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Inleiding

In het jaar 1953 verrichtte de toenmalige hoogleraar in de Biofysica aan de Rijksuniversiteit
Groningen, Prof. Hessel de Vries, de eerste ouderdomsbepaling door meting van het
radioactieve isotoop van koolstof: 14C (koolstof-14, ook wel radiokoolstof of, in het Engels,
radiocarbon genoemd). Daarmee was de Vries één der eersten ter wereld, na het
baanbrekende onderzoek van de Amerikaan Willard F. Libby gedurende het einde van de
veertiger en begin van de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Het belang van het 14C-
onderzoek werd internationaal zo groot geacht, dat Libby daarvoor in 1960 de Nobelprijs
voor de Chemie ontving.

Voor de archeologie betekende de mogelijkheid om van hout en houtskool, maar ook van
resten van menselijke en dierlijke beenderen, de ouderdom te meten een revolutie. De
tijdschaal voor de prehistorie die de archeologen sedertdien gebruiken is vrijwel volledig
gebaseerd op 14C-metingen.

Ook voor geologisch onderzoek van de Nederlandse sedimenten bleek deze
dateringsmogelijkheid van groot belang. De watersnoodramp van februari 1953 maakte het
nodig om een betere kennis te krijgen van de snelheid van de zeespiegelstijging. Uit de
stijging in het verleden kan een schatting worden gemaakt van de te verwachten stijging van
de zeespiegel in de nabije toekomst.  Daartoe werd een groot onderzoek opgezet waarbij 14C-
dateringen een cruciale rol speelden. Bij deze toepassing dateert men over het algemeen
veenafzettingen of schelpen in het kustgebied.

Door middel van 14C-dateringen gecombineerd met bestudering van in veen voorkomende
stuifmeelresten worden vroegere vegetaties en daarmee klimaatveranderingen
gereconstrueerd. Ook worden in principe op dezelfde manier de klimaatsignalen die
gevonden worden in koralen of diepzee-afzettingen en in meersedimenten van een leeftijd
voorzien.

Een relatief ingewikkelde toepassing heeft betrekking op het in grondwater voorkomende
CO2. 14C-bepaling hiervan maakt het tot op zekere hoogte mogelijk om de verblijfsduur van
water ondergronds, dus na infiltratie, vast te stellen, en daarmee ook de stromingsrichting en
de stromingssnelheid.

Het meest moderne gebruik van in de natuur voorkomend 14C vindt plaats in het
atmosferische en oceanografische onderzoek. De laatste toepassing leert ons veel over de
fysische gelaagdheid van oceaanwater en over de grote mondiale oceaanstromingen. Deze
spelen een bepalende rol voor het heersende klimaat en de verdeling daarvan op aarde. In de
atmosfeer wordt onder andere uit 14C-onderzoek de herkomst van broeikasgassen zoals
kooldioxide (CO2) en methaan vastgesteld.

Was de klassieke methode om een hoeveelheid 14C te meten gebaseerd op de meting van de
radioactiviteit, de later (eind jaren zeventig) ontwikkelde massaspectrometrische techniek
meet de concentratie, die natuurlijk veel groter is dan het aantal 14C-atomen dat in een
beperkte waarnemingstijd toevallig vervalt. Daardoor is niet alleen de meetstatistiek veel
beter en kan daardoor de meettijd een factor tien kleiner zijn, maar is er ook duizend maal zo
weinig monstermateriaal nodig voor een 14C-bepaling. Het wordt dan mogelijk om monsters
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te dateren die tot dan toe ver buiten bereik lagen. Deze methode wordt AMS genoemd, wat
staat voor Accelerator Mass Spectrometry.

Een massaspectrometer voor 14C is een groot en duur apparaat, in feite een deeltjes-
versneller. Het 14C-laboratorium te Groningen kreeg in 1994 de beschikking over een
dergelijk instrument. Ter gelegenheid van de ingebruikname van deze massaspectrometer is
destijds een overzichtstentoonstelling gehouden van de 14C-methode en de toepassingen
ervan in diverse vakgebieden, met name archeologie, geologie, ecologie, oceanografie, en
atmosferische wetenschap. Bij de tentoonstelling hoorde een catalogus, " 14C - de toekomst
van het verleden" (*). Deze catalogus bleek een bestseller en heeft veel aftrek gevonden
tijdens rondleidingen en lezingen voor algemeen publiek. Dat was destijds voorzien, er was
een flinke hoeveelheid van gedrukt. Maar nu is de voorraad toch uitgeput en is het tijd voor
een nieuwe uitgave. Aangezien de wetenschap ook vijftien jaar verder is, is dit tevens de
gelegenheid om de inhoud te moderniseren en aan te passen aan de laatste ontwikkelingen,
waarbij voornamelijk gebruik is gemaakt van onderzoeksresultaten behaald in het Groningse
laboratorium.

Verder is 2008 het jaar waarin een nieuw besturingssysteem ("smart AMS" genaamd) voor
het instrument is geïnstalleerd, waarmee meer geavanceerde toepassingen mogelijk worden
gemaakt - zoals het efficiënt meten van ultra-kleine monsters.

De onderzoeksgebieden waarin 14C een belangrijke rol speelt worden in dit boekje
besproken. Tevens wordt uitgelegd hoe de 14C-bepaling plaatsvindt. Dit geldt voor beide
meetmethodes, zowel de radiometrie als de massaspectrometrie.

Met dank aan Marijke Meima en Sanne Palstra voor correcties en verbeteringen.

voorjaar 2009
Hans van der Plicht

(*) W.G.Mook, J.van der Plicht en D.Leijenaar, 14C - de toekomst van het verleden,
Groningen 1994, ISBN 9036704316.
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1. De 14C-methode

De chemische elementen waaruit de materie bestaat kunnen worden gerangschikt in het
zogenaamde periodiek systeem. Hierin is koolstof element numer 6; koolstof-atomen hebben
6 positief geladen deeltjes (zogenaamde protonen) in de atoomkern. Naast protonen bevat de
atoomkern ook ongeladen deeltjes, neutronen genaamd. Het aantal protonen en neutronen is
doorgaans aan elkaar gelijk. De meest gangbare vorm van koolstof bevat dan ook 6 protonen
en 6 neutronen, dus in totaal 12 kerndeeltjes. Dit heet koolstof-12 oftewel in fysische notatie:
12C. Het getal 12 (het aantal kerndeeltjes dus) slaat op de massa van dit koolstof.
Daarnaast komen in de natuur twee andere vormen van koolstof voor: koolstof-13 (13C) en
koolstof-14 (14C). Deze vormen hebben 1 resp. 2 extra neutronen in de kern, en hebben dus
een grotere massa.
De drie vormen van koolstof worden isotopen genoemd; het woord isotoop betekent op
dezelfde plaats (in het periodiek systeem). Het blijft immers koolstof (element nummer 6; het
aantal protonen blijft 6).

  

Samenstelling van de drie koolstofisotopen.
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In de natuur komt koolstof in ongeveer 98.9 % van de gevallen voor als 12C, ongeveer 1.1 %,
als 13C, en ongeveer 1 op 1012 (=0.000000000001) als 14C. Dit is een biljoenste, een uiterst
geringe en daardoor moeilijk meetbare concentratie.
De isotopen 12C en 13C zijn stabiel; 14C is niet stabiel maar radioactief, wat wil zeggen dat
het in de loop van de tijd vervalt (naar een stabiel isotoop van stikstof in dit geval).

De radioactieve atomen verdwijnen langzamerhand uit de koolstofpopulatie. De (toch al
geringe) radioactiviteit van het koolstof wordt dus in de loop van de tijd steeds minder. Dit
zou natuurlijk betekenen dat er na enige tijd helemaal geen koolstof meer zou zijn en er dus
ook geen radioactief koolstof meer kan worden waargenomen. In werkelijkheid blijkt echter
dat de 14C-atomen steeds weer worden aangevuld door een kernreactie die zich hoog in de
dampkring van de aarde afspeelt.
De aarde wordt voortdurend gebombardeerd door de zogenaamde kosmische straling -
deeltjes (voornamelijk protonen) afkomstig van sterren en de zon, die met hoge snelheid
door het zonnestelsel vliegen. Deze worden ingevangen door het magneetveld van de aarde
en veroorzaken aan de polen verschijnselen zoals het noorderlicht en een flux van deeltjes

  

              Vereenvoudigd schema van de natuurlijke 14C-cyclus.
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door botsingen met atomen en kernen in de atmosfeer. Daarbij worden de zogenaamde
"kosmogene isotopen" geproduceerd, waaronder 14C.

Het 14C is dus een isotoop geproduceerd door een natuurlijke kernreactie. Eén van de vele
soorten deeltjes die worden gevormd door de kosmische straling is een neutron. Een neutron
(n) kan reageren met een kern van stikstof (14N), het hoofdbestanddeel van de atmosfeer, met
als reactieproducten een proton (p) en 14C.

In de loop van de tijd stelt zich in de atmosfeer een evenwicht in tussen de door het
radioactief verval verdwijnende 14C-atomen en de nieuwe 14C-atomen die in de dampkring
ontstaan. Dit evenwicht resulteert in de hierboven genoemde uiterst geringe 14C-concentratie
van 1 op 1012.

In de atmosfeer reageert het geproduceerde 14C met zuurstof tot het koolzuurgas CO2.
Atmosferische CO2 bestaat dus voor wat betreft de koolstof-isotopen uit 12CO2, 13CO2 en
14CO2. Planten nemen CO2 op uit de atmosfeer door middel van fotosynthese
(koolzuurassimilatie). Daarmee komt het radioactieve 14C in de planten terecht, en daarna via
de voedselketen ook in dier en mens.
Zodra het organisme sterft, houdt de opname van CO2 en dus ook van 14C op. Door het
radioactief verval wordt vanaf dat moment het 14C-gehalte in het organisme steeds minder.
Dit vormt het basisprincipe van de 14C-dateringsmethode: door het meten van de resterende
hoeveelheid 14C in archeologische monsters zoals bijvoorbeeld prehistorisch bot, kunnen we
terugrekenen wanneer het organisme is overleden.

De afname van de hoeveelheid 14C door het radioactief verval als functie van de tijd wordt
beschreven door een exponentiële functie. De tijd wordt gekarakteriseerd door de
zogenaamde halveringstijd. Dit is de tijd die verstrijkt totdat de helft van het aantal
radioactieve kernen is vervallen. Voor 14C is de halveringstijd (T1/2) 5730 jaar. Dus, als we in
een archeologisch monster meten dat het 14C-gehalte de helft is van het 14C-gehalte van nog
levende planten en dieren, dan is het monster 5730 jaar oud. Of beter geformuleerd, 5730
jaar geleden overleden. Meten we een kwart (de helft van de helft) dan is het monster twee
halveringstijden oud, oftewel 2x5730=11460 jaar. Enzovoort.

