De Language Beweging
"Bananen zijn een voorbeeld,"
Michel Kuijpers

De laatste vijftien jaar is in Amerika een poëriebeweging ontstaan onder de naam
'Language Writing' of 'Language Poetry'. Tot de groep behoren een dertigtal
schrijvers die voornamelijk in San Francisco en New York wonen. Ze geven zelf
tijdschriften uit en hun werk verschijnt bij verschillende kleine uitgeverijen en is
moeilijk verkrijgbaar in Nederland. Naast poëzie schrijven ze ook veel essays en
theoretische teksten. De groep begint inmiddels zo veel invloed te krijgen dat er
'politieke' schermutselingen in de pers plaatsvinden. ( Zie Clark 1987) Het is nu
mogelijk om een indruk van het werk te krijgen door de dikke bloemlezing In the
America tree (1986) die door Ron Silliman werd samengesteld, en door Content's
dream (1986), de verzamelde essays van Charles Bernstein, die een van de leidende figuren is. In een bespreking van de bloemlezing stelt de hteratourwetenschapper Jerome McGann dat de wortels van de beweging liggen in de sociale
omstandigheden die de periode van de Vietoamoorlog karakteriseerden. Belangrijk
is volgens hem ook dat haar ontstaan plaatsvond in de marge: dat wil zeggen, buiten de gewone academische en intellectuele kringen. De Language-beweging vermeed die kringen bewust en ontwikkelde haar publikatie-organen, haar eigen
communicatie-wegen en haar eigen publiek. "Vilified as 'unpleasant', 'difficult',
'elitist', 'intellectual', it has nonetheless grown from strength to strength since the
early Seventies." (McGann 6) De beweging ontstond in een reactie op enerzijds de
'New American Poetry' van de jaren 50 en 60 (die verzameld is in de beroemde
bloemlezing van Donald Allen) en anderzijds op de academische 'workshop poetry'. Met de eerste onderhoudt ze een kritische en respectvolle dialoog; met de
laatste is het simpelweg oorlog.
In de New American Poetry was men gericht op poëzie als gesproken taal, op
'speech'. Het gedicht moest klinken alsof het gesproken werd, en het ritme moest
verbonden rijn met de ademhaling. Dit werd in 1971 in een themanummer van het
tijdschrift TrflS ter discussie gesteld. "It was the particular contribution of THIS,
in rejecting a speech-based poetics and conciously raising the issue of reference, to
suggest that any new direction would require poets to look at what a poem is actually made of- not images, not voice, not characters or plot, all of which appear on
paper, or in one's mouth, only through the invocation of a specific medium,
language itself." (Silhman, xvi) Een talige benadering van poëzie, waarvoor zij inspiratie en steun zochten bij oudere modernistische schrijvers als Gertrude Stein,
W.C.Williams, Olson, Zukofsky, en bij allerlei taalfilosofen en socio-linguïsten.
Nu zijn er veel Amerikaanse dichters geweest die geen last hadden van waterKrisis 37,1989, pp 42-47

vrees als het om theorie ging (Rothenberg, Pound, Duncan), maar de Language
schrijvers gaan een stapje verder omdat ze de grenzen tossen poëtica en poëzie,
tossen theorie en praktijk willen doen vervagen. "What we wanted to do in our
magazine was to shortcircuit the either/or styles of criticism and poetry, to publish
writing which talked about other writing - reviews, notes, letters, responses etc. in as actively a way as any poem could be, that is, that took the writing itself to be
at issue, at play." (Bernstein 398) Dit vanuit het idee dat "it is natural that there are
modes but there is no natural mode", en dat "theory is never more than an extension of practice". Dit leidt ertoe dat veel van de gedichten 'moeilijk' of 'onbegrijpelijk' zijn (termen die zij diskwalificeren) en dat de essays springerig en wild zijn.
Het centrale idee dat in het werk van de Language-schrijvers opereert is het
idee van Wittgenstein dat de grenzen van de taal de grenzen van mijn ervaring zijn.
