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In het laatsce hoofdstuk, 'Oude eo nieuwe onder-

zoekslragen', geeft Ma¡co Moste¡t zelf een bon_

dige samenvatting van zijn boek 'Hier hebben we

geprobeerd om een schets te gevenvan de geschie-

denis van de oraliteic binnen de westerse samenle-

ving, waarbij we ons hebben geconcentreerd op

de Middeleeuwen, de periode w¿arin de toenemende

rol van het sch¡ift die van de oraliteit begon te
vemnderen' (p. roo).h Oraliteit scaa¡ de Middel-
eeuwer inde¡daad tâmelijk prominent centrâal, en

wordt de lezer meegenomet van de vroege kerste-

ningen met behulp van tolket en âfbeeldingen tot
aan de Reformacie, waa¡het drukwerk als kataìisator

van de Heworming een rol van betekenis in heeft

gespeeld. In de tussenliggende hoofdstukken be-

steedt Moste¡t op deskundige wijze aandacht aan

de mondelinge en (vooral) schriftelijke overleve-

ring onder de standen geestelijkheid, adel, boeren-

stand en sredelingen. Af en toe blikt Moste¡¡ te-
rug op de klassieke oudheid of vooruit naa¡ het
moderne (computer)tijdperk. En hij wijdt een bui-
tengewoon boeiende beschouwing aân hetverschil
in histo¡iebesef tussen ongeletterde en gelec[e¡de

volke¡en. De keuze voor de Middeleeuwen is, af-

gezien van het argument dat de auteur in deze

pe ode gespeciâliseerd is, zeker niet slecht, om-
dât dit bij uitstek het tijdyak is waa¡in o¡âliteit en

schriftelij!,heid in West-Er¡rop¿ voor het eerst een

concu¡rentiestrijd met elkad a¿Dgâan. Het boek

vân Mostert velt dan ook zeker in de aandacht van

de mediëvisten aan te bevelen.

De ríæl Oraliteit beloofc echte¡ mee¡ dan waa¡-

gemaakt kan wo¡den. Van ee¡ boek dat Ontliteit
heet verwacht men dat hef goeddeels over mon-
deJinge overlevering gaât. M¿ar dat is niet zo. Het
boek gaat voor een niet onaanzienlijk deel ove¡

het tegenovergestelde, namelijk'alfabetisering' en

'verschriftelijking', en dit niet door de eeuwen heen,

maa¡ - zoals gezegd - vooral toegespitst oP de

Middeleeuwen. Dit boek had derhalve bete¡ niet
Orøliteìt knnîe¡, heten, mââr had bij voorkeur als

titel (of tenminste als ondertitel) moeten hebben,

Bescbouuingen oaer øerscbrifielijhing en orßliteit, in
bet bijzonder in de Mid.deleeüuen.

In de inleiding verontschuldigt Mostert zich

ookvoor de beperkingen die hij zich heeft rrlgeten

opleggen. Nacuurlijk is het onderwerp erg breed

en kan niet alles behandeld wo¡den, Maar het is

toch een beetje teleurstellend om in een boek met
de titel Orß.liteit i\ de inleiding te moeten lezet:

'Een ander boekje zou geschreven kunnen worden
over he¡ brede scala ran nier-schriftelijke communi-
catievo¡men in de twinligste eeuw' (9). Een boek

dat pretendeert 'om een aantal belangrijke onder-

zoeksresultaten van de studie rìaa¡ de o¡¿liteit sa-

meû te vatten' (9) kan toch nier om de twintigste
eeuw heenì Dit is nota bene de enige eeuw waarrn

mondelinge cornmunicâtie uiwoerig is geregistree¡d

en geanalyseerd.