In tabelvorm:

relatief 14C gehalte T1/2 ouderdom (jaar)
1 0 x 0
1/2 = 0.5 1 x 5730
1/4 = 0.25 2 x 11460
1/8 = 0.125 3 x 17190
1/16 = 0.0625 4 x 22920
1/32 = 0.0312 5 x 28650
1/64 = 0.0156 6 x 34380
1/128 = 0.0078 7 x 40110
1/256 = 0.0039 8 x 45840
1/512 = 0.0020 9 x 51570

In grafische vorm: (zie volgende pagina)
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Het radioactieve verval en de halveringstijd van 14C.

De praktische meetgrens is 50.000 jaar terug. Zijn de monsters nog ouder, dan zijn ze niet
meer dateerbaar met 14C. De hoeveelheid dan nog aanwezige radioactieve 14C is zo gering
dat geen meting meer mogelijk is. Het 14C-gehalte is dan afgenomen tot ongeveer 1 op 1015

(0.000000000000001), wat neerkomt op een concentratie van één haar op de totale
wereldbevolking - er zijn (bijna) 10 miljard = 1010 mensen op aarde; gemiddeld heeft een
mens 100.000 = 105 haren op zijn of haar hoofd.

Samengevat: 14C werkt als een interne klok. Op het moment van de dood van een organisme
begint de klok te lopen, die kan worden afgelezen door de resterende hoeveelheid 14C in een
monster te meten.
De "interne klok"-functie maakt de 14C-methode uniek als dateringsmethode; resten van
plant, dier of mens worden zo direct gedateerd. Dit is essentieel anders dan bijvoorbeeld
dateren aan de hand van culturele en/of materiële vondsten zoals series van aardewerk of
andere gebruiksvoorwerpen. Dit “serieel dateren” levert een relatieve chronologie op (zie
figuur op pagina 7).

De 14C-methode is beperkt tot de laatste 50.000 jaar en is dus niet toepasbaar op monsters
van vroege hominiden, dinosauriërs etc. Dergelijke monsters kunnen bijvoorbeeld wel
worden gedateerd via bodemlagen waarin ze worden gevonden (stratigrafie); deze lagen
kunnen worden gedateerd middels radioactieve isotopen met een halveringstijd veel langer
dan die van 14C (zoals die van het element uranium). Er zit geen uranium in plant, dier of
mens; 14C is de enige beschikbare interne klok.

De 14C-methode is ontwikkeld omstreeks 1950 door de Amerikaan W.F. Libby (1908-1980).
In 1960 kreeg hij voor dit werk de Nobelprijs voor scheikunde.
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Moderne analogie voor serieel dateren.

dobbelstenen als analogie voor radioactief verval

Stel we doen een experiment met dobbelstenen en verwijderen na elke worp de stenen die
een 6 aangeven. De kans op een 6 is 1/6. We beginnen met 100 dobbelstenen. Na één worp is
de kans op het aantal dobbelstenen met 6 dan 100/6=17. We gebruiken hier afgeronde
getallen. Deze 17 worden verwijderd. Er blijven er dan 100-17=83 dobbelstenen over, die we
gebruiken voor een tweede worp. Dan zullen er 83/6=14 dobbelstenen met 6 zijn. Deze
worden eveneens verwijderd, zodat er 83-14=69 overblijven voor de derde worp. Nu zijn er
69/6=11 dobbelstenen met 6 welke worden verwijderd, enzovoort. De resultaten staan
hieronder zowel in tabelvorm als in grafiekvorm weergegeven.

In tabelvorm:

worp aantal kans op 6 rest aantal
1 100 100/6=17 100-17=83
2 83 83/6=14 83-14=69
3 69 69/6=11 69-11=58
4 58 58/6=10 58-10=48
5 48 48/6=8 48-8=40
6 40 40/6=7 40-7=33
7 33 33/6=6 33-6=27
8 27 27/6=5 27-5=22
9 22 22/6=4 22-4=18
10 18 18/6=3 18-3=15

In grafische vorm: (zie volgende pagina)
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Verband aantal worpen en aantal overblijvende dobbelstenen.

Ook radioactief verval is een statistisch proces en verloopt geheel analoog aan het
dobbelstenen experiment. De dobbelstenen met 6 die worden weggenomen komen overeen
met de kernen die vervallen. Het verloop van het aantal dobbelstenen c.q. radioactieve
kernen als functie van de tijd wordt beschreven door een functie die exponentieel wordt
genoemd.

Betreffende het begrip halveringstijd: men kan zich afvragen hoe de atoomkernen besluiten
welke 50% gaat vervallen en welke niet. Het antwoord komt dus uit de statistiek. Het is
bijvoorbeeld niet zo dat elke 14C-atoomkern exact 5730 jaar bestaat. Elke kern heeft een
levensduur van willekeurige tijdlengte; de kern kan over twee  seconden vervallen, of over
vele duizenden jaren. Dat ligt niet vast. Wat wel vast ligt is dat van een groot aantal kernen
het verval zodanig is dat de helft verdwijnt gedurende de halveringstijd. Het is een soort
"gemiddelde waarde".
Halveringstijden kunnen zeer uiteenlopende waarden hebben, van een fractie van een
seconde tot miljarden jaren. We weten al dat van in de natuur voorkomende radioactieve
isotopen 14C een halveringstijd heeft van 5730 jaar. Andere voorbeelden zijn Tritium (3H,
zwaar waterstof) met een halveringstijd van 12.3 jaar, en 238U (Uranium-238) met een
halveringstijd van 4.5 miljard jaar.

Het begrip halveringstijd is ook van toepassing op andere terreinen. Zo is ooit de
halveringstijd van Nederlandse euromunten gemeten na de introductie van de euro in 2002.
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2. Complicaties

Het principe van de 14C-methode lijkt eenvoudig: meet de resterende 14C-concentratie in een
monster en lees de ouderdom af aan de hand van de vervalcurve. In werkelijkheid zijn er
echter nogal wat complicerende factoren. Deze zijn van praktische en theoretische aard.

Praktisch is het moeilijk om 14C te meten. In de eerste plaats: doordat de radioactiviteit (de
14C-concentratie) zeer gering is komt er nogal wat bij kijken, tot deeltjesversnellers aan toe.
Verder zijn de te dateren materialen nogal uiteenlopend - van hout, houtskool, schelpen,
zaden en veen tot fossiel bot. Elk materiaal vereist een specifieke behandeling om de
dateerbare fractie te isoleren en verontreinigingen te verwijderen. Dit alles vereist een
gespecialiseerd laboratorium met de juiste infrastructuur voor natuur- en scheikundig werk.
In volgende hoofdstukken zal verder worden ingegaan op de  methodes en technieken van
het meten van 14C.

Daarnaast vormen de zogenaamde isotopen-effecten een belangrijke complicerende factor.
Dit zal nu eerst worden uitgelegd aan de hand van het fotosynthese-proces.
De planten nemen CO2 op uit de atmosfeer door middel van fotosynthese. Via deze weg
komt 14C in de biosfeer terecht en kunnen uiteindelijk monsters worden gedateerd met
behulp van de 14C-methode.
Bij processen zoals fotosynthese treedt een bijzonder verschijnsel op. Vanwege de
verschillen in massa verloopt de fotosynthese voor 12CO2 gemakkelijker dan voor 13CO2. Het
gevolg is dat de plant uiteindelijk minder 13C bevat dan de atmosfeer: de plant is verarmd in
het zeldzame isotoop. Nu zijn er verschillende fotosynthese-processen. Wat betreft
fotosynthese kunnen de planten in voornamelijk twee groepen worden verdeeld, de
zogenaamde C3- en C4-planten. De meeste planten zijn C3; de bekendste planten uit de C4-
groep (van belang voor de archeologie) zijn rietsuiker, mais en gierst. Daarnaast is nog een
betrekkelijk kleine groep planten (cactus, ananas) met een fotosynthese-proces genaamd
CAM.

Deze drie groepen planten zijn gemakkelijk te herkennen aan de hand van hun 13C-
concentratie. Dit is te zien in de figuur op pagina 10 waarin de 13C-concentraties voor deze
groepen planten zijn gegeven ten opzichte van die in de atmosfeer.
Dergelijke isotopen-effecten treden in het algemeen op bij alle fysische, chemische en
biologische processen. Ze worden feitelijk veroorzaakt door de verschillen in massa tussen
de isotopen.

Dit effect van "isotopen-discriminatie" wordt fractionering genoemd. Hierboven is de
fractionering van het isotoop 13C bij de fotosynthese besproken. Maar wat voor 13C geldt,
geldt ook voor 14C; in sterkere mate zelfs, want de massa is nog groter.
Dit heeft uiteraard gevolgen voor dateren. Minder 14C betekent namelijk ouder. Dus, een C3-
plant en een C4-plant die exact even oud zijn, vertonen een verschillende 14C-ouderdom. De
C4-plant bevat ongeveer 3% minder 14C dan de C3-plant. We kunnen uitrekenen dat dit
overeenkomt met meer dan 200 jaar verschil in ouderdom!
Dit geldt niet alleen voor de fotosynthese, maar voor alle processen die massa-afhankelijk
zijn.
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Schematisch overzicht van 13C en 14C in diverse planten.

Een geheel andere complicerende factor is dat we voor het dateren door middel van een
simpel aflezen van de vervalcurve (zie figuur op pagina 6) stilzwijgend uitgaan van twee
belangrijke aannames. Ten eerste: dat de halveringstijd precies bekend is. Hoe goed kennen
we de "tiksnelheid" van de 14C-klok? Ten tweede: dat de begin-concentratie van 14C (op het
moment van de dood van het organisme, dan start de 14C-klok) niet verandert in de loop van
de geschiedenis. Immers als we meten dat de 14C-concentratie in een monster de helft is van
die van levend materiaal vergelijken we dat met de natuurlijke 14C-concentratie van vandaag;
maar is die wel hetzelfde als die van een paar duizend jaar geleden? Het blijkt dat er met
beide grootheden (de halveringstijd en de natuurlijke 14C-concentratie) een probleem is.

De halveringstijd T1/2 = 5730 jaar is precies gemeten (met een foutenmarge van 40 jaar naar
beide kanten) een tiental jaren nadat 14C als dateringsmethode was ingeburgerd. Tot dan toe
werd de zogenaamde Libby-waarde voor de halveringstijd gebruikt, en die wijkt aanzienlijk
af: T1/2 = 5568 jaar. Deze waarde is gebruikt voor de vele dateringen uit de begintijd van de
14C-methode en het zou tot grote verwarring leiden als al deze getallen moesten worden
gecorrigeerd.
Verder bleek al gauw dat de 14C-concentratie in de natuur niet constant is; er zijn
aanzienlijke variaties in het natuurlijke 14C-gehalte in het verleden. De twee basisaannamen
voor de methode zijn dus niet geldig; is de 14C-methode dan wel als absoluut te beschouwen,
of zelfs wel praktisch bruikbaar?

