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Wie we zijn
Archeologische wetenschappers zijn 
onderzoekers die wetenschappelijke 
methoden en de nieuwste technieken 
gebruiken om vragen uit ons verleden te 
beantwoorden.

In het laboratorium…...
Wanneer we werken met oud DNA, 
moeten wetenschappers in hele schone 
kamers werken en speciale pakken, 
handschoenen en laarzen aan om het 
oude materiaal te beschermen tegen 
modern DNA contaminatie. 

Wetenschappers gebruiken veel 
verschillende instrumenten om oud 
materiaal te onderzoeken.

In het veld…
Wetenschappers werken zij aan zij met veld 
archeologen die opgraven en monsters verzamel-
en voor verder onderzoek in het laboratorium. 
.

Dit kan zijn het bemonsteren van begravingen, 
verzamelen van resten uit oude potten, het 
identificeren van dierlijke botten uit vuilnis, of het 
zeven van sedimenten voor fossielen van planten. 
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Veld Opgraving
Archeologische wetenschappers reizen de hele wereld over 
om onderzoek te doen naar de menselijke geschiedenis. 
Naast opgravingsgereedschap, hebben sommige plaatsen 
ook gespecialiseerd materiaal nodig. Bijvoorbeeld, in de 
Himalaya, waar archeologen vergunningen nodig hebben en 
berg beklimmers uitrusting. 

Samdzong, Nepal



MONSTER

Botten en Tanden

Dierlijke Botten

Pot Residuen 

Tandsteen

Wat kunnen we onderzoeken
Archeologische wetenschappers gebruiken wetenschappelijke methoden en de 

nieuwste technieken om vragen uit het menselijke verleden te beantwoorden. 

Met de juiste gereedschappen, kunnen we ontzettend veel leren van heel weinig 

materiaal, zoals een bot, tand of een pot.

Tandsteen is het enige deel van je 

lichaam dat al fossiliseert terwijl je nog 

leeft. Voedsel en bacteriën blijven in 

tandsteen achter, en het kan gebruikt 

worden om gezondheid en dieet te 

reconstrueren. 

Dierlijke botten kunnen ons wat leren 

over het dieet en de economieën van 

groepen uit het verleden. Het kan ook 

gebruikt worden voor koolstofdateringen 

en voor het reconstrueren van oude 

omgevingen.

Etensresten en andere 

residuen van potten 

kunnen plant en dierlijke 

eiwitten bevatten, 

microscopische plant 

onderdelen en sporen 

van het koken. Analyses 

van pot residuen kan 

ons wat leren over het 

dieet en de keuken van 

mensen uit het verleden. 

Botten en tanden bevatten fragmenten 

van het DNA dat gebruikt kan worden om 

migraties van volkeren uit het verleden te 

traceren, maar ook om eigenschappen 

als haarkleur, oogkleur en genetische 

aanpassingen te onthullen. Tanden van 

mensen die zijn overleden tijdens een 

epidemie kunnen ook DNA bevatten van 

de ziekteverwekker die hen geïnfecteerd 

heeft. 



Menselijke afkomst
Oud DNA helpt ons met het begrijpen van onze naaste 

evolutionaire neven: Neanderthalers.  

Door het onderzoeken van 

tanden en botten van vroegere 

mensen, kunnen we uitzoeken 

hoe onze voorouders leefden 

en hoe we als mensen 

geworden zijn tot wie we 

vandaag de dag zijn. 

Evolutie

Neanderthalers stierven ongeveer 40.000 jaar 

geleden uit, maar Neanderthaler DNA komt in 

de meeste niet-Afrikaanse mensen voor.

Wist je dat?



Oude migraties
Oud DNA van botten en tanden kan gebruikt worden om 

prehistorische migraties te reconstrueren. Wanneer we 

oud DNA combineren met isotoop analyses, zoals 

koolstofdateringen en strontium en zuurstof isotoop 

analyses, kunnen we deze migraties in kaart brengen. 

Koolstofdatering

Koolstofdatering is een techniek die 

gebruikt wordt om de leeftijd van 

planten en dieren te bepalen tot 

40.000 jaar oud.

