgaat in de wereld zelf. De dichter plaatst zichzelf voor de 
onoplosbaree poëtische opdracht een niet-lege leegte uit te spreken : 

Zoveell  dingen zijn er 
diee er niet zijn, als er dingen 
niett zijn, die er niettemin zijn. 

Waaromm schoonheid dan niet ontdaan 
tott leegte, leegte die ademt. 

[..]]  (VG 585) 

Doorr de herhaling van het woord 'leegte' ontstaat er tussen die twee woorden, in de pauze 
vann de komma, een nog overstijgende leegte. Tegelijk 'kantelt' de leegte in die komma. 
Daarnaa blijkt er immers toch nog iets te zijn: het gaat om leegte die ademt. In het typografisch 
wit.. Je zou kunnen zeggen dat in deze 'bezieling' van de leegte rond het gedicht Favereys 
meestt metafysische momenten schuilgaan, en ook de momenten waarop hij zijn paradox zo 
niett oplost, dan toch een vorm geeft. 
Eenn van de manieren waarop het gedicht bij Faverey 'het Niets' uit zou kunnen drukken, is 
doorr de woorden zichzelf te laten tegenspreken, zodat hun eindresultaat ook niets is. De 
paradoxenn die vaak voorkomen in zijn gedichten, draaien rond een scharnier, waarbinnen 
tweee tegenstrijdige beweringen even waar kunnen zijn: waar dood ook leven is, of leegte ook 
niet-leegte.. Dat scharnierpunt krijgt een plaats in het typografisch wit. 
Peterr van Lier schreef over Faverey vanuit zenboeddhistisch perspectief, en wees erop dat zijn 
paradoxenn 'typisch boeddhistisch' zijn. Voor Van Lier is het grote verschil dat Faverey de 
uiteindelijkee 'Ja-ervaring' in het 'veld van de leegte' niet bereikt. Ik ben het daar niet mee eens. 
Ikk heb de indruk dat Favereys poëzie wel degelijk af en toe raakt aan dat moment - alleen eerder 
inn de witregels dan in de tekst. Bijvoorbeeld in de velden van wit die de op zichzelf staande, niet-
taligee dieren, bomen of mensen omringen: 

[..]]  Als ik in mijn kamer zit 
enn ik wil bladeren horen, 
moett ik aan populieren denken, 
off  populieren gaan horen 

daarr waar ze zijn. 

[..](VG441) ) 

Dee bomen staan in een leeg veld van wit - dat daarmee gevuld wordt met hun ruisen en met hun 
'zijn'.. Zo bezielt Faverey zijn leegtes, niet met God, maar met 'goddelijke' dingen als 
kastanjebomen,, populieren, ijsvogels of geliefden. 



ThematischThematisch wit: het dodelijke 

Naastt dat alom aanwezige 'niets' is er bij Faverey vaak een concreter niets: de dood zelf. Niet 
datt dat woord vaak hardop genoemd wordt. Als 'de dood' al expliciet naar voren komt in 
Favereyss poëzie, dan is het vaak omringd door wit. De volgende strofe kan dan ook alleen maar 
uitlopenn op eindewit: 

[-] ] 

Ik,, de verschrikking, ingebouwd in mij, 
omdatt ik leef, ik het niet wil weten 
hoee zélf ik het ben: dit dodelijke, 
ditt onherbergzame dodelijke, (VG 586) 

Hett idee dat de dood in onszelf zit en iets is wat wij zelf 'uitbroeden', speelt een belangrijke rol 
inn Favereys latere gedichten. Dat idee wordt versterkt door de vorm van het gedicht. Hier 
bijvoorbeeldd 'herbergt' het strofisch wit de dood, biedt het de dood een onderkomen, net als het 
lichaamm dat doet: 

Dee idee dat mijn lichaam 
ietss uitbroedt dat mijn dood 

herbergtt - of dat 

hett hierin slechts zichzelf is, 
zichh aan de tand voelend, 
zichh paal en perk stellend, 
ditt lichaam, door mij al 
zoo innig aan zich 
verknochtt geraakt, (VG 504) 

