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Motie: zet Oss op de (pre)historische kaart.
De raad van de Gemeente Oss, in vergadering bijeen op 19-09-2019,

Constaterende dat:
- Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Van Engelshoven op 31 mei 2019 heeft
verzocht aan een in het leven geroepen commissie om de canon van Nederland te evalueren
en te herzien.
- De minister deze commissie heeft aangeraden meer aandacht te besteden aan "verhalen
en perspectieven van verschillende groepen in de samenleving".

- Er op dit moment slechts één canonvenster is dat direct betrekking heeft op de
provincie Noord-Brabant, namelijk Vincent van Gogh.
- Er op dit moment geen enkel canonvenster is dat direct betrekking heeft op de regio NoordOost Brabant.

Overwegende dat:
- Vorstengraf Oss een geschiedkundig bijzondere locatie is in de gemeente en de regio

Noord-Oost Brabant.
- Het prehistorische belang van Vorstengraf Oss gelijkwaardig is aan dat van de
Hunebedden, maar uit een andere belangrijke prehistorische periode afkomstig is.
- Vorstengraf Oss onlosmakelijk is verbonden met het kromzwaard, een unieke
prehistorische vondst.
- De oproep van de Minister Van Engelshoven om de canon meer diversiteit te geven niet
alleen geïnterpreteerd zou moeten als diversiteit tussen mensen, maar ook op geografisch
vlak.
- Enkel aandacht te geven aan de Hunebedden de Nederlandse prehistorische
geschiedenis teniet doet.
- Het gebrek aan canonvensters dat betrekking heeft op de provincie Noord-Brabant en de
regio Noord-Oost Brabant met deze herziening kan worden hersteld.

Spreekt uit:
Dat gezien de voornoemde constateringen en overwegingen Vorstengraf Oss en het
kromzwaard een plaats verdienen in de nieuwe Nederlandse canon.

Besluit:
De griffie opdracht te geven om namens de Osse Raad deze motie te sturen aan Minister
Van Engelshoven en de commissie belast met de evaluatie en herziening van de canon,
teneinde de wens om het Vorstengraf van Oss en het kromzwaard toe te voegen aan de
Nederlandse canon kenbaar te maken.
En gaat over tot de orde van de dag,
Namens de CDA fractie,

Marivan Kil

