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ffi
i.u:"_"orig numner van Generts Heem werd al aaagekontliN lál died dat ook ovêr de vondsten uit
de jonge steentijd
S4S (nóofitfti"rrr) gl..fr".rreo zou worden. Het neoLithicum
begon in onze streek omstreeks 6O0O jaar geleden en duurde
tot circa 15OO v. Chr.. De archeologen latÀn het neolithicun
beginnen op het moment dat er sprake is van het bedrjjven van
landbouw. In de periode v66r het neolithicum, het rnesolithi_
cum, leefde de mens uitsluitend van het verzarnelen van wilde
vruchten en gewassen en van de jacht en visserij. Van het
neolithicun in Noord-Brabant is helaas tot op heden erg wei_
nig bekend. Tot nu toe is er geen enkele duiaelijke neoli_
thische nederzetting aangetroffen. Uit rte laatste fase van
het neolithicurn zijn wel een rertelijk groot aantal grafheu_
vels bekend en verder kennen we een beÁoorlijk aantaL vuur_
stenen bijlen.
In de periode ná het neolithicum, de bronstijd, werden naast
stenen werktuigen door sonÍnigen ook bronzen voorwerpen

ge_

bruikt. Zeker in het begin van de bronstijcl zullen bronáen
voorwerpen echter meer een statussyÍnbool vornen voor d.e 1o_
kale êlite dan dat zê echt als rverktuig gebruikt werden. Dit
is een reden waaron we in een aantal ger.ailen niet met zeker_
heid kunnen zeggen of eên stenen werktuig uit het neolithi_
cum of uit de bronstijd dateert. Al net aI is het neolithicurn
in Noord-Brabant een erg onduiclelijke perioile, waar we gr aag
meer van zouden weten. Wat Gemert betreft is de sitratie - nog
erger dan in de meeste buurgemeenten, lÍaa:r toch nog een aantal sprekende vondsten zijn gedaan.
In totaal kennen we drie neolithische stukken uit Gernert.
Het zijn een neolithische bijl, een pijlpunt en een splinter
van een geslepen bijl. Eerst maar de bijl omdat die al zo
Iarrg geteden gevonden nerd en omclat het volgens cleskundigen
zorn rrfraai exenplaar rt is.

Omstreeks 1935 h.erd op de Vossenberg onder Elsenalorp tijdens
ploegwerkzaarnheden een r"uurstenen bijl gevonalen. I{ie pràcies
de vinder is, is onbekend maar cle bijl kr*am in iecler geval
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terecht bij cle beitrijfsleider van het landgoetl de Vossenberg,
de heer A. Bournan. De bedriifsleider gaf de vondst vervolgens
door aan tle eigenaar van het lantlgoed de heer A. Robbé-Gros-
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ElDe aÍrdere twee stukken werden gevonden door Peter van
'le
sen op Esdonk in 1980 respektieveliik 1981. De ene is een
splinter van een neolithische bijl van het type zoals ook op
dè Vossenberg werd gevonden. Dit kan worden afgeleid uit het
feit dat 66n kant van de splinter een geslepen oppervlak
heeft en dus een fra$nent van een geslepen bijl of eventueeL
van een geslepen beitel moet ziin. Misschien wordt de rest
van het werktuig ook nog eens teruggevonden.
Het tweede stuk is een kleine piilpuntr driehoekig van vorm
en aan beide zi jtlen heel fijn bewerkt orn hem glad en dun te
rnaken. In het gebruikelijke vakjargon spreekt rnen in zorn
geval van tweezijdige oppervlakte-retouche. De pijlpunten

werden aan het eintl van een houten schacht bevestigd door de
schacht een stukie open te splijten en vervolgens de pijlpunt er in te klerunen en va-st te maken. De pijlpunt is te
bezichtigen in een van de vitrines op de HeeÍnkamer.
In ouderó publikaties van vindplaatsen van vuurstenen bijlen
wordt bovendien vermeld dat er op Koks te Gemert nog een
tweetal vuurstenen bijlen gevonalen zouden ziin sanen met een
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bronzen bijl (2). Het gaat hierbij echter om vondsten uit Nuenen en we1 van de Kolse Hoeve. Dus niet van de Kokse Hoeve.
Hermans ilie destÈd,s .verbondên was aan het Noord-Brabants Ínu-

seurn geeft wel als vindplaats Nuenen op (3).
Tenslotte wil ik nog vernelden dat mij meerdere geruchten bekend zijn over vondsten van stenen rrspeerpuntenrr en lvuistbijlenrr, maar tot nu toe is het bij ttie geruchten gebleven.

Misschien is dit artikel een aanleiding om eventuele vondsten alsnog te laten registreren.

NOTE'{ r

(1) l'loDdelinge mededeling door A. llobb6-(iroskanp. Zie voor hct landgocd ook:
Ilet Couden Dorpr Sjang lloeymakers, nlsendorp 1976.
(2) Uct nane de publikaties van llutlcr o.a, J.J. ljutlcr, Ncdclland in de
bronstijd, llaarlen 1979, paAina 3tl.
(3) Volgens de opgave var de llijksdienst voor hct Ou{Urcrdkundi €i Bo(lcrron(lcrzock.
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