Radioactieve koolstof, of 14C, is 

een onstabiele isotoop van 

koolstof dat tijdens fotosynthese 

door planten uit de lucht 

opgenomen wordt. Dieren 

nemen radioactieve koolstof op 

in hun weefsels wanneer zij 

planten eten. Radioactieve 

koolstof vervalt na verloop van 

tijd. Door het meten van de 

hoeveelheid 14C in een oud 

monster, is het mogelijk om een 

schatting te maken hoe lang 

geleden een 

organisme leefde. 

Wist je dat? 
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Scythen, Centraal-Azië
IJzertijd, 700 v.Chr.
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Het dieet van vroeger
Wetenschappers kunnen microscopen gebruiken om kleine 
deeltjes eten op oude potten en menselijke tanden te vinden. 
Deze “microfossiel” analyse heeft ons geholpen met uitzoeken 
welk eten gegeten werd door de oude Maya’s uit Midden-Ameri-
ka meer dan 2.000 jaar geleden.

Mais phytolith

Pollen

Zaad fragment

Bonen zetmeel

Copan, Honduras
Klassieke Maya

300 n.Chr.



Domesticatie
Al meer dan 10.000 jaar zijn mensen bezig met het selecteren en 

fokken van planten en dieren voor specifieke eigenschappen. Als 

eerst werd vee gedomesticeerd, vroegere beschavingen gebruikten 

deze dieren voor vlees, melk en huiden. 

Vee werd gedomesticeerd 

vanuit oerossen, grote, 

wilde runderen die nu 

uitgestorven zijn. Het 

eerste bewijs voor 

gedomesticeerd vee komt 

van het schiereiland 

Anatolie, wat nu Turkije is.  

Wist je dat?

Eiwit 
    model

Herkomst 
van zuivel

De herkomst van 

zuivel is niet duidelijk, 

maar archeologische 

wetenschappers 

gebruiken een 

techniek genaamd 

massa spectrometrie 

om melkeiwitten te 

detecteren in 

prehistorische tanden 

om zo de geschiedenis 

van zuivel te 

achterhalen.  



Zuivel

Zuivel microben

Paard

Schaap

Geit

Yak

Koe

Lactobacillus

Leuconostoc
Lactococcus

Staphylococcus

Mongoliëe

Zuivelproducten zijn extreem 
belangrijk in het dagelijks leven 
van Mongolië. Door archeologisch 
onderzoek weten we dat deze 
traditie wel 3.500 jaar terug gaat. 

Een grote variëteit dieren leeft op de 
grassige Mongolische steppe, onder 
andere paarden, koeien, yaks, schap-
en, geiten, rendieren en kamelen. 
Nomaden produceren zuivelproducten 
van hun melk. 

Microben – vooral bacteriën en gisten – 
spelen een belangrijke rol in het maken van 
vele bekende zuivelproducten, zoals 
yoghurt, boter en kaas, maar ook in het 
maken van minder bekende producten, 
zoals Monoglische aaruul (gedroogde wron-
gel) en airag (paardenmelkbier).



Oude ziekten
Botten, tanden en tandsteen bewaren belangrijke informatie over 
de gezondheid van mensen uit het verleden. Bijvoorbeeld, DNA en 
eiwitten uit tandsteen helpen wetenschappers met het begrijpen 
van de geschiedenis van tandvlees ziekten en tandbederf. 

Omne Bonum
De Omne Bonum is een 
14de-eeuwse Latijnse encyclo-
pedie over leven in de Europe-
se middeleeuwen die bewaard 
wordt in een Britse bibliotheek. 
Het bevat informatie over 
tandheelkunde en medische 
zorg die ons kan helpen met 
het begrijpen van middeleeu-
wse gezondheid en ziekte. 



Tuberculose en lepra
Tuberculose en lepra worden veroorzaakt door aan elkaar verwante 
bacteriën: Mycobacterium tuberculosis en Mycobacterium leprae. 
Beiden kunnen het bot infecteren en DNA in het skelet achter laten 
waardoor wetenschappers de geschiedenis van deze oude ziekten 
kunnen reconstrueren. 