Dit is de notie die hen inspireert tot het sleutelen aan syntaxis en grammatica en die
hen tot het hardhandig bewerken van alle taai-conventies aanspoort. Want, is de
gedachte, door de grenzen te verschuiven of te overschrijden, veranderen en vergroten we het rijk van onze ervaring. 'Tm talking here not so much about a motivating theory but a desire: To make language opaque so that writing becomes
more and more conscious of itself as world generating, object generating. This
goes not only for making palpable the processes of the mind and heart (inseparable) but for revealing the form and structure in which writing occurs, the plasticity of form/shape. So that writing may be an experience in which the forms and
objects of the world may seem to be coming into being." (Bernstein 71)
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de relatie tossen de taal en de wereld oftewel de referentie problematiek, een belangrijk thema is. De Language-schrijvers
ontkennen niet dat er zoiets als een referentiële functie bestaat, en ze verkondigen
ook niet 'de dood van de referent'. Waar ze voor pleiten is: "Not 'death' of the
referent-rather a recharged use of the multivalent referential vectors that any word
has." (Bartlett 748) Wat rij willen is een onderzoek van "the ways of releasing the
energy inherent in the referential dimension of language, these dimensions are the
material of which the writing is made (..) Making the structures of meaning in
language more tangible and in that way allowing for the maximum resonance of
the medium - the traditional power that writing has always had to make experience
palpable not by simply pointing to it but by (re)creating its conditions." (Bernstein
35)
Allemaal mooi en aardig, maar waar leiden deze intentie-verklaringen toe?
Wat de poëzie betreft is er een veelheid aan vormen en taalspelen te zien waarin
referentie, zelf, communicatie en allerlei soorten conventies op hun kop worden
gezet Er zijn korte scherpe gedichten, er rijn fragmentarische verzamelingen van
losse zinnen, er zijn breed uitwaaierende proza-achtige teksten. Sommige gedichten zijn indrukwekkend, mooi, fascinerend. Kit Robinson begint het gedicht
waarnaar de bloemlezing In the American tree is vernoemd met:
"A bitter wind taxes the will
causing dry syllables
to rise from the throat.
Flipping out wd be one alternatives
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imply rip the cards to pieces
amid a dense growth of raised eyebrows"
Of de fraaie regels van Alan Bemheimer: "No snow falls from blue sky / with the
effortless slide of the trombone". Of de vreemde verhaaltjes van Carla Harryman.
Of de strak geschreven teksten van Stephen Rodefer:
I was working in a factory. I'd seen BLOW UP and had a mini skirt,
AKA yack yack, ready for puking.
The yoghurt was really happening. Leaning against one of the pillars
with his axe in his hand, something different about the way he behave.
What was that little black thing you saw there in the white?
It sure was a lay that day. Propose to be a godfather and
carry it out. Send scarlet Brazilian orchids to the fired workers.
The two one-eyed bandits D and C, about as famous
as you could get with what they'd got.
Born on the eve of the Chilean coup and recouperating in the backyard,
saying "They got a bloody nail. They got a bloody body.
You want the serpents? They have a bloody house."
We'll have to keep the applause meter turned off otherwise
it'll just get too noisy. I get to sleep next to the night
light. I'm going to CUT myself, so I can go to the office.
Maar een deel van de gedichten komt niet boven het experiment uit. Extreem voorbeeld daarvan zijn de teksten van David Melnick. In het midden van pagina 92
staat "meom-a", in het midden van pagina 93 staat "meom-b". En dat we die regels
als een vorm van 'zaum' moeten beschouwen, geloof ik graag, maar het maakt ze
niet interessanter.
