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Afbeelding 1. 
Het principe van 
optische datering. 

OPTISCHE DATERING: 
KLOK IN HET ZAND 

Zandkorre ls kunnen vertel len hoe lang ze ergens 
begraven hebben gelegen. Dit doen de korre ls met een 
min iem lichtsignaaltje dat ze uitzenden als ze worden 
beschenen met licht van een bepaalde golflengte. Dit 
verschi jnsel wordt optisch gest imuleerde luminescent ie 
(OSL) genoemd. Het luminescent ies ignaa l van de zand
korrels bouwt op onder invloed van natuurlijke radioac
tiviteit van de omgeving, en wordt op nul gezet wanneer 
de korrels worden blootgesteld aan zonlicht (Afb. 1). 
Het luminescent ies ignaa l vormt daarmee feitelijk een 
klok: de klok wordt op nul gezet tijdens transport van 
de zandkor re l en begint te t ikken als de korre l begraven 
wordt. Hoe langer geleden een afzetting is gevormd, des 
te groter het luminescent ies ignaa l in de korrels nu is. 

De methode van optische datering is de afgelopen jaren 
sterk verbeterd en is nu betrouwbaar voor afzettingen 
van enkele jaren oud tot afzettingen die 100.000 jaar 
geleden gevormd zijn. Voorwaarde is w e l dat de korrels 
voor begraving aan genoeg licht zijn blootgesteld om 
het luminescent ies ignaa l he lemaal op nul te zetten. Een 
minuut fel zonlicht is hiervoor genoeg. Windafzettingen 
zoals duinen zijn dan ook ideaal, maar ook met r ivier
afzettingen, kustafzettingen en hell ingafzett ingen zijn 
goede resultaten verkregen. De nauwkeurigheid van de 

methode is 5 tot 10 % van de bepaalde ouderdom. Voor 
zeer jonge monsters is de onnauwkeurigheid vaak iets 
groter, omdat niet bij alle korrels het luminescent ies ig
naal op nul gezet is. 

Optische datering vormt een aanvull ing op de bekende 
radiokoolstofdatering en wordt vooral toegepast in 
omstandigheden waar koolstofdatering niet mogelijk 
is. Voorbeelden zijn afzettingen die geen organisch 
mater iaa l bevatten, afzettingen die ouder zijn dan 
ongeveer 40.000 jaar, en afzettingen die de afgelopen 
paar honderd jaar gevormd zijn. Niet al leen aardweten
schappers , maar ook archeologen maken gebruik van 
optische datering. Dit kan sinds enkele jaren bij het Ne
derlands Cen t rum voor Luminescent iedater ing (NCL), 
een samenwerkingsverband tussen de Universiteiten 
van Delft, Groningen, Utrecht, Ams te rdam, de Vrije 
Universiteit en TNO-NITG. Het dater ingslaborator ium 
van het N C L is gevestigd bij de TU Delft. 
Voor meer informatie en l i teratuurverwijzingen: 
www.nc l - lumda t .n l 
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