GLOBALE SCHETS VAN GEi,/IERTS PREHISTORIE

e meeste mensen, en dus ookdemeeste Gemertenaren, weten
omtrent de prehistorie van hun streek nagenoeg niets. De
meeste Nederlanders weten in dit verband alleen melding

te maken van de hunebedden in Drente envaagweet men zich iets
te herinneren van Bataven en Caninefaten. De belangstelling
voor de prehistorie, en daarmee samenhangend, voor de archeolo
gie neemt de laatste jaren gelukkig toe. Dank zii taltijke opgravingen en studies die in de afgelopen eeuw zijn verricht,
zijn we in staat binnen de prehistorie verschillende perioden
te onderscheiden zoals paleolithicum (oude-steentijd) n mesolithicum (midden-steentiJd), neolithicum (nieuwe steentijd),
bronstijd en ijzertijd. Elk van deze perioden kan weer worden
onderverdeeld en binnen elke periode of een deel daarvan kunnen weer diverse culturen voor komen.
Aal de hand van de hierboven beschreven onderverdeling in perioden en culturen zullen we de prehistorie van Gemert in het
kort beschrijven (1).
De oudste sporen van menselijke activiteit in Noordbrabant dateren uit het midden-paleotithicum, een periode die globaal
genomen samen valt met de eerste helft van de laatste ijstijd.
Archeologisch gezien is dit de tdd van de Neanderthaler, w&€Irvanrnaast andere werktuigen, verschillende vuistbijlen ziin
gevonden or&. te Bakel en Mil}. Dat er in die periode mensen
leefden op het grondgebied van de gemeente Gemert is niet be-

wezen, maar wel aannemelift sinds de vondst van een waarschijnlijk midden-paleolithische afslag uit Elsendorp, die dus v66r
+ 35.OOO v.Chr. werd gemaakt (2).
Na het midden-pateolithicum volgt het jong paleolithicum. uit
deze periode zijn wat het Nederlands grondgebied betreft drie
culturen bekend. Het gaat hierbij om mensen die zich hoofdzakelijk bezighielden met de jacht op rendieren. In Gemert zijn
daarvan tot nu toe geen sporen gevonden, echter uit llilheeze
zijn belangrijke vindplaatsen bekend van de zogenaamde Tjongercultuur. Het zal dan ook niet verwonderlijk zijn al.s t.z.t. ook
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te Gemert vondsten uit die periode gedaan zullen worden.
Het paleolithicum eindigt samen met de laatste ijstijd + 83OO
v.Chr. en tevens begint dan de archeologische periode die mesolithicum wordt genoemd.
Door het smelten van de ijskap steeg de zeespiegel en daarmee
de grondwaterstand zodaL gr"ote moerassen ontstonden zoals o.a.
in de Peel. Op de hogere gronden woonde de mesolithische mens.
Hij leefde van jagen vissen en het verzamelen van vruchten. Op
bijna aIIe hoge zandruggen in de buurt van water liet hij zijn
sporen achter in de vorm van talloze kleine vuursteensplinters.
Tot nu toe z[jn drie van zulke concentraties gevonden op Gemerts
gebied (3). Een nader onderzoek in de vorm van een opgraving
heeft echter nog niet plaatsgevonden.
Omstreeks 4OOO v.Chr. laat de archeoloog het mesolithicum ophouden. De periode die dan begint is het neolithicum. Een periode die gekenmerkt wordt door een geheel nieuwe bestaanswijze
nI. de landbouw.
Het proces waarbij de mens verandert van jager-visser-verzdmelaar tot landbouwer verloopt natuurlijk zeer geleidelijk, maar
de wijzigingen zijn zo drastisch dat men soms spreekt van de
neolithische revolutie. Behalve dat men akkerbouw en veeteelt
gaat bedrijven ontstaan ook vaste woonplaatsen en ontwikkelt
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kunst van het pottenbakken.
Er zijn op Nederrands gebied verschirlende neolithische curturen te onderseheiden. op Gemerts grondgebied hebben zich zeker
neorithische mensen opgehouden, hetgeen blijkt uit het feit
dat een tweetar gepolijste vuurstenen b{iren ziin gevonden (+).
Deze bijren werden waarschijnlijk tijdens het midden-neorithicum
(- 3OOO v.Chr.) gelmporteerdvanuit Belgii! of Zuid-Limburgrwaar
zich een belangrijke vuursteenindustrie naa ontwikkeld.
Neolithische nederzettingen en aardewerk zijn tot op heden niet
men de

gevonden.