Cocoliztli
Een ongeïdentificeerde epidemie, genaamd Cocoliztli door de 
Azteken, doodde ongeveer 60-90% van de Mexicaanse 
populatie tussen 1545 en 1550 n.Chr. Recentelijk is DNA van 
de ziekteverwekker Salmonella enterica Paratyphi C gevonden 
in de tanden van de slachtoffers. 

Pest
De pest wordt veroorzaakt door de bacterie Yersinia pestis, die 
verspreid werd door geïnfecteerde vlooien die op ratten leven. 
Mensen die gebeten werden door deze vlooien ontwikkelen 
builenpest. De pest was de oorzaak van de zwarte dood 
(1346–1353 n. Chr.) die de halve populatie van Europa uitroeide. 

Dr. Schnabel
Dokteren die pest 
slachtoffers in de 17de 
eeuw behandelden 
droegen vogel-achtige 
maskers om hen te 
beschermen tegen de 
“slechte lucht”. 

Codex en Cruz
Dit Azteekse document 
daterend uit de jaren 1550 
laat de symptomen van 
Cocoliztli zien: koorts, uitslag, 
en ernstige bloedingen. 

Mycobacterium leprae

Salmonella 
enterica



Oude microbioom
Je lichaam is gevuld met triljoenen bacteriële cellen, gezamenlijk 

heten deze je microbioom. De bacteriën die in je darmen leven 

helpen je met het verteren van het voedsel en het versterken van 

het immuunsysteem. De bacteriën op je huid helpen om je schoon 

te houden,                            en de bacteriën in je mond helpen met 

het                                               beschermen tegen zieken. 

Helicobacter
    pylori

Bifidobacterium 
    

Prevotella
    

        Leeft in de maag en 

      kan maagzweren en 

   sommige kankersoorten 

veroorzaken

 Helpt baby’s met het 
verteren van melk

Produceert voedsel 

 voor darm cellen

  Breekt planten 

en vezels af

Helpt met het verteren 

van vezelachtige planten

Wist je dat?

Wetenschappers bestuderen

 tandsteen en prehistorische 

  uitwerpselen om zo het 

  oude microbioom te 

  bestuderen en de oorzaak 

  van ziekten beter te 

 kunnen begrijpen. 

Faecalibacterium   

Treponema  

Porphyromonas



Verzamelaars
Verzamelaars, ook bekend van de jagers-verzam-
elaars, eten uit de natuur en hun dieet varieert per 
seizoen. 

Voordat agricultuur, ongeveer 10.000 jaar 
geleden, ontstond waren alle mensen op aarde 
jagers-verzamelaars. 

Jagers-verzamelaars vandaag hebben een meer 
divers darm microbioom dan mensen in geïndus-
trialiseerde samenlevingen. 

Geïndustrialiseerde 
samenlevingen
Geïndustrialiseerde samenlevingen consumeren 
voornamelijk landbouwvoedsel dat geproduceerd 
wordt door een aantal mensen. 

Mechanisatie, preservatie, en bewaren zijn belan-
grijke aspecten van de geïndustrialiseerde voed-
selketen. Voedsel moet vaak over lange afstanden 
vervoerd worden voor het gegeten wordt. 

Mensen in geïndustrialiseerde samenlevingen 
hebben een minder divers darm microbioom, waar-
door ze en grotere kans hebben op chronische 
ontstekingsziekten.

Hadza vrouw 
en baby, 
Tanzania

Amerikaanse 
vrouw, USA
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Geproduceerd door wetenschappers van het Max Planck 

Instituut voor de Wetenschap van Menselijke Geschiedenis.

Vertaald in het Nederlands door Kirsten Ziesemer.

Leer hoe archeologen en wetenschappers samen werken om vragen over ons verleden te 

beantwoorden! Doe mee als we uitleggen wie we zijn en wat we onderzoeken, van de herkomst 
van de mens tot middeleeuwse ziekten. Leer meer over oude migraties en koolstofdatering. 

Zie hoe wetenschappers diëten van vroeger uit microscopische planten resten reconstrueren. 

Wij onthullen leuke weetjes over domesticatie en de wetenschap achter 

zuivelproducten. Ontdek oude ziekten, epidemieën en het oude 
menselijke microbioom. 
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