MESOLITISCHE VOllDSTEli

IN

GEli,lERT

door Jan T inrners

het paleolithicum of oude-stêenti j tl, die in het vo..
ffi"
)EA\FiriS nunmer van Gemerts lleem werd besproken, volgt de
&l$Sriá0""-steentijtl of het mesolithicun. Dit is ous oe periode direct na de laatste ijstijd. Wat Noord-Brabant betreft
beslaat het nesolithicum de jaren tussen 830O v. Chr. en 4OOO
v. Chr. (1). De kl irnaatsverbeter ing aan het einde van de ijstijd had een drietal grote gevolgen die het leven van d.e mens
tijdens de nidden-steent i j d hebben bepaald. Op de eerste
plaats wijzigde zich de plantenwereld van een toendra-landschap met $einlg vegetatie via een open landschap met berken
en dennen naar eên troerwoudrr van loofbonen net diverse vennen en meren. De dierenwereld veranderde natuurlijk mee. De
pooldieren zoals het rendier vertrokken naar het noorden en
daarvoor in de plaats kwanen dieren zoals lrild zwijn en bruine beer, terwijl zich ook allerlei vis- en vogelsoorten vestigden. De derde betangr"ijkste wijziging betreft het stijgen
van de zeespiegel met neer dan 1OO rn, veroorzaakt cloor het
smelten van de ijsbedekking. De Noordzee, die aanvankelijk
droog lag, liep vol en de bevolking was genooclzaakt . zich
Iangzaam terug te trekken. Voor het peelgebied en ongeving
is er nog een belangrijk feit te melden. Immers tijdens hei
mesolithicum ontstond daar de veengroei die de peel zo be_
roemd gemaakt heeft. Ten gevolge van de veengroei raa-kte de
Peel langzaam ontvolkt. De bewoners vart dit gebied uristen
zich aan al deze veranderingen goed aan te pàssen. [Iet was
nu iÍuners niêt meer nodig net de rendieren mee te trekken,
naar rnen leefde nog steeds van de jacht en langzameÍ.hand ook
van de visvangst en het verzamelen van vruchten. De stenen
werktuigen zijn opvallenil veel kleiner dan uit de voorafgaande
periode en ze worden stêeds geper l.ec t i oneer der en Sespccia_
liseerder" De Ínensen leefden in g,r-oepen die varieerrlen van
15 tot 5() personen. Zotn groep hacl àjn eiÍ{en
.jachtgebietl wat
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zij exploiteerden door jaarliiks volgens een vast stra$ien
langs een aantal bas iskanpen te trekken. Vanuit tlie grote
basiskampên trokken verschillende groepen dan weer rond en
legden kleinere bivakplaatsen aan of bleven sons een heel
seizoen in êen kleiner kampement wonen. De grote nederzettingen hebben afnetingen van geniddeld 3Om x 2Om, de kleine.. ár * 4rn en de kleinste bivak-kampen zijn gemiddeld 3m x
2.5rn (2). Dat tler gelijke nederzettingen in Gemert bestaan en'l
of bestaan hebben is zeker naar er zljn tot op heden geen opgravingen geweest zodat we niet weten met wat voor soort
kaÍnpementen we te doen hêbben.
En zijn verschillende soorten vondsten in Gemert gedaan die
,.erbaid houden net het rnesolithicum' De eerste soort onvat
losse vondsten. Het gaat hierbij om 66n enkele
à"""g;"."*a.
van vuursteen of eventueel een werktuig' In het algeafsla!
of hij
r..r, Ë.n van een dergelijke vondst niet gezegd wordenvondsten
uit het mesolithicun datèert, voor de meeste losse
te Gemert is tlit wel waarschijnlijk' Op tle tweede plaats zegt
een losse vondst op zichzelf niet zovêel' IIet is iÍnrners heel
de oorspronkelijke
óieA moeefiik dat zotn vontl'st niet opvan
is aangehii
dat
naar
itaats iera- aangetroffen ' gebeurd zijn doorelders
van het
middel
bi;voorbeeltl
voerd. Dit kan
systeen van tle plággenbemest ing r waarbij op bepaalde plaatsen
pïtgg"r, werden lesióten t.b.v. de nestproduktie' Samen met
àie--ptaggen kunnen vuursteenafs lagen op die manier worden
.,"r.p".iá. wanneer ook na herhaalde zoekacties niet neer afslagln of werktuigen worden aangetroffen is een dergelijke
losÀe vondst niet erg waardevol. Een aantal van 'tergeliike
losse vondsten is gedaan op het gebied tussen Boekent en
Milschot. Een tweetal is gevonden op Koks, 66n op Esdonk'
twee op tle Ihanebrahen en 66n langs de Peelse Loop oostelijk
van ïlolfsbosch.
Bij de tweede soort vondsten gaat het on meerdere stukken die
ii ile onmiddelijke nabdhe itl van elkaar ziin aangetroffen' llen
spreekt dan van een concentratie van afslagen en werktuigen'
n vontlstconcentrat ie betekent in het algeneen de aanwezig-