Wat de essays betreft geldt ongeveer hetzelfde. In de bloemlezing staat een
aantal flodderige 'essays/artikelen' maar ook een fraai excerpt uit 'The New Sentence' van Ron Silliman waarin hij op heldere en precieze wijze nagaat hoe in gedichten zinnen zich tot hogere betekeniseenheden samenvoegen. En Bruce Andrews reageert op het werk van Ashberry in een essay dat op fraaie wijze tegen de
proza-poëzie aanleunt. In 'Method and L=A=N=G=U=A=G=E' polemiseert Barrett Watten met de surreaHstische traditie en met hun concept van het 'zelf. Verder
is in de bloemlezing een artikel opgenomen van Jackson Mac Low; een oudere,
sympatiserende dichter die strikt genomen niet tot de groep behoort. In dat artikel
laat hij een aantal kritische geluiden horen. Hij waarschuwt tegen een eenzijdige
aanval op 'de referentie' in de Language-poëzie. "Some practitioners and sympathetic critics call such works 'nonreferentiar, and one of them has mounted a brilliant, seemingly Marxist, attack on reference as a kind of fetishism contributing to
alienation. But this is a dangerous argument, easily turned against its proponents.
What could be more of a fetish or more alienated than slices of language stripped
of reference?" (491)
In Content's Dream (1986) heeft Charles Bernstein, een van de centrale figuren van de beweging, zijn essays uit de periode 1975-1984 gebundeld. Aan de
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hand van deze bundel kan bekeken worden wat er terecht Is gekomen van de intentie om de grens tussen poëtica en poëzie, theorie en praktijk te doen vervagen.
Helaas niet zo veel. De beste stukken, volgens mij, zijn toch de traditionelere
stokken. Maar die zijn dan ook goed, en lekker los geschreven. Bijvoorbeeld The
objects of meaning', een mooie tekst over het werk van Stanley Cavell. Of Writing and Method' waarin in duizelingwekkende vaart allerlei essentiële kwesties
worden behandeld. Ook opgenomen zijn een drietal interviews, en in een daarvan
wordt het gesprek regelmatig door "(laughter)" onderbroken. Een zeldzaamheid.
Want verder is de toon in deze bundel èn in de bloemlezing ernstig. Men is er zich
van bewust een zware rol te spelen als cultuurdragers van het Integere kritische
woord. Daar is op zich niets op tegen, het is nobel enzovoort, maar soms vliegen
ze uit de bocht Dan wreekt zich het gebrek aan humor, en In combinatie met de
huizenhoge pretenties ontstaan er dan potsierlijke passages. In een essay over hun
werk citeert een van de dichters instemmend het commentaar van een criticus op
het eenregelige gedicht van Bruce Andrews 'Bananas are an example,':
"In what way does this sentence differ from the poetic metaphor of the modernist
style? It is that it is truncated.. An 'example' of what? The sentence remains open,
available to multiple continuations. It thrusts polysemanticism into a new space. It
is no longer a question of allusive obscurities, as in Pound, Eliot, and Olson, nor
of the metaphorical system of surrealism.... It actresses in the present the ambiguity that language itself possesses and requires collaboration from the reader."
(Süliman 488)
In het vorig jaar verschenen 'Niemand ontkomt' constateert Cyrille Offermans:
"Het heeft er in ieder geval alle schijn van dat de meeste experimentele schrijvers
zich de laatste jaren niet meer laten opjutten door de modernistische dwanggedachte dat ze telkens nieuwe gebieden dienen te ontsluiten. Het lijkt of zij, na een periode waarin ze alle mogelijkheden van de taal willen uitproberen, haar uiterste rekbaarheid en haar dichtste verbindingen, de zinvolheid van de beperking, de kracht
van de eenvoud en de spanning van een hechte structuur hebben (her)ontdekt"
(276) Volgens mij een scherpe observatie. Zij is echter niet ter zake wat het werk
van de Language-schrijvers betreft; die roeien volgens oud-modernistisch gebruik
tegen de stroom in op zoek naar de delta van het bronnengebied. Zij doen dit vanuit een idee over complexiteit datje mimetisch zou kunnen noemen. Het weergeven van de mogelijkheden van de taal, en van de wereld die door de taal geconstitueerd wordt, door die mogelijkheden als een waaier open te vouwen in hun teksten. Het tonen van de veelvoudige verschijningsvormen door alle stilistische en
