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Laat-Middeleeuwse Das (Meles meles) teruggevonden

in Eindhoven

Theo de Jong

1. Inleiding

In drie maanden tijd werden

resten van funderingen van

kasteelmuren, waterput, to-

rens en dergelijke, welke soms

tot drie meter diepte nog in de

bodem aanwezig waren, vrij-

gelegd (figuur 1). Direct naast

de (gemiddeld 120 cm) dikke

kasteelmuren lagen de oor-

spronkelijke kasteelgrachten,

die destijds met afval en

slooppuin waren gevuld. In

deze kasteelgrachten werd een

enorme hoeveelheid archeolo-

gische materialen aangetrof-

fen, waarvan slechts een deel

kon worden verzameld (de

resterende delenbevinden zich

onder andere onder het huidi-

ge wegdek en het restaurant).
Naast produkten die door

mensen zijn gemaakt, zoals:

aardewerk potten, kannen en

kruiken, glas, schoenen, me-

talen voorwerpen en bouw-

materialen, werden resten van

voedsel en resten van planten

en dieren uit de natuurlijke

Archeologisch onderzoek van het

kasteel van Eindhoven, najaar
1990.

Foto: N. Arts.

In het najaar van 1990 vond, onder leiding van stadsar-

cheoloog drs. Nico Arts, in Eindhoven rond het restau-

rant ’Ravensdonk’ op de hoek Vestdijk of- Ten

Hagestraat een archeologisch onderzoek plaats naar de

resten van het kasteel dat daar tussen 1420 en 1675 heeft

gestaan.

Omwille van de bouw van het grootschalige project ’Heu-

velgalerie’ werd de, in archeologisch opzicht waardevolle,

bodem deels vergraven waardoor het bodemarchief zou

worden beschadigd of vernietigd. De bronbemaling voor

de bouwput zorgde voor een uitdroging van het terrein

waardoor met name organische materialen in de bodem

zouden vergaan.
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omgeving van het kasteel te-

ruggevonden, in de vorm van

zaden, vruchten, stukken

hout, botten en schelpen.

Van dieren werden, met name

uit de grachtvullingen, in to-

taal 19.062 resten verzameld

in de vorm van botten en

schelpen. Het merendeel van

de resten is afkomstig van

slachtvee en huisdieren

(n= 13.056:95%). Een kleiner

aantal resten (n =687:5%) is

afkomstig van in het wild le-

vende zoogdieren en vogels

die als gevangen jachtwild op

het kasteelterrein zullen zijn

terechtgekomen.

2. Zoöarcheologisch
onderzoek

De studie van dierenresten uit

archeologische context, zoö-

archeologie of archeozoölogie

genoemd, leert ons over de

eetgewoonten en veeteelttech-

nieken (bijvoorbeeld domesti-

catieprocessen) van samenle-

vingen uit het verleden. Met

name de relatie tussen mens

en natuurlijke omgeving

vormt een belangrijk aspect,

omdat vele culturen lange tijd

een agrarische economie als

basis hadden.

Uit skeletresten van gedo-

mesticeerde ( = tamme) dieren

kunnen bijvoorbeeld schoft-

hoogte, (slacht)leeftijd en

oorspronkelijk gewicht wor-

den afgeleid. Resten van in

het wild levende diersoorten

geven informatie over de na-

tuurlijke omgeving tijdens de

periode van bewoning. Ook

geven ze inzicht in de versprei-

ding van deze diersoorten.

Daarnaast kunnen er gege-

vens over jachtactiviteiten uit

worden afgeleid.

Tussen de resten van in het

wild levende diersoorten uit

de vulling van de grachten van

het kasteel van Eindhoven be-

vinden zich diverse fragmen-

ten die van belang zijn voor

de vroegere natuurlijke ver-

spreiding van de desbetreffen-

de diersoorten, bijvoorbeeld

resten van vogels als Kwartel,

Ooievaar, Kraanvogel, Kwak,
Raaf en Aalscholver en zoog-

dieren als Ree, Wilde Zwijn en

Das. Als voorbeeld wordt in

ditartikel debetekenis van het

teruggevonden botfragment

van laatstgenoemde diersoort

toegelicht.