Uit de Middeleeuwen is nog geen hoorbare zucht

overgeleverd, lâât staan éét mondelinge volzin.
\tr/e welen niet eens ofmiddeleeuwers in het dage-

lijkse taalgebruik wel eens 'ùh' zeider¡, of iets an-

ders om de stilte tussen twee woordenreeksen op

te vullen. E¡ ove¡ het l¿ten vallen van (bijvoor-

beeld betekeniwolle) stiltes in het gewone spraak-
gebruik weten we ook al hoegenaamd niets, Over

gesprekken of het daadwerkelijke vercellen vân

sprookjes, sagen, moppen, legenden, ¡oddels en

persoonlijke vertellingen in hec dagelijk leven zijn
we wat de Middeleeuwen betreft sch¡aal geinfor-
meerd. Voo¡ onderzoek naa¡ o¡¿litei¡ in de Mid-
deleeuwen zijn we alrij d aatgewezet op ciratmstantiøl

enid.ence: aI wat we over mondelinge overlevering
te weten kunnen komen, stamt uit de schriftelijke
overlevedng. Mostert is zich hier zeer wel vârr be-

wl¡sr, wa¡ìt op p. 4r zegt hi]: 'Een groot probleem

dat zich bij de bestude¡iDgvan middeleeuwse over-

leveringen voordoet, is dat we van hun inhoud
alleen in geschreven vorm kennis kunneû nemen.'

Dat is mee¡ dan een probleem, dat is bijna een

paradox. Dit wordt onder meer duidelijk als Mosten
de middeleeuwse preek behandelt (33). Veel preek-

mate¡ia¿l da¡ uit de Middeleeuwen is overgele-

verd, is in beknopt Latijn. Zoals het daar opgete-

kend stond, was het in de praktijk volkomen on-
bruikbaar: het had namelijk geen etkele zin o¡n

dar Latijn aan het toeho¡ende lekenvolk voo¡ te
lezen, want men kori daar geen woord van ver-

staan. De Latijnse plot moesr door de p¡edike¡ in
gewone mensentaal wo¡den ve¡taald en (meesle-

pend worden) verteld. Maar hoe dat precies in het
dagelijkse leven gegaân is, daar weten r¡re \¡/ât be-

t¡eft de Middeleeuwen niets met zeke¡heid over
Het twintigste-eeuws e þelfonnance-otdetzoek - om

maar eens iets te ûoemen - is voo¡ de middeleeu-

wen niet herhaalbaar, d om*eg omdat de pafotnance

voor eeuwig en altijd verdwenen is.

De literatuurlijst van Mostert (rôz-ro3) is be-

knopc en bevat vooral mediëvistische studies. Dat
in een boek ove¡ oralileit belangrijke historische

stldíes 
^ls 

Von Mund. zø Olr van Rudolf Sèhenda

(Göttingen ryg3) en Let ,our uords be few van

Richard Bauman (Cambridge 1983) ontbreken, geeft

een indicatie over de inperking van het onde¡-

werp. De conclusie moet derhâlve luideri, dât het

boek Oraliæit voonl van belang is voor mediëvisten.

Volkskundigen kome¡ wât bet¡eft de verschriftelij-
Ling nog wel aan hun t¡ekken, maâr het boek gaat

te weinig over oraliteit, terwijl de behandelde Mid-
deleeuwen vanuit volkskundig perspectief niet de

meestideale periode vo¡men om uitsprake¡ te doen

over corc¡ete uitin8€n vâ¡ o¡aliteit. Over de riike
mondelinge overlevering van de moderne cijd bevat

het boek te weinig, en vooral disparate informacie.

Theo Med¿r

Wâgenberg-ter Hoeve'r, Al]ke L., Het Driekonin-

genfeest. De aitbeelding oan een plþula.ir thema in d¿

beeld.erul.e þanst oøn ¡le zeuentieTxde ee?a@. ArfigtetdaÍ\l

PJ. Mee¡tens-Institunt, \gg7; xli + 24t p., ro4 ill.;
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Het boek hinkt op twee doelstellingetr enerzijds

het samenstellen en beschrijven van een catalogus

zoals kunsthisto¡ici die plegen ââD te leggen en

anderzijds een oefening in historische volkskunde

ofantropologie. Het laatste elemenc is nier zo ge-

slaagd als het eerste.

