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Interview met Frans Blom over
het onderzoekszwaartepunt
‘Cultural Heritage and Identity’

Onderzoek naar Erfgoed en
Identiteit in de Faculteit der
Geesteswetenschappen
Cultural Heritage and Identity is een van de drie onderzoekszwaartepunten van
de FGw, waarin bestaand onderzoek is gebundeld en nieuw onderzoek wordt
gegenereerd. Een gesprek over dit brede en veelzijdige zwaartepunt met Frans
Blom, die sinds februari 2011 als trekker is aangesteld naast zijn betrekking als
ud bij Nederlandse taal en cultuur.
‘Zwaartepunten zijn een gouden kans om
ons intellectueel en financieel kapitaal te
vergroten. Individueel onderzoek komt
samen en bevrucht elkaar, daaruit ontstaat
een sterker profiel en dat maakt subsidieaanvragen weer kansrijker. De maatschappelijke relevantie van Erfgoed en Identiteit
is groot: in onze hedendaagse samenleving
spelen identiteitsvormingsprocessen een
belangrijke rol. Erfgoed leeft als vraagstuk,
wat mooi geïllustreerd werd met de heftige
publieke discussies over de verschillende
canons en de commotie over de overstap
van een kijkervaring naar een belevenis in
het Scheepvaartmuseum. In een open
samenleving als Nederland zijn er continu
identiteitsvormende processen aan de gang,
die vaak op de een of andere manier iets
met erfgoed van doen hebben. Ik vind het
een sterk punt dat dit zwaartepunt zich in
de culturele hoofdstad van Nederland met
zinvolle, actuele vraagstukken uit de
maatschappij bezighoudt.

Onder erfgoed verstaan wij zowel
materieel als immaterieel erfgoed; eigenlijk
alles uit het verleden waarvan men het de
moeite waard vindt om te bewaren. Dat
kunnen concrete, materiële objecten zijn als
hunebedden, tuinen of collecties boeken,
maar ook abstracte dingen zoals vrijheid
of religie: in het verleden ontwikkeld of
ontstaan, van generatie op generatie
doorgegeven en van belang voor de
identiteit van mensen vroeger of vandaag
de dag. Erfgoed is ons mentaal DNA.
Wat we overdragen is aan verandering
onderhevig. Ons erfgoed verandert mee
met onze samenleving. Vandaar dat ons
zwaartepunt zich richt op de relatie tussen
erfgoed én identiteit. Het verbindingswoordje ‘en’ drukt hier een sterke band
uit. We zoeken niet alleen naar wat erfgoed
in het proces van identiteitsvorming doet,
maar we zoeken ook naar wat veranderende
en nieuwe identiteiten met erfgoed doen.
Beide processen en de wisselwerking

De Openbaring

Huwiler herleest
Mikhail Bakhtin

Elke maand (her)leest een geesteswetenschapper een
belangrijk werk voor het eigen vakgebied. Belangrijk omdat het
toonaangevend of baanbrekend was, een grote discussie opleverde,
omdat het werk alom erkend is in de canon of juist voor de recensent
persoonlijk een openbaring betekende.

