een zigzaglijn van twee mm hoog. Met de bovenste groef vormt deze zigzaglijn een
aantal gelijkzijdige driehoekjes. De zigzaglijn is gedeeltelijk verdwenen en op
sommige andere plaatsen moeilijk te herkennen.
Rond elk pengaatje bevindt zich een ingekerfde cirkel, concentrisch met het pengaatje. Tussen de cirkels en de pengaatjes bevinden zich een aantal naar de pengaatjes toelopende kerfjes. Sluitend aan deze ingekerfde cirkel bevinden zich recht
onder de beide pengaatjes een tweetal verticale evenwijdige groeven die doorlopen
tot vlak boven de zigzagversiering. Tussen de beide verticale groeven zijn nog vaag
een aantal horizontale kerfjes zichtbaar. Zowel depirkelgroeven rond de pengaatjes
als de verticale kerfjes onder de pengaatjes zijn gedeeltelijk verdwenen. Van de
cirkelgroef rond het pengaatje tot de zigzaglijn is de lengte van de verticale groeven
resp. 11 mm en l O mm, de afstand tussen de beide groeven resp. l ,6 mm en 2, l mm.
s;..!'
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Parallellen en datering
De speerpunt heeft overeenkomsten met die uit'Zuid-Duitsland en Zwitserland. Dit
vooral vanwege de zigzagversiering, bestaande uit rechte lijnen, en niet uit curven,
wat meer kenmerkend is voor Noordeuropese importen (Butler, 1963. pp. 244-245).
De speerpunt uit Eindhoven mag dan ook beschouwd worden als een import van
Zuid-Duitsland of van de noordelijke uitlopers van de Alpen in Zwitserland en kan
gedateerd worden in de 9e eeuw v. Chr.
NICO ARTS
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WAAR WERD DE „EINDHOVENSE" SPEERPUNT GEVONDEN?
In alinea drie van voorgaand artikel zegt Nico Arts terecht: ,,Er zijn geen vondsten
bekend uit de directe omgeving van het Eindhovense gedeelte van het Eindhovens
Kanaal".
Uit de door hem aangehaalde mededeling van Jan van Poppel blijkt alleen dat de
betreffende speerpunt uit het Eindhovens Kanaal afkomstig is en dus niet noodzakelijk binnen de gemeentegrenzen van Eindhoven is gevonden. Ik zou eerder zeggen:
integendeel. Immers het Eindhovens Kanaal lag tot 1920 geheel buiten de gemeentegrenzen van Eindhoven en strekte zich uit vanaf een punt dicht bij de oostelijke
gemeentegrens (de haven) tot aan de Zuid-Willemsvaart ten zuiden van Helmond.
De speerpunt is dus zeker niet ontdekt binnen de voormalige gemeentegrenzen van
Eindhoven. Nico Arts heeft overigens gelijk als hij zegt dat er ook tot de huidige
158

oostgrens van Eindhoven geen aanduidingen zijn voor een, archeologisch gezien,
aannemelijke vindplaats.

Ten oosten van deze gemeentegrens is echter één plaats waar alle condities aanwezig
zijn als „gunstige" mogelijkheid voor het vinden van een bronzen speerpunt uit de
Late Bronstijd. Het Eindhovens Kanaal passeert namelijk een punt waar, midden in
het kanaal, de gemeentegrenzen van Geldrop, Mierlo en Nuenen samen komen. Dit
punt ligt juist ten zuiden van het Haneven (zie kaartje), waar, rond het midden van de
vorige eeuw en ook in het midden van deze eeuw, talrijke prehistorische vondsten
werden ontdekt, vanaf het Neolithicurn tot de Ijzertijd daterend (Beex 1969). Het
betreft twee stenen bijlen die samen met een bronzen bijl werden gevonden en die in
de literatuur per abuis' zijn vermeld onder de gemeente Gemert en wel bij het gehucht
Koks (Butler 1959, p. 292). In bovengenoemd artikel meen ik echter duidelijk te
hebben aangetoond dat dit moet zijn bij Coll op de Kolse Heide waarin ook het
Haneven ligt. Andere vondsten die rond het Haneven en het Gulbergven werden
ontdekt zijn urnen én andere voorwerpen die dateren vanaf de Midden-Bronstijd tot
in de Ijzertijd (Noordbrabants Museurn nr. 95 tot en met 102).