Deze in potentie ernstige problemen (isotopen-effecten, onzekerheid over de halveringstijd
en variërend natuurlijk 14C-gehalte) zijn opgelost door het invoeren van een conventie. Deze
conventie bestaat uit afspraken voor het rapporteren van 14C-resultaten, die inhouden:
1) we blijven de Libby-waarde voor de halveringstijd  (T1/2 = 5568 jaar) gebruiken;
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2) de 14C-concentratie in monsters wordt gemeten ten opzichte van een standaard-materiaal.
Dit is een stof met een goed bekende activiteit welke overeenkomt met het jaar 1950;
3) voor isotopen-effecten (fractionering) wordt gecorrigeerd door van te dateren monsters
ook de concentratie van het stabiele koolstof-isotoop 13C te meten.
We kunnen namelijk voor de fractionering van 14C corrigeren met behulp van 13C, aangezien
het effect bij beide isotopen optreedt. Als we de fractionering weten voor 13C, weten we die
van 14C ook (er bestaat een bekende relatie tussen beide). In de plant bijvoorbeeld, blijft na
de fotosynthese het 13C-gehalte constant; die van 14C verandert door het radioactieve verval.
Van de plant moeten we dus voor een goede datering zowel het 13C- als 14C-gehalte bepalen.

                        

De 14C-klok tikt vreemd.

Door deze conventie hebben we in feite een speciale tijdschaal gedefinieerd voor 14C; deze
14C-tijdschaal verschilt van de kalendertijdschaal. Zo blijkt dat een 14C-datering van 7000
jaar (ten opzichte van 1950) niet overeenkomt met 7000-1950 = 5050 voor Christus, maar
met omstreeks 5850 voor Christus. De 14C-klok loopt uit de pas met de kalender, vooral
omdat de halveringstijd 3% afwijkt. Daarbovenop is de 14C-kloksnelheid niet constant, maar
verandert zij voortdurend door de variaties in het natuurlijke 14C-gehalte. Merk op dat zonder
correctie voor isotopenfractionering de klok ook nog op verschillende tijdstippen zou
beginnen, afhankelijk van het soort monstermateriaal!

De twee tijdschalen, 14C en de kalender, kunnen met elkaar in verband worden gebracht door
ijking: het dateren door middel van de 14C-methode van monsters met een bekende, absolute
ouderdom.
Let wel: door dit verband tussen de twee tijdschalen is de vraag welke halveringstijd men
gebruikt feitelijk irrelevant geworden. De oorspronkelijke "foute" Libby-waarde van de
halveringstijd is als conventie gekozen zodat de vele belangrijke eerste 14C-dateringen die
zijn gepubliceerd, dezelfde betekenis blijven houden.
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3. De ijking van 14C

De ijking of calibratie van de 14C-tijdschaal houdt in, dat monsters moeten worden gedateerd
met zowel 14C als een andere, onafhankelijke en absolute methode. Het ideale materiaal
hiervoor zijn jaarringen van bomen, die absoluut kunnen worden gedateerd met behulp van
dendrochronologie. Dendrochronologie is de wetenschap van het dateren van hout aan de
hand van jaarringpatronen (dendros is Grieks voor boom). De dendrochronologie is mogelijk
doordat de weersomstandigheden gedurende de groeiseizoenen door de jaren heen variëren
en er dientengevolge afwisselend dikkere en dunnere jaarringen ontstaan. Die ringen vormen
samen een uniek, karakteristiek patroon. Bomen uit eenzelfde streek en in overlappende
periodes gegroeid, hebben corresponderende jaarringpatronen, en het is daarom mogelijk om
met behulp van die overlappingen een doorlopende chronologie samen te stellen. Door deze
"kalender van hout" is de dendrochronologie van grote waarde voor de exacte datering van
houten voorwerpen uit de archeologie en kunstgeschiedenis; daarnaast is zij van belang voor
de klimatologie.

    Principe van hout dateren met behulp van dendro-chronologie.

Voor de 14C-methode is de dendrochronologie van het grootste belang vanwege de ijking van
de tijdschaal. Door namelijk de 14C-ouderdom van jaarringen, exact gedateerd volgens de
dendrochronologie, te meten wordt een ijkgrafiek verkregen, waarbij de 14C-ouderdom in
14C-jaren is uitgezet tegen de kalenderjaren.

Door over een groot aantal jaren houtmonsters gepaard te dateren - met behulp van 14C en
met dendrochronologie, is een groot aantal ijkpunten verkregen. De huidige ijkgrafiek (zie
pagina 14) is vastgesteld in 2004 en gaat terug tot ongeveer 12.400 kalenderjaar geleden. De
curve is gebaseerd op dendrochronologische kalenders van diverse boomsoorten, en is met
hoge precisie gemeten door de 14C-laboratoria (waaronder het radiometrisch laboratorium te
Groningen).
De gestippelde lijn in de figuur die de ijkgrafiek laat zien komt overeen met een constante
14C-klok, oftewel de situatie die er zou zijn als het 14C-gehalte in de natuur niet zou variëren.
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De ijkpunten wijken duidelijk af van deze lijn: hoe ouder het monster hoe groter de
afwijking. Een datering van 10.000 14C-jaar geleden komt overeen met een kalenderdatering
van 10.000 v.Chr., ongeveer 12.000 jaar geleden dus. Het verschil tussen beide tijdschalen is
hier dus opgelopen tot 2000 jaar.

                De 14C ijkgrafiek verkregen met behulp van de dendrochronologie.

De oorzaak is dat er toen meer 14C in de natuur aanwezig was (waardoor de 14C-dateringen
jonger worden dan de kalenderdateringen). Door de ijkpunten kan een "lange termijntrend"
worden getrokken, die kan worden verklaard door een veranderend aardmagnetisch veld. Het
aardmagnetisch veld was enkele duizenden jaren geleden zwakker, waardoor meer
kosmische straling op de aarde terecht kon komen, waardoor weer meer 14C in de atmosfeer
werd geproduceerd.

Op de lange-termijntrend gesuperponeerd zijn fluctuaties, ook wel "wiggles" genoemd, die
kunnen worden verklaard door veranderingen in zonneactiviteit. Ook de zonneactiviteit
beïnvloedt namelijk het magneetveld rondom de aarde, en dus de 14C-productie. De wiggles
worden zichtbaar als we inzoomen op de ijkgrafiek. We laten een voorbeeld zien van een
hoge-resolutie meetserie (1 jaar) voor de laatste 500 jaar (zie pagina 15). De wiggles zijn hier
duidelijk zichtbaar, en veroorzaken een nogal grillig verloop van de ijkgrafiek.
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                    Hoge resolutie ijkgegevens met "wiggles" (laatste 500 jaar).

De ijkgrafiek legt het verband vast tussen de 14C-tijdschaal en de kalendertijdschaal (v.Chr.
en n.Chr.). Het ijken van 14C-dateringen is gecompliceerd door de wiggles. Een datering in
14C-jaren kan zelfs in kalenderjaren meerdere mogelijkheden tot gevolg hebben.

Als illustratie volgt hier de ijking van een datering van 565 14C-jaren, met een meetfout van
40. Als de ijkgrafiek een rechte lijn zou zijn vertaalt zich deze meting in 1385 ± 40 AD (in
dat geval zouden we 565 van 1950 mogen aftrekken), oftewel 1345-1425 AD.
Maar in werkelijkheid is de ijkgrafiek niet lineair. Het resultaat van de ijking van de datering
565 ± 40 is dan ook ingewikkelder en kan worden uitgerekend met speciale
computerprogramma's.
De figuur op pagina 16 laat het relevante stukje van de ijkgrafiek zien. Langs de verticale as
is de 14C-datering geplot (de kansverdeling) met meetfout. De kansverdeling in kalenderjaren
is langs de horizontale as geplot. Deze verdeling met de resulterende onzekerheden wordt
door het programma uitgerekend. Het resultaat van de ijking is dan 1320-1355 en 1390-1415
AD. De datering resulteert dus in 2 mogelijkheden.
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De ijkgrafiek fungeert als het ware als een lachspiegel: een meetresultaat in 14C-jaren kan
overeenkomen met een nogal grillig verloop in kalenderjaren. Hoe grillig, dat hangt af van
waar we zitten op de ijkgrafiek, dus van de ouderdom.

Voorbeeld van ijking van een 14C-datering.

De ijkgrafiek gebaseerd op dendrochronologie gaat terug tot 12.400 kalenderjaren geleden.
Dan zijn we inmiddels in de laatste ijstijd beland. Het is moeilijk om uit die periode de juiste
bomen te vinden vanwege het klimaat, zodat de dendrochronologische ijkgrafiek
waarschijnlijk niet veel verder zal kunnen worden verlengd.

Voor het ijken van de 14C-tijdschaal voorbij deze "boomgrens" (momenteel dus 12.400 jaar)
zijn dan ook andere monsters nodig, die gepaard gedateerd kunnen worden met zowel 14C als
een andere onafhankelijke methode.
Tot 26.000 jaar geleden is dat mogelijk met behulp van monsters uit de oceaan, ook wel
marine monsters genaamd. Deze monsters bestaan uit foraminiferen (schelpjes) uit marien
sediment, en uit koralen. De oceanen bevatten een geringe concentratie van opgelost
Uranium. Schelpen en koralen zijn goed dateerbaar met isotopen van het element Uranium;
als we deze dateringen als absoluut aannemen en vervolgens ook de monsters met 14C
dateren, hebben we een ijkgrafiek. Met behulp van zulke marine gegevens is een consensus-
ijkgrafiek samengesteld tot 26.000 jaar geleden. Dit is dus een aanzienlijke uitbreiding van
de dendrochronologisch verkregen ijkgrafiek.
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Deze ijkgrafiek tot 26.000 jaar geleden is in 2004 vastgesteld, en is INTCAL04 genoemd.
Het is de momenteel aanbevolen grafiek om 14C-dateringen te ijken.

    De complete 14C-ijkgrafiek INTCAL04.

Voor het oudste gedeelte van het 14C-dateringsbereik, 26-50.000 jaar geleden, is nog geen
ijkgrafiek vastgesteld. Dat neemt niet weg dat er veel meetgegevens bestaan voor dit
tijdtraject, gebaseerd op diverse  monstermaterialen gedateerd met behulp van 14C en een
andere, onafhankelijke methode. Er zijn zelfs diverse "ijkgrafieken" geproduceerd. Er is
echter een probleem: al deze grafieken zijn verschillend! Dat kan uiteraard niet, er kan maar
één ijkgrafiek de juiste zijn. Om deze reden is er (nog) geen internationaal geaccepteerde
ijkgrafiek aangenomen. De gegevens bij elkaar staan bekend onder de veelzeggende naam
NOTCAL04.

