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Ik zie, ik zie, wat    jij niet ziet
B aby’s zijn dol op rammelaars – 

en in de Romeinse tijd was dat 
niet anders. Dat bleek nog eens 

in de jaren twintig van de vorige eeuw, 
toen archeologen net buiten het Gro-
ningse plaatsje Ezinge een simpele  
citroenvormige rammelaar van klei  
vonden. Sindsdien was het de vraag wat 
er binnenin die rammelaar zat. Steen-
tjes? Stukjes porselein? Wat rammelde 
daar toch zo? Vorig jaar kwam ineens het 
verlossende antwoord, nadat het speel-

OEROUDE RAADSELS ONTRAFELEN 
MET BEHULP VAN DE CT-SCANNER  

Te
ks

t: 
M

ar
ys

a 
va

n 
de

n 
Be
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gehaald.
De CT-scanner kennen we als medisch 
apparaat. Met behulp van röntgenstra-
ling maakt het driedimensionale plaat-
jes van bijvoorbeeld botten, borst, hart 
of hersenen. Maar de laatste paar jaar 
wordt computertomografie (CT) ook  
buiten het ziekenhuis ingezet.
Bijvoorbeeld in de archeologie. “Het  
is eigenlijk een onmisbare tool aan  
het worden in ons vakgebied”, zegt  

Welke boodschap verbergt 
die klei-envelop? Wat zit er 
in die smeltkroezen? De CT-
scanner helpt archeologen 
bij hun zoektocht naar 
antwoorden op dit soort 
vragen.

n Deze eivormige smeltkroes werd 
in de ijzertijd gebruikt om metalen 
voorwerpen om te smelten. Dankzij 
een micro-CT-scanner (het gele  
apparaat rechts) kan de inhoud van 
het voorwerp worden bekeken zon-
der het te beschadigen.
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Ik zie, ik zie, wat    jij niet ziet
Dominique Ngan-Tillard, de geo-inge- 
nieur van de TU Delft die de Romeinse 
rammelaar doorlichtte. Wat ze toen  
ontdekte? “Binnenin zitten vijf klei- 
balletjes. Ook zijn er details te zien die 
ons meer vertellen over hoe de ramme-
laar is gemaakt.” Mysterie opgelost.

Syrische schatten
Bij een medische CT-scan wordt de  
patiënt op een bed de ronddraaiende 
scanner ingereden; bij archeologisch 

CT-onderzoek wordt het artefact juist 
op een roterend platform gelegd. “De 
scanner schiet röntgenstraling van ver-
schillende intensiteiten op het object 
af”, legt Ngan-Tillard uit. “Hoe dikker 
de materie, hoe meer röntgenstraling 
erdoor wordt geabsorbeerd. Ook het 
type materiaal heeft daar invloed op.  
De detector registreert wat niet wordt 
geabsorbeerd. En doordat het voorwerp 
steeds ronddraait, krijg je informatie 
vanuit alle verschillende hoeken. De 

computer construeert vervolgens uit 
1441 gemaakte plaatjes een 3D-model 
van het object.”
Met behulp van deze technologie kun-
nen – na een tussenstapje – zelfs 3D- 
modellen worden gemaakt van kunst-
schatten die verloren zijn gegaan. Neem 
de honderden kleitabletten met spijker-
schrift die Leidse archeologen tussen 
1986 en 2010 vonden op de opgraaf-
plaats Tell Sabi Abyad, een Assy-
risch fort ten noorden van Raqqa 
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en brief zat, waardoor de twee niet aan 
elkaar gingen plakken. Bovendien zagen 
we langwerpige deeltjes in zowel tablet 
als envelop. Na nadere analyse bleken 
dat plantenresten te zijn. Waren die door 
de klei gemengd om krimpen of scheu-
ren te voorkomen? Er loopt nu een on-
derzoeksproject om dat uit te vogelen.”

Verrassende ontdekking
Ook dicht bij huis worden raadselachtige 
archeologische vondsten gedaan waarop 
de CT-scanner een nieuw licht kan wer-
pen. Zo vonden archeologen een paar 
jaar geleden op een Tilburgse bouw-
plaats dertien metalen objecten die wel 
wat weg hadden van ganzeneieren. “Die 
‘eieren’ bleken smeltkroezen uit de ijzer-
tijd te zijn, dus van zo’n 2500 jaar oud”, 
zegt Hans Huisman, geo-archeoloog aan 
de Rijksuniversiteit Groningen. Samen 
met Ngan-Tillard deed hij onderzoek 
naar de ‘verrassingseieren’. 
Smeltkroezen werden gebruikt om me-
taal in om te smeden. Daarbij werd eerst 
het metaalschroot verhit tot het smolt, 
waarna het werd uitgegoten tot ge-
bruiksvoorwerpen. Tijdens het eerste 
deel van dat proces, de verhitting, laat 
het gloeiend hete schroot afdrukken 
achter in de smeltkroezen, zoals je op 
het strand voetafdrukken achterlaat in 
het natte zand. Die afdrukken waren in 
de kapotte smeltkroezen zichtbaar en 
goed te bestuderen, maar Huisman en 
Ngan-Tillard wilden ook graag weten 
wat de nog ongeschonden smeltkroezen 
verborgen hielden. De micro-CT-scan in 
het lab in Delft bood uitkomst. 

