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Op het gevaar af de geschiedenis in te gaan als een fetisjist wil ik 
dit essay openen met een bekentenis: ik hou zielsveel van het verle-
den. Mijn liefdesverklaring voor datgene wat geweest is, heeft alles 
te maken met het feit dat het heden op het moment dat het ver-
leden wordt, ophoudt te bestaan. Het verdwijnt in de krioelende 
veelheid van inter-menselijke tekst, persoonlijke gebaren en bo-
ven-menselijke gebeurtenissen. Of het nu wordt opgesloten in ar-
chieven, versteend tot afgebrokkelde ruïnes of als een vlucht wilde 
ganzen snaterend vervliegt met de zomerzon, op elk moment stort 

een onmetelijke hoeveelheid betekenis zich met een enorme kracht in dat ein-
deloze stuwmeer van de geschiedenis. Het oorverdovende lawaai waarmee de 
tijd zich naar beneden stort, contrasteert sterk met de stilte die als een vluchtige 
nevel boven dat historische meer hangt. Want is het niet zo dat alles wat we 
doen, alles wat we zeggen tot stilte wordt herleid. Zelfs de meest zoete woorden, 
de meest banale gezegden en de gruwelijkste uitspraken verliezen hun directe 
kracht en kunnen enkel voortleven doordat hun echo door ons wordt opgevan-
gen. Wat overblijft, is een moeilijk te beschrijven afwezig zijn, een stilte. Deze 
stilte is het die de historicus zichzelf tot taak heeft gemaakt, het is deze stilte die 
h/zij tot spreken wil brengen of beter, die h/zij op een respectvolle manier terug 
in onze wereld wil brengen. In dit essay wil ik de wijze waarop we dat doen van 
naderbij bekijken.

Ik hou dus eigenlijk van iets wat niet langer bestaat, wat enkel in de verbeelding 
kan opgeroepen worden en naargelang de emotionele toestand waarin men 
verkeert van kleur kan veranderen. Niet alles van het verleden kan natuurlijk 
mijn goedkeuring of bewondering wegdragen en er zijn plekken of gebeurte-
nissen die mijn verbeelding veel meer op hol brengen dan andere. Maar wan-
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neer de snaren van de geschiedenis eenmaal mijn fantasie hebben beroerd, is er 
geen houden meer aan. Onwillekeurig moet ik dan denken aan dat geschilder-
de hoogtepunt van de romantiek: De wandelaar boven de nevelen van de Duitse 
schilder Caspar David Friedrich. Bovenop een duidelijk verweerde steenforma-
tie overschouwt een wandelaar het adembenemende uitzicht dat hij na een 
lange wandeling heeft bereikt. Voor de man strekt zich een berglandschap uit 
dat door optrekkende nevelwolken grotendeels aan het zicht wordt onttrokken. 
Wat zich ontvouwt, is geen wijds landschap of verhelderend perspectief, geen 
overzicht of inzicht, maar een duizelingwekkende beweging van wolken. Het is 
dit schilderij, deze onbekende man en het ongrijpbare landschap dat zich ach-
ter de nevelen verschuilt dat voor mij kenmerkend lijkt voor de activiteit van 
de historisch-pedagoog: een wandelen dat genoegen neemt met de veelheid, 
een kijken dat zich overlevert aan de onmetelijkheid van stilte en het confron-
terende van de eindigheid. Om het beeld van deze wandelaar nog iets scherper 
te stellen, de complexiteit ervan nog wat beter in de verf te zetten, wil ik graag 
een intrigerend tekstfragment uit de dovengeschiedenis aanhalen. 

