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Voorwoord
In 2020 vierde het Groninger Instituut voor Archeologie zijn eeuwfeest. De keuze voor dat jaar was tot
op zekere hoogte arbitrair. In 1920 werd het Biologisch-Archaeologisch Instituut gesticht en dat moment is te beschouwen als formeel beginpunt van de archeologie aan de Groninger universiteit. We hadden echter ook de aanstelling van Van Giffen (1917) of de betrekking van het gebouw aan de Poststraat
(1922) als beginpunt kunnen nemen. Bovendien kent de archeologie aan de RUG een langere geschiedenis. C.W. Vollgraff was vanaf 1908 hoogleraar Griekse taal- en letterkunde en voerde opgravingen uit in
Griekenland, en later ook op het Domplein in Utrecht. Hoe dan ook viel de keuze dus op 2020.
Achteraf bleek 2020 een bijzonder jaar voor een eeuwfeest. Door de coronapandemie waren vanaf half
maart alleen digitale activiteiten mogelijk. Gelukkig konden desondanks best veel van onze plannen
doorgaan. In januari hebben we met alle medewerkers ontbeten en was er een cursus voor amateurarcheologen, georganiseerd samen met de AWN-Noord en onze studievereniging Bachur. Daarnaast
opende de tentoonstelling Dig it all in het Universiteitsmuseum - zelfs digitaler dan voorzien. De
tentoonstelling was het resultaat van de samenwerking van onze masterstudenten, de geodienst en CITafdeling van de RUG en de gemeente Groningen. Bovendien zijn sinds de zomer van 2020 alle uitgaven
van Paleo-aktueel en Palaeohistoria gratis te downloaden!
Bij een eeuwfeest ligt het voor de hand om terug te kijken. Om die reden is gewerkt aan een fotogeschiedenis van het GIA. Deze zal in 2021 als publicatie verschijnen. Maar daarnaast is het een mooi
moment om juist de blik vooruit te richten. Dat was de opdracht die de schrijvers in deze bijzondere
uitgave van Paleo-aktueel meekregen. In ons jubeljaar nodigden we studenten en staf van de opleiding
archeologie van de RUG en maatschappelijke partners in binnen- en buitenland uit om te reflecteren op
ons vakgebied en zo richting te geven aan de toekomst van de archeologie. Wat is archeologie in 2020?
Welke ontwikkelingen in de wetenschap, de politiek of maatschappij zijn er? En wat moeten of kunnen
we hiermee? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor onze opleiding en ons onderzoek?
Deze bloemlezing vormt een mooie afsluiting van ons eeuwfeest, een brede kennismaking met het
huidige GIA en geeft richting aan onze toekomst. Wij willen het belang van archeologie voor de huidige
maatschappij benadrukken, met inzichten over bijvoorbeeld culturele identiteit, migratie en leven met
zeespiegelstijging. Wij delen kennis en staan open voor het gesprek met onze maatschappelijke partners.
We staan in de maatschappij. Dat betekent bijvoorbeeld dat onze laboratoria ook door externe partijen
gebruikt kunnen worden. En we werken samen. Omdat wij vinden dat samenwerking alle partijen
versterkt en omdat we zo het belang van archeologie kunnen versterken. Deze bundel geeft van al deze
zaken goede voorbeelden.
Daan Raemaekers,
directeur van het Groninger Instituut voor Archeologie
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Isotopen in de archeologie – verleden, heden
en toekomst
Michael Dee 1 & Hans van der Plicht 1,2
De 14C-methode