De NOTCAL04-gegevens zijn in de volgende figuur (pagina 18) weergegeven. Van de
beschikbare data is alleen het gedeelte 26-50.000 jaar geplot (dus voorbij INTCAL04).
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         De “ijkgegevens” voorbij het INTCAL04-traject (26-50 duizend jaar geleden).

Dat er bij gebruik van één van de NOTCAL-gegevensbestanden als ijkgrafiek ernstige fouten
kunnen worden gemaakt in de archeologie is duidelijk als we proberen een 14C-ouderdom
van 30.000 jaar te ijken. De resulterende dateringen in kalenderjaren lopen dan tot ongeveer
7 millennia uiteen, afhankelijk van welke specifieke "ijkgrafiek" men kiest.
De onderlinge verschillen tussen de diverse "ijkgrafieken" worden veroorzaakt door de
verschillende aannames, die voor alle meetseries moeten worden gedaan. Zo is bijvoorbeeld
een vraag of de gebruikte Uranium-isotopen een absolute datering opleveren voor bepaalde
materialen.

We bespreken hier verder alleen de ijkgegevens van het Suigetsu-meer in Japan, omdat dit
de eerste "ijkgrafiek" voor het gehele 14C meetbereik opleverde, en omdat de 330 dateringen
met de Groningse AMS zijn verricht. Het betreft hier een van de meest spraakmakende
projecten, uitgevoerd in de beginjaren van de Groningse AMS.

De bodem van het Suigetsu-meer is gelaagd; de laagjes zijn telbaar (analoog aan jaarringen
van bomen). Uit deze laagjes is organisch materiaal (takjes, blaadjes, insecten) bemonsterd
voor datering met 14C. Het is de enige meetserie gebaseerd op atmosferische 14C-monsters en
in dat opzicht het meest betrouwbaar. Het zwakke punt is echter de jaargelaagdheid, het is
vrijwel onmogelijk vast te stellen of er hiaten (ontbrekende stukken sediment) aanwezig zijn.
Bovendien, mochten er meerdere hiaten zijn, dan is de daardoor ontstane afwijking in de
kalenderleeftijd cumulatief: de afwijkingen stapelen zich op en zijn dan het grootst bij de
oudste monsters.
Zo heeft elk van de gegevensbestanden zijn voors en tegens en is de waarheid vooralsnog
nog niet vastgesteld.
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         Gedeelte van het sediment met jaargelaagdheid uit het Suigetsu-meer.

De 14C-meetreeks van het gelaagde sediment levert een zogenaamde zwevende chronologie
op; de jaargelaagdheid begon enkele duizenden jaren geleden. Maar er is overlap met het
oudste gedeelte van de dendrochronologische ijkgrafiek, zodat we de zwevende chronologie
hieraan kunnen aanpassen.

De “ijkgrafiek” gebaseerd op metingen aan het Suigetsu-meer.
Blauw: dendrochronologie-gedeelte INTCAL04; rood: Suigetsu.
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4. Reservoireffecten

Reservoireffecten treden in het algemeen op via het inorganische gedeelte van de
koolstofcyclus. Het atmosferische CO2 (en dus ook 14CO2) komt via fotosynthese en
voedselketen in de biosfeer terecht, zodat planten, dieren en mensen wat betreft 14C in
evenwicht zijn met de atmosfeer. Daarnaast wordt ook CO2 (inclusief 14CO2) opgenomen
door de oceanen via uitwisseling. Diep oceaanwater is oud en mengt met het
oppervlaktewater. Het gevolg is dat water wat betreft het daarin opgeloste 14CO2 ouder is dan
de atmosfeer. Dit staat bekend als het "reservoireffect". Voor de oceanen (en ook de
Noordzee) bedraagt dit reservoireffect 400 14C-jaar. Dit effect treedt ook op voor organismen
die in de oceaan leven: schelpen, planten en vissen. Voor een recente Noordzee-schelp meten
we dan ook een 14C-ouderdom van 400 jaar.
In rivieren en meren treedt ook een reservoireffect op; hier is de oorzaak het oplossen van
fossiele kalk, zodanig oud dat er geen 14C meer in zit. Dit "verdunt" het 14CO2-gehalte van
het water. Van schelpen en (verse) vis uit de Rijn wordt daardoor een ouderdom van
ongeveer 1500 jaar gemeten op de 14C-schaal.

Het reservoireffect werkt ook door bij terrestrische organismen die een visdieet hebben.
Botten van zeehonden, walrussen en ijsberen worden allemaal 400 jaar te oud gedateerd.
Voor de archeologie van groot belang is dat het effect ook optreedt bij de mens: Inuit en
Groenlandse Vikingen zijn een bekend voorbeeld. Het effect is ook aangetoond voor
middeleeuwse heiligen en edelen met een bekende sterfdatum; hun 14C-dateringen zijn
doorgaans 1 à 2 eeuwen te oud, door een aanzienlijk visdieet.

                        

Deze Kelten zullen waarschijnlijk een reservoireffect vertonen.

Ook langs de grote rivieren van Europa is het "viseffect" aangetoond, bijvoorbeeld voor een
vindplaats uit de midden steentijd langs de Donau, waar een menselijk bot is aangetroffen
met daarin een pijlpunt gemaakt van dierlijk bot (een hoefdier). Het menselijk botmateriaal is
enkele eeuwen ouder dan zowel de pijlpunt (dierlijk botmateriaal) als het houtskool van een
vuurplaats, geassocieerd met het botmateriaal.
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   Twee gerelateerde botmonsters, menselijk en dierlijk, met en zonder
   reservoireffect.

Een voorbeeld uit Nederland betreft een middeleeuws skelet in een grafkist, gevonden op het
verdronken land van Saeftinge. Het hout van de grafkist is oorspronkelijk gedateerd door
middel van dendrochronologie, met als resultaat 1076 AD. Dit bleek ouder dan verwacht.
Kon het hergebruikt hout zijn ? Dan hoort het skelet jonger te zijn. Het skelet is met 14C
gedateerd op 1065 14C-jaar geleden. Na ijking komt dit overeen met 974-1014 AD. Het
skelet is dus ouder dan het hout! De enige verklaring is een "reservoireffect", de begraven
persoon moet een aanzienlijke component vis in het dieet hebben gehad. Dat is ook te
verwachten op de betreffende locatie.

Een eigentijdse maar illustratieve vorm van een reservoireffect betreft kasgroenten uit de
supermarkt. In kassen wordt CO2-bemesting toegepast. Dit CO2 is afkomstig uit aardgas dat
miljoenen jaren oud is en dus geen 14C bevat. De kasplanten nemen dus bij fotosynthese een
mengsel van natuurlijke CO2 (met 14C) en 14C-vrije CO2 (bemesting) op, en bevatten
daardoor minder 14C dan planten die in de vrije natuur groeien. Ze lijken daardoor ouder. In
Groningen zijn ooit (verse) kastomaten gedateerd met een (schijnbare) 14C-ouderdom van
1300 jaar.
Ook in vulkanische gebieden kan een reservoireffect optreden, als er 14C-vrije CO2 uit de
aarde door de planten wordt opgenomen. Het record betreft waterplanten uit geothermisch
water op IJsland, met een reservoireffect van 8000 jaar.

Tenslotte, ook marine monsters zoals schelpen en koralen, gebruikt voor de ijkgrafiek
INTCAL04, moeten voor het reservoireffect worden gecorrigeerd. Een belangrijke aanname
hierbij is dat dit marine reservoireffect niet is veranderd in de afgelopen 26.000 jaar.
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5. Radiometrie

Er zijn twee essentieel verschillende methoden om het percentage 14C in koolstofhoudende
materialen te meten. De oudste methode berust op het meten van de radioactiviteit van het
monster: de radiometrie. Een modernere methode berust op het direct meten van de
concentraties van de drie verschillende koolstofisotopen: de massaspectrometrie. In het
algemeen worden beide technieken toegepast voor het meten van allerlei isotopen in fysische
en chemische laboratoria; voor 14C is er een aanzienlijke complicatie omdat de concentratie
van dit isotoop zo gering is. Dit vereist voor beide technieken grote aanpassingen en is er de
oorzaak van dat 14C-analyses alleen in gespecialiseerde laboratoria kunnen worden verricht.
Beide methoden zijn in Groningen in gebruik.

In het algemeen wordt voor de meting van radioactiviteit gebruik gemaakt van zogenaamde
telbuizen. Deze telbuizen registreren de deeltjes uitgezonden door het radioactieve isotoop
dat vervalt. Deze deeltjes dringen van buiten af door de wand van de telbuis.

Telbuis voor het meten van radioactiviteit.

Het 14C-isotoop vervalt door het uitzenden van een elektron. De energie van het elektron is te
laag om van buitenaf door de telbuiswand te dringen. Daarom wordt het 14C in de telbuis
gebracht, één van de complicerende factoren bij 14C-analyses. Dit gebeurt in de vorm van
CO2, aangezien telbuizen werken op basis van gas. Van een monster wordt dus eerst CO2
gemaakt en van dit CO2 moeten vervolgens de vervallende 14C-atomen worden geregistreerd.
Een telbuis is een cilinder met langs de as een draad op hoogspanning. De telbuis is gevuld
met gas, voor 14C dus CO2. Als nu een 14C-atoomkern vervalt wordt een elektron
uitgezonden. Dit deeltje ondergaat botsingen met de CO2-gasmolekulen en maken daarbij
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meerdere elektronen vrij. Er ontstaat een lawine van (negatief geladen) elektronen die naar
de centrale draad op (positieve) hoogspanning van enkele duizenden volt worden
aangetrokken. Uiteindelijk resulteert dit in een elektrisch pulsje op de draad, die onderdeel is
van een schakeling die het pulsje registreert.

De telbuizen mogen alleen de radioactieve straling van de 14C-atomen registreren en niet
andere bronnen van radioactiviteit. Voor 14C-metingen is een van de problemen dat de 14C-
radioactiviteit veel geringer is dan de natuurlijke radioactiviteit, afkomstig van andere
natuurlijke isotopen, de zon en kosmische stralen. De 14C-telbuis dient dan ook te worden
afgeschermd van deze storende stralingsbronnen. Dit gebeurt met behulp van een zogenaamd
"loodkasteel". Het lood dient om storende radioactieve straling uit de omgeving tegen te
houden. Lood is zelf echter van nature in geringe mate radioactief. Deze radioactiviteit is na
ongeveer 100 jaar vrijwel verdwenen (de halveringstijd van het betreffende lood-isotoop is
22 jaar). Daarom wordt speciaal oud lood, afkomstig uit de kiel van een VOC schip uit de
zeventiende eeuw, gebruikt omdat in dit lood zelf geen radioactieve en dus storende lood-
isotopen meer voorkomen. Naast lood wordt ook ijzer als afscherming gebruikt, en ook
paraffine en boorzuur. Deze laatste twee materialen adsorberen neutronen.