retorische middelen te hanteren. Het openlaten van allerlei betekenisverbanden om
zo de mogelijke zijnswijzen van de verschijnselen open te laten. In deze optiek is
transparantie dan ook uit den boze omdat transparante teksten eenduidig zouden
rijn; men streeft naar 'dichtheid' want dichtheid is meerduidig. Het is de vraag of
dit niet een achterhaald gezichtspunt is. Misschien spiegelt het momenteel meer de
werkingswijze van de nieuwsmedia, die zo veel mogelijk 'bits and pixtels' in een
zo kort mogelijk tijdsbestek proberen te presenteren, dan dat het iets zou laten rien
van het virtuele bestaan van de verschijnselen. En het is ook de vraag wat de status is van het combineren van taalvormen; in hoeverre dat nog exclusief als een
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kritische methode geclaimd kan worden. (Politici bespelen momenteel verschillende taalklavieren tegelijk; juridische taal wordt gecombineerd met volkse spreekwoorden, en agogische taal wordt gecombineerd met arrogante regententaai). Dit
soort netelige vragen worden niet door de Language dichters gesteld. Wat dit betreft wreekt zich het te simpele beeld dat zij van de Orde hebben. De Orde wordt
als een monolitisch systeem opgevat, een grote dikke kracht, die bestreden moet
worden door te fragmenteren, te differentiëren en te compliceren. De Orde Is enkelvoudig; zij presenteert zich als natuurlijk, normaal en vanzelfsprekend. Dat
'image' moet ontmaskerd worden door te laten zien hoe rijk, gecompliceerd en
veelvoudig de wereld eigenlijk is. Het transparante taalgebruik van de Orde-handhavers moet bestreden worden omdat het de wereld vereenvoudigt. In de taal van
de Openbare Orde wordt de wereld behandeld als een verzameling objecten waarnaar direkt gerefereerd kan worden; daardoor wordt die wereld, worden die dingen, verhandelbaar. Het realistisch refereren van de wereld reduceert de wereld en
de vertaling daarvan tot een 'waar'. Vrijheid verwijst naar vrijheid zoals stoel verwijst naar stoel. "The linguistic promise that the signified gives of something beyond language i've come to feel as being central to capitalism (the fetish of commodity)...To demystify this fetish and reveal the human relationships involved
within the labour process of language will involve the humanization of the linguistic Sign by means of a centering of language within itself' (Perloff 21). Wat echter
in deze optiek buiten beeld blijft is dat de Orde zich ook handhaaft en verdedigt met
behulp van ingewikkeld en opaak taalgebruik. Neem bijvoorbeeld het taalgebruik
in verzekeringspolissen of het politieke taalgebruik. Daarin worden allerlei duistere
woorden en ongrijpbare zinsconstructies gehanteerd. Woorden als 'categoriale
brugfuncties', 'integrale indicatieve planning', 'echelonnering'. Zinnen die zich
beschermen met ontsnappingsclausules en met glibberige voorbehoudsrniddelen
als mits, indien, echter en evenwel. Het verbale gedrag in Nederland van de premiers Van Agt en Lubbers spreekt in dezen boekdelen.
Het is dus te simpel om een tegenstelling te creëren tossen een taal die de status
quo wil handhaven door middel van transparantie en realisme, en een taal die door
middel van meerduidigheid, openheid en polyvalentie voor vrijheid en emancipatie
strijdt. In het construeren van een dergelijke tegenstelling wordt door de Language
dichters in een beweging tegelijk ook het eigen gehjk veilig gesteld. Dat is ondanks
alle experimenten een niet erg avontuurlijk opstelling. De zie dan ook meer perspectief in de weg die Offermans schetst in het eerder aangehaalde essay: "een vitale mogelijkheidsrin zou zich paradoxaal genoeg wel eens het beste kunnen ontwikkelen op basis van het vermogen om van bepaalde mogelijkheden af te zien.
Niet van wie nog steeds naarstig op jacht is naar het exotische, het excessieve of
het vreemde, naar nog meer 'decadentie' of nog meer 'persoonlijkheid' (alsof hij
het op die wapens kan opnemen tegen de cultuurindustrie!), maar van wie er in
slaagt een soort vanzelfsprekend engagement met het dichtbije te ontwikkelen,
hangt de levensvatbaarheid van de literatuur af."
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