Het DrieÞoningenfeest kan als schoolvoo¡beeld
gebruikt worden om te demonseeren hoe een s¡¡die

volgens de regels van de kuast kan afgesloten worden

en hoe een gei'ntendeerde leze¡ met veronde¡stelde

geheugenproblemen of een gebrek aan qmthese-

vermogen tegemoetgekomen k¿n wo¡den. E¡ word c

onophoudelijk aangekondigd wat zal volgen en in
heinnering gebracht wat voorafging: af en toe bijna

in wanverhouding met wat er dan nog als infor-
matieve tekst n$senin staat. De waarde van het
werk schuilt io het samenbrengen van in de vroeg-
mode¡ne Nederlanden gedrukte afbeeldingen en

van schilderijen die (elernenten uit) driekoningen-
vieringen afbeelden: het relatief lange vierde hoofd-
stuk (79-ró5). Bovendien wordt een belangrijk

kunsthistorisch strijdpunt in de verfge?er: dnt uit-
beeldingen van het driekoningenfeest op zcvcn-

tiende-eeuwse schilderijen construcdes ziin cn gccn

fotografische weergave (voorzover fotot zelf gccn

consmrcties zouden zijn natuurlijk), Het zijn'genre-
schilderijen' die, zoals Eddy de Jongh voorhoudt,
ku¡¡en$enade¡d wo¡den als taferelen die de schijn

kunnen wekken ùit het dagelijks leven te zijn ge-

grepen, maa¡ die in werkelijL4reid in het atelier

zijn gecomponeerd.
Het boek kan best omschreven v¡oÍden als een

oefening in imøge matthing: een 'fragmentarisch
beeld' van driekoningenfeesten dat uit volksl:undige

lite¡aruur kon wo¡den gedistilleerd, wordt gecon-

fionteerd mec (zoals net gemeld: geconstrueerde)

beelden uit de zeventiende eeuw. Een ove¡zichts-

beeld van de onwikkeling van het beeldenthem¿

wo¡dc dan nog eens irr een'tijdsbeeld'geplaatst
(r67). Absrract bekeken kunnen oudere sL¡omin-

gen in de volkskunde omschreven worden als po-
gingen om canonieke en zelfs momliserende beel-

den ce c¡eëren: stillevens. Recenle¡e studies po-
gen die vollcskundige beelden te duiden als gen-

res, die refereren aan repe¡toires en mo¡alistische

bedoelingen van volkskundigen, van hun publiek
énlof van de bestudee¡de actoren zelf. Het idee

var¡. mtltchìng vindt men ook tenrg in de opmer-
king 'dac het niet eenvoudig is om een balans te

bewerkstelligen omdat van de ene soort bron (de

schilderijen) meer gegevens bekend zijn dan van

de andere (tekten, objecten)'(I77). Een interes-

sante conclusie die de stììdie van Vâû Wagenberg-

ter Hoeven wel heeft opgeleverd is dat de volks-

kundige aucews zelf combinaries va¡ elemente¡l

uit schilderijen en teksten gemaakt hebben, zodat

de schorten ¡¡ssen de 'beelden'niet w¿terdicht
blijken. Hier blijkt duidelijk he¡ ve¡schìl tussen

zeventiende-eeuwse teksten en Producten van

volkkundigen uit de negendende en wintigste eeuw

(t7t-r1z) er komen we bij het punt waarin de

studie naâr mijn smaak tekortschiet: te weinig

'nieuwe' zeventrende-eeuwse teksten en te veel be-

kende vollakundige literatuùr waarin culfturhistorici
en volkskundigen wei¡ig nieuws zullen ontdek-
ken. Met ande¡e woorden: te weinig origineel his-

to¡isch onderzoek in het algemeen en histo¡isch-
antropologisch onderzoek in het bijzonder

De auteu¡ laat allerlei kansen liggen om effec-

tief enige duidende opmerkingen te maken die als

ve¡nieuwende histo¡ìsch-antropologische bijdrage
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