Het loodkasteel omvat een aantal telbuizen van uiteenlopende grootte, variërend wat inhoud
betreft van 0.2 tot 25 liter. Het CO2-gas bevindt zich in de telbuis onder hoge druk.
De ring achtergrond-telbuizen dient om de toch nog in het binnenste doorgedrongen straling
te registreren. Deze straling die door de 14C-telbuizen ook wordt geteld, wordt dan van de
meting afgetrokken.

  Loodkasteel als afscherming voor straling van buitenaf.
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Het loodkasteel omvat een aantal telbuizen van uiteenlopende grootte, variërend wat inhoud
betreft van 0.2 tot 25 liter. Het CO2-gas bevindt zich in de telbuis onder hoge druk.
De ring achtergrond-telbuizen dient om de toch nog in het binnenste doorgedrongen straling
te registreren. Deze straling die door de 14C-telbuizen ook wordt geteld, wordt dan van de
meting afgetrokken.

Als laatste correctie worden metingen verricht met fossiele koolstof (antraciet), dat zo oud is
(miljoenen jaren) dat alle 14C-atomen in de loop van de tijd zijn vervallen. Het resultaat van
deze metingen, het zogenaamde nuleffect van de telbuisopstelling, wordt ook weer van de
meting afgetrokken. Dit nuleffect komt overeen met een ouderdom van ca. 50.000 jaar, wat
de praktische meetgrens is. Van één gram recente koolstof vervallen slechts ongeveer 13 14C-
kernen per minuut. Voor monsters met een ouderdom van 50.000 jaar is dit afgenomen tot
minder dan één per twee dagen.

     De telbuis-installatie van het Groninger 14C laboratorium.
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6. Massaspectrometrie

Het meten van de radioactiviteit van de 14C-atomen is een erg betrouwbare en nauwkeurige
methode, maar door het geringe aantal 14C-atomen dat vervalt, is het tegelijkertijd ook een
zeer inefficiënte en daardoor tijdrovende methode. Voor een goede en nauwkeurige meting
moeten duizenden 14C-desintegraties geregistreerd worden. In de praktijk komt dit erop neer
dat één meting twee volle dagen in beslag neemt. Bovendien is een relatief grote hoeveelheid
(enkele grammen) koolstofhoudend monster vereist.

Er is nog een andere methode ontwikkeld om het gehalte aan 14C-atomen te meten: de
massaspectrometrische methode. Bij deze methode wordt niet gebruik gemaakt van de
radioactiviteit van de 14C-atomen, maar van het verschil in massa van de drie isotopen van
koolstof.
14C-atomen bestaan uit 14 kerndeeltjes terwijl het meest voorkomende isotoop 12C er maar
12 heeft. Het isotoop 13C ligt, wat zijn massa betreft, tussen de beide andere isotopen in.

Er bestaat een techniek om atomen op basis van hun massa te selecteren. Hierbij wordt
gebruik gemaak van de natuurkundige eigenschap dat hoe groter de massa van een voorwerp
is, hoe meer moeite het kost om de beweging van het voorwerp te veranderen. Allereerst
wordt in de massaspectrometer de atomen een grote snelheid gegeven. Daarna worden ze
met behulp van een magneet gedwongen een cirkelbaan te beschrijven. De deeltjes met de
grootste massa hebben daarmee de meeste moeite: ze beschrijven een grotere cirkelbaan dan
de lichtere deeltjes. Even voorbij de afbuigmagneet worden de deeltjes dan, soort bij soort,
opgevangen en geregistreerd.

Zo worden in een massaspectrometer atomen en moleculen op grond van hun verschillende
massa geanalyseerd. Deze techniek wordt voor veel toepassingsgebieden gebruikt: in de
analytische scheikunde, maar ook voor het meten van concentraties van stabiele isotopen
zoals 13C en 18O, een stabiel isotoop van het element zuurstof. De CO2 wordt door het
instrument gescheiden naar de massa's 44 (12C en tweemaal 16O; 12+16+16=44), 45 (13C en
tweemaal 16O; 13+16+16=45) en 46 (12C , 16O en 18O; 12+16+18=46). Dit zijn de meest
voorkomende vormen van CO2; de isotopen 13C en 18O hebben een relatief voorkomen in de
orde van een procent.

    Massaspectrometrie voor moleculen.
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Een dergelijke "gewone" massaspectrometer is echter bij lange na niet genoeg om de uiterst
geringe concentrates van 14C te meten. Het 14CO2-molecuul heeft een massa van 46
(14+16+16) en valt dus op dezelfde plek als CO2 met 18O. We zeggen ook wel dat 12C16O18O
en 14C16O2 isobaar zijn (dezelfde massa hebben). De concentratie van 14C valt in het niet bij
die van 18O, zodat het onmogelijk is het 14C-signaal te isoleren. De klassieke
massaspectrometrie voor moleculen CO2 werkt dan ook niet voor 14C.
Het blijkt dat massaspectrometrie voor kerndeeltjes (C in plaats van CO2) wèl kan worden
toegepast voor 14C-analyses. Dat betekent dat we de deeltjes een veel hogere snelheid
moeten geven. Voor de klassieke massaspectrometrie worden deeltjes (de CO2 moleculen)
ook versneld, daarvoor is een hoogspanning van enkele duizenden volt voldoende. Voor 14C,
massaspectrometrie met kerndeeltjes, is een hoogspanning van enkele miljoenen volt nodig.
Deze techniek werkt met een deeltjesversneller. De methode heet AMS (Accelerator Mass
Spectrometry), een bijzondere vorm van massaspectrometrie.

          Massaspectrometrie voor kernen.

AMS is dus massaspectrometrie voor massa 14. Er zijn behalve 14C ook andere deeltjes met
massa 14 (isobaren), die uit het systeem moeten worden verwijderd. Het gaat hierbij met
name om 14N, 12CH2 en 13CH.

De te analyseren monsters worden (net als bij de radiometrie) eerst omgezet naar CO2.
Vervolgens wordt deze CO2 gereduceerd tot C (grafiet), waarvan trefplaatjes voor de
ionenbron worden gemaakt. De ionenbron produceert een laag energetische bundel negatief
geladen C-deeltjes (C-) uit dit grafiet. Dat gebeurt door het grafiet te bombarderen met ionen
van het element cesium. Er is gekozen voor negatief geladen C deeltjes, omdat 14N niet
negatief geladen kan worden. Dit storende isobaar wordt dus niet mee versneld. Een
injectiegedeelte, bestaande uit magneten en electromagnetische lenzen, zorgt ervoor dat de
C-deeltjes op de juiste wijze de versneller in worden gestuurd.

In het midden van de versneller staat een (positieve) hoogspanning van 2.5 MV (Miljoen
Volt). De negatief geladen C-deeltjes worden naar deze hoogspanning versneld. Hierna
worden de negatieve ionen "gestript", d.w.z. van één of meerdere elektronen ontdaan. Het
zijn dan positieve ionen geworden, die in het tweede gedeelte van de versneller verder
kunnen worden versneld (ze worden nu door de hoogspanning afgestoten). Het strippen
gebeurt door de C-deeltjes door argongas te sturen.
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Eenvoudige voorstelling van AMS voor 14C.

Het systeem is zo ingesteld dat na het strippen drievoudig positief geladen C-deeltjes
ontstaan. Voor deze positieve deeltjes is het versnelproces dan ook driemaal zo groot. De
bundel C3+-deeltjes hebben aan het einde van de versneller een energie verkregen
overeenkomend met een versnelling van 1 x 2.5 + 3 x 2.5 = 10 MV.
Bij dit proces (strippen bij hoge snelheid) worden moleculen vernietigd, dus ook de isobaren
12CH2 en 13CH, zodat we uiteindelijk een "schone" 14C-bundel overhouden.
De versnelde C-deeltjes worden door middel van een magneet opgesplitst in drie bundels:
12C, 13C en 14C. Uiteindelijk worden de bundelstromen 12C en 13C en het aantal 14C-deeltjes
afzonderlijk geregistreerd. De 14C-deeltje worden in een detector geregistreerd. Deze bevat
een gas. In dit gas veroorzaken de 14C-deeltjes ionisatie: er worden elektronen vrijgemaakt.
Dit wordt uiteindelijk gemeten als een elektrisch stroompje.
Het analysatorgedeelte van de AMS bestaat uit een set van twee magneten en een
elektrostatische deflector. Dit geheel fungeert als "massafilter".

 

Injectorgedeelte (links) en hoge-energie analysator (rechts).
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De AMS-installatie van het Groninger 14C-laboratorium
(foto genomen in de fabriek te Amersfoort).

De AMS-methode is wat betreft 14C-detectie veel efficiënter dan radiometrie, wat in de
praktijk twee belangrijke voordelen heeft:
1). de meettijd is aanzienlijk geringer; in plaats van een meetduur van twee dagen is een uur
voldoende voor hetzelfde aantal 14C-registraties;
2). de benodigde hoeveelheid monstermaterial is veel geringer; in plaats van enkele
grammen koolstof is slechts een milligram nodig.
Dit is treffend geïllustreerd door de drie onderstaande foto's van de "14C-meter" van de AMS.
Deze meter geeft het aantal 14C-deeltjes aan. Voor de standaard (modern materiaal) is dit
ongeveer 50 deeltjes per seconde, gemeten voor een monster van 1 milligram koolstof; voor
de radiometrie geeft dezelfde standaard ongeveer 13 registraties per minuut, voor een gram
koolstof - 1000 keer zoveel materiaal dus.

