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The Problem of Orality and Literacy 

An Inquiry through the Voice of Catherine Pickstock 

 

Samenvatting 

“The medium is the message” (het medium is de mededeling), luidt het welbekende 

adagium van Marshall McLuhan. Maar wat betekent dit gezegde, en is het waar? En 

als het waar is, hoe is het in dat geval van toepassing op de christelijke boodschap, 

en op de “boodschap” van de theologie? Nog meer basaal bekeken, waarom zou het 

medium de boodschap beïnvloeden – met andere woorden, hoe kunnen we 

theologisch gezien deze relatie formuleren? Dat is de vraag waarop deze studie een 

antwoord wil geven. Om aan mijn onderzoek meer focus te geven, heb ik gekeken 

naar reeds bestaande studies over dit onderwerp. Een van de weinige werken op dit 

terrein is het boek van Catherine Pickstock After Writing: On the Liturgical 

Consummation of Philosophy, een boek waarin twee belangrijke 

communicatiemiddelen, namelijk oraliteit en schriftcultuur, een sleutelrol krijgen. Mijn 

strategie was om Pickstocks benadering te onderzoeken, te evalueren en kritisch te 

beoordelen, om op die manier de theologische concepten te identificeren die 

essentieel zijn voor een systematisch-theologische formulering van het probleem 

van oraliteit en schriftcultuur gezien binnen het grotere kader van het medium en de 

boodschap van de theologie, om vervolgens een theologisch kader of model ter 

overweging te geven waarbinnen deze criteria passen.  

Voorafgaand aan dit centrale deel van het proefschrift bevat de inleiding een 

overzicht van eerder onderzoek op verschillende terreinen van de theologie. Hoewel 

er weinig leerstellig gedefinieerde waardering bestaat met betrekking tot het 

probleem van oraliteit en schriftcultuur, zijn de bijbelwetenschappen, de 

kerkgeschiedenis, evenals de praktische theologie, maar ook andere disciplines 

binnen de theologie zich al lange tijd bewust van de invloed van de verschillende 

communicatiemiddelen op de “boodschap” – in het bijzonder wanneer het gaat om 

het gesproken of geschreven woord. Om slechts één voorbeeld te noemen: vragen 

betreffende de mondelinge context van het materiaal van het Nieuwe Testament zijn 

blijvende onderwerpen van interesse en debat, wat het belang van mijn onderwerp 

nogmaals benadrukt.  

Marshall McLuhan is geen theoloog, maar maakte naam in de mediawetenschap. 

Daarom vereist een onderzoek dat zich bezighoudt met oraliteit en schriftcultuur, 

zelfs als dat zich richt op de theologie, een interdisciplinaire aanpak. In hoofdstuk 1 

geef ik een overzicht van de belangrijkste onderwerpen en ontwikkelingen op het 

gebied dat oorspronkelijk Orality-Literacy Studies heette, maar dat sindsdien een 

bredere strekking gekregen heeft en nu onder andere ook media-ecologie, 

multimodaliteit, sensual culture studies en media-filosofie omvat. Terwijl McLuhan, 

Ong en anderen, gebaseerd op hun fenomenologische benadering de rol van de 

communicatiemiddelen hoofdzakelijk zagen in hoe deze de cognitie beïnvloedden, 

wijzen de zgn. New Literacy Studies deze visie af en vragen aandacht voor de rol 

van sociale en politieke factoren. Tegelijkertijd benadrukken de antropologie en de 



etnografie de westerse vooroordelen ten opzichte van de “literaire cognitie” ten koste 

van andere zintuiglijke indrukken in communicatie. Voor Jacques Derrida typeert 

“schrijven” meer dan oraliteit de werking van taal en betekenis; sterker nog, voor 

sommige vormen van postmoderne filosofie is eigenlijk alles “tekst”.  