3. Beschrijving van het

fragment
Eén teruggevonden skeletele-

ment blijkt een fragment van

een linkerschouderblad

(=scapula) van een volwassen

Das (Meles meles) te zijn. Het

fragment werd aangetroffen

in een grachtvulling die een

keuken in de nabijheid doet

vermoeden en volgens het aar-

dewerk dateert uit de periode

tussen 1500 en 1650.

Het fragment bestaat uit het

gewrichtsvlak (=Cavitas gle-

noidalis) met aansluitend de

hals (=collum), een deel van

het blad (=fossa supraspinata

en fossa infraspinata) en een

deel van de richel (spina) wel-

ke enigszins zijn beschadigd.
Enkele afmetingen van het

fragment zijn: grootste breed-

te bij de hals is 18,0 mm, de

kleinste breedte bij de hals 7,5

mm, grootste lengte van het

gewrichtsvlak 20,0 mm en

kleinste lengte van het ge-

wrichtsvlak 11,5 mm (figuren
2 en 3). In het Nationaal Na-

tuurhistorisch Museum te Lei-

den werden ter vergelijking
schouderbladen van acht re-

cente Dassen uit Limburg

(vier mannelijke en vier vrou-

welijke individuen) gemeten.

De gemiddelde breedte bij de

hals was 20,3 mm, de kleinste

breedte was gemiddeld 12,7

mm en de grootste lengte van

het gewrichtsvlak was gemid-
deld 20,3 mm. Over het alge-

meen waren schouderbladen

van vrouwelijke individuen

iets kleiner en minder robust

gevormd dan die van manne-

lijke individuen (1). Het Mid-

deleeuwse exemplaar uit de

kasteelgracht is in vergelijking

hiermee aan de kleine kant,

hoewel het morfologisch vol-

komen vergelijkbaar is. Mo-

gelijk is het fragment van een

vrouwelijk individu.

4. Vergelijkbare vondsten

In Nederland zijn resten van

Dassen in archeologische con-

text tot nu toe slechts zelden

aangetroffen. In een verzon-

ken rivierduin (terp) in Fries-

land werden dasseresten uit

(vermoedelijk) de ijzertijd

aangetroffen (700-0 v. Chr.)

(2), in Voerendaal (nabij

Heerlen, Zuid-Limburg) wer-

den een klein aantal resten

aangetroffen in Romeinse

context (3). In Heerlen werd

een dasseschedel aangetroffen

op het Romeinse Thermenter-

(Meles meles).

Het in de kasteelgracht gevonden

schouderbladfragment vergeleken
met het linkerschouderblad van

een recente Das

Kasteel van Eindhoven, datering
1500-1650.
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rein in een spitsgracht tussen

scherven van 4de-eeuws aar-

dewerk: terra sigilata en ruw-

wandige urnfragmenten (4).
In België/Luxemburg werden

in de ’Abri de la Sigille’ zes

resten aangetroffen van Das-

sen, die dateren uit de Ijzer-

tijd (700-0 v. Chr.), mogelijk

Neolithicum (5.000-1.700 v.

Chr.) en de Gallo-Romeinse

(0-300 n. Chr.) periode (5). In

Middeleeuws Duitsland wer-

den resten van Dassen onder

andere in Berlijn-Köpenick en

Dabrun (8ste-10de eeuw) aan-

getroffen. Ook in Polen en in

Zwitserland (Wülfingen) wer-

den bij enkele opgravingen

resten van Dassen gevonden

(6).

5. Dassen in

Noord-Brabant

Dassen leven tegenwoordig in

gevarieerde terreinen als bos-

gebieden welke afgewisseld

worden door open plekken,

hakhout en dergelijke. Dik-

wijls niet ver van water (7).

Burchten van Dassen worden

vaak vele eeuwen achter el-

kaar bewoond. De hoge gron-

den langs het dal van de rivier

de Dommel kunnen in het

verleden uitstekende biotopen
hebben gevormd. In Domme-

len en de Malpie in Valkens-

waard zouden nog steeds das-

seburchten herkenbaar zijn,
hoewel het niet waarschijnlijk

is dat er nog Dassen in leven

(8).

