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COLUMN

wetenschap

Publieksgeschiedenis
Arjan Nobel

Of er nog vragen waren? Helemaal achterin schoot een
vinger omhoog. Hij stak direct van wal. "Waarom hier in
wroeten?" Een aantal jaar gelede11 stond er ook al in de
krant dat Maarten Luther de 95 stellingen niet had aan
geslagen. En nu bleek dat die beroemde laatste woorden
- mon Dieu, mon Dieu, ayez pitié de moi et de ce pauvre
peuple - misschien nooit hebben geklonken. Dat De
Zwijger wellicht zweeg. "Waarom zouden we dit eigenlijk
moeten weten?"
Op uitnodiging van de Erdee Media Groep (EMG) ver
zorgde de VCH vijf lezingen op de gezinsbeurs Wegwijs. Vijf
wetenschappers over vijf verschillende thema's. Onderwer
pen als Willem I en het terrorisme of 200 jaar Nederlands
Bijbelgenootschap, uitgelegd aan een breed publiek.
Daar stond ik dan, met de laatste woorden van Willem van
Oranje. Waren die nu feit, of toch fictie?
Het antwoord - dat we de geschiedenis ook in dit opzicht
recht moeten doen en dat de betekenis van Willem van
Oranje, indien hij de woorden niet heeft gesproken, er echt
niet minder van wordt leek de vragensteller niet echt te
bevredigen. Dat kon dan wel zo zijn, maar waarom waren
wetenschappers toch altijd bezig met het omverschoppen
van heilige huisjes? Welk doel zat daar achter?
Dit jaar bestaat de VCH 25 jaar. Ooit begonnen met
hooggestemde idealen, vastgelegd in een Program van
Uitgangspunten. Waardeloos? Zeker niet. Maar misschien
wel te veel gericht op het wetenschappelijke publiek. De
vraag tijdens de Wegwijsbeurs zette mij aan het denken.
Juist hier ligt een blijvende opdracht voor de VCH. Weten
schap toegankelijk maken voor een breed publiek. Vrij
van mythes en vooronderstellingen. Laten zien dat er een
verschil bestaat tussen beeldvorming en werkelijkheid.
Na aftoop van de lezing kwam er een aandachtige luiste
raar naar mij toe. Of Willem van Oranje die laatste woor
den had gesproken? Hij achtte het zeker niet onmogelijk.
Echter, in de huidige vorm vond hij ze wel erg "gepolijst".
Maar of ik wist dat er door een geschiedschrijver ook
werd gerept over een mislukte moordaanslag op de prins
in Zeeland? Dat wist ik niet. Er ontstond een geanimeerd
gesprek. Toen onze wegen scheidden, kreeg ik een ferme
handdruk. "Ik ben abonnee van Transparanr, riep mijn ge
sprekspartner nog. En weg was hij. Inderdaad, dat maakt
publieksgeschiedenis nu zo leuk.
Arjan Nobel is als docent verbonden aan de Universiteit
van Amsterdam. Hij is voorzitter van de Vereniging van
Christen-Historici.
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