 Hoewel dit 
kleitablet in een 
eveneens van klei 
gemaakte ‘enve-
lop’ zit, was het 
met behulp van 
een CT-scanner 
mogelijk om de 
tekst erop te 
 lezen.

 De envelop  
die het 4000 jaar 
oude Assyrische 
kleitablet hier- 
boven bevat. 
Dankzij de CT-
scanner hoefde  
hij niet bescha-
digd te worden 
om de tekst te 
bekijken.
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 Archeologische complexen worden  
steeds vaker door drones in kaart gebracht. 
Dit arbeidsintensieve klusje kost dan slechts 
dagen (of hooguit weken).

 Archeologen van de Universiteit Gent 
onderzochten het verdwenen havenstadje 
Monnikerede aan de hand van molshopen. 
Die zaten vol archeologische resten.

in Syrië. De gevonden tabletten 
stamden uit ongeveer 1200 voor 

Christus, een glorietijd van nog vóór het 
Assyrische rijk. (In KIJK 8-2017 vertelt 
de Leidse archeoloog Olivier Nieuwen-
huijse meer over deze tabletten.) De 
kwetsbare vondsten werden opgesla- 
gen in depots van musea in Raqqa, maar 
tijdens de Syrische burgeroorlog zijn die 
geplunderd en gebombardeerd. Daarbij 
gingen de originele kleitabletten helaas 
verloren. 
Gelukkig zijn er vlak voor de strijd los-
brak mallen gemaakt van twintig klei- 
tabletten. Tot 2018 lagen die veilig in het 
Museum van Oudheden in Leiden. Maar 
daarmee waren ze nog niet geconser-
veerd, vertelt Ngan-Tillard: “De mallen 
zijn namelijk gemaakt van siliconenrub-
ber, en dat gaat niet heel lang mee. In de 
loop van de jaren zal het gaan scheuren 
en krimpen. We zochten dus een manier 
om de mallen te vereeuwigen. We pro-
beerden diverse technieken uit, onder 
meer lichtmicroscopie en fotografie, 
maar uiteindelijk bleek de micro-CT het 
best in staat om de details van het deli-
cate oppervlak van de mallen in kaart te 
brengen.” 
Op basis van de scans berekende de 
computer 3D-modellen, die in plastic 
werden geprint met een 3D-printer; be-
gin 2019 kon het grote publiek ze in het  
Museum van Oudheden bewonderen. 
Uiteraard werden de modellen digitaal 
opgeslagen, zodat ze beschikbaar zijn 
voor analyse. Daarmee is meteen een 
begin gemaakt: nadat de micro-CT- 
scanner het spijkerschrift op de mallen 

van de kleitabletten had vastgelegd, liet 
Ngan-Tillard het schrift vertalen door 
een deskundige. De tabletten bleken 
vooral administratie te bevatten, zoals 
lijsten van drank- en voedselvoorraden 
en de waarde daarvan. 
Natuurlijk is het scannen van originele 
kleitabletten nog opwindender dan van 
een mal. Ngan-Tillard wreef zich dan 
ook in de handen toen zij dankzij het 
Nederlands Instituut voor het Nabije 
Oosten een ongeschonden kleitablet  
uit het Midden-Oosten in bruikleen 
kreeg. “Dit werk is nog mooier, omdat 
dit kleitablet is omgeven door een soort 
envelop, eveneens van klei gemaakt. 
Een van de uitdagingen was  
om de tablet binnenin te lezen zonder  
de envelop te breken.”
De micro-CT-scanner maakte het niet 
alleen mogelijk het binnenste tablet te  
lezen (alweer administratie: graantrans-
port tussen twee broers), maar onthulde 
ook geheimen van het omhulsel zelf. 
“We zagen hoe de envelop om het bin-
nenste tablet heen gewikkeld was en dat 
er nét voldoende ruimte tussen envelop 
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n Een CT-scan van een deel van de smeltkroes. De metalen 
voorwerpen zelf zijn weggesmolten, maar doordat ze een 
afdruk in de binnenkant van de smeltkroes hebben achter-
gelaten, weten we wat voor objecten het waren.
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“We zagen de afdrukken van onder 
meer stukken bronsblik. Dat is een  
bepaald type brons, stukken gedraaid 
bronsdraad en mantelspelden (sluit- 
spelden voor kledingstukken, red.)”, 
vertelt Huisman. “We waren verrast  
dat we zoveel bronsblik aantroffen.  
Uit die tijd kennen we maar heel wei- 
nig voorwerpen die van dit materiaal 
zijn gemaakt. En de voorwerpen die we 
kennen, bijvoorbeeld verfijnde beeldjes 
en onderscheidingen, getuigen van de 
hoge status van de eigenaar. Dit onder-
zoek levert ons nu dus heel direct bewijs 
dat ook waardevolle materialen midden 
in de ijzertijd in onze streken werden  
gerecycled.”

