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e oudste pêriode uit de prehistorie is de oude steen-
tijd, ook wel genoemd het paleolithicum. Deze period.e
duurt tot het einde van de laatste ijstijd, dat is on-

geveer 1O.@O jaax geleden. Het paleolithicum wordt door de
archeologen in drie perioden verdeeld: het oud-, het micklen-
en het jong-paleol ithicurn. Over het jong pateolithicun wil-
Ien we het nu niet hebben, ondat uit deze periode nog geen
vondsten uit Gernert bekend zijn. Op Esdonk werd 6én stukje
vuursteen gevondên dat rnisschien uit deze periode stamt rmaardat is tot op heden de enige aanwijzing dat er ook toen men-
sen op het grondgebied van Gemert rondliepen. l{at de periode
ervoor bêtreft, het oud-, en rnidden-paleol ithicun, is Gemert
echter beter vertegenwoordigd dan veel andere geneenten in
Noord Brabant. Terwijl in de directe orngeving aLleen een
vuistbijl uit Bakel, een vuistbijl uit Mill en een vuistbijl
uit Uden bekend zijn werden tot nu toe in Genert twee vond-sten uit die tijd gevonden. De informatie over deze twee
vondsten die hier besproken zullen worden werd voornamelijk
ontleend aan een tweêtal artikelen van pieter Dijkstra ór,
Anton van der Lee die de tr+ee vondsten bestudeerd hebben(f).
De eerste vondst betreft een afslag die op 21 januar i 19Zg
werd gevonden op de Vossenberg te Elsenclorp door de heer J.
Driessens uit Venlo (figuur f). Hoe oud hót stuk precies is
weten de deskundigen niet, Ínaar toch valt er wel iets overte zeggen. Op de Vossenberg komt een aardlaag aan de opper_vlakte die ontstaan is tijdens de eerste helft van de voor_laatste ijstijd (de zogenaancle Saale-ijstijd). .Dat betekentdat deze aardlaag, die door de geologen de iormatie van Veg_hel wordt genoemd, in ieder geval ouder is dan 160.OOO jaai.
orndat de vondst boven op die aardlaag werd aangetroffen is
de afslag dus jonger. Aa:l de vondst zelf is te zien dat hijal behoorlijk lang in de groncl gezeten moet hebben. De kleur
van dê buitenkant van de vondst is namelijk nogal veranderddoor inwerking van de bodeml ÍHet stuk vertoont een zwaxe
patinarr zeggen de deskundigen dan. Bovendien is er een in_
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tense rrsilicaglanstt aanwezig. Silicaglans is een glars alie
ontstaat tloordat tle oppervlalrte van de vuu_,:steen geoxideerrl
is. Zowel patina als silicaglans zijn verschijnselen die op
vuurs teenvondsten uit het jong-paleolithicun en latere peri_
oden naur+elijks voorkomen, dus de vondst moet wel oucler zijn
dan het j ong-paleol ithicum en ilat wil zegg€Ír ouder alan 3O.OOOjaar.
b zijn nog meer aanwijzingen. Behalve een aantal fijne
scheurtjes ên li.asjes die onder een microscoop goed zicht-
baar zijn. werden er beschadigingeil aangetroffe., die t.t g"_
volg moeten zi.in geweest van zogenaamde kryoturbatie. K"io-turbatie is een nogal hevige bodembeweging tlie kan ontstaanals de ondergrond diep beyroren is terr{rijl de bovenste lagen
afi{isselend dooien en weer belriezen. Ben dergelijk verschiin_
se1 kan alleen optreden in een ijstijd. Kortom de vondst isin ieder geval van v66r of ti,jdens de laatste ijstijcl.
Samenvattend kan gezegd worden dat het stuk gèdateerd kan
worden in de perioCe 160.000 - BO.OOO laar gelèden. Ilet meestwaarschijnlijk is dan dat het stuk is geproduceerd door een
Neanderthaler, een nenseffioort dat uitgestorven is naar tij_
dens tle laatste ijstijd in Europa veelvultlig voorl{,r.am.

De tweede vondst is ook een soort afslag. Orndat rte lengte
ervan veel groter is dan de breedte wordt het echter eenkling genoernd (figuur 2). Het stuk werd. gevonden door peter
van den Elsen in mêi 1981 iets ten oosten van de Dsdonkse ka_p"l. Volgens Pieter Dijkstra is de kling vervaarcligd door
middel van een techniek die in het mitl len-Acheuléen volledig
t+erd ontwikkeld. Het nidden-Acheul6en is de naan van een be_
paalde traditie bi,.i het vervaardigen van stenen werktuigen
die ongeveer 25O. OOO jaar geleden is ontstaan. De traditie

fia.1. Schets van een afsrae uit.cênert (windplaats Ersêndorp), daterend vantênmins te 35.OOO woor Christus.
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is genoemd naar de eerste vindplaats van dit soort werktui-g€n, nanelijk St-Ácheut in Noord-Fbanleijk. Ook het stÍrk van
Esdonk vêrtoont de spo.ren van een ijstijá zoals silicaglans
en_ beschadiging€n ten gevolge van kry;turbatie. 0p gronal
echter van het soort techniêk, vorn en traditie van de ge_bruikte vuursteenbewerking wordt aangenonen dat ile outlerdon
hoger is dan die van de afslag uit ElÁendorp. Dijkstra dênktin eerste instantie aan dê periode tussen 25O.OOO en lbO.OOOjaar geleden. Dat $il zeggen ile periode tlie voorafging áan
de ijsbedeld<ing van Noord-Nederlanrl tijdens ale Saale ijstijcl.
Daarnee behoort de vondst tot de oudste vondsten tot nu toeuit heel Nederlancl. In ieder geval is het de oudste vond,st
van _Genêrt en is hij te bezichtigen in een van de vitrinesop de Aeenkaner.

lofl:
TiT-over ae afslas uir ElsendorD:

l'l:|: l:T..",u- en niddenpàlêorithische vondsten uit Noord_Brabant.rrerêr ur.ltstrà en tnton van der Leet B.Àbalrts Heen1929, ff. J,pàA, ffi-114.
Over ile kling vaa Esdonkl
xiddên-Acheutéen vonitsten uit Nooril_oost B.àbart.Pietê. DijkEt.a, Dràbênts Heen 19a3, nr. 2, pàg.-98_1o1.

li8.2. Dê k1in6 van cemert.
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