heid van (de resten van) een nederzetting' Itiat voor soort
nederzetting is alleen te bepalen als er ter Plaatse een opgraving plaàts zou vinden. Over igens zou de oorspronkêliike
nèa". r.tl ittg"plattegrontl in zorn geval nog aanwezig Ínoeten
zijn. Aan tle hand van de vondsten die aan de oppervLahfe wordJn aangetroffen is vaak niêt met zekerheid te zeggen uit
welke tiid ze dateren. Dit kan wel als voorwerpen worden aangetroffJn die typerencl zijn voor de betreffende periode' llen
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spreekt in zorn geval van giaLsartefacten. Ulat het nesolithicurn betreft is er nog een nogelijkheid. Alleen in deze periode werden er ,werktuigen genaakt van een bêpaal.d gesteente
dat bekend staat aLs kwartsiet van l{omnerson. In Gemert werden in een aantal concentraties stukken aangetroffen van
l{omrnersonkwarts iet zodat we zeker weten . dat we net nêsolithische concentraties te doên hebben. Van de overige concentraties kunnen we hoogstens zeggen dat ze waarschijnlijk in
het nesolithicurn thuishoren. De volgende mesolithische concentrat i.es werden aangetroffen:
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oostelijk van de Esdonkse kapel.
vinder: Peter v.d. Elsen, depot: Hêenkundekrin6.
Esdonk,

nesol i thisch.
Op dezelfde plaats uerd een neolithische

troffen.
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2. Bsdonk' oosteliik van de Esdonkse kapel '
vintler: Peter v.d. Elsen' depot: Heemkundekring'
waarschi jnli jk mesolithisch.
3. Esdonk, oosteliik van de Esdonksê kapel'
vinder: Peter v.d. Elsen, depot: lleemkundekr ing '
waarschi.inli ik mesot ithisch.
4- Esdonk! Ser j-s.
vinder: Peter v.tt. Elsen, depot: Heemkundekring'
waarschi jnli jk Ínesol ithisch.
5. U itbreitlíngsplan Paashoef, Lodderilijk'
vinder: Jan Tinmers, depot: Heemkundekring'
waarschi jnli jk mesolithisch.
6. U itbre itlingsplan Paashoef' Lodderdiik'
vindêr: Jan TiÍímersr depot: Heemkundekr ing '
waarschiinliik nesolithisch.
?. U itbreirlingsplan Paashoêf, Heytsveld'
vinder: Jan Tirruners, depot: Heenkundekring'

waarschi inliik mesolithisch.
8. Daalhorst' zuidelijk van de Leygraaf'
vinder: P. Derks ' depot! iden.
mesolithisch (4).
9. Daalhorst' zuidelijk van de Leygraaf'
vinder: Jan TiÍnners t depot: Heenkuntlelsing'
waarschiinliik Íreso l ithisch.
10. Hoge ltuanebraken, noortleliik van de Leygraaf'

vinder: P, Derks. dePot: idem.
mesolithisch (5).
11. Hoge lkanebraken, noordeliik van de Leygraaf'
vindêr: Modderman, depot: onbekend'
mesolithisch (6).
12. Hoge l(ranebraken t noordeliik van de Leygraaf'
vlnder: Jan Tiruners, depot: Ileenkundekr ing'
waarschi jnli jk rnesolithisch (7).
13. Peelse Lóop, ter hoogte van de Rooye-lloefsedi jk'
vinder: Jan Timners, depot: Ileemkundekr ing'
waarschi jnli jk mesolithisch.
14. Mortelt Zwarte water.
vinder : Jan TiíÍnners, depot: Heemkundels'ing'
waarschi jnl i jk

nesolittlisch.

ie t h'aarop
)e nummering kont overêen net het overzichtskaart
en
paleolithiÉche
van
í. ri"áiÁrt" i á"halve ook de vinalplaatsen
van
beschrijving
De
neolithische vondst,en zijn weergegeven'
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de paleolithische vondsten kunt u vinden in het vorig nuÍnner
van Gemerts Heen (3). Op tle neolithische vondsten hopen we
een volgende keer terug te komen (8).
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-Verledên Land, J. Blo€f,êÍs, L. Louve Koolnans, H, Sarfatij,
AEterdan 194t.

3, J. Tioners, Paleolithische vondsten ir Geoert, Gêrcrts Heeh' jrg. 25,
1943, n!. 2, blz. 31 e.v,
4. Nieuvsbulletin ICIOB 197Ê, koloE 54,
6. Naar aarlêidiD8 vêr êen urnvonalst op de Kranêbráken !e.d een kleine
opgravin8 verricht door ltoddernan in 1956 raarbij mesolithisch
natêriaal rcrd aargetroffên.
7, De vonilsten 10, 11 en 12 terden naSenoeg op dezelfde plaats aangetroffen en kuMen risschiêo een Aehêel vorren,
a. êt dank aan Nico Árts, diè de vonalsten detêrmineeÍde.
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