Na het neolithicum begint de bronstijd die van + lsoo v.chr.
duurt tot + 7oo v.chr, De overgang van neorithicum naar bronstijd is echter geleiderijk en dus onduidelijk. Het meest kenmerkende van de bronstijd is natuurrijk het gebruik van brons
bij de fabricage van werktuigen en wapens. Andere kenmerken zijn
verschillende aardewerkvormen en de gewoonte om de doden
te begraven in grafheuvels (een gewoonte die overigens tijdens
het neolithicun ook aI voorkomt).
Gemertse vondsten uit de bronstijd zijn tot nu toe niet bekend.
wer is echter bekend dat in Erp komend van Gemert juist voorbij
de Aa meerdere grafheuvels lagen, die jammergenoeg in vroeger
dagen zijn vernield.

rn de late bronstijd verandert het grafritueer. voortaan zet
bij op zogenaamde urnenvelden. De dode wordt verbrand en de urn met as wordt bijgezet onder een klein zandheuveltje omgeven door een grepper. steeds werden nieuwe heuveltjes aangeregd en zo ontstond een urnenveld. Deze wijze van
begraven wordt ook gevorgd in de aansluitende ijzertijd ( van
+ 7OO v. Chr. tot omstreeks het jaar nul).
Uit deze laatste periode dateert een urn die op de Kranebraken
(Mortel) werd gevonden. Tijdens de opgraving die vorgde
echter geen tweede urn gevonr:len (S). O"t is eig ureemd alswerd
men
beseft dat de gevonden run juist afkomstig is Jit de urnenverdenperiode. Er zijn twee mogerijkheden. oitewet de
is
uniek oftewer er hebben meerdere urnen in de grondsituatie
gezeten of
ze bevinden zich er nog. fn ieder geval wijst zorn begraving
of
grafverd op de waarschijnrijkheid van een
nederzetting uit de
ijzertijd.
Met het aanbreken van de Romeinse tijd rond het jaar nur is
officieel de prehistorie voor Zuid-Nederland vo"orbij. rmmers
men de doden
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Julius Caesar heeft geschreven over een aantal Germaanse stammen waarvan men aanneemt dat ze in onze gebieden woonden. De
berichten zijn uiterst schaars en de interpretatie vaak aanvechtbaar, zodat we toch zijn aangewezen op archeologische
vondsten. Uit o.a. Keldonk en Erp zijn vondsten uit de Romeinse
tijd bekend en bewoning te Gemert in die periode liikt dus tot
de rnogelijkheden te behoren.
Dan breekt de tijd der volksverhuizingen aan en daarmee de middeleeuwen. Over de volksverhuizingen is erg weinig bekend wat
Nederland betreft en de meningen over de aard van de volksverhuizingen zijn tegenstrijdig. De archeologie zou hier meer licht
op kunnen werpen, ware het niet dat vondsten uit deze periode
nagenoeg ontbreken.
Na de volksverhuizingstijd begint de Frankische kolonisatie van
Nederland en daarmee de Merovingische tiid ( SOO-ZOO A.D. ) en
de Karolingische tijd (7OO-9OO).
De archeologie zou wat meer duideli.lkheld krnnerr vepschaffen
over. deze perioden, die voor de geschiederris erg belerngrljk zijtt
omdat juist itt deze perir-rden de meeste van de truidige gehucirten,
dorpen en steden zijr, ontstaan.
lrrcleologische vondsten uit. deae perioden zullea rlus in het algemeen juist gezttcttt m3eten worr-ler., op plaatsen lvaar zich nu de
gehuchten en dorpen bevinden. Dt,t zal- ook tle reden zijn da.t de
vondsten uit deze perioden erg schaars ziin., Intmers door de
aanwezige bebouwing is liet onrnogelijk om opgravirrgen te '''err'ichten en vc.rJer lrebbett veel bouh"werkzaamhedeu de sporen vil'n

vroegere activiteiten uitge'lsist.
!n
Tijclens de genoemde opgraving op rle Krar,ebraken zijn ech'ber:
(5).
riantal aardet{erks,:trerven tevonden uit de Iiaroli.ngische tiid
Iteze vondsten tonelt aall dat de Ifuanebnaken in die perj-ode reeds
als akker ingebruik was en rlat er dus ook bewoning in cle buurt

geweest moet zijn.
Een andere vonclst dic misschien uit deze periode afl;omstig ist
is een waterput irr de vorm van een uitgcholdc boomstam.
De vorrdst werd gedaan op de plaeLts waar' nu Dt:n Diirpel staat (:n
hij is nog steeds ter bezichtigen op [et gemeentearchief. Ondat
aardewerksche.rven ontbrakeri is het echter niet duiCelijk hoe
oud de p.rt is. Het is ook nrogeliik ital hij dateerl, uit de latere
middeleeuwen (6).

Jan T:immers
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NOTEN:

(t) voor dit artikeL ia veelwldig g€bruik geoaakt van Dr.G.J.ververs (red.),
_ Noord-Brabant io pre- en protohiatorie, Oo8terhout 1gZS.
(2)
P.Dijkstra en A.v.d.Iee, Enkere oud- en nidden paleorithische vondsten uit
.(5) Noord-Brabant, Brabanta lleeo Jrg.glr 19?9, b12.111.
Voor tuee van deze concentratiea zie:
G.Beex, Ceoertr Nieursbulletin KNOB 1922 + Sg.
De derde concentratie ia recent gevonden en nog oiet gepubliceerd.
(+) Voor 66n van deze ziet Nieursbulietin KNOB 1956 + S?." '
De andere vondat iB nog niet officieel gemeld.
(5) Zoals btijkt uit het opgravingBrapport van Dr.Moddernan. Zie ook:
Archeologisch I{leuue 1956 kol.19S.

(6) G.Beex, Gerert, Nieursbulletin

IO{08 19?2

+ 58.
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