Vanaf het midden van de vori-

ge eeuw werden Dassen in

Noord-Brabant steeds zeldza-

mer. In Baardwijk (nabij Dru-

nen) zouden enkele Dassen,

volgens historische gegevens

uit de midden van de vorige

eeuw, schade hebben toege-

bracht aan velderwten en an-

dere gewassen. In Megen (aan

de Maas nabij Oss) werd een

’hondsdas' gesignaleerd en in

1859 werd in Oud-Heusden

(nabij Heusden aan de Maas)
een ’varkensdas’ opgespoord,

gevangen en gedood (9). In

1950 werd nog een Das ge-

schoten nabij Hooydonk te

Nederwetten. In de zomer van

1954 werden daar nog twee

volwassen dieren en vijf jon-

gen waargenomen (10). Tegen-

woordig komen Dassen alleen

nog voor bij Schaijk en Cuijk
in het noordoosten van

Noord-Brabant. Een aantal

straatnamen en toponiemen

in de omgeving van Eindho-

ven herinneren aan de aanwe-

zigheid van de Das; in Son is

een Daslaan, in Valkenswaard

een Dasstraat en in Waalre is

er eveneens een Daslaan (II).

De oudste historische gege-

vens over de Das in Noord-

Brabant dateren uit Crom-

voirt bij Vught uit de periode

tussen 1778 en 1783, waar,

volgens ’oudt gebruyck’, pre-

mies werden betaald door de

plaatselijke regenten voor het

vangen of schieten van Das-

sen. Per gevangen volwassen

Das werd twee gulden en tien

stuivers uitbetaald, jonge die-

ren brachten de helft op (12).
Dassen werden vervolgd van-

wege de vermeende schade die

ze toebrachten aan de land-

bouwgewassen en pluimvee.

Op 6 december 1426 werd een

dassenjacht gehouden in Ter-

vueren (nabij Brussel) door

hertog Jan IV, hoewel uit een

andere bron blijkt dat de Das,

in 1605, niet tot het wild be-

hoort dat: 'hier te lande

Gemonteerd skelet van een recen-

te Das. Collectie Th. de Jong.
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( = Holland) deur lacht werdl

vervolght’ (13). Mogelijk is dit

niet jagen op Dassen in Hol-

land het gevolg van hun zeld-

zame aanwezigheid aldaar.

Het ’Jachtbedryff’, het beken-

de Hollandse handschrift over

de jacht (uit circa 1635),

schrijft over Dassen; ’En zijn

hier te lande Oock geene, ’t is

gebeurt dat ’er bij eenen har-

den winter eens een geweest is

in ’t bosch van ’S Gravenhage

die uijlgedolven wiert, twee

jaeren geleden is medeeen in-

den abdije van Ter (...) gevan-

gen.’ (14).
De Nederlandse bewerking

van het 18de-eeuwse Franse

woordenboek van Chomel

doorDe Chalmot (1778) bevat

een treffende beschrijving van

de Das en de jacht daarop:

’(de das) ...
Is een dier lot het

geslagt der Beeren behooren-

de, waar aan hij in den eersten

opslag, behalve de groote,

ook veeI gelijkt... Zij zijn ook

zeer schadelijk voor de wiid-

baanen en in meenigte verslin-

den zij jonge konijnen; der-

halve hooien ontdekt hebben-

de booren zij er van bovenen

in, en haaien er die dieren

uit... De dassen worden met

kleine Hondjes gejaagl, die

om deeze reden de naam van

Dashondjes draagen, ook

worden ze met vallen en strik-

ken gevangen... Verwoed veg-

ten zy tegens de Honden die

hun in het jaagen aanranden,

tot dien einde gaan zij op de

rug leggen, en verweeren zig

op een moedige wijze met

hunnescherpe tanden en vree-

zeüjke nagelen, en nimmer

geeven zij ’t kamp; ja men

zegt dat zij zig niet zeleden

wanneer hun de darmenreede

uil het lijf hangen, nog ver-

weeren, en ongelukkig is

Mensch of Hond die zij lus-

sche hunne tanden krijgen,

dewijl men verzeekerl dat hun

beet in die woedende toestand

niet alleen gevaarlijk, maar

zelfs ongeneeslijk is: Hoe taaij

deeze dieren anders ook zijn,

is egter een geringe slag met

een stok op de neus, voor hun

doodelijk... .’ (15).