Dee dood is niet louter een negatief gegeven: 'Wie niet meer spreekt, dat wil zeggen wie het 
onvolkomenonvolkomen expressiemiddel van de taal niet meer nodig heeft, wordt "weggedaan", naar 
menselijkee normen gerekend tenminste. Maar de dood is alleen in onze beperkte optiek als een 
tekortt te beschouwen; in werkelijkheid gaat het misschien wel om de voltooiing, het herstel van 
eenn verloren gegaan geheel', zoals Goedegebuure het formuleert.62 Het cyclische wereldbeeld 
datt in deze gedichten naar voren komt, brengt met zich mee dat de dood niet altijd een eindpunt 
is.. Niet altijd lopen gedichten waarin het over de dood gaat uit op het eindewit. Zo staat tussen 
tweee witregels de mysterieuze uitspraak: 'en ook de dood zich doorsterft' (VG 477). 
Naa de dood is er soms een mogelijkheid voor herbeginnen, en zoals de geboorte de dood in zich 
draagt,, zo geldt ook het omgekeerde. Net als het niets en de vernietiging, kan de dood bij 
Favereyy een vorm van schoonheid zijn: 

[..]]  Zelfs de verschrikking 
heeftt sporen nagelaten van liefde 
enn van ingehouden ontsnapte schoonheid, 

tott in de stijfselwitte druppels 
opp de zonnebril onder 
dee nu zo wiegende galg. (VG 548) 
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Favereyy verwijst naar de mare dat gehangenen nog een laatste zaadlozing zouden krijgen. 
Stevenss wijst erop dat de dood hier dus ook een begin van 'virtueel' nieuw leven is, nog versterkt 
doorr het woord 'wiegen' (1986: 74). Het eindewit betekent hier geen einde, ondanks de galg, 
maarr tevens een nieuw begin. 

ThematischThematisch wit: het bevriezen van de werkelijkheid 

Inn de reeks * Adriaen Coorte' staat een poëticaal gedicht waarin niet de zinnen maar de 
versregelss zelf worden beschreven als: 

Jaloezieën n 

tegenn het wit. 
Sneeuwschermen n 

voorr zichzelf. [..] (VG 331) 

Dee regels van het gedicht beschermen tegen het wit en tegen de sneeuw, en dus tegen het niets. 
Tegelijkk wordt er gerefereerd aan het gevoel van jaloezie zelf. De regels zijn jaloers op het wit, 
zoalss de dichter jaloers is op de schilder Coorte, die zo volmaakt 'het weg zijn/ van iets' wist te 
verbeelden. . 
Meerr in het algemeen staat de nadruk op winter, kou en sneeuw in de traditie van een moderne, 
Mallarméaansee poëtica. Uitgebreid kwam al aan de orde hoe het gedicht en de taal zelf kunnen 
wordenn gezien als 'bevriezers' van de werkelijkheid, een kunstmatige winter die niet altijd 
positieff  is. Er hoeft dan weliswaar niet meer gedicht te worden - de vergankelijkheid waartegen 
verzett werd gepleegd, is niet langer een bedreiging -, maar de vraag is of dat een 
begerenswaardigee situatie is. 

Zeldenn deugt een uitspraak echt 
diee alleen berust bij zichzelf, 

zo'nn schuchtere klaproos overrompelt, 
haarr neerdrukt onder zijn rijp; 
enn soms uit het zolderraam 

schuiftt nog een mens: als asse 

traagg daalt hij neer 
enn zet zich af op het wasgoed 
inn de tuinen beneden, zodat nu ook 
eenn eind komt aan het gegil dat in 
zijnn karaf het water bevriest, (VG 592) 

Dee winterse koude kan ook hier opgevat worden als een poëticale notie. Het is de taal die 
bevriest,, zeker als er geen verband is met de werkelijkheid, als een uitspraak 'alleen berust bij 
zichzelf.. De geïsoleerdheid van dergelijke uitspraken wordt benadrukt door het strofisch wit dat 
opp de eerste twee regels volgt. De schoonheid van de 'schuchtere' werkelijkheid wordt 
vernietigd,, bevroren, door dergelijke uitspraken.63 Het neerdalen van de asse, ofwel de letters op 
hett papier, speelt zich afin het strofisch wit. 
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Hett sneeuwt bij Faverey uit zijn gedichten, die verkillende spiegels, 'reflectors' (133) zijn op de 
werkelijkheid.. De dichter ziet de wereld door een ' sneeuwbril', een nieuwe voor elk nieuw 
gedicht: : 

Bijj  elk nieuw gezang, 

hoee kort ook, wissel 
ikk van sneeuwbril; 

krimptt mijn ijsappel. (VG 70) 

