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Column 
Geschiedenis is verhalen vertellen, zeiden de Grieken 
en Romeinen. Daar zit veel in, vind ik. Kijk maar 
naar de bijval voor Herman Pleij op de Avond van de 
Geschiedenis, 18 oktober jongstleden, en verder in de 
Week van de Geschiedenis het succes van de activitei- 
ten in het Provinciehuis en de Bouwloods, en van 
de Vaar- en Wandeltochten. Dat de geschiedenis- 
verhalen vaak het resultaat zijn van veel spit- en 
graafwerk, zowel letterlijk als figuurlijk, zie je er 
niet altijd aan af. Maar de echt goede verhalen zijn 
steeds gefundeerd op gedegen onderzoek. Daarom 
zij het nog maar eens gezegd: willen we de Bossche 
cultuurhistorie goed kunnen presenteren, dan is 
het belangrijk dat er ruimte en tijd geboden wordt 
voor dat historisch onderzoek. 
De Avond van de Geschiedenis liet verder zien dat het 
goed is om een afwisselend programma te bieden: 
een lezing, carnavalskrakers, een historische quiz en 
Bossche pop. De opkomst was groter dan verwacht. 
Wel jammer dat er, afgezien van de oudere-jongeren, 
zo weinig jeugd was. Dat gold eigenlijk voor de hele 
Week van de Geschiedenis, uitgezonderd 'De Dikke 
Hertog' in het Noordbrabants Museum. Oud-bewo- 
ner hertog Van Brunswijk-Wolfenbuttel moest twee 
leer zo vaak kinderen in 'zijn' gouvernement rond- 
leiden dan was voorzien. Kunnen we jongeren en- 
thousiast krijgen voor geschiedenis? 
Ik denk het wel. Misschien de scholen er meer bij 
betrekken? Dat zou toch moeten lninnen. Moeten we 
het landelijk initiatief volgen en een 'Bossche Canon' 
opstellen? Ik denk het niet. We lunnen beter het voor- 
beeld volgen van 'De Dikke Hertog': de jeugd binnen- 
halen op onze historische locaties en ze daar de ver- 
halen van de geschiedenis vertellen en laten meebele- 
ven. Lijkt me een mooie uitdaging voor de volgende 
Week van de Geschiedenis: een afwisselend program- 
ma dat geschiedenis verhaalt, aan oud en jong! 
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