Op 1-4-1863 zond P. J. van Blarkom, Officier van Justitie te Eindhoven, een brief
aan Dr. C.R. Hermans van het Provinciaal Genootschap over deze vondsten'. Bij
deze brief was een situatieschets ingesloten die vrij goed op de huidige topografische
kaart kon worden overgebracht. Hermans vermeldt deze gegevens in zijn publicatie
van 1865 op p. 100 en 101 (Hermans 1865).
Rond de vijftiger jaren van deze eeuw bezocht ik de eigenaar van het gebied waarin
het Haneven ligt (Prof.Ir. B.O. Tellegen). Deze was in het bezit van urnen en
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urnscherven die bij de bouw van de woning en de aanleg van voetpaden op het terrein
waren gevonden en die in hoofdzaak uit de Late Bronstijd en Ijzertijd dateerden.
Van Blarkom tekende op zijn situatieschets ook de plaats van een viertal grafheuvels,
waarvan er mogelijk één of meer verdwenen zijn bij de ontgronding van een perceel
langs de oostzijde van de gemeentegrens op het grondgebied van de gemeente
Mierlo.
Als vindplaats van de „Eindhovense" bronzen speerpunt lijkt me een plaats in het
kanaal ten zuiden van het Haneven zeer aannemelijk. Als ik verder een keus zou
moeten maken uit de drie gemeenten die hier samenkomen dan zou ik een lichte
voorkeur hebben voor de gemeente Mierlo, omdat zich op het grondgebied van deze
gemeente de hoge zandrug voortzet waarop ook de grafheuvels en het umenveld bij
het Haneven zijn gelegen.
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EEN FLUIT?
In Brabants Heem 25, 1973, 69-71 is door ondergetekende een artikel gepubliceerd
over ,,een Romeins raadsel uit Eindhoven". Dit heeft betrekking op een fragment
van een merkwaardig,hoogst waarschijnlijk uit de Romeinse tijd daterend en aan één
zijde van een Latijnse inscriptie voorzien voorwerp van roodbruin aardewerk, dat in
1971 is ontdekt op de Heesterakkers in de noordoostelijke hoek van de gemeente
Eindhoven.
„Het ziet er naar uit dat de hierbij bekend gemaakte vondst uit de Heesterakkers
uniek is en voorlopig wel een raadsel zal blijven''. Zo luidt de slotzin van het artikel.
Intussen heeft de schrijver uit het buitenland enige reacties ontvangen. Een daarvan
lijkt van bijzonder belang te zijn voor de interpretatie van het geheimzinnige voorwerp. Ze is afkomstig van prof. dr. G. Ulbert, hoogleraar in de ProvinciaalRomeinse archeologie te München. Onder het opschrift „Des Ratsels Lösung?"
heeft hij in een brief, onder verwijzing naar een door hem in 1961 gepubliceerde
studie '), het vermoeden geuit dat het hier gaat om een miniatuur-pan(s) fluit (syrinx
offistula). De pansfluit behoort tot de bekendste muziekinstrumenten uil: de oudheid.
Zij zou uitgevonden zijn door de Griekse herdersgod Pan en bestaat uit een rij
evenwijdige -oorspronkelijk rieten -pijpjes van ongelijke lengte, die meestal slechts
aan één kant open zijn en die „aangeblazen" worden als een holle sleutel. Behalve
van riet zijn dergelijke fluiten ook uit ander materiaal vervaardigd, zoals hout, brons,
ivoor en aardewerk 2 ).
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