Hanewinkel beschrijft in zijn

’Reize door de Majorij’ in

1799: ’Men vindt hierook den

Das; doch het is eene Volks-

dwaaling die in dit land

heerscht, dal hier tweeërlei

soort van die Dieren zouden

zijn; de Varkensdas, welke een

snuit als een Varken hebben

en goed tot spijze wezen zou;

de Hondsdas, welke veel over-

eenkomst met den Hond

heeft, doch niet eetbaar zou

zijn.’ (16). Volgens Van Bem-

melen (1864) werden met

’hondsdassen’ jonge Dassen

en met ’varkensdassen’ oude

dieren bedoeld (17). Het on-

derscheid in deze twee afzon-

derlijke ’soorten’ is onge-

grond gebleken.

6. Hoe komt een Das

terecht in een

archeologische context?

Dassen werden niet alleen

vanwege eventueel toege-

brachte schade vervolgd. Ja-

cob van Maerlant schreef tus-

sen 1283 en 1288 dat Dassen

uit geneeskrachtig oogpunt

werden gegeten (18). Ze wer-

den nog tot in deze eeuw gege-

ten, met name in Limburg (19)

en in Duitsland (20). Rond

1700 werden aan de voorpoten

van de Das, met daaraan de

lange nagels, magische krach-

ten toebedeeld. Zo’n dasse-

klauw, ’kinderklapper’ of

’kinderschepper’ genoemd,
werd aan een fraaie ketting
door vorsten aan hun troon-

opvolger gegeven als symbool

voor macht en welvaart. Ook

uit de tekst van De Chalmot

(hierboven) blijkt dat Dassen

werden bewonderd om hun

uithoudingsvermogen en wer-

den gevreesd om hun beten.

Het vet van Dassen, ongeveer

driea vier kg per dier, zou een

geneeskrachtige werking heb-

ben op snijwonden, stoflon-

gen en andere typische mijn-
werkerskwalen: nog in 1959

werd een kilo vet in Limburg

verkocht voor ƒ 42,-. Ook

werd het dassevet gebruikt als

toevoeging bij het zeepkoken.

Het dassevet, vermengd met

vet van Fuut, reiger of Meer-

koet schijnt uitstekend laar-

zenvet te zijn. Het dasseleer

werd gebruikt om harnassen

van te maken die de paarden

moesten beschermen tijdens
veldtochten. De huid werd ge-

bruikt ter versiering van bont-

kragen en mutsen (Tornister

jachtbataillon) en het leer

werd gebruikt voor jachttas-

sen en geweertassen, vanwege

de waterdichte eigenschappen
(21). De haren werden (althans

in later tijd) gebruikt voor

penselen, patineerkwasten en

scheerkwasten. Hieruit blijkt

dat om diverse redenen Das-

sen aangetroffen kunnen wor-

den in archeologische contex-

ten.

7. Conclusie

Dat Dassen in het verleden in

Nederland voorkwamen,

wordt bevestigd door diverse

historische bronnen als jacht-

reglementen en recepten, wel-

ke teruggaan tot ten minste de

13de eeuw. Daarnaast zijn en-

kele (pre)historische bodem-

vondsten van skeletdelen van

Dassen teruggevonden waar-

van de oudste resten in ons

land uit de Ijzertijd dateren

(700-0 v. Chr.). Dat in Noord-

Brabant Dassen leefden blijkt

uit historische gegevens uit

Cromvoirt die dateren tussen

1778 en 1783. De vondst van

dit schouderblad bewijst dat

in Eindhoven tussen 1500 en

1650 een Das aanwezig was,

vermoedelijk van lokale her-

komst. Hiermee vormt dit

skeletelement (voorlopig) het

vroegste bewijs van Dassen in

Noord-Brabant (22).

Postscript
Recente waarnemingen. In maart 1991 werd in De Rips, tussen Gemert en Venray een Das aangetroffen als verkeersslachtof-
fer. Later werd in de nabijheid een tweede exemplaar gevonden, eveneenseen verkeersslachtoffer. Ook in Venhorst zou een

Das zijn waargenomen in 1991. (mondelinge mededelingenvan Hans Kuypers en Paul van de Aa).
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