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In tle nieuwe Semeêntegids van Gemert zijn onder de kop rrce-

..ni"a.rri. va.i Gemert in het kort rtelf regels genijd aan de

A;;;i;; prrehistorie. Enige opmerkingen- -hierover 
zijn op

;;;;ï;";.. De vermelde lustt'ètt= ziil,alremlar ontleend aan

á""op-g"t"i"s op tle lkaneniraken in 1956'Daar<loor is het over'

,i.nï".r.t""'.ra.ir compleet. ver'ler ziin de wer vermelde zaken

niet allenaal juist weergegeven'
óp a. "e"stu 

piaats worát vermeld clat de oudste bewonings-

.-p.t""-"it de gemeente Genert aangetroffen werden op tle lfta-
;;;;;.". Dit is niet helernaal juist' Tii'tens de opgraving

op-a. f"*"U.aken zi jn geen bewoningssporen aangetrof f en'

iËt- g".,orra"., nesolithis;h materiaalá), de gevonden urn en de

;;;.;;" sporen naken bewoning of verblijf in ile naaste on-

;;;i;Ë ";i waarschiinliik maL net zijn geen- nederzettinss-
Ëpot"i. De oudste .po""á t'u" tlergelijke aard zijn overigens

niet pevonden op tle lftanebraken máar óp rte Vossenberg (Els-
'""á".ij' Ëï*áát;;.;-"tt het mitl<len pateótittric'm ( 1)'

Vonalsten uit het mesolithicun zijn niet alleen bij de aI ge-

"."iá"- opg.."ing op de Ibanebrakán gevonden ' 
maar verspreid

o"""-"""- áo.t lebietl binnen de gemeente C'enert ' Àfgelopen

winter zijn op een aantat plaatsen vuursteenafslagen gevon-

ilen, onaát ait geen werktuigen zijn is het noeiliik net ze-

X."it.ia te zeggen of ze dateren uit het nesolithicumt maar

waarsctri;nfi;i-it ait wel. Daarmee is het aantal plaatsen -in
á" s".".it" áemert waar rnesolithisch nateriaal is gevondên

toêgenonen tot ruim tien.
Verder wordt in ale geneêntegids vermeld ttat ile urn die op de

n"*áb""f.." wertl geionilen eàn Deverel urn zou zijn' De naam

il""r"f urn, ilie intleenil is aan een Engels urntype' is ech-

-44-



ter verouderd. Deze urnen dateren uit tle bronstiid en wor'lên

i".""".."àrs al naar gerang nun vorn en_ versiering aangetluitl

;:ïiilïil;'-t",-oi*""ïein-urn of Laren-urn (2)' De se-

vonden urn is echter een urn van het Harpstedt-type en ila-

teert uit de vroege iizertijd ( + 5oO voor Chr')'l{el is het

iiil ;;; "it áà Epe'á"i"À-Ë'uret6n-t:-u11.::.yÏebraken al

Ëeáert ae negende eeuw als ald(er lartl in gebrurK as'

Meer gegevens over Generts prehistorie kunnên gevonden ïÍor-

Ë"" ri-iát artikel in c."*.rïs ueem (1) waarnaar hierboven al

wertl verwezen.
ó"""fe""t r{Íil ik van de gelegênheia ryU1yit naken oÍr een

;;;:l; het senoemde "itLËr 
te herÀtellen' rn ttat artikel

staat vernêltl tlat er op Cemerts gebietl. twee neolithische

bijlen gevontlen zouden ziln, terrvili er tot. nu toe slechts

66n bekencl is, artom=tiÀ"vatt de vássenberg te Elsendorp' De

;;";;;;; """'het stur<1!-in áe semeentegitt- is tlus niet tle

enige die fouten maakt '

ODmerkinaen redaktie.

In de nieuwe gemeentêgids van C.enert (april 198O) staan nog

""r, 
gtoot aanial oniuistheden neer vermeld' Indien de auteur

""" Ë."".ta artikel ile literatuur vaÍl tle laatste jaren en cle

Heerniuntlelc ing geraatlpleegtl hatl, hatl tlit voorkomên kunnen

worden. Uii voelen ons daaron genoodzaakt in een volgentl Ge-

merts Heen hierop nader terug te komèn '
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