 

standaard      achtergrond      monster
  modern       50.000 jaar               11.300 jaar
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Hèt voordeel van AMS is uiteraard de kleine monsterhoeveelheid; intrinsiek kleine monsters
kunnen onmogelijk met radiometrie worden gedateerd.
Net als voor de radiometrie, is voor de AMS-methode de achtergrond eveneens ongeveer
50.000 jaar.

diverse fotos AMS Groningen
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7. Monsters voor 14C

Met de 14C-methode kan in principe van alle koolstofhoudende materialen de ouderdom tot
50.000 jaar terug worden bepaald.
Materialen die voor deze methode in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld houtskool van
prehistorische vuurhaarden, hout van prehistorische bouwwerken of veenwegen, botten uit
menselijke graven, dierenbotten, schelpen en veenlagen.
In alle gevallen is het noodzakelijk de in het monster aanwezige koolstof te winnen. Bij
organische monsters (hout, bot, enz) wordt dat gedaan door het monster te verbranden en al
het vrijkomende CO2-gas op te vangen.
Vóór de verbranding moet het monster de nodige behandelingen ondergaan. Het is van
essentieel belang dat de juiste dateerbare fractie wordt bereid, waarvan is vastgesteld dat de
14C-methode goed werkt. Voor bot bijvoorbeeld is dit collageen, het koolstofhoudend eiwit-
bestanddeel; uit hout kan cellulose worden bereid.
Daarnaast dienen verontreinigingen te worden verwijderd. Hieronder wordt verstaan
organisch materiaal dat niets met het te dateren voorwerp te maken heeft. Een bekend
voorbeeld is een laag in een afzetting op een bepaalde diepte waarin wortels van planten uit
hogere (dus jongere) lagen zitten. Deze wortels dienen uiteraard te worden verwijderd, om te
voorkomen dat ze worden meeverbrand en meegedateerd; dan zou het monster te jong
dateren. Dit is een vorm van "fysische" verontreiniging, de wortels kunnen ook fysisch
worden verwijderd - met de hand, of met een zeef voor de kleinste wortels.

   

Verontreinigde monsters: houtskool (Tel Zayit, Israel) uit een laag van 2700 14C-jaar oud
met wortels van moderne planten, en een schedel van een holenbeer (Chauvet grot,
Frankrijk, 30.000 jaar oud) bedekt met een dikke laag kalk (druipsteen).
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Een voorbeeld van "chemische" verontreiniging is bodemkalk. Die kan bijvoorbeeld op
botmateriaal aan de buitenkant terechtkomen, afhankelijk van de bodemchemie. Deze kalk
wordt chemisch verwijderd met een zuurbad. Anders zou het botmateriaal te oud dateren; de
kalk ofwel het carbonaat is fossiel en bevat geen 14C.

Het komt ook voor dat bepaalde lagen in de bodem geen organische resten zoals veen
bevatten, maar wel schelpen. Ook hieruit moet voor de 14C-meting CO2 worden vrijgemaakt.
Dit gebeurt door behandeling met zoutzuur (HCl). Grondwater waarin CO2 is opgelost krijgt
in principe dezelfde behandeling. Eerst wordt in het veld, direct na het oppompen van water,
zoutzuur aan het watermonster toegevoegd waardoor CO2 vrijkomt. Dit wordt door een
natronloog oplossing (NaOH) geleid waarna het oplost. In het laboratorium wordt hieruit, net
als bij kalk, door aanzuren met zoutzuur de CO2 weer vrijgemaakt en opgevangen.
Het meten van 14C in de atmosfeer gaat op vergelijkbare wijze: lucht (met daarin CO2) wordt
door een natronloog oplossing geleid. Als er voldoende CO2 is opgelost, wordt de oplossing
meegenomen naar het laboratorium, waar met zoutzuur de CO2 weer wordt vrijgemaakt.
Uiteindelijk wordt het CO2 gas zo goed mogelijk gezuiverd en opgeslagen in cilinders voor
de 14C-meting (radiometrie) of voor grafietbereiding (AMS).

De voorbehandeling van de monsters is voor radiometrie en AMS in principe hetzelfde.
Alleen de hoeveelheid materiaal is verschillend.

          

    Schematisch overzicht voorbereiding monsters voor 14C-meting.
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Voor radiometrie wordt de gereinigde dateerbare fractie van het monster (ongeveer 1 gram)
verbrand tot zuiver CO2-gas. Dit gas (wat dus het monster bevat in de vorm van 14CO2)
wordt uiteindelijk in de telbuizen gelaten, waarna de 14C-radioactiviteit wordt bepaald. Een
klein gedeelte van hetzelfde CO2-gas wordt gebruikt voor de bepaling van het 13C-gehalte
met een stabiele-isotopenmassaspectrometer, wat nodig is voor de correctie voor isotopen-
effecten (fractionering). Voor AMS volgt er nog een extra stap: van het CO2 wordt grafiet
gemaakt, aangezien de AMS-methode alleen voor vaste stoffen werkt.

In de tabel vindt men een overzicht van met 14C dateerbare materialen, met de hoeveelheid
die benodigd is voor de betreffende voorbehandeling. Voor de conventionele methode gelden
de getallen in grammen, voor de AMS-methode in milligrammen benodigd materiaal.
Als vuistregel geldt dat er voor de conventionele methode uiteindelijk ca. 1 gram C of  1 liter
CO2 nodig is (na voorbehandeling), voor AMS 1 mg C of  1 ml CO2.

materiaal koolstof-
gehalte (%)

gram
radiometrie

milligram
AMS

hout 50 4 15
houtskool 70 3.5 15
nat veen 5 40 150
droog veen 50 4 15
humus 0-5 120 450
bot 0-5 50 200
verbrand bot 0-5 40 150
carbonaat 12 15 50
gecremeerd bot <1 2000

De genoemde getallen zijn richtgetallen. Voor de radiometrie zijn telbuizen beschikbaar voor
verschillende hoeveelheden CO2, variërend van 0.5 tot 25 liter. De getallen bij de AMS-
methode genoemd zijn aan de ruime kant, om de vrijheid te hebben duplo-metingen uit te
voeren. Het minimum dat meestal wordt gehanteerd is 250 µg C (grafiet, dus aan het eind
van alle behandeling).
De kwaliteit van het monstermateriaal speelt uiteraard ook een belangrijke rol. Van een bot
dat sterk vergaan is zal het koolstofgehalte lager zijn, en de kwaliteit van de datering minder
betrouwbaar.

Het CO2-gas (met daarin dus het te meten 14C) wordt opgevangen met behulp van vloeibare
stikstof met een temperatuur van -196°C, waarin het bevriest.
Voor AMS moet uit de CO2 nog grafiet worden bereid. Dit gebeurt door de CO2 te laten
reageren met waterstofgas (bij een temperatuur van ongeveer 600°C en met behulp van
ijzerpoeder als katalysator): CO2+2H2 ⇒ C+2H2O. De op deze wijze geproduceerde koolstof
bestaat uit grafietpoeder. Dit poeder wordt in monsterhouders geperst, die in het wiel voor de
ionenbron van de AMS kunnen worden geplaatst.
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diverse fotos 14C monster preparatie

  

Monsterselectie: een groot monster voor de radiometrie (zaden uit Tel Hazor, Israel),
en een klein monster voor de AMS (bot van een Neanderthaler, Spy, Belgie).

Het verbranden van een radiometrisch monster tot CO2-gas.
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   Chemische behandeling van
   14C-monsters in de zuurkast.

        

Het opvangen van CO2-gas met behulp van vloeibare stikstof.
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Het prepareren van grafiet uit CO2.

Het laden van een "wiel" met grafietmonsters in de ionenbron van de AMS.
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8. Toepassingen in Nederland

Ongeveer 10.000 jaar geleden liep in onze streken de laatste ijstijd af en begon de huidige
warme klimaatperiode. Aan de hand van stuifmeelkorrels (de zogenaamde pollen-analyse)
kan men de vegetatie van destijds herleiden, en daarmee ook de klimaatgeschiedenis. Als
men in een afzetting, zoals hoogveen, de diepte in graaft gaan we terug in de tijd; de
vegetatie op een bepaalde diepte aangetroffen hoort bij een bepaalde tijd. Op deze manier
kan men een beeld krijgen van het klimaat in het verleden. Het veenpakket bevat dus een
stuk klimaatgeschiedenis.

Afgraving in het Bargerveen (Drenthe); moderne planten vindt men bovenin, hoe dieper men
graaft hoe ouder de plantenresten.

In de figuur op pagina 40 zijn in de middenkolom de achterenvolgende klimaatperioden
uitgezet. Deze perioden hebben een specifieke naam gekregen. In de rechterkolom wordt een
overzicht gegeven van de daarbij behorende variaties in de vegetatie.
Vanaf 10.000 jaar geleden worden de lage gewassen, de enige die in de ijstijd konden
gedijen, langzamerhand vervangen door naaldwouden en nog later winnen de loofbomen
steeds meer terrein. In deze perioden komen regelmatig kleinere klimaatschommelingen
voor, herkenbaar aan de variëteiten in de vegetatie. Tot ongeveer 6000 jaar geleden gaat het
om natuurlijke veranderingen. Hierna begint de invloed van de mens op de vegetatie een
steeds belangrijker rol te spelen, voornamelijk door ontbossing en landbouw.
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Pollendiagram na het aflopen van de laatste ijstijd.

Door 14C-datering van bij opgravingen gevonden stuifmeelkorrels kan een tijdschaal in 14C-
jaren worden gemaakt. Na toepassing van de ijkgrafiek kan vervolgens de ouderdom in
kalenderjaren worden bepaald.

Voor Nederland is het onderzoek naar de stijging van de zeespiegel een belangrijke
toepassing van 14C.
In de ijstijd zijn grote hoeveelheden oceaanwater als ijs vastgelegd in de landijskappen
rondom de poolgebieden. Gedurende de ijstijden was het zeeniveau daardoor aanzienlijk
lager dan het huidige niveau. Bij de grootste uitbreiding heeft tijdens de laatste ijstijd de
ijskap zich uitgebreid tot Denemarken en midden-Engeland; het zeeniveau was toen meer
dan 100 meter lager dan nu. De relatief ondiepe randzeeën van de continenten kwamen
droog te liggen. Dit was ook het geval met de huidige Noordzee.
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Zeespiegelcurve voor de Noordzee.

Het verloop van de hoogte van de zeespiegel ten opzichte van het land (de zogeheten
zeespiegelcurve) is verkregen door op veel plaatsen met behulp van 14C veen te dateren in
gebieden die nabij de zee liggen. Gedateerd werd veen, dat op een zandige en daarom
klinkvrije ondergrond was gelegen, en bovendien afkomstig was van verschillende diepten.
Omdat veenplanten nabij de grondwaterspiegel groeien en deze laatste nauw verbonden is
met de zeespiegel, geeft de zo verkregen curve (diepte tegen ouderdom) goed de stijging van
het zeewaterpeil weer.
De zeespiegelbeweging is relatief: aan de ene kant stijgt het zeeniveau, aan de andere kant
treedt er in onze omgeving bodemdaling op. Aangezien bekend is dat circa 5000 jaar geleden
de vroegere landijskappen van Noord-Amerika en Europa helemaal waren afgesmolten, kan
worden geconcludeerd dat het steile deel van de curve grotendeels het gevolg is van de
stijging van het zeeniveau onder invloed van smeltend ijs. Het vlakkere deel (vanaf 5000 jaar
geleden) is voornamelijk veroorzaakt door de bodemdaling van ons land. In de laatste 2000
jaar is de gemiddelde stijging afgenomen tot ongeveer 2 cm per eeuw.