Er bestaat een bijzondere band tussen twee
instituten van de RUG: het voormalige BiologischArchaeologisch Instituut (BAI), tegenwoordig
Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) en
het Centrum voor Isotopen Onderzoek (CIO).
Deze band bestaat al ruim 70 jaar en ontstond
naar aanleiding van de 14C-dateringsmethode, die
rond 1950 is ontwikkeld. Dit verhaal begint met
twee Drentse grootheden en coryfeeën van elk
instituut, Albert Egges van Giffen (1884-1973) en
Hessel de Vries (1916-1959).
Het behoeft geen betoog dat de
14
C-dateringsmethode van groot belang is voor de
archeologie. Het is immers een methode waarmee absoluut kan worden gedateerd. Hiermee
wordt bedoeld dat van organische materialen
(houtskool, hout, veen, bot etc.) de ouderdom
kan worden vastgesteld door een meting. Dit in
tegenstelling tot relatieve dateringen, zoals met
name gebaseerd op aardewerk. De methode is
ontwikkeld aan het eind jaren 40 van de vorige
eeuw door de Amerikaan Willard F. Libby (19081980), die daarvoor in 1960 de Nobelprijs voor
de Scheikunde heeft gekregen.
Van Giffen hoorde van de methode en streefde
ernaar gebruik hiervan ook in Groningen mogelijk te maken. Hij wist de natuurkundige De
Vries hiervoor te interesseren. Zo ontstond het
14
C-laboratorium aan de Westersingel (fig. 1).
Voor de eerste datering (met nummer GrO-1),
verricht in 1952, werd hout van de Groningse St.
Walburgkerk gebruikt. Het resultaat was een bepaalde ouderdom van 850 jaar met een marge van
200 jaar. Deze bijzondere prestatie haalde zelfs
een publicatie in Nature (De Vries & Barendsen,

1954). Daar kijken we nu wat vreemd tegenaan,
gezien de grote onnauwkeurigheid van de meting,
maar het was destijds van groot belang dat de
ouderdom überhaupt gemeten kon worden.

Het vervolg: gezamenlijk
14
C-onderzoek

Beide instituten hebben daarna gedeeltelijk een
gezamenlijke ontwikkeling doorgemaakt, beide
vanuit hun eigen expertise. In de eerste uitgaven van Palaeohistoria uit de jaren ’50 staan
de nodige artikelen van BAI-onderzoekers met
14
C-dateringen verricht door het laboratorium van
De Vries. De innige band tussen beide instituten
is na de beginperiode voortgezet onder leiding
van Tjalling Waterbolk (1924-2020) en John
Vogel (1932-2012) en Wim Mook (1932-2016).
Illustratief is de serie congressen Radiocarbon
and Archaeology, opgezet door Waterbolk en
Mook, een serie die nog steeds bestaat. Het eerste
congres vond plaats in 1983 in Groningen. In
de proceedings van dit congres geeft Waterbolk
een beschrijving van de invloed die 14C op
de archeologie heeft gehad en formuleert hij
richtlijnen voor archeologen voor een goede
14
C-monstername (Waterbolk, 1983).
Naast nieuwe mogelijkheden ondervond
de toepassing van deze nieuwe methode ook
weerstand. De nieuwe tijdsbepalingen leverden
de nodige discussies op, omdat chronologieën
moesten worden aangepast. Deze discussies zijn
nog steeds actueel, in een tijd dat de methode
enorm is verfijnd door nieuwe methodologie. Dat
betreft vooral resultaten verkregen na de introductie van AMS (Accelerator Mass Spectrometry,
massaspectrometrie met een deeltjesversneller),
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Fig. 1. Het verleden:
het Groninger 14Claboratorium in de
vijftiger jaren (foto
Fotodienst RUG).

waarvoor slechts een geringe hoeveelheid koolstof
(ca. 1 mg) nodig is en waarmee een groot aantal
dateringen kan worden verkregen dat statistisch
kan worden geanalyseerd. Daarbij is onlangs de
significant nieuwe ijkgrafiek IntCal20 beschikbaar gekomen, met voor de laatste millennia
een resolutie van slechts één kalenderjaar (zie
o.a. Van der Plicht et al., 2020 en de referenties
daarin). De ijkgrafiek legt het verband vast tussen
14
C-dateringen en de kalender. Via IntCal20 kan
absoluut dateren zo goed mogelijk benaderd worden. Van Giffen en de Vries konden daar in hun
tijd alleen maar van dromen.
De nauwe samenwerking tussen het GIA en
het CIO blijkt ook uit uitgebreide gepubliceerde
overzichten van archeologische 14C-dateringen
in Nederland. Allereerst door Lanting en Mook
(1977) met een overzicht en interpretatie van
conventionele dateringen. De introductie van
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AMS in Groningen in 1994 (en daarna ook de
nog steeds productieve conventionele methode)
maakte een herziening nodig, resulterend in een
serie artikelen van Lanting en Van der Plicht in
Palaeohistoria.3 Ook deze serie is inmiddels aan
een update toe.

