
DE OUDSTE GESCHIEDENIS VAN NEDERLAND 
 

 
 

 

 Opgraving Polderweg                  Canon van Nederland   
 

Bij archeologische opgravingen voorafgaand aan de aanleg van de Betuweroute 
zijn in de polder Giessendam twee grote opgravingslocaties gemaakt. Daar is 
materiaal gevonden, dat de geschiedenis van Nederland heeft herschreven. In 
een nog in tact zijnd graf zijn de resten gevonden van een begraven vrouw. 
 

 

TRIJNTJE 
DE OUDST BEGRAVEN 
VROUW VAN NEDERLAND     
 

 
 
 

Trijntje is de naam die gegeven werd aan het oudste menselijke skelet dat in Neder-
land is aangetroffen (7000-7500 jaar oud, de periode van de vroege Swifterbandcul-
tuur). Uit onderzoek bleek dat zij bij haar overlijden ongeveer 50 jaar was, 1,58 me-
ter lang, moeder van verschillende kinderen en in goede gezondheid verkeerde. 
Haar tanden waren sterk afgesleten door het eten van ruw voedsel of het met de 
tanden bewerken van dierenhuiden. Haar overblijfselen werden in 1997 aangetrof- 
 
 

 
 

fen tijdens archeologische opgra-
vingen op de locatie Polderweg in 
Hardinxveld-Giessendam. De 
naam Trijntje is een verwijzing 
naar de treinen die hier rijden. 

 Skelet van Trijntje, zoals dat werd aangetroffen in haar  
    graf, met de armen gekruist op haar lichaam. Dit bevindt  
    zich in het Openluchtmuseum in Arnhem.   
 

 Reconstructie van haar lichaam in de vorm van een  
    wassen beeld, zoals dat nu te zien is in Museum De  
    Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam.  
 

 
 

 

De vrouw was begraven bij een nederzetting uit eind mesolithicum (middensteentijd). Ze 
leefde hier 7500 jaar geleden op een droge plek (een donk = een rivierduin, overblijfsel 
uit de laatste IJstijd) in een moerassig rivierenlandschap. Trijntje moet een officiële be-
grafenis hebben gehad. Ze was niet zomaar in een kuil gegooid, maar lag keurig op haar 
rug – een beetje op haar zij – en de handen voor de buik gevouwen. Uit deze tijd kennen 
we ook veel graven waarbij doden in een hurkhouding of zittend zijn bijgezet. Uit het 
onderzoek van het skeletmateriaal – alleen de harde delen zijn bewaard – kwam een 
aantal belangrijke zaken naar voren, waaruit blijkt hoe ze moet hebben geleefd.  
 

 

 Vindplaats.          Skelet van de bij Trijntje gevon- 
                                    den begraven hond. 
 

Op basis van de schedel is een gezichtsreconstructie gemaakt. Dit kan redelijk nauw-
keurig omdat de gemiddelde dikte van huid, vet- en spierlagen op iedere plek van de 
schedel bekend is. Andere kenmerken, zoals de haarkleur, huidskleur, littekens, rimpels, 
tatoeages en oogkleur zijn niet meer te achterhalen. Trijntje leefde in een tijd dat men- 
 

 
 

 Mogelijke leefomgeving van Trijntje.  

sen nog als jagers en voedselverzame-
laars in hun onderhoud voorzagen. Behal-
ve drie hondenbijzettingen zijn er geen 
aanwijzingen dat men al huisdieren had of 
aan akkerbouw deed. Mensen trokken 
waarschijnlijk rond in kleine jagersge-
meenschappen en verbleven met name in 
het vroege voorjaar en de vroege herfst in 
dit gebied. Dit is af te leiden uit gevonden 
resten van botten, vissen en botanisch 
materiaal. Uit opgravingen weten we dat 
dit een aantrekkelijk jachtgebied was: er 
leefde veel waterwild (zwanen, eenden, 
otters en bevers) en groter wild (edelher-
ten en zwijnen). Er werd ook gevist op 
snoek. Trijntje leefde aan de vooravond 
van de nieuwe steentijd, toen groepen 
jagers-verzamelaars wilde graansoorten 

als basisvoedsel begonnen te gebruiken. Haar graf is een voorbode van een meer se-
dentaire levenswijze van de bewoners van deze regio. 
De reconstructie van Trijntje is tentoongesteld geweest in het Rijksmuseum van Oudhe-
den in Leiden. Deze is nu te zien in het Betuwepaviljoen van museum De Koperen 
Knop in Hardinxveld-Giessendam. Er is ook een wandeling van het museum naar 
de vindplaats, over een eeuwenoude Tiendweg.                                                                                     
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