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Digitalisatie Spijkerschrifttabletten 
Ontsluiting van wereldwijd verspreide archieven van spijkerschrifttabletten 

en archeologische objecten.

Contact: Hendrik Hameeuw

http://www.arts.kuleuven.be/assyriologie/cuneiform.htm

De Leuven Camera Dome van de Katholieke Universiteit 

Leuven betekent een doorbraak voor het lezen van 

spijkerschrifttabletten. Met een speciaal belichtingssysteem 

worden 260 verschillende opnames van het driedimensionale 

oppervlak van het tablet gemaakt. Bij elke opname is de 

invalshoek van het licht anders. Deze aanpak maakt het 

mogelijk elk afzonderlijk schriftteken, dat in een tablet gedrukt 

staat, te belichten. De verwerking van de 260 opnames door 

een computer resulteert in een geïntegreerde toepassing 

waarbij op een computerscherm het spijkerschrifttablet 

leesbaar wordt. 

Conventionele fotografie slaagt er niet in alle complexe 

schrifttekens leesbaar te maken, dit nieuwe systeem kan dat 

wel. Het krachtige computerprogramma dat dit alles mogelijk 

maakt, kan de visualisering van het oppervlak nog verder 

verfijnen. Door andere invalshoeken van het licht te zoeken, 

door de kleur uit het tablet te ontrekken of door de computer 

te vragen een lijntekening van het tablet te maken, komen 

telkens nieuwe details te voorschijn.

Het resultaat is een digitaal bestand, wereldwijd consulteerbaar via 

het internet. Via online digitale bibliotheken kunnen tienduizenden, 

anders ontoegankelijke teksten, ontsloten worden. Onderzoekers of 

geïnteresseerden krijgen zo toegang tot een grote databank aan 

materiaal. Door de studie hiervan zal de kennis van het Oude Nabije 

Oosten een nieuwe boost krijgen.

Boven: De Leuven Camera Dome  - Onder: Eén zelfde tablet vier verschillende 

belichtingen maken de leesbaarheid mogelijk

Door gebuik te maken van de Leuven Camera Dome wordt vandaag 

systematisch het spijkerschriftarchief van de K.U.Leuven ingescand 

en online gepubliceerd en zijn onderzoeksprojecten vanuit de 

K.U.Leuven lopende in samenwerking met de Cornell University (VS) 

en Jena Universität (Duisland). Midden maart 2009 zetten 

onderzoekers van Nabije Oosten Studies de Dome ook ter plaatse in 

op het archelogisch materiaal gevonden te Dayr Al-Barsha, wat 

uitstekende resultaten opleverde met verzegelingen op kleiklompen 

en lithische gebruiksvoorwerpen. Op basis van het prototype, de 

verworven ervaring en de aanwezige vraag van uit binnen- en 

buitenland wil het Leuven Camera Dome team in de toekomst nieuwe 

apparatuur ontwikkelen om het volledige potentieel ervan te benutten.

Filters verbeteren de visualisatie van het oppervlak: 1. Gewone belichting  2. Zwart-

Wit contrast  3. Objectieve lijntekening.

Links: Visualisatie van een gedigitaliseerd tablet in het gratis 

viewer programma. Rechts: Drie verschillende visualisaties van 

éénzelfde detail (zegelafrolling) op het tablet.

Digitalisatie van een litihsch voorwerp (Dayr al-Barsha – Egypte), 

voor- en achterkant . Links met normale  belichting. Rechts 

zonder kleur.

Samenwerking tussen Nabije Oosten Studies en ESAT