De werkelijkheid is wat ingewikkelder dan de figuur suggereert. De zee kan zich soms
plotseling door overstromingen over land uitbreiden, maar kan ook weer terugtreden door
bijvoorbeeld duinvorming. Zo kan zich soms een kust vormen waarachter het veen zich
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uitbreidt ondanks de zeespiegelstijging. Dergelijke effecten zorgen voor kleine afwijkingen
in het verloop van de hier weergegeven zeespiegelkromme.

Het “vollopen” van de Noordzee na de laatste ijstijd tussen ongeveer 9500 en 8000 jaar
geleden.

Aan het einde van de ijstijd begint de Noordzee vol te stromen ten gevolge van de
zeespiegelstijging. Een verbinding via het Nauw van Calais kwam ca. 9000 jaar geleden tot
stand. De Doggersbank is het laatst ondergelopen eiland. Zo’n 7800 jaar geleden is de
configuratie van de Noordzee al bijna dezelfde als tegenwoordig, hoewel het zeeniveau dan
nog ruim 20 meter lager is. Vanaf dat tijdstip begint de Nederlands-Vlaamse kustvlakte zich
te vormen.
Op de bodem van wat nu de Noordzee is leefden destijds mensen en dieren, waaronder de nu
uitgestorven mammoet. Vissers halen honderden botten per jaar op van voornamelijk
mammoeten en rendieren, maar ook mensen.

Het opvissen van een mammoet-schedel uit de Noordzee.
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Voor de archeologie is de mogelijkheid tot het meten van ouderdommen uiteraard van groot
belang. Traditioneel onderscheidt men in de archeologie perioden zoals de steentijd,
bronstijd, ijzertijd, omstreeks het begin van de jaartelling overgaand in de Romeinse tijd,
middeleeuwen, etc. De steentijd is weer in drie perioden onderverdeeld: oude steentijd
(paleolithicum), midden steentijd (mesolithicum) en nieuwe steentijd (neolithicum). Deze
perioden zijn bepaald door de soorten en vormen van archeologische vondsten – zoals
gereedschappen, wapens en aardewek -  maar ook door de aard van bijvoorbeeld
gedomesticeerde dieren en grafheuvels.

Vóór 1950 kon het onderlinge verband tussen de archeologische perioden vaak wel worden
vastgesteld, maar onafhankelijke metingen van de ouderdom waren nog niet mogelijk. De
"absolute" chronologie van de Nederlandse prehistorie was toen voornamelijk gebaseerd op
indirecte handelscontacten met het oude Egypte (ca. 3000 v.Chr.) en het aflopen van de
laatste ijstijd (destijds geschat op ca. 8000 v.Chr.).

In het schema op de volgende pagina zijn in de linkerkolom de archeologische perioden
gerangschikt langs een tijdas die stamt van vóór het absoluut dateren met de 14C-methode
(rond 1950). Thans, meer dan 50 jaar later, is de indeling van de archeologische perioden
aanzienlijk nauwkeuriger en gedetailleerder geworden (rechterkolom). De absolute
chronologie is nu voornamelijk gebaseerd op 14C-dateringen.
In beide kolommen zijn de archeologische hoofdperioden aangegeven: (jong)-paleolithicum
(tot ca. 9000 v.Chr.), mesolithicum (9000-5200 v.Chr.), neolithicum (5200-2000 v.Chr.),
bronstijd (2000-800 v.Chr.) en ijzertijd (vanaf 800 v.Chr.). Ook is de afloop van de laatste
ijstijd gemarkeerd (ca. 9500 v.Chr.). Bronstijd en ijzertijd worden gekenmerkt door
verscheidene grafheuvels en urnenvelden, nieuwe steentijd (neolithicum) door vormen van
aardewerk, zoals klokbekers, trechterbekers, standvoetbekers, en de zogenaamde
bandkeramiek.
Vaak zijn culturen naar hun vindplaats genoemd, zoals Swifterbant, Vlaardingen en
Hamburg.

Met behulp van de 14C-dateringen behorende bij een bepaalde  cultuur, of een bepaald
graftype, zijn de betreffende culturen en graftypen absoluut gedateerd. De absolute
chronologie is voornamelijk gebaseerd op groepen 14C-dateringen behorende bij een
bepaalde cultuur. Dit blijkt bijvoorbeeld aan de hand van de Trechterbeker-cultuur uit het
midden-neolithicum. De 14C-dateringen tonen aan dat deze periode tussen 3400 en 2850
v.Chr. valt. In Nederland kent men deze cultuur door middel van de nagelaten grote
grafmonumenten: de hunebedden.

Hunebed in Drenthe.
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Schematisch overzicht van de archeologische perioden in Nederland, vóór (links) en na
(rechts) de introductie van dateren met 14C.
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Uit Drenthe (en ook uit de naburige Duitse  en Deense veengebieden) kennen we de
veenlijken. Hieronder het beroemde meisje van Yde, gevonden door arbeiders bij het
turfsteken op 12 mei 1897. De vondst van het meisje is in de plaatselijke pers van die tijd
genoemd. Ze zag er destijds levensecht uit, maar doordat er nog geen conservering bestond is
ze in de tijd erna uitgedroogd. Het meisje (16 jaar oud) is gewurgd. De strop om haar nek is
duidelijk te zien. Pas met behulp van de 14C-methode èn AMS kon de ouderdom van
veenlijken definitief worden vastgesteld. Het blijkt dat verreweg de meeste veenlijken
ongeveer 2000 jaar oud zijn.

  

     Het meisje van Yde: het veenlijk en een haarmonster bestemd voor de AMS.

Trijntje is geen veenlijk, maar een bij overlijden ongeveer 50-jarige vrouw van wie het skelet
is opgegraven bij de aanleg van de Betuwelijn bij Hardinxveld-Giessendam. Vandaar haar
naam. Dit blijkt de (tot nu toe) oudst gevonden mens van Nederland. De 14C-datering laat
zien dat de vrouw ongeveer 7500 jaar geleden heeft geleefd.

     

De opgraving bij Hardinxveld-
Giessendam en het skelet van Trijntje.
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Het exact dateren van monsters niet ouder dan 300 jaar is problematisch. Dit  wordt
veroorzaakt door de grote fluctuaties in de ijkgrafiek van 14C gedurende die tijd. Dit is te
zien in een van de figuren uit het hoofdstuk over de ijking van 14C. Het gevolg is dat zelfs
een nauwkeurige 14C-meting resulteert in geijkte jaartallen overeenkomend met drie eeuwen.
Het dateren van kunstvoorwerpen (is deze viool een echte Stradivarius ?) of politiezaken
(hoe oud is dit skelet ?) heeft dan ook meestal geen zin.
Soms kan zo'n onderzoeksvraag toch worden beantwoord, zoals die betreffende een
schilderij van de collectie Huis Bergh. Hout van de lijst van het schilderij is met 14C
gedateerd op 180 (met een marge van 30) 14C-jaren geleden. De ijking resulteert in drie
mogelijkheden voor de kalenderjaren: 1665-1685, 1735-1805 en 1930-1950 AD. Het
schilderij zelf is gemaakt in ongeveer 1540. De onderzoeksvraag was of de houten lijst
origineel is, of van latere datum. Ondanks de brede marge van de geijkte 14C-dateringen is
deze vraag dus wel beantwoord.

                
       Middeleeuws schilderij (Huis Bergh).
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9. 14C in de moderne tijd

de atmosfeer

Het 14C-gehalte in de atmosfeer is in de tijd niet constant. Natuurlijke oorzaken zijn
veranderingen in de magneetveldsterkte van de aarde en een wisselende zonneactiviteit.
Deze beïnvloeden de hoevelheid kosmische straling die in de atmosfeer terechtkomt, en
daarmee ook de productie van 14C. Dit is in voorafgaande hoofdstukken uitgebreid
besproken.
In de moderne tijd (ongeveer de laatste eeuw) heeft daarnaast ook de mens het 14C-gehalte in
zowel de atmosfeer als in de oceanen beïnvloed. Er zijn twee effecten te onderscheiden,
veroorzaakt door menselijk handelen. Het betreft het verbranden van fossiele brandstoffen,
en explosies van kernwapens. Deze effecten zijn tegengesteld; door het verbranden van
fossiele brandstoffen neemt de 14C-concentratie af, terwijl door explosies van kernwapens de
14C-concentratie is toegenomen.

Sinds het begin van de industriële revolutie is er veel koolstof in de atmosfeer gebracht door
het verbranden van fossiele brandstoffen: steenkool, aardolie en aardgas. Dit gebeurt
voornamelijk in de vorm van het “broeikasgas” CO2. Deze fossiele brandstoffen hebben een
ouderdom van miljoenen jaren; dat is zo oud dat al het 14C daaruit al lang geleden radioactief
is vervallen. Het gevolg is dat de natuurlijke CO2-concentratie (met daarin 14CO2) verdund
wordt met CO2 afkomstig van fossiele brandstoffen (dus zonder 14CO2). De 14C-concentratie
in de atmosfeer neemt daardoor af.

                     

   De uitstoot van fossiele (14C-vrije) brandstoffen.

De 14C-methode is ontwikkeld rond het jaar 1950, zodat tot die tijd atmosferische monsters
niet rechtstreeks zijn gemeten. Maar de afname van 14C in de atmosfeer is ook goed te zien in
de jaarringen van bomen, waarin koolstof uit de atmosfeer is vastgelegd. Jaarringen van
bomen laten deze afname zien sinds ongeveer het jaar 1900. Dit "verdunningseffect" was in
1950 opgelopen tot ongeveer 2%. Dit effect wordt het "Suess-effect" genoemd, naar de
onderzoeker en 14C-pionier Hans Suess. Sinds ongeveer 1950 is 14C rechtstreeks in
atmosferische monsters gemeten.
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Het 14C-gehalte in de atmosfeer is sinds ongeveer 1900 gedaald met 2%
door het op grote schaal verbranden van fossiele (14C-vrije) brandstoffen.

Vanaf 1950 is het Suess-effect niet meer rechtstreeks waar te nemen door een veel groter, en
tegengesteld effect, eveneens veroorzaakt door de mens: de proefnemingen met kernwapens
die in de atmosfeer tot ontploffing werden gebracht. Het gevolg was een verdubbeling van
het 14C-gehalte in de atmosferische CO2 in 1963.

In 1963 is een verdrag getekend dat kernexplosies in de atmosfeer verbiedt. Na die tijd zijn
er vrijwel alleen nog ondergrondse kernproeven uitgevoerd, waardoor de 14C-activiteit in de
atmosfeer na 1963 niet verder is toegenomen. Sinds die tijd neemt het 14C-gehalte in de
atmosfeer weer af. Dit komt hoofdzakelijk door opname van CO2 (waaronder dus 14CO2) in
de oceaan. Er is van nature namelijk een continue uitwisseling van CO2 tussen het
oceaanwater en de atmosfeer. De afname wordt daarnaast ook door het eerder genoemde
Suess-effect veroorzaakt.