Het onderzoek vandaag de dag

Na deze historische inleiding zijn we inmiddels bij
het heden aangeland. Het jaar 2017 was een vernieuwend kantelpunt voor het 14C-laboratorium, op
een aantal fronten. We verhuisden naar een nieuw
ultramodern gebouw op de Zernikecampus, kregen
daarbij de beschikking over een nieuwe AMS en er
was een wisseling van de wacht: de tweede auteur
van dit artikel ging met pensioen en werd opgevolgd door de eerste auteur.
De nieuwe AMS is een state-of-the-art
Micadas®, gefabriceerd door het Zwitserse bedrijf
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Fig. 2. Het heden
en de toekomst:
de nieuwe 14Cmassaspectrometer
(AMS) van het CIO,
geïnstalleerd in 2017.

Ionplus (fig. 2). Dit model vertegenwoordigt een
nieuwe generatie kleine versnellers. De hoogspanning is 0,2 MV (miljoen volt). Dit in tegenstelling
tot de vorige Tandetron®-AMS van High Voltage
Engineering Europa, die op 2,5 MV werkte. De
nieuwe machine is aanzienlijk kleiner, betrouwbaarder en efficiënter. De deeltjesstroom door
de machine is groter, waardoor 14C-dateringen
met grotere nauwkeurigheid kunnen worden
gedaan. Bijvoorbeeld, voor een monster met een
ouderdom van ongeveer 5000 BP betekent dat
een meetprecisie van ca. 25 BP. BP is de eenheid
waarin 14C jaren worden gerapporteerd. Voor de
oude machine was dit ca. 50 BP. Voor middeleeuwse monsters is een precisie van ca. 15 BP niet
onmogelijk. Dit opent nieuwe horizonten voor
zowel archeologisch als environmental onderzoek,
waarop we nog zullen terugkomen.

Een ander vernieuwende mogelijkheid van de
Micadas® is dat de machine 14C in CO2-gas kan
meten. In dat geval kan de grafitisatiestap worden
overgeslagen. De meetprecisie van deze methode
is echter geringer. Daar staat tegenover dat de
hoeveelheid koolstof 100 keer zo klein kan zijn
dan voor de grafietmethode. Dat betekent weer
dat extreem kleine monsters kunnen worden gedateerd (een tiental microgrammen koolstof). Dit is
voor het eerst toegepast voor dateringen van uniek
materiaal, waarvoor slechts een minimale hoeveelheid materiaal beschikbaar is gesteld: een serie
Dode Zeerollen uit Qumran (Israel).4 Ook dit was
ondenkbaar in de tijd van van Giffen en de Vries.
De tweede auteur is opgeleid in de kernfysica,
wat nodig was voor de vorige generatie AMS:
door de hoogspanning van 2,5 MV was dat een
kernfysisch apparaat, met alle infrastructuur die
daarbij hoort. Voor de Micadas® ligt dat anders.
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Dat is eigenlijk geen kernfysische versneller, maar
meer een analytisch apparaat. De eerste auteur
is een fysisch chemicus, en dat komt daarbij
goed van pas. Dat geldt zeker ook voor een
vernieuwing in het laboratorium voor monsterpreparatietechnieken (zie voor een uitgebreide
bespreking Dee et al., 2020). Daarnaast brengt
de eerste auteur veel deskundigheid binnen voor
statistische analyse van reeksen 14C-dateringen, de
zogenaamde Bayesiaanse analyse.
Een voorbeeld van wat nu mogelijk is betreffende absolute chronologieën zijn Miyake
events. Dit zijn miniatuurversies van de zogenaamde bompiek. De bompiek is een toegenomen
14
C-concentratie in de 20ste eeuw, veroorzaakt
door testexplosies van kernbommen in de atmosfeer. Miyake events zijn een natuurlijk verschijnsel: een plotselinge en kortdurende toename
in zonneactiviteit veroorzaakt een piek in de
14
C-concentratie. Deze zijn waargenomen voor
774-775 n.Chr. en 993-994 n.Chr. (Miyake et al.,
2012). Deze events kunnen worden geïdentificeerd
in jaarringen van dendrochronologisch gedateerde bomen. Daardoor is er nu een jacht gaande
naar deze events, wat mede een nieuwe jaarlijkse
ijkcurve heeft opgeleverd in IntCal20 voor de
jongste 5.000 jaren van de kalender. Ook kan de
veldatum van een boom tot het jaar nauwkeurig
worden gedateerd met 14C, zodat exact dateren
mogelijk wordt. Dit is het doel van het huidige
onderzoek van de eerste auteur, dat hij dankzij
een prestigieuze ERC-onderzoeksbeurs kan uitvoeren (ECHOES, Exact Chronology of Early Societies).
Het onderzoek heeft al belangrijk succes opgeleverd: de monumentale Vikingsite Por-Bazjyn
in Siberië is exact gedateerd, omdat hout van de
constructie het 775-Miyake event bevatte (Kuitems
et al., 2020). De wetenschappelijke publicatie
hiervan leidde ook tot veel aandacht in de media.5