Ook al mogen en kunnen de sociale wetenschappen, waaronder media-ecologie, de 

theologische interpretatie niet reduceren of wegredeneren, in mijn argumentatie 

functioneren ze als “dienstmaagden” van theologisch bewustzijn wanneer ik in het 

hoofdgedeelte van de dissertatie eerst de manier waarop Catherine Pickstock 

oraliteit en schriftcultuur behandelt vergelijk met de andere benaderingen die in 

hoofdstuk 1 opgesomd zijn. Mijn conclusies op dit punt tonen de ambiguïteit in het 

werk van Pickstock. Enerzijds laat ik zien dat de manier waarop Pickstock de 

karakteristiek van oraliteit en schriftcultuur beschrijft en interpreteert in After Writing, 

ook fenomenologisch beargumenteerd is. Dit is de reden waarom ze op sommige 

punten tot dezelfde conclusies komt als de wetenschappers die in hoofdstuk 1 

genoemd zijn. Anderzijds echter, vanwege “het beperkende systematische kader dat 

gestructureerd is door negatieve filosofische oordelen” binnen de Radicale 

Orthodoxie – anti-modern en anti-postmodern, gefundeerd in de platoons-christelijke 

synthese, maar met een postmoderne nadruk op taal en tekens in het creëren van 

betekenis – waarbinnen zij opereert, laat haar metaforisch en analogisch begrip van 

oraliteit (en schriftcultuur) geen ruimte voor alle biologische, historische en cultureel 

wisselende variaties die het gebruik van niet alleen gesproken taal bepalen, maar 

ook van andere media. Vanwege haar (radicaal-orthodoxe) afwijzing van het 

kennende subject, kunnen oraliteit, schriftcultuur, maar ook andere zintuiglijk- en 

waarnemings-bemiddelende manieren van communicatie niet beschouwd worden 

als manieren van “kennen,” maar kunnen alleen ontologisch beschouwd worden als 

manieren van een direct kennen van het Zijn en kunnen dus minstens indirect 

deelnemen aan de gelukzalige aanschouwing. Het is vanwege de – 

fenomenologisch vastgestelde – kenmerken van oraliteit die, suggereert Pickstock, 

zo basaal zijn voor de werking van de (oude) liturgie, de Romeinse Mis, dat de 

liturgie zich voltrekt, dat wil zeggen, het overstijgt in wat het bewerkstelligt niet alleen 

moderne – geschreven – ruimtelijkheid, maar ook de filosofie van Derrida die 

gebaseerd is op “geschrift”.  

De inconsistenties die gesignaleerd werden door de discrepantie tussen de 

fenomenologische methode en het “beperkende systematische kader”, hoewel nauw 

verbonden aan Pickstocks visie op het (menselijke) subject, kunnen geconcretiseerd 

worden in voornamelijk twee conceptuele paren die basaal zijn voor systematisch-

theologische interpretatie: epistemologie versus ontologie en immanentie versus 

transcendentie. Terwijl McLuhan, ook al heeft hij dit nooit theologisch doordacht, de 

spanning – de “kabbalistische paradox” – behield tussen deze paren, laat Pickstock 

in After Writing epistemologie samenvallen met ontologie en verleent aan 

immanentie (begrepen als louter zintuiglijk observeerbare immanentie) een compleet 

negatieve betekenis. We moeten echter vaststellen, in aanmerking nemende wat 

genoemd is in hoofdstuk 1 en als we betekenis willen geven aan de relatie tussen 

het medium en de boodschap (ook de boodschap van de theologie), dat er dan een 



evenwicht nodig is tussen deze paren. Dit kan bereikt worden door subjectiviteit te 

verstaan als niet zelfgenoegzaam, maar als fundamenteel relationeel.  

Hoofdstuk 3 geeft een dergelijk model, wanneer het verdedigt dat het concept van 

de analogia entis, zoals geformuleerd door Eric Przywara en op een unieke manier 

verder ontwikkeld door Hans Urs von Balthasar, recht doet aan deze vereisten op 

een manier die een meer bevredigende beschrijving geeft van de relatie in kwestie. 