Dee stem van de dichter wordt dan niet verbonden met de 'adamsappel', maar met de 'ijsappel': 
'Mij nn stem:/ ijsappels'. In plaats van het beginnende, scheppende waar 'Adam' voor staat, het 
vernietigende,, bevriezende van ijs. Opvallend is dat het ijs en de sneeuw hier geen 'plaats' 
krijgenn in het typografisch wit: het is de tekst die het bevriezende effect op de wereld heeft, en 
hett is de tekst waarin de kou zich ophoudt. Het wit is in die gedichten eerder de warme, levende, 
beweeglijkee wereld zelf. Het typografisch wit gaat de bevriezing tegen, brengt lucht aan. 
Vandaarr dat een gedicht in de reeks 'Riemen vast' begint met de aansporing: 'Sneeuwbril op; 
kapp op' (VG 155), en daar niet mee eindigt. Het is niet het wit waarin het sneeuwt, maar het is het 
gedicht,, zoals hiervoor bleek uit de uitgebreidere analyse van het gedicht 'Het sneeuwt'. 
Ookk in het gedicht van daarnet, over de as die neerdaalt op het wasgoed, blijkt de koude binnen 
hett gedicht te heersen. Een uitspraak daalt neer 'als rijp' en samen met het gedicht komt er een 
eindee aan het 'bevriezende' gegil. 
Opp subtiele wijze is dit gegeven eveneens verwerkt in de reeks 'Persoonsvormen'. Daarin wordt 
mett de moed der wanhoop geprobeerd de tijd stil te zetten, zelfs het reekswit wordt daarbij 
functioneell  gemaakt. De kou die met deze geforceerde stilstand gepaard gaat, wordt uitgedrukt 
mett woorden als 'vriesschuim', 'bloedvries'. Maar naarmate de reeks zijn einde nadert, is het 
vuurr de dichter nader aan de schenen gelegd, dingen beginnen te 'verdampen' (VG 191) op het 
momentt dat de dichter even zwijgt, en een stem klinkt waarschuwend: 'Vuur! sist de stem; vuur.' 
Dee ik krijgt het dan ook steeds warmer, de reeks eindigt met de woorden: 

[..]]  De zweet: 

hett blijf t nu vandaag. (Einde), (VG 202) 

StilteStilte en zwijgen 

Err heerst veelal een stilte rond Favereys gedichten, of zelfs in zijn gedichten: 

(Hoorr je me nog?). 

Zegg mij langzaam na: hoor 
jee me nog? Woorden, door zulke 
poederss gehaald: worden zij al 
vann glas? Wat een afstand. 

Mi jj  langzaam nazeggen: hoor j - (VG 124) 
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Hett geluid wordt langzaam weggedraaid, tot er een stilte valt, in het wit. Je moet in Favereys 
gedichtenn aandachtig luisteren of er überhaupt nog iets te horen valt: 'Nu: deze/ aan het 
rechteroorr plaatsend.// Gehoord? een mens' (VG 89). Het luisteren gebeurt dan in het strofisch 
wit,, de dichter houdt even zijn mond om beter te kunnen horen: 

[..]]  Knispert 

hett papier dat ik vertrapte? hoor 

jee de zin die je uitspreekt? [..] (VG 216) 

Doorr het enjambement tussen de tweede en de derde regel kan 'hoor' ook als imperatief gelezen 
worden.. In het strofisch wit wordt dan aandachtig geluisterd of er nog iets te horen valt, 
geknisperr of geritsel. Minieme geluiden lijken in deze gedichten door het wit te zweven, bijna 
alleenn nog herinnering, echo van geluid: 'de stemloze// fluister' (VG 430). Dat geldt uiteraard ook 
voorr Favereys reeks 'Witz van de twee doven, van pointe ontdaan, en veranderd'. De oren 
wordenn gespitst, het wit wordt zorgvuldig afgetast op zoek naar het minste geluid.64 Een vrij 
hopelozee onderneming, naar het schijnt. Er valt niets te horen, maar het wit en de stilte worden 
opp een of andere manier door al dit luisteren geladen met geluid, zodat er bijna wel iets te horen 
valt,, na verloop van tijd: 'Een of ander dier', 'Machine?' (VG 281). Net als alles bij Faverey, kan 
ookk de stilte ambigu zijn. Zij is niet altijd bedreigend, maar soms een vorm van schoonheid: 

[..]]  De toetsen 
echter,, steeds heviger aanwezig, 
zwijgenn nu welluidender. (VG 423) 

Juistt in het zwijgen schuilt de welluidendheid. Het is, in verband met het wit, dan wel van belang 
omm een onderscheid aan te brengen tussen stilte en zwijgen. De stilte is, net als de dingen die ons 
omringen,, 'vanzelfsprekend'. Deze stilte lijk t in de eerste plaats metafysisch; ik zou haar dus 
onderr die functie willen scharen. 
Zwijgenn daarentegen is een menselijke, bewuste handeling. Het streven van de dichter is om 'het 
verzwegene'' zo vanzelfsprekend mogelijk te maken. Het verzwegene is wat niet in woorden te 
vattenn valt, maar wat vaak letterlijk 'vanzelfsprekend' is: 