Een doorkijkje naar de toekomst

Voor de nabije toekomst biedt dit nieuwe mogelijkheden voor exact dateren van vroege beschavingen. Deze zijn doorgaans intern gedateerd,
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zoals de koningslijsten van Egypte, prehistorisch
China, het Nabije Oosten en de Long Count van
Meso-Amerika. Vergelijkingen tussen culturen
worden bemoeilijkt doordat er geen gemeenschappelijke tijdlijn is. De link met een bepaalde
Miyake event kan zwevende chronologieën op de
absolute kalender plaatsen.
We willen hier ook de Minoïsche Santorinieruptie niet onvermeld laten. De exacte datering
hiervan door enerzijds 14C en anderzijds culturele datering is al enkele decennia aan discussie
onderhevig. De verschillende dateringen variëren
tot ongeveer een eeuw; 14C geeft de oudste. Zie
voor een goed overzicht een discussie in Antiquity
(2014). Beide dateringsmethoden (cultureel en
14
C) zijn met elkaar verbonden via de ijkgrafiek.
Mede dankzij de nieuwe AMS-machines is nu een
veelheid aan nieuwe dateringen verricht, die zijn
opgenomen in de nieuwe ijkgrafiek IntCal20. Dit
zal de discussie waarschijnlijk niet doen verstommen, maar het 14C-gedeelte is nu veel beter vastgelegd dan voorheen (van der Plicht et al., 2020).
De Santorini-eruptie betreft het mediterrane
gebied, en vernieuwende samenwerking met de
klassieke archeologie zal zeker worden voortgezet. Datzelfde geldt voor gezamenlijk werk in het
Nabije Oosten.
Voor eerdere periodes blijft een verdere update
van de ijkgrafiek hoog op de agenda staan. Het is
niet onmogelijk dat in de toekomst bijvoorbeeld
lengte- en breedtegraadafhankelijkheid kunnen
worden meegenomen bij de ijking. Het gedeelte
van de ijkgrafiek verkregen met behulp van
dendrochronologie zal worden uitgebreid, zoals
de afgelopen jaren steeds is gebeurd. Het dendrogedeelte van IntCal20 gaat terug tot ca 14.000
(kalender)jaren geleden. Het zal duidelijk zijn dat
voortgang afhankelijk is van het vinden van geschikt fossiel hout. Kauri hout uit Nieuw-Zeeland
is wat dit betreft veelbelovend (Balter, 2006).
De bijdrage van de natuurwetenschap aan
de archeologie is recentelijk ook verrijkt met
het bepalen van fossiel DNA en proteomics, en
ook daar is het CIO bij betrokken. Wat betreft
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monstervoorbehandeling noemen we met name
de compound-specific analysis. Die houdt in dat in
plaats van bijvoorbeeld collageen de individuele
aminozuren daarvan uit het bot worden geëxtraheerd en vervolgens gedateerd. De verwijdering
van verontreinigingen kan hiermee aanzienlijk
worden verbeterd. Het CIO heeft deze techniek
(nog) niet in huis maar participeert met succes in
samenwerkingsverbanden.
Een goed voorbeeld van het nut van de
compound-specific analysis is het onderzoek naar
de zogenaamde Siberische eenhoorn. Dit dier, met
de officiële naam Elasmotherium Sibericum, is een
reusachtige neushoorn met een eveneens reusachtige hoorn met de omvang van een volwassen
mens. Het leefde op de mammoetsteppe en is
ongeveer 100.000 jaar geleden uitgestorven, ver
buiten het 14C-bereik van 50.000 jaar dus. Althans
dat dacht men, tot we in samenwerking met de
collega’s in Oxford tests deden met skeletmateriaal van dit dier. Uiteindelijk hebben we vastgesteld dat de Elasmotherium ongeveer 39.000 jaar
geleden moet zijn uitgestorven. Dat betekent dat
de paleolitische moderne mens in het huidige
Siberië dit beest moet hebben gekend. Vanwege
de kwaliteit van het gedateerde bot was dit
resultaat alleen mogelijk door specifieke biomoleculen te dateren. Dit is in samenwerking met de
14
C-collega’s in Oxford gedaan.
Daarnaast zijn de stabiele isotopen 13C en 15N
van dezelfde botten geanalyseerd. De gemeten
waarden zijn nogal opvallend. Ze wijzen erop dat
het dieet van de Elasmotherium grotendeels uit
ondergrondse plantendelen zoals knollen bestond.
Dat verklaart ook de paleontologische waarnemingen betreffende het gebit. De stabiele isotopen
geven daarnaast ook informatie over de vegetatie
destijds, wat weer van belang is voor kennis van
het milieu gedurende het paleolithicum. Voor
meer details verwijzen we naar de publicatie van
Kosintsev et al. (2018).6