Ik argumenteer dat de manier waarop Przywara de analogia entis formuleert, deze 

spanning behoudt, die hij beschouwt als de inherente tegenstellingen in de filosofie; 

namelijk de spanning tussen handelingen van het bewustzijn (kennis) en die van het 

bestaan, of, gezien vanuit een ander gezichtspunt, existentie en essentie. In feite zijn 

dit ook de twee sleutelaspecten van de manier waarop de verschillende media 

(bijvoorbeeld oraliteit en schriftcultuur) die we bekeken hebben werken. Przywara 

concludeert daarom dat mensen bestaan “binnen de polariteit van Gods 

transcendentie en immanentie” – en één aspect van het menselijk bestaan is ons 

leven met en gebruiken van verschillende communicatiemiddelen.  

Wat echter ontbreekt in de formulering van Przywara, is een erkenning van de 

vervormingen die te wijten zijn aan onze gevallen staat. Dit is een aspect van de 

(systematische) theologie waarin Hans Urs von Balthasar – gedeeltelijk onder 

invloed van Karl Barth – de formulering van Przywara verder ontwikkelde of 

corrigeerde. Dit is overigens speciaal van belang voor ons onderwerp, omdat reeds 

McLuhan en andere media-wetenschappers, en ook theologen, aandacht vroegen 

voor de manieren waarop verschillende media onze natuurlijke 

waarnemingscapaciteiten, ons denken en ons moreel gedrag vervormen. De unieke 

benadering van Von Balthasar, waarbij hij zowel de tot bestaan roepende ervaring 

van het bewustzijn als de concrete werkelijkheden van geloof – inclusief de 

existentiële ervaring van bijvoorbeeld het deelnemen aan de liturgie – serieus neemt, 

betekent dat hij zich bewust is van de noodzaak van genade voor zondige mensen, 

die tot ons komt door Jezus Christus. 

Zodra ik een passend theologisch model vastgesteld heb, is het de vraag hoe de 

geldigheid en het nut van dit voorgestelde kader geëvalueerd kan worden. Dit is de 

reden waarom de conclusie een aantal verschillende concrete voorbeelden noemt 

om de aanwezigheid van deze polariteit van de relatie tussen enerzijds oraliteit, 

schriftcultuur en andere media en anderzijds de boodschap van de theologie te laten 

zien. Een voorbeeld – het dichtst bij het hoofdthema van Pickstock – is liturgische 

theologie, waar we het duidelijkst zowel de analogisch-ontsluitende, bemiddelende, 

als tegelijkertijd ook de existentieel gezien meerduidige kant van zintuiglijke 

waarneming en de verschillende media zien; wat de reden is voor voortgaande 

onenigheid binnen de liturgische beweging. Een ander voorbeeld is dat van de 

confessionele theologie. Het zou de grenzen van dit proefschrift te buiten gaan om 

de prioriteit die aan oraliteit en schriftcultuur, of aan horen en aanschouwen gegeven 

wordt in verschillende kerkelijke en confessionele tradities te analyseren, maar het 

staat buiten twijfel dat dit een van de terreinen is waar de relatie tussen het medium 

en de boodschap van de theologie het duidelijkst onderscheiden kan worden. De rol 

die gespeeld wordt door de icoon in het “aanschouwende Oosten” en die van het 

Woord in het Westen; die van de Eucharistie in de katholieke, en die van de 



prediking in de protestantse traditie; die van oraliteit in de Pinksterbeweging en 

sommige contexten van de Derde Wereld zijn slechts een paar voorbeelden die de 

wederzijdsheid van de relatie tussen het medium en de boodschap onderstrepen. En 

niet alleen dat, maar – speciaal als we ook nog de sociale wetenschappen in de 

vergelijking betrekken – we kunnen ook zien hoe dit alles gevolgen heeft in de eerste 

plaats voor het theologisch nadenken, maar ook voor kerkgeschiedenis en missie. 

En tenslotte, maar niet het minst belangrijk, ben ik van mening dat het belang van 

theologisch toegenomen bewustzijn betreffende dit onderwerp onderstreept wordt 

door de geëngageerde “inbedding” van de theologie in het leven van de 21ste eeuw, 

waarin de aanwezigheid van multimedia – televisie, internet en smartphones, zelfs 

voor geloofsgerelateerde doelen –  verplichten tot een dergelijke reflectie.  