1. Het land der eenzaamheid

Het betreft een passage uit een vergeeld boek van Bertha Muller over slechtho-
renden. In dit boek laat Muller Tine Marcus – die bekend stond als ‘de doven-
moeder’ – aan het woord: 

Er was eens in de wijde wereld een groote, dorre, doodsche landstreek, die Eenzaam-
heid heette. Daarheen werden al die menschen verbannen, die het vermogen mis-
ten, zich op de gewone wijze met de overige wereldbewoners te onderhouden Als een 
vloek der melaatschheid trof den menschen dit gebrek en als de melaatschheid zelve 
schuwde men de kwaal en schaamden zich de lijders over haar. Daarom trachtten 
zij zoo lang mogelijk de ziekte te verbergen, maar vroeger of later openbaarde zij 
zich toch en werden de lijders onverbiddellijk naar het oord der verschrikking ver-
wezen. Welk een angst zij voelden voor het leven in Eenzaamheid, welk een smart 
hun scheiding van vrienden veroorzaakte, is alleen den verbannenen zelve bekend. 
Daar was het Maatschappelijk leven het hooge, heilige, heerlijke Familieleven; daar 
waren Muziek, Voordracht, Welsprekendheid, Tooneel en Kansel; daar waren zelfs 
voor velen Arbeid en Broodwinning, die zij moesten verlaten, om in Eenzaamheid 
een onzekere toekomst tegemoet te gaan. Maar allen gingen, jong en oud, rijk en 
arm, eenvoudigen en rijk begaafden, allen, allen (Tine Marcus in Muller, 1931,  
p. 269).

Welke beelden zitten niet allemaal vervat in deze oude woorden? Spontaan te-
kent zich het beroemde schilderij ‘De parabel van de blinden’ van Pieter Breughel 
de Oudere zich voor mijn ogen af en lopen lange rijen doven in de richting van 
een landstreek waar ik nog nooit van heb gehoord. Aan de horizon van het ver-
leden zie ik de contouren van een eeuwenoude ark die een laadklep neerlaat om 
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grote groepen doven naar de overkant te brengen. Maar wat mij nog het meest 
intrigeert is de bestemming van de doven zelf, dat land der eenzaamheid waar 
zij die niet kunnen horen naar verbannen worden. Hoe zou dit land eruit zien? 

Is het gelegen in een bergachtig gebied of kijkt het eerder uit op een marine-
blauw zeeoppervlak? Is het land der eenzaamheid omzoomd door natuurlijke 
grenzen zoals rivieren of woestijnen of werden ze op een artificiële manier vast-
gelegd op één of ander internationaal congres? Kennen de inwoners van dit 
land een eigen grondwet of dienen ze zich te onderwerpen aan de normen en 
waarden van een andere stadstaat? Is de bevolking van het land der eenzaam-
heid zacht en meegaand van aard of hebben ze een temperamentvol karakter 
dat hen in opstand doet komen tegen de ‘verschrikkingen der eenzaamheid’? 
Bestaan er gebetonneerde of verharde wegen in het land der eenzaamheid die 
doven in staat stellen sneller met elkaar in contact te komen of stiekem naar een 
ander land te verhuizen? En zo zijn er nog tal van vragen die bij me opkomen 
na het lezen van bovenstaand citaat. 

Weinig Belgische of Nederlandse onderzoekers hebben het in het verleden aan-
gedurfd een reis naar dit land der eenzaamheid te ondernemen. Zij die de uit-
daging aannamen, kwamen ofwel met schitterende souvenirs terug (Buyens, 
2005, 2007, 2010) of hielden er een handvol foto’s aan over waar quasi nie-
mand van de lokale bevolking op terug te vinden was. Een enkeling slechts 
slaagde er in om met een gedegen en wel overdacht logboek naar het thuisland 
terug te komen en deze notities tot een intrigerend en smaakmakend reisverslag 
te bewerken (Raemdonck & Scheiris, 2007; Tellings & Tijsseling, 2005). Deze 
schaarste aan reisliteratuur maakt het boek Onplooiing door communicatie: Ge-
schiedenis van het onderwijs aan doven en slechthorenden in Nederland van Rietveld-
van Wingerden en Tijsseling des te waarde- en beloftevoller. Het boek beschrijft 
de reis die ze samen maakten naar het land van de eenzaamheid. Het probeert 
de stilte van wat verleden is in woorden te gieten, een stilte die in dit geval zo-
wel figuurlijk als letterlijk kan worden geïnterpreteerd. Het resultaat mag gezien 
en gelezen worden. Het toont de lezer een aantal van de belangwekkende plek-
ken uit de geschiedenis van het dovenonderwijs. Plekken die doorheen de tijd 
tot de verbeelding zijn gaan spreken. In die zin hebben de auteurs een handige 
reisgids op de markt gebracht. Een gids die de geïnteresseerde onderzoeker, de 
gepassioneerde leerkracht of de toevallige passant kan helpen om zijn weg te 
vinden naar een aantal historische trekpleisters. Tijdens het lezen van het boek 
tekende zich een welbepaalde vraag zich steeds sterker af: moet een historicus 
zichzelf als doel stellen een reisgids te schrijven of moeten we niet eerder op 
zoek gaan naar alternatieve reisverslagen die meer in de lijn liggen van het 
hierboven geëvoqueerde beeld van De wandelaar boven de nevelen. Laat ik eerst 
proberen duidelijk te maken wat de kracht is van een reisgids in het algemeen 
en deze reisgids over het land van de dovengeschiedenis in het bijzonder. 



