
ópensteflen voor het publiek.
Itra afloop werd de dag besloten in
van de 0ude Vrijheld aan de Markt.
$e mens versterkt te hebben, werd
ganvaarcl , Aankomst te Gernert cë.,
t

De secretarls

de trstankroegtt
Na de inwendi-

de thulsreis
21 .3O uur'

W.J.Vos

YE !E -Eg !UEU- qE I€!ET- : : : :. :
Het was een goede gedaehte van het bestuurvan rrDe Kommand eri j Gernertrr om.d.e mobiele tentoon-stelling van het centraal Noord-Brabants Musá;;--:over de prehistorie van zuid-Nederland naar Ge-mert te hal-en. Dlt gebeurd.e:eind januarí van ditj aar.
Er 1s zel_den een tentoootelling geweest,

waarnaar ik zo benieuwd. was, waarvafr irr zo góno- ,ten heb en waarover ik zo tevred.en was a1s dezeexposit-rg. 
_ 
0p overzichteli jke wi j ze werd. de gehe_

Le_ geschledenis van d?tgenè, wat 
-we rult de lronAha].enil, voorgestel"d. Het waren niet alleen dó

voorwerpen dle we te zíen kregen, maar ook kaar-ten met het verspreidingsgebied van de realla eneen soort maquettes, die in één oogopslag datge_ne deden zien, waarvan we and.ers aóoi niaoel ianenkele blad zijden tekst nog nauwelijks een voor-stelling kunnen maken.
- l'lijninteresse glng speciaal uit naar de tiid
{"f rendierjagers (iZOóO-SOOO voor Christus), ó;:dat zoals bekend, 1n Milheeze een vindnlaató'rs
van-'d.eze cultuurperiode, A1 heeft de bèvolking
vpn de f jongeqcultuur, waartoe de gevond.en woón_plaats'van Mllheeze wordt gerekend.l niet tot deechte rendlerjagers behoorÍ (volgens de catalogus)
we hebben hier toch te doen met àen bewoning, die'mldden 1n de rendierjagersperiod.e kan geplaáÍst
word.en. De, rendierjageis vèrbl-even 1n à'e-wlnterin Nederland of nog meer zuidelhijk en trokken1n de zoner naar het noorden tot aan de rand van



de ijskap. Kortgeleden was ik zo gelukkig een
Lezing net llchtbeel-den bi$ te wonén over=d:;Eskino-cultuur, zoals die thans nog bestaat in
Noord-Anerlka.'De overeenkomst was treffend.
Dezel-fde soort hutten, dezel-fde, huidbewerking,
mogelijl: dezelfde methoden van jagen op de rón-dleren" De huidige woonplaats van d.e Èskimo'szaI nijns inzlens een duidelijke overeenkomst
vertonen met de toestand 1n onze streken in de
rendier jagersperiode. Zoals, bekend,, in Gernert
werden op de Hoge Kranebrake in de.Mortêf ïn
1956 een aantal vuursteensplnters'u1t d.e mldden-steentijd gevonden. 0p de tent,oonstelfing waren
ook een aantal van dit soort'voor,ï^rerpen, de zten,(ca. 5000 voor Christus).

Op dezel-fde l{ortelse vlnd.plaats trof nen
toen een urn aan uit de vroege ijzertijd ( ca.
600 voor Christus ) " Het genr[ik van urnen hangt
samen met de begrafenisgebruiken;,Di-verse soor-ten urnen waren te z7_en op de expositie" Het is
de grote verdienste van d,eze tentoonstelllng,
dat men alles in z:-1n verband leert zren. Máar
al- te vaak nog word.t een vond.st a1s een alleen-
staand iets beschouwd, terwijl de samenhang met
de herkonst uit eenbepaalde cultuur het voórhrslp
pas interessant maakt., ,:.

De catal-ogus álleen al- is een nuttlg,bezi-t.Het 1s niet een opsomming van aliesr-wat er tezten iF, maar een prettig leesbaar boekje over
de , prehistorle. Een bescÈri jving-,van de opgra-
vingqmethoden en d.e hulpwetensc[appen b1j-het
dateren van de vond.sten al_smed.e eèn fiteratuur-
opgave over de behandelde". onderwerpen vervolma-
ken dit geschrift van de hand van d.e heer G.Beex,
9i" op dit gebied reeds z:-Jr. Eporen heeft vei- '
dlend o

Nlets dan lof over
catal-ogfis.

de tentoonstelling en,
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M.A.van der l{ijst
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