Genoemde analyses van de stabiele isotopen 13C en
N (meestal in samenhang met 14C datering) van
fossiele botmonsters geven dus informatie over het
paleodieet en het paleomilieu waarin een organisme heeft geleefd. Dat geldt voor skeletmateriaal
van zowel dier als mens. Daarin wordt samengewerkt met de klassieke archeologie (Griekenland
en Anatolie), het Arctisch Centrum en uiteraard ook andere onderzoekers in Nederland.
We noemen hier het project EDAN (Emergence
of Domesticated Animals in the Netherlands). Dit
driejarige programma is een gezamenlijk GIA/CIOvoorstel dat is gehonoreerd door NWO.
Complexe data-analysetechnieken zullen meer
en meer worden toegepast voor 14C-dateringen
en andere analyses, met name andere isotopen.
Chronologische informatie zal in verband kunnen worden gebracht met gegevens betreffende
locatie, klimaat en mogelijk ook genetische data.
Na een periode van 70 jaar GIA/CIO zijn er nog
volop mogelijkheden voor samenwerking tussen
onderzoekers, docenten en studenten van beide
disciplines. De recente vernieuwingen doorgevoerd op het CIO-laboratorium bieden daarbij
nieuwe kansen.
15

Isotopes in archaeology – past,
present and future

The archaeological institute of the University
of Groningen is celebrating its 100th birthday.
For 70 of these years, it has co-existed with the
radiocarbon laboratory of the same university.
We give a short introduction of their common
history and what they have achieved together.
We illustrate this with some highlights from our
research. For the future, we discuss possibilities of new collaborative research, enabled by
a new, state-of-the-art AMS (Accelerator Mass
Spectrometry) machine.
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Noten

1. Centrum voor Isotopen Onderzoek,
Rijksuniversiteit Groningen, Nijenborgh 6,
9747 AG Groningen, m.w.dee@rug.nl.
2. Faculteit Archeologie, Universiteit Leiden,
Einsteinweg 2, 2333 CC Leiden,
j.van.der.plicht@rug.nl.
3. Deze serie van zeven afzonderlijke artikelen
(gepubliceerd tussen 1996 en 2012) is te
downloaden via de website van de RUG.
4. De analyses zijn onlangs afgerond, een publicatie is in voorbereiding.
5. Zie o.a. het RUG-nieuws op www.rug.nl/news
van 8 juni en de NRC van 9 juni (2020).
6. Zie ook het RUG-nieuws op www.rug.nl/news
van 3 december 2018 en het proefschrift van
Margot Kuitems: https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/87893.
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