Pedagogiek 32e jaargang  • 1 • 2012 • 85

Wandelaar zonder reisgids: De historisch pedagoog tussen puinhoop en vooruitgang

2.  Ontplooiing door communicatie

Een reisgids schrijven is niet bepaald een gemakkelijke onderneming. Het boek 
van Rietveld-van Wingerden en Tijsseling is er echter wonderwel in geslaagd. 
In een veertiental hoofdstukken schetsen ze op een gedetailleerde manier de 
ontwikkeling van het onderwijs aan doven en slechthorenden in Nederland. 
Het boek opent met een belangrijk en verhelderend hoofdstuk over de dove 
bevolking in Nederland. In tegenstelling tot wat velen denken, verschillen do-
ven onderling erg veel van elkaar wat betreft de hoeveelheid geluid die ze nog 
horen, het moment waarop de doofheid intrad, de taal die ze hanteren om zich 
verstaanbaar te maken etc. Elke dove is een individu apart. De auteurs breken 
met behulp van dit eerste hoofdstuk duidelijk een lans om komaf te maken met 
de medische en pathologiserende ingesteldheid die lange tijd het leven van 
personen met een handicap domineerde. 

De overige hoofdstukken kunnen in twee grote delen opgesplitst worden die 
telkens focussen op de twee grote en bekende attracties uit de geschiedenis van 
het dovenonderwijs: het ontstaan van instituten en de methodestrijd. Nadat 
de auteurs de algemene voorgeschiedenis van het onderwijs aan doven in Eu-
ropa hebben behandeld, focussen ze op het ontstaan van de onderwijsinstel-
lingen in Nederland. De geschiedenis van deze doveninstituten – tussen 1791 
en 1911 ontstonden er vier doveninstituten en één dovenschool – kan niet 
los gezien worden van het verzuilingsproces waarvan de Nederlandse samenle-
ving is doortrokken. Katholieken, protestanten en gereformeerden zagen in het 
onderwijs aan doven een belangrijk middel om zieltjes voor de goede zaak te 
winnen. Naast het gediversifieerde karakter van de dove populatie in Nederland 
maakt de verschillende ideologische geaardheid van de instituten duidelijk dat 
het niet mogelijk is om met een grove borstel door de geschiedenis van het 
dovenonderwijs te gaan en – om zo te zeggen – alles op één hoop te vegen. Het 
moet gezegd dat de auteurs in deze mooi werk hebben geleverd. 

