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Het verhaal over de Zestigers 
is 'gevaarlijk snel verteld,' 
schrijft Bertram Mourits in 

zijn boek Zestig;Een nieuwe datum in 
de poëzie. Te makkelijk zouden de on
pretentieuze dichters van de tijd
schriften Gard Sivik en Barbarber 
door literatuurhistorici zijn afgezet 
tegen de zogenaamde moeilijke Vijfti
gers. 'Vaak' zouden 'literatuurge
schiedschrijvers' het onliteraire 'pro
testkarakter' van Zestig belichten. 
Ik heb nog nooit gelezen dat Arman-
do, Bemlef, Hans Sleutelaar of Vaan
drager de wereld wilden veranderen 
met hun gedichten. Toch vecht Mou
rits dit standpunt aan-om tot de con
clusie te komen dat deze dichters he
lemaal geen protestdichters waren. In 
hun behoefte de werkelijkheid in ge
dichten weer te geven, als waarne
mers zonder ideologie of moraal, krij
gen hun teksten iets journalistieke-
rigs. Nu kan Mourits opmerken dat hij 
de eerste is die dit opvalt, maar dat is 
eenvoudigweg onwaar. In r986publi-
ceerde ik een boek over Barbarber 
waarin ik die stelling al niet meer zelf 
hoefde te bedenken. Toen al was ge
meengoed dat Armando, K. Schippers 
en consorten de journalistiek een tik 
hadden meegegeven, zoals te merken 
was aan de Haagse Post, Hollands 
Diep en ook aan de VPRO. 
C. Buddingh' heeft de 'nieuwe poëzie' 
gekarakteriseerd als poëzie die er ge
woon is, 'als het voetbalspel, het 
kleintje koffie, de Oude Maas en het 
weerbericht'. Het is een cryptische 
omschrijving van de vele berichtjes 
die vooral in Barbarber stonden, 
tekstjes zonder pointe, maar opval
lend van stijl. De Franse essayist-jour
nalist Félix Fénéon bedacht aan het 
einde van de negentiende eeuw een 
term voor deze anonieme observaties 
over de ongewoonheid van het gewo
ne leven die hij in het dagblad Le Ma-
tin publiceerde: nouvelles en trois 
lignes. 

Na ir september is Buddingh's ge
dicht 'Ouderavond' door menigeen 
geciteerd: 

Ls. 

Wegens de gebeurtenissen in 
amerika 
gaat de ouderavond vandaag niet 
door 

dea von d wordt n u geh o uden 
opmaandagg december (over 

veertien dagen) 
ook weer in de meerpaal 
omachtuur 

de oudercommissie 

Volgens Mourits wordt dit gedicht in 
'literatuurgeschiedenissen' vaak geci
teerd om te laten zien 'hoe poëzie kan 
ontstaan uit het typografisch bewer
ken van een gewone tekst'. Wanneer 
de generatie verdwijnt, zo gaat hij ver
der, die zich kan herinneren waar ze 
was toen ze van de moord op Kennedy 
hoorde, zal dit gedicht niet meer gele-

De lezer slaat ontzet 
een hand voor de 
mond er- •••oepi: 
'Oote, oote' 

zen worden. 'Het besef van tijdbe
paaldheid markeert een veranderen
de literatuuropvatting van modernis
me naar postmodernisme.' En een
maal in het postmodernisme aange
land begint Mourits bruggen te slaan 
tussen hoge en lage literatuur. Nadat 
hij de poëzie van de Zestigers met pa
radigma's en postmodernisme te lijf is 
gegaan, vindt hij het verrassend dat 
veel van deze gedichten ook op een 
'traditionele manier functioneren'. 

Nog een bewering. 'De Zestigers 
zijn eigenlijk als de verliezers 

van het debat in de literatuurgeschie
denissen terechtgekomen.' Je komt 
niet te weten op welke literatuurge

schiedenissen, dus op welk debat, 
Mourits 'eigenlijk' doelt. Wel dat Ca-
rel Peeters in Vrij Nederland of Frits 
Bolkestein in de Volkskrant het be
grip postmodernisme onzuiver ge
bruikt hebben. De lezer slaat ontzet 
een hand voor de mond en roept: 'O, o.' 
Of misschien wel: 'Oote, oote.' Je hoeft 
geen biografie van Jan Hanlo geschre
ven of zelfs maar gelezen te hebben 
om te weten dat de volgende zin drie 
onjuistheden bevat: 'Het tijdschrift 
Podium krijgt in r957 nog Eerste-Ka-
mervragen vanwege Jan Hanlo's 
"Oote oote boe".' Mourits bedoelt dat 
staatssecretaris Jozef Cals in 1952 ka
mervragen kreeg vanwege Hanlo's ge
dicht in het tijdschrift Roeping. 
Enzovoort, en zo verder. De 'Algeme
ne Tentoonstelling of Wereldtentoon
stelling is een vat vol tegenstrijdighe
den,' schrijft Mourits, terwijl het toch 
echt om twee verschillende Barbar-
fter-tentoonstellingen gaat. Het boek 
Wit van Herman de Vries bevatte niet 
alleen 'louter witte pagina's', maar 
ook een inleiding van J.C. van Scha-
gen. En verscheen niet in 1953 maar 
ini962, 

B ijzonder interessant is de opmer
king dat van het roemruchte tv-

programma Hoepla vier afleveringen 
gemaakt zijn, terwijl er maar drie zijn 
uitgezonden. Maar is het ook waar, 
vraag je je af nadat Mourits in één 
zucht beweert dat Phil Bloom, de eer
ste vrouw die naakt voor een Neder
landse tv-camera zat, een afspraak 
met Playboy had om te poseren? Dat 
moet dan de Amerikaanse Playboy 
zijn geweest, want de Nederlandse 
editie bestond in de jaren zestig nog 
niet. 

Mourits laat wél goed zien dat de Zes
tigers zich lieten inspireren door 
Amerikaanse dichters als Marianne 
Moore en William Carlos Williams. 
Het is minstens zo opvallend dat Mou
rits nergens de naam Kurt Schwitters 
noemt, terwijl die toch een grote in
vloed op Barbarber en Gard Sivik 
heeft gehad. Misschien is het waar dat 
de door Mourits als een vondst ge
noemde Kenneth Patchen van in
vloed was op de Zestigers. Minder 'ge

vaarlijk snel verteld' was het boven
dien geweest, ook al komt dat niet in 
de kraam van Mourits te pas, dat 
Patchen tien jaar eerder een belangrij
ke inspiratiebron is geweest voor de 
Vijftigers Bert Schierbeek en Lucebert. 
Alan Sokal en Jean Bricmont hebben 
een paar jaar geleden in hun boek Im-
postures intellectuelles aangetoond 
hoeveel onzin er onder het mom van 
postmodernisme gepubliceerd wordt. 
Door de apodictische schrijftrant en 
het onnauwkeurige citeren van Mou
rits is moeilijk te beoordelen of hij 
zich schuldig maakt aan wetenschap
pelijk wangedrag dan wel blijk geeft 
van een grenzeloze postmodernisti
sche slordigheid. 
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