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Unieke archeologische
vondsten in Nieuwegein van
groep Steentijdmensen en een
beer

In Nieuwegein werd eerder bij een archeologische opgraving een
Steentijdvindplaats van de Swifterbantcultuur ontdekt. Van de skeletten die
gevonden werden, was één van een jonge vrouw met babymeisje in haar
armen. Na onderzoek van andere botresten, blijkt dat de resten van veertien
tot twintig mensen begraven lagen in de Nieuwegeinse klei. Daarnaast zijn
minstens 51 botfragmenten aangetroffen van de Europese bruine beer. Om
meer te weten te komen over deze Steentijdmensen voert de Amerikaanse
Harvard Medical School, samen met de Universiteit Leiden,
vervolgonderzoek uit. Dit onderzoek richt zich op de herkomst, verspreiding
en uiterlijke kenmerken van deze mensen.
Archeologe Helle Molthof van RAAP: ‘De vondst van zoveel verschillende individuen is
enorm waardevol en bijzonder. In de afgelopen 20 jaar zijn in heel Nederland slechts
drie begravingen gevonden uit deze periode. De botresten kunnen ons veel
informatie geven over hoe Steentijdmensen leefden en waar ze oorspronkelijk
vandaar kwamen. Wethouder Ellie Eggengoor: ‘We zijn trots dat Nieuwegein door de
vondst van minstens veertien personen een belangrijke bijdrage levert aan de kennis
over het leven van de Steentijdmens in Nederland en zelfs Europa. We kijken uit
naar de resultaten van het DNA-onderzoek dat wordt gedaan op deze botresten’.
Kinderen en tieners
Opvallend en uniek is dat een groot deel van de personen kinderen en tieners waren
en maar drie volwassenen. Van zeven personen is bijna het hele skelet aanwezig,
van de anderen onderdelen van het gebit.
Europese bruine beer
Alle botdelen van een of meerdere bruine beren (Ursus arctos) zijn afkomstig uit de
achterpoten. In die tijd werden beren onder andere gevangen om van hun vacht
warme kleding te maken, waarbij de onderpoten vaak aan de vacht bleven zitten. Er
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komt vervolgonderzoek voor datering van het botmateriaal. Daarmee wordt duidelijk
hoe oud de botfragmenten zijn en dus hoelang geleden de beer leefde.
Alle botdelen van een of meerdere bruine beren (Ursus arctos) zijn afkomstig uit de
achterpoten. In die tijd werden beren onder andere gevangen om van hun vacht
warme kleding te maken. De onderste delen van de achterpoten bleven vaak aan de
vacht zitten. Er komt vervolgonderzoek voor datering van het botmateriaal en om te
achterhalen hoe oud de botfragmenten zijn en dus hoelang geleden de beer leefde.

Begin 2017 kreeg Nieuwegein er 6000 jaar geschiedenis bij toen tijdens een
archeologische opgraving door archeologen van RAAP en BAAC een
steentijdvindplaats uit de Swifterbantcultuur werd ontdekt. De vondst van het oudste
babygraf van Nederland was uniek. Een jaar later lieten onderzoekers van de
Harvard Medical School in Amerika en het Leids Universitair Medisch Centrum weten
dat het botmateriaal goed genoeg was om DNA uit te kunnen halen. De baby was
een meisje, de vrouw die haar vasthield haar moeder. Inwoners gaven moeder en
baby de namen Ava en Ynge. Ava betekent stammoeder, Ynge betekent jong, klein.
De letters van Ynge zijn dezelfde als die van ‘Geyn’, de middeleeuwse voorganger
van Nieuwegein.
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