Ook wat betreft de eeuwenoude discussie met betrekking tot de gevolgde me-
thode slagen beide auteurs erin om een genuanceerd beeld weer te geven. Zoals 
bekend woedde er in het verleden een hevige strijd in het dovenonderwijs waar-
bij de inzet bestond uit de aangeleerde communicatievorm. De voorstanders van 
de orale methode ijverden om de dove de gesproken taal aan te leren terwijl de 
voorstanders van de manuele methode vasthielden aan de gebarentaal als meest 
geëigend medium voor doven om zich verstaanbaar te maken. De bestaande 
geschiedenissen stellen het internationale congres van Milaan (1880) als hét mo-
ment bij uitstek voor waarop de omslag van manuele naar orale methode plaats-
vond in de meeste Europese landen. Rietveld-van Wingerden en Tijsseling tonen 
echter aan dat deze radicale tweedeling van de geschiedenis niet opgaat en dat 
de orale methode al aanwezig was in vele instituten al vóór 1880, net zoals de 
gebarentaalmethode ook na 1880 nog hier en daar in zwang bleef. 
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Het boek van Rietveld-van Wingerden is dus een reisgids pur sang voor wie 
geïnteresseerd is in de geschiedenis van het onderwijs aan doven en slechtho-
renden en meer wil te weten komen over de ontwikkelingen in Nederland. Het 
is mooi en rijkelijk geïllustreerd en brengt de lezer naadloos van de ene belang-
rijke plaats naar de andere. Hoewel dit op zich al een huzarenstukje genoemd 
kan worden, lijkt mij deze kracht van het boek tevens ook de zwakte ervan te 
zijn. Hoewel er hier en daar pogingen ondernomen worden om de traditionele 
thema’s binnen de geschiedenis van het onderwijs aan doven even opzij te 
plaatsen en nieuwe oorden op te zoeken doen de auteurs weinig tot geen andere 
dan de gekende trekpleisters aan: het ontstaan van de instituten, de methoden-
strijd, de ontwikkeling van geluidsapparatuur etc.

Een noemenswaardige uitzondering is het thema dovencultuur dat op verschil-
lende plaatsen in het boek wordt aangeboord. Maar ook hier blijft de lezer een 
beetje op zijn honger zitten en is aangewezen op eigen exploraties en overpein-
zingen. Wat verstaan de auteurs precies onder cultuur? Is het zich aaneenslui-
ten van de doven voldoende om van een dovencultuur te spreken of moet aan 
meerdere voorwaarden voldaan worden? Omvat de dovencultuur alle doven of 
is ook hier weer sprake van bepaalde schisma’s of breuklijnen? Zonder hier een 
afdoend antwoord te kunnen formuleren, denk ik dat het zoeken van antwoor-
den op vragen als deze één van de grootste uitdagingen zal vormen voor het 
toekomstige exploratiewerk van de dovengeschiedenis. 

3. Tussen puinhoop en vooruitgang

Zonder twijfel biedt Rietveld-van Wingerden en Tijsselings boek een mooie in-
leiding op en een aantrekkelijk overzicht van het land der eenzaamheid, maar 
de avontuurlijk aangelegde rugzaktoerist zal er net niet genoeg aan zijn trekken 
komen. Dit heeft mijns inziens niet alleen te maken met het feit dat de auteurs 
weinig tot niet van de begane paden zijn afgeweken, maar ook dat ze er een vrij 
traditionele opvatting over geschiedenis op na houden. In de inleiding bijvoor-
beeld stellen ze dat de geschiedenis die ze zullen schrijven er één is waarbij de 
bronnen zelf spreken (p. 20). Bovendien schemert op verschillende plaatsen in 
het boek de idee door dat de geschiedenis – ondanks bepaalde omwegen – lang-
zaam maar zeker de richting uitgaat van een inclusieve en dus betere samen-
leving. Dat het hier enkel gaat om een schemering heeft natuurlijk te maken 
met de aard van het boek, maar het maakt de eindparagraaf des te vreemder en 
moeilijker te plaatsen. 

In deze laatste paragraaf komt de Franse filosoof Michel Foucault als een aap 
uit de mouw en waarschuwt de lezer dat “nieuwe vormen van onderwijs en 
communicatie uiteindelijk weer een instrument [kunnen] worden in bepaalde 
vormen van normalisatie. De tijd zal dat leren” (p. 234). Ik denk dat de auteurs 
met de laatste vijf woorden van hun boek duidelijk laten blijken hoe relatief 
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het schrijven van geschiedenis voor hen is. Geschiedenissen kunnen inderdaad 
geschreven worden om het collectieve geheugen levendig te houden en deze 
overzichten zijn ontegensprekelijk ook noodzakelijk. Maar historische verhalen 
kunnen ook aangewend worden om bepaalde zaken uit het heden of bepaalde 
toekomstige ontwikkelingen te ontmaskeren. 