In de figuur op pagina 49 zijn waarnemingen uit Nederland (de TV-toren te Smilde), van de
Noordkaap in Noorwegen en van Nieuw Zeeland weergegeven.
De scherpe piek van 14C in de atmosfeer rond 1963 staat bekend als de “bompiek”.
Op het dalende verloop van de curve (na 1963) zijn duidelijk fluctuaties te zien. Dit komt
voornamelijk door jaarlijkse injecties van 14CO2 uit de hogere luchtlagen (waarheen de
kernexplosies het 14C hadden gebracht) naar de onderste luchtlagen (waar 14C gemeten
wordt).
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Toename van 14C in de atmosfeer door kernexplosies (tot 1963): de zgn. "bompiek".

       

De TV-toren te Smilde (links), waar jarenlang de 14CO2 in de atmosfeer is gemeten. Dit
gebeurt nu op de meetmast te Lutjewad (rechts) in Noord Groningen.
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de oceaan

Het gas CO2 is betrekkelijk goed oplosbaar in water. Door de oceanen wordt daardoor ook
veel CO2 uit de atmosfeer opgenomen. De oceanografie maakt op twee manieren gebruik van
14C. De ene toepassing betreft vooral de verhoogde 14C-concentraties die de laatste decennia
in de bovenste lagen van de oceanen worden gevonden, de andere heeft betrekking op de
natuurlijke concentraties in het diepe oceaanwater.

De extra hoeveelheid 14C geproduceerd door kernreacties in de atmosfeer lost als 14CO2
langzamerhand op in het oppervlaktewater van de oceanen en verblijft dan enige tijd in de
goed gemengde bovenlaag. Het verspreidt zich daarna door diffusie heel langzaam in het
diepere water. Alleen in de noordelijke Atlantische Oceaan, en in beperkte mate ook in de
wateren rond Antarctica, zinkt het oppervlaktewater sneller naar de diepte. Dit komt doordat
het koude, polaire water bevriest, waarbij het zout in het water achterblijft. Dit extra zoute
water krijgt hierdoor een grotere dichtheid en zakt vervolgens door zijn gewicht naar
beneden.
Het verschil in gedrag van dit Arctische water in vergelijking met dat op lagere breedtes is in
de 14C-grafieken goed te zien. De metingen in het Arctisch Atlantisch gebied laten zien dat
de 14C-concentraties aan de oppervlakte en op grotere diepten nagenoeg dezelfde zijn,
veroorzaakt door het naar beneden zakken van het zware oppervlaktewater. In de Indische
Oceaan en in de Stille Oceaan is op grote diepte de concentratie beduidend lager. Het
verrijkte 14C-oppervlaktewater heeft deze diepere lagen blijkbaar nog niet bereikt.
Uit de mate van indringing van 14C in de diepere oceaan is af te leiden hoeveel 14C, en
daarmee hoeveel CO2, de oceanen uit de atmosfeer kunnen opnemen. Het blijkt dat de
oceanen ongeveer 40% van de door de fossiele brandstof extra gevormde atmosferische CO2
zullen kunnen opnemen. De overige 60% blijft gedeeltelijk in de atmosfeer (en zorgt dus
voor een toename van het broeikaseffect), en wordt gedeeltelijk door de planten opgenomen.
Dit is een illustratie van een belangrijke toepassing van 14C als "tracer" voor de
koolstofcyclus.

Nadat het koude, zoute en daardoor zware water in de noordelijke Atlantische Oceaan naar
grote diepte is gezonken, begint het zijn weg door de wereldzeeën. Dit wereldwijde
transport, ook weer in stand gehouden door verschillen in zoutconcentratie, wordt wel de
Mondiale Transportband genoemd. Uiteindelijk komt het diepe water in bepaalde gebieden
weer aan de oppervlakte. Dit gebeurt onder invloed van sterke winden in zogenaamde
opwellingsgebieden, zoals kustgebieden van de Stille Oceaan en van de Indische Oceaan, en
aan de westkust van Afrika. Uit 14C-dateringen  blijkt dat het water, voordat het weer aan de
oppervlakte komt, wel 1500 tot 2000 jaar oud is, dat wil zeggen zolang onderweg kan zijn
geweest. Het diepe water in de Stille Oceaan is het langst onderweg geweest en dus het
“oudst”. Het bevat dan ook het minste 14C, zoals duidelijk te zien is in de figuur op pagina
52. Nadat het langs de oppervlakte als de relatief warme golfstroom is teruggekeerd in het
noordelijke deel van de Atlantische Oceaan begint het zijn weg opnieuw. De figuur op
pagina 51 laat de transportband zien met een diepe koude stroming (blauw) en een warme
stroom aan de oppervlakte (rood).
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Schema van het verloop van de oceaanstromingen.

Aan boord van een onderzoeksschip worden voor de radiometrische 14C-methode grote
hoeveelheden water verzameld (60 liter per meting), waaruit het CO2 wordt vrijgemaakt.
Voor de AMS methode is maar 100 milliliter zeewater nodig. De uit het water vrijgemaakte
CO2 wordt in een glazen busje ingesmolten en bewaard voor latere 14C-meting.

Het ophalen van watermonsters uit de diepzee
op een ondezoeksschip.
Rechts zijn 60 liter vaten te zien waarin
water voor radiometrische 14C-metingen
wordt verzameld.
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      Diepteprofielen van 14C, gemeten in oceaanwater.
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warenonderzoek

De "bompiek", maar ook het meer algemene verloop van het 14C-gehalte in de atmosfeer
heeft bijzondere toepassingen in het warenonderzoek. Planten hebben hetzelfde 14C-gehalte
als de atmosfeer waarin ze groeien. Natuurlijke producten bevatten zodoende een 14C-gehalte
overeenkomend met het jaar waarin de planten zijn geoogst. Synthetische producten
daarentegen zijn doorgaans uiteindelijk van aardolie afkomstig, waarin géén 14C meer
aanwezig is. In de figuur op pagina 53 is een aantal 14C-metingen aan wijn, azijn en rum
gegeven. Wijnen behoren uiteraard een 14C-gehalte te hebben dat overeenkomt met het
oogstjaar van de druiven. Uit de grafiek blijkt dat de gemeten wijnen daaraan ook voldoen.
Voor azijn vallen de producten duidelijk uiteen in twee categorieën: natuurlijk azijn (14C-
gehalte van rond 1980) en synthetisch (géén 14C). Daarnaast komen enkele azijnmonsters
voor die duidelijk een mengsel zijn van natuurlijke en synthetische ingrediënten. Ook bij één
van de rum-monsters is dit het geval, waarschijnlijk is in dat geval synthetische alcohol
toegevoegd.

We merken op dat 14C uniek is wat betreft dit type onderzoek. Chemisch gezien is er geen
enkel onderscheid tussen bijvoorbeeld synthetische en natuurlijke alcohol. Het enige verschil
tussen beide soorten betreft de 14C-radioactiviteit.
Op deze wijze kunnen diverse voedingsmiddelen op hun herkomst en dus echtheid worden
gecontroleerd, zoals het bepalen van het oogstjaar van wijnen om jaargang-fraude op te
kunnen sporen.

Met het 14C-gehalte kan men natuurlijke en synthetische stoffen van elkaar onderscheiden.
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energie-onderzoek

Het meten van 14C is ook voor energie-onderzoek van belang. De 14C-methode maakt het
mogelijk om CO2 te herkennen als oud (uit fossiele bronnen, dus geen 14C bevattend) of jong
(uit biomassa, wat recent is en dus de natuurlijke hoeveelheid 14C bevat). Het principe is
feitelijk hetzelfde als wat gebruikt wordt bij het echtheidsonderzoek van voedingswaren.
Zo kunnen we het aandeel biomassa dat in elektriciteitscentrales wordt verbrand of van
biobrandstof dat wordt bijgemengd in benzine en diesel controleren. Als er 14C aanwezig is,
is er biobrandstof bijgevoegd. Het percentage 14C levert direct het percentage biobrandstof
op.

Verder is het ook mogelijk om de opslag van gassen zoals fossiele CO2 of aardgas in
gaswinputten of andere ondergrondse reservoirs te controleren. Een hoog aandeel oud CO2 in
de omgeving van de opslagplek is een sterke aanwijzing voor een lek. Dit kan met 14C-
metingen worden vastgesteld.

  

Bijmenging van biobrandstoffen met fossiele brandstoffen kan worden vastgesteld met
behulp van 14C.

Langdurige meetreeksen van atmosferische 14CO2 van verschillende meetstations geven
informatie over de aanwezigheid van CO2 afkomstig van fossiele brandstoffen in de
atmosfeer.
Met behulp van deze 14C kunnen we de fossiele bijdrage in atmosferische CO2 (de
zogenaamde "surplus fossiele CO2") vaststellen, doordat fossiele brandstof geen 14C bevat.
Dat kan als we het niet-verstoorde, natuurlijke 14CO2 niveau kennen.
Zo is berekend dat er tussen Midden Europa (industrieel gebied) en hoog in de Alpen
(natuurlijke atmosfeer) een verschil is van ongeveer 2% fossiele surplus CO2.
We kunnen dit goed zien in de figuur op pagina 55. De atmosferische 14C-reeks is voor
Nederland (gemeten in Smilde, in blauw weergegeven) duidelijk lager dan in schone
gebieden zoals de Noordkaap (groen) en de Zwitserse Alpen (rood). Deze grafiek beslaat de
jaren 1975-2005 en betreft dezelfde gegevens als eerder behandeld bij de "bom-piek".

Met behulp van dergelijke regionale meetreeksen kunnen we dus bepalen hoe groot de
uitstoot is van fossiele brandstoffen. Dit is van maatschappelijk belang vanwege het
zogenaamde Kyoto-protocol (1997), waarin de meeste landen onderling afspraken hebben
gemaakt over de reductie van de menselijke uitstoot van CO2.
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Relatieve verandering in het atmosferische 14C-gehalte voor Nederland (Smilde), vergeleken
met schone gebieden (Noordkaap en de Zwitserse Alpen).

Daarnaast is het dateren van wijn geschikt gebleken voor onderzoek naar fossiele
brandstoffen. Planten en dus ook druiven nemen CO2 op uit de atmosfeer. Door het meten
van de hoeveelheid 14C in de alcohol, kan worden nagegaan hoe hoog het CO2-gehalte was in
de atmosfeer waarin de druiven rijpten. De druiven fungeren als een “meetstation”, doordat
de locatie en het jaar van oogsten bekend zijn.
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