[..]]  en hoe 
inn het verzwegene alles doorgaat 
dankk zij zichzelf, (VG 547) 

Dee kern van het dichterschap ligt in hetgeen verzwegen wordt. Daarom zou ik deze verwijzingen 
naarr het zwijgen tot de poëticale functie willen rekenen. Het verzwegene verschuilt zich soms in 
hett strofisch wit.65 Op andere momenten is het zwijgen van de dichter niet vrijwillig , maar wordt 
hemm het zwijgen opgelegd. Dat is ook te zien aan hoe het wit van de pagina het gedicht op die 
momentenn 'binnenvalt': 

[.J J 
Woujeie--

Datt het zwijgen nu moest inzetten. 
Wiee het zwijgen nu moet inzetten, (VG 130) 
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Uiteraardd volgt op deze regels het eindewit. Het blijf t een mysterie welke vraag er gesteld ging 
worden,, in ieder geval naar 'iets' of 'iemand'. Dat zijn nogal ongedefinieerde begrippen. 
Bovendienn blijf t het onduidelijk wie het zwijgen inzet, de dichter zelf lijk t daar weinig invloed 
opp te hebben. Het lijk t een instantie buiten hem die de dichter de mond snoert: 

Eenn lek in het zwijgen: noise -. 

Welkee codes? welke filters? 
(Dee Ie druif: pets! 
dee 2e druif: pets! 

dede de- (VG 35) 

Hett gedicht is kort, zoals alle gedichten uit het begin van Favereys dichterschap. Door de 
plotsee onderbreking op het einde lijk t het gedicht zelf 'een lek in het zwijgen'. De stilte valt 
abruptt na de laatste woorden. Favereys gedicht slaat zo een gat in het zwijgen dat het omringt, 
alss een wak in het ijs. 
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Samenvatting g 

Favereyy noemde zichzelf 'een doodsdichtertje'. Zijn poëzie is doortrokken van afwezigheid, 
leegtee en stilstand. De schoonheid 'waarin leegte zich meedeelt' moet door het gedicht worden 
gevangen.. Het probleem is dus dat de leegte zich niet in woorden laat uitdrukken. Die 
onzegbaarheidd van de leegte wordt 'uitgedrukt' in het typografisch wit, en dat is de eerste, 
poëticalee functie ervan. 
Dee leegte maar ook de dingen zelf ontsnappen aan de willekeur van de gewone taal. Op 
Mallarméaansee wijze twijfelt Faverey aan de band tussen woord en ding. Zodra het ding 
benoemdd is, ontsnapt het je. Daarom gebruikt hij het wit in zijn poëzie ook om te 'illustreren' 
watt er in de woorden gebeurt: dat is de tweede, iconische functie van het wit. Deze poëzie kan 
dingenn uitbeelden: de ruimte, bijvoorbeeld de vlakte of de einder, maar ook bewegingen worden 
doorr de distributie van het wit beeldend gemaakt. De versregels bootsen bewegingen als vallen, 
springenn en omdraaien na. Dat Faverey dit iconische wit niet zo vaak gebruikt, wijst er op dat hij 
anderee manieren heeft om vorm en inhoud dicht op elkaar te betrekken. 
Zoalss de manier waarop de tijd verloopt in zijn gedichten. Deze poëzie gaat over stilstand, uitstel 
enn vertraging, en ze is stilstand, uitstel en vertraging. De 'Sur place', de stilstand-in-beweging 
waarr Faverey in zijn gedichten naar bleek te streven, krijgt een plaats in het wit van het gedicht. 
Datt 'temporele' was de derde functie die ik besprak. 
Inn het wit, en vooral in het wit tussen twee versregels, kan de tijd stilstaan en tegelijk doorlopen. 
Dee lezer pauzeert even, en toch gaat het gedicht verder. Het is dus een plaats van oponthoud die 
geenn einde betekent, die niet doods is. In die zin is het wit waardevol voor Faverey. Hijzelf 
omschreeff  de functie van zijn witregels op de hem kenmerkende wijze: 'Regels wit hebben de 
functiee datje moet wachten, en soms niet wachten, dan moetje dus doorlezen. [..] Bij mij ligt het 
niett vast, want ik weet nog niet hoeveel strofetjes het gaan worden. Maar het wit doet wel 
meteenn mee. Ik schrijf niet alles achter elkaar, om dan later de witregels aan te brengen' . 
Hett wit is bij hem vaak een ongrijpbaar moment tussen twee toestanden in: een 'nu' dat zich niet 
laatt benoemen, omdat het zodra je het uitspreekt alweer voorbij is - taal kost ook tijd. Alleen in 
hett scharnierpunt van een witregel kan dat 'nu' worden gevangen. Vaak gaat het daarin bij 
Favereyy om een moment tussen aan- en afwezigheid, of dood en leven. Het wit wordt zo een 
drempelgebied,, oftewel een 'Hminale zone'.67 