Aan de hand van een geschiedenis kan en moet men mijn inziens duidelijk 
maken op welke manier het heden en de nabije toekomst op ons inwerken 
en ons meer dan ooit een bepaalde richting uit sturen. In mijn opvatting over 
geschiedenis moet men niet wachten op de tijd om ons iets te leren. We kun-
nen zelf aan de hand van historische bestanddelen en de analyse van vroegere 
machtsconstellaties op zoek gaan naar de wijze waarop we vandaag gevraagd 
worden deze of gene richting uit te gaan. Hoewel een reisgids hierbij een on-
miskenbaar startpunt uitmaakt, weerspiegelt het in zekere zin het verlangen 
naar richting, bewegwijzerde paden en bedrieglijke openheid. Het structureert 
de blik en weerhoudt ons in zekere zin te kijken. Een reisgids, hoe gedetailleerd, 
handig en compact ook blijft altijd zichtbaar. Letterlijk: men houdt ze vast tij-
dens het wandelen. Figuurlijk: het stuurt het stappen. De toerist die ervan ge-
bruik maakt, geeft zich over aan een voor-gestructureerd weten. De historicus 
die er een schrijft, voorziet de wandelingen die hij mogelijk acht met een be-
paalde kleur, een bepaald merkteken. 

Makkelijk is het zeker niet en ook ik blijf me maar steeds de vraag stellen wat 
ik aan moet met de Edelweiss die ik op mijn wandelingen doorheen de stilte 
van het verleden tegenkom. Pluk ik deze prachtige bloem? Plak ik deze na het 
drogen voorzichtig op een maagdelijk wit blad en plaats ik er in sierlijke kali-
grafie de Latijnse benaming onder. Is dat wat we willen dat geschiedenis wordt: 
een piekfijn herbarium?! Dat is de vraag die we ons keer op keer moeten stellen. 
Wat te doen met de bloemen die we tijdens onze wandelingen ontmoeten? De 
reisgids of het herbarium voorzien het feit, de gebeurtenis of de bloem al op 
voorhand van een bepaalde betekenis, een specifieke naam. En hoewel ook deze 
boeken natuurlijk niet elke vorm van vrijheid uitsluiten en de lezer of de kijker 
voor zichzelf nog kan uitmaken of hij erin meegaat of niet, is de kans op een 
klakkeloos overnemen groot. 

Het lijkt me dat we op onze zoektocht naar wat de historische pedagogiek kan 
zijn, hoe het doen van geschiedenis er kan uitzien en welke vorm van schrijven 
we kunnen aannemen naar andere metaforen en kenwijzenmoeten speuren. De 
wandelaar vormt hier één van, de wandelaar die ruïnes ruïnes laat zijn. Geen 
uitgebate ruïnes zoals in Pompeï, maar ruïnes zoals die ooit zo mooi door Wal-
ter Benjamin werden beschreven in wat bekend staat als zijn laatste tekst, na-
melijk Over het begrip van de geschiedenis; De negende van de achttien thesissen 
waaruit deze opmerkelijke tekst bestaat, luidt als volgt:
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Er bestaat een schilderij van Klee dat Angelus Novus heet; Daarop staat een 
engel afgebeeld die eruitziet als stond hij op het punt zich te verwijderen van 
iets waar hij naar staart. Zijn ogen zijn opengesperd, zijn mond staat open en 
zijn vleugels zijn uitgespreid. Zo moet de engel van de geschiedenis eruitzien. Hij 
heeft het gelaat naar het verleden toegekeerd. Waar voor ons een aaneenschake-
ling van gebeurtenissen verschijnt, ziet hij één grote catastrofe die onafgebroken 
puinhoop op puinhoop stapelt en ze hem voor de voeten smijt. Hij zou wel willen 
stilstaan, de doden wekken en het verpletterde samenvoegen. Maar een storm 
waait uit het paradijs die in zijn vleugels blijft hangen en zo sterk is, dat de engel 
ze niet meer kan sluiten; Die storm drijft hem onstuitbaar de toekomst in, die 
hij de rug toekeert, terwijl de puinhoop voor hem tot de hemel rijst. Wat wij de 
vooruitgang noemen is die storm (Benjamin, 1996, pp. 146-147; oorspronkelijke 
accentuering).

Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat ook in het land der eenzaamheid derge-
lijke ruïnes te vinden zijn en dat de grootste opdracht waar historici voor staan 
– wanneer ze bepakt en gezakt op hun tocht vertrekken – er net in bestaat ma-
nieren te vinden waarop men deze ruïnes kan beschrijven. Naast het aanboren 
van nieuwe thema’s, het achterwege laten van de veiligheid van een stafkaart 
is dit zoeken naar adequate beschrijvingen van de puinhopen in het land der 
eenzaamheid één van de boeiendste opdrachten die historici (met een interesse 
in de geschiedenis van het onderwijs aan doven en slechthorenden) ter harte 
kunnen nemen. 

4. Wandelaar zonder reisgids

Het alternatief voor een reisgids dat ik in de voorgaande paragrafen heb probe-
ren te schetsen, heb ik doelbewust vaag gelaten. Dat wordt vaak als een zwak-
heid opgevat, een teken van vermoeidheid of tanende interesse. Onkunde ook 
wel. En toch wil ik er, ondanks de vele stemmen die deze afwezigheid van een 
vervolg ongetwijfeld zal losweken, graag aan vasthouden. Het lijkt me dat de 
zowel de vorm als de inhoud van het verhaal dat de historisch onderzoeker van 
op zijn verre en eenzame reizen meebrengt, niet tot deze of gene schrijfstijl kan 
en mag gereduceerd worden.2 Hoogstens kan men er van vragen dat het recht 
doet aan de veelheid waarmee de wandelaar werd geconfronteerd. Laat ik me 
verder verduidelijken met een persoonlijk verhaal dat me erg heeft aangegrepen 
en het wetenschappelijke vuur in mij heeft aangewakkerd. 

Een tijd geleden diende ik bij een buitenlandse uitgeverij een manuscript in van 
een boek waarin ik probeer een nieuwe connectie tot stand te brengen tussen 
handicap, geschiedenis en politiek. Samenvattend zou men kunnen stellen dat 
ik er een betoog hou om geschiedenis en het doen van historisch onderzoek 
opnieuw en anders te waarderen als belangrijk bestanddeel voor zij die strij-
den voor en nadenken over emancipatie van personen met een handicap. De 
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uitgeverij waar ik het manuscript naar toe stuurde heeft een goede reputatie en 
behoort tot het Engelse taalgebied. Hoewel het boek goed werd onthaald, be-
riep de verantwoordelijke uitgeefster zich op de commentaren van één van de 
twee anonieme lezers van het werk om het boek niet voor publicatie geschikt 
te achten. De reviewster had in het bijzonder een probleem met de stijl van het 
boek. Een stijl die volgens haar op zijn zachtst gezegd niet beantwoordde aan 
de wetenschappelijke standaarden die vandaag aan een historisch boek worden 
gesteld. Welnu, is het niet vreemd dat van een boek waarin een antwoord wordt 
gezocht op de manier waarop we in het dagelijkse leven met verschil kunnen 
omgaan, verwacht wordt dat het zich inpast in een pas- en denkklare schrijf-
mal? Is het niet vreemd dat we zoeken naar manieren om een inclusieve maat-
schappij tot stand te brengen terwijl we eindeloze regels en normen opleggen 
aan het schrijven zelf? Is het niet vreemd dat we van een tekst – door sommigen 
in de vorige eeuw toch nog uitgeroepen tot een van de belangrijkste ruimtes 
van differentie – een plek hebben gemaakt waar de/het ander(e) hoe langer hoe 
minder de kans krijgt zich te tonen? Het lijkt me dat hier voor de historicus – en 
in het bijzonder een historicus van de omgang met en de representatie van per-
sonen met een handicap – een belangrijke taak is weggegeld. Een taak die aan 
het begin van de jaren ’80 reeds door de Franse historicus Michel de Certeau 
werd beschreven in het boek l’invention du quotidien. 

