Boekbespreking

Bossche Canon
29 vensters op het verleden

Theo Cuijpers

Ook Den Bosch heeft nu zijn Canon. Na Tilburg,
Breda, Eindhoven en Oss kon en wilde Den Bosch
niet achterblijven.

Overal hebben ze het een beetje anders gedaan.
In Oss werd er eerst een voorlopige Canon geschreven, waar iedereen dan op kon reageren. Hoe
democratisch. In Den Bosch zijn de mensen die er
verstand van hebben bij elkaar gezet en dat heeft zo
zijn voordelen. Zestien kenners van de Bossche
geschiedenis hebben een of meer vensters geschreven. Hoe de vensters zijn gekozen, is niet duidelijk.
Er blijkt niets van een uitgebreide discussie over de
keuze van de vensters en dat lijkt me heel terecht.
Groot voordeel is dat mensen die van iets heel veel
weten, vaak wel heel kort en bondig het belangrijkste op papier kunnen zetten, en dat hebben ze in de
‘Bossche Canon’ gedaan. Zo is de Canon een handige en beknopte inleiding geworden op de geschiedenis van Den Bosch, niet meer, maar ook niet minder. De teksten zijn kort en bondig en per venster
nooit langer dan een pagina. Dat mocht en kon niet,
omdat deze Canon zich verder positief kenmerkt
door het stramien. Voor elk venster wordt een dubbele pagina gebruikt. Op de linker staan steeds een
aantal afbeeldingen en rechts de tekst, verdeeld in
een korte introductietekst in een groter lettertype en
daaronder de nadere uitleg, zoals in een krant.
Rechts van de tekst is een kolom vrijgemaakt voor
toertips, literatuur en websites. Bij de toertips wordt
verwezen naar nummers op een kaart van de binnenstad van Den Bosch voor in het boek. Opvallend
daarbij is dat er 39 verschillende toertips zijn, waarvan slechts 6 buiten het gebied van de binnenstad,
waarmee nog eens duidelijk is gemaakt hoezeer
geschiedenis en binnenstad met elkaar vereenzelvigd (moeten) worden. De doelgroep omvat volgens

het verder nietszeggende ‘Woord vooraf’ van de burgemeester alle inwoners van de stad. Dat is nogal
wat. Onderwijs en scholen worden niet met name
genoemd. In Tilburg wordt bij bepaalde vensters in
de Canon lesmateriaal gemaakt, zowel voor basisals voor voortgezet onderwijs, zoals over de fraters
van Tilburg en koning Willem ii. Dat zou met de
‘Bossche Canon’ ook prima kunnen. Misschien
wordt dan van de ambitie om alle inwoners met de
Canon te bereiken iets meer waargemaakt. ■■■■■■■■■
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