Inn dat drempelgebied kan er binnen het gedicht een leegte ontstaan, die misschien alleen te 
begrijpenn is met een verwijzing naar wat Blanchot en Rodenko de 'Oorsprong' noemden. Een 
niet-legee leegte die zich niet laat benoemen of aanraken. Deze existentiële leegte krijgt bij 
Favereyy een plaats in het typografisch wit, en dat noemde ik de vierde functie van het wit. 
Mett name in het atelier bleek dat het wit tussen de woorden en tussen de regels ook de 
uitdrukkingg kan zijn van een probleem van het subject. Identiteit is geen vastliggend gegeven: 
hett ik is bij Faverey een constructie van herinneren, waarnemen en het contact met de ander 
leggen.. In het schrijven worden pogingen gedaan een heelheid van het 'ik' te bewerkstelligen, 
maarr vergeefs. De kloof die het 'ik' van het 'zelf scheidt, kan een plaats in het wit krijgen, net 
alss de afstand tot de ander (de geliefde). Dat is de vijfde functie van het typografisch wit. 
Dee zesde functie is weer sterk poëticaal, en heeft te maken met de beweging die zich voltrekt in 
Favereyss gedichten. Ze zijn vaak reflexief, en gaan over hun eigen ontstaan. Tegelijk beelden ze 
datt ontstaan uit. Het proces van 'ontstaan en weer verdwijnen' wordt beschreven en tegelijk 
uitgevoerd.. Bij die uitvoering is het typografisch wit noodzakelijk - dat bleek bijvoorbeeld bij 
hett nader onder de loep nemen van het eindewit. 
Dee essentie van de tijd en de essentie van de taal (namelijk het zwijgen) kunnen zo een plaats 
krijgenn in het wit. Dat geldt ook voor de essentie van het zijn. Faverey probeert de dingen-an-
sichh te beschrijven, tegelijk wetende dat ze met die woorden al aangetast raken. Daarom worden 
zee vaak 'omhuld' met wit. Hun 'vanzelfsprekende' manier van bestaan wordt zo uitgedrukt. 
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Dezee op zichzelf staande dingen hebben bij Faverey bovendien een goddelijke kwaliteit in hun 
onafhankelijkheid.. Vandaar dat ik dit zie als een uitdrukking van de metafysische functie - de 
zevendee functie van het wit bij Faverey. 
Binnenn het hier gepresenteerde model voor het typografisch wit is altijd overlap mogelijk. Met 
namee de eerste functie, de poëticale, valt vaak samen met andere functies. Wanneer een witregel 
eenn leegte oproept of een 'verdwijnplaats' is, zegt dat bijvoorbeeld ook iets over wat Faverey 
mett zijn poëzie wil . Meestal zullen er meerdere functies tegelijk aan het werk zijn. 
Nett als bij de andere dichters worden voor bovenstaande functies vrijwel alle soorten wit 
aangewend,, al gebruikt Faverey over het algemeen een klassieke en regelmatige vorm. Het 
inspringwitt bijvoorbeeld gebruikt hij niet. Het strofisch wit krijgt het meeste betekenis, en 
vervultt zelfs een specifiek eigen functie, die de andere soorten wit zelden blijken te vervullen: 
hett uitvoeren van de 'Sur place', de stilstand in beweging. 
Tenn slotte nog dit. Het moeilijkst uit te leggen is een zeker 'net niet'-principe dat het wit van 
Favereyss gedichten bewerkstelligt: de stok die tussen de wielen van het gedicht wordt gestoken. 
Steedss als je denkt een gedicht van Faverey te begrijpen of 'voor je te zien', blijkt er nog een 
draaii  aan te zitten die een vervreemdend of verstorend effect heeft op de betekenisvorming. Die 
'draai'' speelt zich vaak afin het typografisch wit. Daar neemt het gedicht een wending en de 
lezerr blijkt alweer op het verkeerde been te staan. Het wit is de plaats waar de betekenis ontglipt, 
enn dat is de ultieme betekenis ervan. 