In de tekst ‘Stadswandelingen’ start hij zijn reflecties over wat het is om een 
historisch narratief samen te brengen met beschrijving van het uitzicht over 
Manhattan vanop de voormalige WTC torens:

Opgetild zijn tot de top van het World Trade Center, dat is uitgetild zijn boven de 
greep van de stad. Het lichaam wordt niet meer omhelsd door de straten waarin 
het volgens een anonieme wet wordt gedraaid en gekeerd; het wordt noch als spe-
ler noch als bespeelde bezeten door het gedruis van zovele verschillen of door het 
nerveuze New Yorkse verkeer. Wie naar boven gaat, verlaat de massa, waarin elke 
identiteit van auteur of toeschouwer wordt meegesleurd en omgeroerd. Als Icarus 
boven deze wateren, kan hij de listen van Daedalus negeren in beweeglijke en ein-
deloze labyrinten diep beneden hem. Het uitstijgen vormt hem om tot een kijk-
lustige. Het plaatst hem op een afstand. Het verandert de wereld, die bekoorde en 
waardoor men ‘bezeten’ was, in een tekst die men onder ogen heeft. Ze laat toe die 
tekst te lezen, een Zonne-oog te zijn, een blik van god. De vervoering van een skopi-
sche en gnostische drift. Niets meer dan dat ziende punt te zijn: dat is de fictie van 
het weten (De Certeau, 1990, p. 1).

Ik denk dat De Certeau het met me eens zou zijn wanneer ik stel dat een der-
gelijke beschrijving nooit gelijkgesteld zou kunnen worden met de woorden 
die uit Caspar David Friedrichs wandelaar zouden komen – gesteld dat hij zijn 
verwondering al in woorden zou uitdrukken. De ‘fictie of erotiek van het weten’ 
waar De Certeau zich tegen af zet, staat in stil contrast met de nevelachtige slui-
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er die zich voor de voeten van Friedrichs wandelaar uitstrekt. “De toren van 420 
meter hoog,” aldus de historicus zelf, “die het boegbeeld moet zijn van Manhat-
tan, blijft de fictie construeren die lezers creëert, die de complexiteit van de stad 
verandert in iets leesbaars, die een ondoorzichtige beweeglijkheid omvormt tot 
een transparante tekst” (De Certeau, 1990, p. 2). Het weten daarentegen dat 
de wandelaar kenmerkt, is een weten dat zwijgt, dat “de vreugdevolle en stille 
ervaring van de kindertijd herbeleeft; het is, op een plek, anders zijn en naar het 
andere overgaan” (De Certeau, 1990, p. 13 – oorspronkelijke cursivering). 

Zowel op het schilderij van Caspar David Friedrich als in de tekst van Michel de 
Certeau wordt er minder getoond dan er te zien is. De wandelaars die het witte 
blad en het oneffen canvas bevolken – de voetgangers in de peilloze diepte van 
New York en de gentleman op de top van de overwonnen berg – promoveren 
zichzelf tot het centrum van het beeld. Het gebaar waarmee ze dat doen, daar 
zou de historisch pedagoog zich op moeten richten; de stilte van hun beweging. 
En ieder weet wat het gevaar is van een reisgids, hoe goedbedoeld en onver-
wacht de plekken ook zijn die erin beschreven worden, het begint al snel te 
functioneren als een magneet voor stemmen. 

Noot
1   Dit essay is een bijgestelde versie van een flink uit de kluiten gewassen bespreking van het 

boek: Rietveld-Van Wingerden, M., & Tijsseling, C. (2010). Ontplooiing door communicatie. 
Geschiedenis van het onderwijs aan doven en slechthorenden in Nederland. Leuven: Garant – 
ISBN 978-90-441-2608-2. 

  Ik ben de redactie van het tijdschrift Pedagogiek dankbaar voor de suggestie en de mogelijk-
heid deze review om te vormen tot een volwaardig essay. Ik wil graag ook Professor Jan 
Masschelein bedanken. Mede door het begeleiden van de studenten in de Jura en Tanger 
kon de idee ontstaan om het doen van historisch onderzoek te vergelijken met een wande-
ling, met het stappen op zich.

2  Voor een alternatieve benadering van het thema eenzaamheid in de geschiedenis van het 
onderwijs aan personen met een auditieve en visuele handicap verwijs ik graag naar mijn 
artikel: Verstraete, P. (2008). Savage solitude: The problematisation of disability at the turn 

of the eighteenth century. Paedagogica Historica, 45 (3), 269-289.
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