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verslag van de excursle aan d.e tentoonster-l1ngen' 'lDe G1ld.e Viert,l te rs-HertotÀnUoscn enrrvan steentijd',t'ot Brabantse Muts" ie Èi"it-oàío"-
rode r op zónd:ag 30 augustus 196+

Op zondag 30 augustus 1964 bracht onze kringeen bezoek a3l. bovengenoernde tentoonstel_ringen. "
De belangstelling (ca. 20 personen) rqas voldoen-de om een kleln bus je van áe EHAD Íe vul_len.
G_eluk\ig-was het weer zo goed en d"e stemn'r1ng ock.A1l-e deelnemers, waarondei ook onze burgemeesteren _e_chtgenote, hebben zeer genoten van de tentoon-stelling 1n Den 30sch, waar, waar" ook voorwerpenvan de Gemertse schuttersgilden. te z'-e'. waren.ze sloegen daar geen gek figuur" ïn st.oedenr:ode
werden we op_de bekende gemóedelijke wi jze ont-vangen door de voorzitter van de ioude frijheid,,die ons rondleidde_ op ztJn tentoonstelling"i"-huthistorische kasteel rHenkenshage"" Wat hiór doo-r.-_
^een $oodgewone heemkunde kriíg-bijeen was ge_=-='-.bracht grenst aan het ongeloottijË""

le prehistotlsche vondsten uit d.e middwn_steentljd (ca. 6000 voor christus) waren hler opzeer instructieve en duidelijke manler ultgest.id,zod'at ook de niet-archeoloog-er wljs uit kon wor-den,1etswa!op.andereexpósities"noga1eenS
vergeten wordt" vooral de áames haddei veel be-langstelling voor d,e Brabantse (en Belgiscrre ) 

-
mut s en.
91"" ]<ring mag- gerust jaloers zí7n op hetgeenhler !ri.en gebracht j-À. Een groót dèel. i5 zerfselgend.om van de Oude Vri jheidl

Na bezichtisino \rern Ás tentoostelling leiddede heer 
""" e";;iï ;{; Jona srot Donmelrode, datdoor hem gerestailreerd is. Hij heeft hierover ditjaar ook reeds 

""_1,lezing gegeven met ii;hi;;"i;;"voor onze leden. l{ij warèn-dus niet rreíem;;i-;;*"r'onbekend terrei-n. Jàmmer dat rr"t-!"n"""tebestuurvan sint ,edenrode het slot nlet ïilÀ;; meer wil
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ópenstellen voor het publiek.
Itra afloop werd. de dag besloten in
van de 0ude Vrijheid aan de Markt.
$e mens versterkt te hebben, werd
ianvaard, Aankomst te Geruer* cà.
,

De secretaris

de rrstamkroegtt
Na de inwendl-

de thuisrei-s
21.J0 uur'

W.J.Vog

yElE_Eg guEu_ gE I€!E{_ :: . ::
Het was een goede gedachte van het bestuurvanrrDe Kommanderli Gemert. om'd.e mobiele tentóorr-stelling van het centraal Noord-Brabants Museum :

over de prehistorle van zuid-Nederrand naar Ge-mert te halen. Dit gebeurde eind januari van dit
Jaat.

Er 1s zelden een tentooetelling geweest,
waarnaar ik zo benieuwd. was, waarvafr ik zo góno- ,tenhebenwaa.rove.rikzotevred.enwasa1sóe""
expositlg. 
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0p overzíchteli_ jke wi j ze werd de gehe_

Je_geschiedenis van d_atgene, wat-we rult de [rondhalenrrr voorgesteld. Het waren niet aIleen dó
voorwerpen dle we te zj-en kregen, maar ook kaar-te.n met het verspreidingsgebiód van de rea11a eneen soort maquettes, die in één o.ogopslag datge_ne ded.en zien, waarvan we anders aóoi" m,iíoer ïanenkele blad ztjden tekst nog nauwelijks een voor-stelling kunnen maken.

Irijninteresse glng speciaar uit naar d.e tiid
{.f rendierjagers ltzoóO-f000 voor Christus), óó_dat zoals bekend, in Milheeze een vindplaató'rs
van-'deze cultuurperlode. A1 heeft de bêvolking
van de T jongelcultuur, waartoe d.e gevonden woón-plaats'van Mil-heeze wordt gerekendl niet tot deechte rendierjagers behoor{ (volgens de catalógus)
we hebben hier toch te doen met èen bewoning, à'1e'mldden 1n de rendierjagersperiode kan geplaá.ist
word'en. De, rendierjageis vórbleven in àe-winterin Nederland of no! ileer zuidelkljk en trokken1n de zomer naar het noorden tot aan de rand van