Hoewel het natuurlijk aan te raden is om
teksten in de oorspronkelijke taal te lezen, is
dat voor veel wetenschappers - inclusief
mijzelf - helaas niet mogelijk bij het oeuvre
van Mikhail Bakhtin. Voor mijn onderzoek
naar wereldlijk toneel uit de 16de eeuw is dit
boek een belangrijke bron en ik lees het in de
Duitse vertaling van Gabriele Leupold
(1987). Vooral over de vertalingen van
Bakhtins oeuvre en mogelijke implicaties
daarvan wil ik het hebben in deze bijdrage.
Bakhtin hoef ik niet voor te stellen. Zoals
bekend is zijn oeuvre van enorme invloed
geweest op (literatuur)theoretische
bewegingen sinds zijn ontdekking door de
westerse wereld in de 70-er jaren. Rabelais
und seine Welt. Volkskultur als Gegenkultur
(letterlijke vertaling: Het werk van François
Rabelais en de volkscultuur van de
middeleeuwen en de renaissance) was zijn
proefschrift, dat hij schreef in de dertiger
jaren, dat geweigerd werd in 1940 en toch
nog geaccepteerd in 1947 (niet als proefschrift voor een doctorstitel maar voor een
lagere graad) en voor het eerst op de markt
kwam in 1965.
Bakhtin herleest in deze studie de
16de eeuwse romancyclus Gargantua en
Pantagruel van Rabelais en verwerpt de tot
dan heersende moraliserende interpretaties;
hij plaatst de cyclus terug in de tijd van de
renaissance. Maar vooral onderzoekt hij de
‘cultuur van het volk’ die tot dan toe niet of
in een heel ander licht was onderzocht.
In het Duitstalig onderzoek was het
Rabelais-boek van Bakhtin lang uitsluitend
bekend door de zeer twijfelachtige uitgave
Literatur und Karneval. Zur Romantheorie
und Lachkultur door Alexander Kaempfe,
een compilatie van de twee boeken van
Bakhtin over Dostojewski en Rabelais.
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Deze sterk beknopte en eenzijdige vertaling
heeft zelfs nog lang na het verschijnen van de
integrale vertaling een enorme invloed gehad
op de receptie van Bakhtin in het Duitstalig
gebied. De op dit moment meest adequate
volledige vertaling, Rabelais und seine Welt.
Volkskultur als Gegenkultur verscheen pas in
1987 en heeft helaas niet voor een verbreding
van het perspectief gezorgd: nog steeds
wordt de rijkdom van het boek over Rabelais
nauwelijks waargenomen en draait de kritiek
steeds om dezelfde thema’s. De minachting
van de complexiteit en rijkdom van het boek
is al te zien aan de niet letterlijk vertaalde
titel. Die is daardoor zelf al een interpretatie.
Werk en leven van Rabelais worden hier op
een hoop gegooid en de klemtoon wordt
duidelijk op de volkscultuur als vermeende
homogene en subversieve entiteit gelegd.
Wie het Rabelais-boek van Bakhtin kent,
weet dat het zeker op diverse punten kan
worden bekritiseerd. Zijn interpretatie van
Rabelais richt de focus relatief eenzijdig op
het beschrijven van een lachcultuur van het
volk. De definitie van ‘het volk’ is volkomen
ongenuanceerd, net als die van ‘carnaval’.
Maar problematisch wordt dat pas als je het
carnavals-, volks- en lachconcept van
Bakhtin inderdaad wil lezen als op historische
‘feiten’ gebaseerd.
Het is veel winstgevender de constructie van
Bakhtin als een mythologie van carnaval en
een utopie van het lachen te lezen. De
specifieke kijk op de cultuur van de
renaissance is natuurlijk voorbereid door de
specifieke situatie in Rusland in de tijd van
het ontstaan van de studie. Niettemin is het
boek een inspirerende bron van beschrijving
van zowel een tijd als zijn mogelijke discursieve vormen. Bovendien is het gewoon een
enorme stimulans geweest voor verder

onderzoek naar de cultuur van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd, vanuit
nieuwe perspectieven en met nieuwe
concepten. Een uitspraak van Bakhtinkenner Aaron J. Gurjewitsch lijkt mij in deze
discussie centraal: ‘Geesteswetenschap leeft
niet alleen van concreet speciaal onderzoek,
gebaseerd op geïsoleerde teksten of tekstgroepen, maar ook van gewaagde theorieën
die soms niet veel meer dan hypothesen en
vermoedens zijn’. Het concept van de
carnavalscultuur is een idee dat voor
geesteswetenschappelijk onderzoek van
blijvende invloed is geweest, en het boek van
Bakhtin blijft inspireren. Wie het (in zijn
geheel en - als het dan moet - in een hopelijk
adequate vertaling) leest, weet waarom.
Michail Bachtin: Rabelais und seine Welt.
Volkskultur als Gegenkultur (Suhrkamp
Verlag, 1987)
Elke Huwiler is ud Duitse taal en cultuur.
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