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193 gedichten. Dat is de oogst aan voltooide, maar niet eerder gepubliceerde verzen die oud-

professor Marita Mathijsen aantrof in de nalatenschap van de Nederlandse dichter Hans Faverey 

(1933-1990). Daarmee wordt het oeuvre van deze Nederlandse dichter, die t ijdens zijn leven een 

600-tal gedichten publiceerde, met maar liefst een derde uitgebreid. In het nieuwe Gedichten 

1962-1990, de door Mathijsen bezorgde wetenschappelijke leesedit ie van Faverey's oeuvre, 

wordt zijn sowieso al briljante Verzameld werk gevolgd door de 193 gedichten die voor het eerst 

het licht zien. Maar of het nu het oude of  het nieuwe werk betreft: Faverey lezen blijft een 

openbaring, een ervaring die onvergelijkbaar is met het lezen van welk ander oeuvre uit de 

Nederlandstalige literatuur ook. 

 

Schatplichtig 

Hans Faverey staat bekend als een raadselacht ig, hermet isch dichter. Maar tegelijk is zijn oeuvre 

voor tal van lezers een van de meest fascinerende van de Nederlandstalige poëzie. Het is ruim 

bestudeerd, en hoewel amper bekroond (alleen met de Jan Campertprijs in 1977 en de 

Constant ijn Huygensprijs in 1990), wist het decennialang de geesten van schrijvers en lezers bezig 

te houden. Zozeer zelfs dat er in de jaren zevent ig en tacht ig wel wat sprake was van epigonisme: 

tal van mindere dichters probeerden zijn sobere, “verdwijnende” st ijl te imiteren. In de jaren 

negent ig en in de eerste jaren van het nieuwe millennium leek de aandacht voor Faverey wat te 

verslappen. Maar dat is maar schijn, want heel wat vooraanstaande jonge en oudere dichters 

bleken impliciet of expliciet schatplicht ig aan zijn werk. In Nederland zijn zulke verschillende 

poëten als Mark Boog en Henk van der Waal in meer of mindere mate door zijn oeuvre beïnvloed. 

In Vlaanderen zou het late werk van Mark Insingel en Erik Spinoy en de poëzie van Bart Meuleman 

niet kunnen bestaan zonder Faverey.  

 

Modules 

Hans Faverey is bij uitstek de dichter van de stolling, van poëzie die taal bevriest tot een t ijdloze 

vorm. Steeds opnieuw zoekt hij wat hij noemt “het dingige in het vlietende”. Woorden als “steen”, 

“ijs”, “roerloos” roepen een sfeer van hardheid en st ilstand op. Via het wederkerig 

voornaamwoord “zich”, het meest typerende Faverey-woord en ook wel het meest nageaapte, 

roept de dichter een in zichzelf besloten wereld op. Tegelijk ritmeert hij zijn verzen op een bijna 

abstracte manier. Als een componist, of als een abstract schilder, gebruikt hij zinsdelen en verzen 



als modules, die op verschillende plaatsen in het gedicht terugkeren als structurerende 

elementen. Ook zijn bijzondere gebruik van interpunct ie – haakjes die openen maar niet sluiten, 

puntkomma's halverwege een vers, woordafbrekingen – en zijn aandacht voor het wit rond een 

vers dragen bij tot het objectkarakter van zijn gedichten. Vaak wordt Faverey in één adem 

genoemd met Gerrit Kouwenaar, die andere grote Nederlandse dichter van het verdwijnen. Daar 

is hij poët icaal zeker mee verwant, maar met zijn wortels in de Vijft igers stamt  Kouwenaar toch 

uit een andere tradit ie dan Faverey.  

 

on-Nederlands 

Want Faverey's poëzie doet vooral heel erg on-Nederlands aan. Ze haalt haar inspirat ie elders. Uit 

de ant iek-Griekse cultuur bijvoorbeeld. Verwijzingen naar Sappho en Persephone herinneren 

daaraan, en ook de aardse, soms bijna natuurwetenschappelijke observat ies, die correleren met 

de geschriften van de presocrat ici. De idee van het volledig in zichzelf gekeerde, st ilstaande 

kunstwerk haalt Faverey dan weer uit het Verre Oosten. En ook de Europese renaissancemuziek 

heeft hem beïnvloed, blijkens referent ies aan François Couperin en Antonio de Cabezon. Van hen 

heeft hij wellicht de herhaling van ritmische patronen onthouden. Al deze historische bronnen 

vermengt deze alchemist-dichter echter met een cruciale andere invloed: die van de 

programmeertalen van computers. Hun heldere syntax en vooropgestelde algoritmische 

structuur projecteert hij in zijn verzen op de “gewone” taal.  

 

Sublieme schoonheid 

Samen leveren die invloeden een poëzie op waarover je nooit uitverteld geraakt. Er zijn massa's 

verschillende invalshoeken te bedenken en aanknopingspunten te vinden waarmee je Faverey's 

verzen kunt gaan analyseren en interpreteren. Maar hoeveel je er ook over schrijft of leest, zoals 

in elk goed raadsel blijft er in zijn gedichten telkens een ondoordringbare, betoverende kern van 

sublieme schoonheid over, die zijn kracht onverminderd behoudt, zoals in dit “nieuwe”, want nu 

voor het eerst gepubliceerde gedicht: 

 

Blind van afscheid, dienstbaar 
van verlies: zo voelt de toekomst. 
 
Nooit meer een lente van vlinders 
uit deze nachtblauwe schelpen?  
 
Met dezelfde glimlach 



blust men de tarwe 
in méér, dan in één duif alleen.  
 

Na het lezen van Faverey is niets nog zoals voorheen. Maar des te intenser.  

 

Bart Van der Straeten 
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