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Motie: Zet Oss op de (pre) historische kaart
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Geachte mevrouw van Engelshoven,

In de vergadering van 19-09-2019 van de gemeenteraad van Oss werd de motie "Zet Oss op
de (pre) historische kaart" unaniem aangenomen. Naar aanleiding van deze motie schrijf ik u.
De motie vindt u in bijlage 1.

Waartoe besloot de gemeenteraad van Oss?
De Raadsgriffie kreeg de opdracht om namens de gemeenteraad de motie aan u en de
commissie die belast is met de evaluatie en herziening van de canon te sturen. Dit met als
doel de wens bij u en de commissie kenbaar te maken om het Vorstengraf van Oss en het
kromgesmeed zwaard toe te voegen aan de Nederlandse canon.

Andere betrokken partners
De gemeenteraad stemde in met het voorstel van de wethouder om partners te zoeken die

het Osse initiatief willen ondersteunen om daarmee meer draagvlak te creëren. De gemeente
Oss werkte de aangenomen motie verder uit en kwam met een voorstel (zie bijlage 2) wat

door de volgende organisaties wordt ondersteund:
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Rijksmuseum van Oudheden (Leiden),
Universiteit Leiden (Faculteit der Archeologie),
ProvincieNoord-Brabant,
Gemeente Uden,
Gemeente Wijchen,

Volgvel
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Stadsarchief Oss,
Stichting Archeologie Maasland,
Stichting Vorstengraf Oss en
de werkgroep archeologie Oss.

Samen komen wij met het verzoek om in de Nederlandse canon een venster op te nemen over

prehistorische grafmonumenten met als icoon het vorstengraf van Oss. Dit voegt zowel een
tweede prehistorisch venster toe als een bredere geografische spreiding van de vensters over
Nederland. In bijlage 2 leest u de verdere inhoudelijke achtergrond van ons verzoek en de
bereidheid van de partners om hierin bij te dragen.
De prehistorische grafmonumenten met het Vorstengraf van Oss als icoon verdienen wat ons

betreft een plaats in de nieuwe Nederlandse canon.
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Bijlage
Motie: Zet Oss op de (pre) historische kaart
Voorstel alternatief venster in Canon van Nederland: Prehistorische grafmonumenten