Neutronenmethode
De CT-scan leidt tot nieuwe inzichten bij 
het onderzoek aan voorwerpen, maar 
ook kunnen scans iets toevoegen aan 
onderzoek op een archeologische vind-
plaats. Zo is een bodemmonster van een 
steentijdopgraving nabij Swifterbant 
(Flevoland) in de scanner geplaatst. 
“Dankzij de micro-CT-scan kwamen  
we erachter dat dit monster vol zat met 
vissenbotjes en -schubben. Ze waren zo 
klein dat de meeste bij de opgraving zelf 
gemist zouden zijn”, vertelt Huisman. 
“Bovendien zagen we dat sommige  
botjes deel uitmaakten van het keuken- 
afval, maar dat andere opgegeten wa-
ren. Die werden namelijk aangetrof- 
fen in menselijke coprolieten, oftewel  
gefossiliseerde uitwerpselen.”  
Dergelijke interessante details leren ons 
meer over de voedingsgewoonten van 

 Een CT-scan 
onthulde de in-
houd van een  
Romeinse ramme-
laar die honderd 
jaar geleden bij 
Ezinge (Gronin-
gen) werd gevon-
den. Er bleken vijf 
kleiballetjes in te 
zitten, wat direct  
de vraag beant-
woordde wat het 
voorwerp deed 
rammelen.

mensen die in de steentijd leefden.
Met de CT- en micro-CT-scanner kun je 
door allerlei materialen heen kijken en 
ze in kaart brengen. Toch kan de tech-
nologie niet alles. “Röntgenstraling 
komt niet door lood en andere zware 
metalen heen”, zegt Ngan-Tillard. 
“Maar in die gevallen kun je een andere 
techniek inzetten: de neutronencompu-
tertomografie. Zo’n NCT werkt net zoals 
röntgenstraling, maar dan worden er 
neutronen gebruikt om door het mate- 
riaal heen te dringen.”
Ngan-Tillard en Huisman verwachten 
dat CT- en NCT-scans in de toekomst  
alleen maar vaker gebruikt zullen wor-
den om door te dringen tot de ‘binnen-
kant van de archeologie’. Zelf hebben  
ze plannen en wensen te over. Zo wil 
Huisman de verbrandingsresten van 
voedsel op scherven van oeroude pot-
ten bestuderen en werkt Ngan-Tillard 
aan een project waarin ze samen met 
collega’s uit Groningen menselijke  
coprolieten van bewoners van Delft  
uit de zeventiende en achttiende  
eeuw doorlicht. Er zijn dus nog moge-
lijkheden zat om met de ‘ziekenhuis- 
scanner’ het verleden verder in beeld  
te brengen. n
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 Archeoloog Jürgen Schulze (Universiteit  
van Californië) toverde de spelcomputer Xbox 
360 Kinect om tot draagbare 3D-scanner. Die 
gebruikte hij tijdens opgravingen. 

 LIDAR-apparatuur in een vliegtuig kan de 
exacte afstand tot de grond bepalen met 
laserpulsen. Archeologen kunnen zo een  
groot gebied snel in kaart brengen.

Ga voor links met meer informatie naar: www.kijkmagazine.nl/artikel/ct-scanner

Marysa van den Berg is wetenschapsjournalist. Voor dit artikel raadpleegde 
zij onder andere de volgende bronnen: Stephen Hughes: CT scanning in 
archeology, Computed Tomography - Special Applications (november 2011) 

| Hans Huisman e.a.: A question of scales. Studying Neolithic subsistence using micro CT 
scanning of midden deposits, Journal of Archaeological Science (september 2014).

1896 
Voor het eerst worden röntgen- 
foto's genomen van archeologische 
vondsten: een mummie van een 
kind en die van een kat.

1912 
De leeftijd van (de mummie van)  
de Egyptische farao Thoetmosis IV 
wordt bepaald met behulp van een 
röntgenfoto.

1991 
CT-scans van de ijsmummie Ötzi,  
de oudste menselijke mummie van 
Europa, tonen aan dat de man uit  
de kopertijd door een pijlschot aan 
zijn einde kwam.

1999 
Italiaanse archeologen analyseren 
35 Etruskische crematie-urnen met 
de CT-scanner. Hierbij vinden ze on-
der meer resten van sieraden.

2004 
Een onderzoeksteam uit Israël  
gebruikt CT-scans om het spijker-
schrift te lezen van kleitabletten die 
nog in een klei-envelop zitten.

2008 
CT-scans kunnen worden omgezet 
in draaibare 3D-beelden, zodat  
onderzoekers nog beter binnenin 
voorwerpen kunnen kijken.

2016 
De vondst van schrootafdrukken in 
Tilburgse smeltkroezen illustreert 
de opmars van CT-scanning van  
in Nederland gevonden archeo- 
logische voorwerpen. 

Tijdlijn
Archeologische beelden


