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SAMENVATTING G 

Alhoewell  menselijke activiteit tegenwoordig het klimaat lijk t te beïnvloeden, hebben er in het 
verledenn vele klimaatveranderingen plaatsgevonden zonder dat de mens die kan hebben 
veroorzaakt.. Om de huidige klimaatverandering te kunnen begrijpen is kennis van de natuurlijke 
oorzakenn van klimaatverandering van groot belang. 
Dee zon is een van de mogelijke factoren die natuurlijke klimaatveranderingen kunnen veroorzaken. 
Velerleii  eigenschappen van de zon variëren min of meer cyclisch. De elfjarige zonnevlek-cyclus is 
hiervann het meest bekende voorbeeld. Op het maximum van de elfjarige zonnecyclus straalt de zon 
0,1%% meer energie uit dan op het minimum van deze cyclus. Zulke kleine en kortdurende 
veranderingenn in straling kunnen waarschijnlijk geen merkbare klimaatveranderingen veroorzaken. 
Daarentegenn veranderen ook andere eigenschappen van de zon door de tijd heen (zoals bijvoorbeeld 
dee spectrale samenstelling van de straling), en het is bekend van historische zonnevlek-
waarnemingen,, studies van 'zon-achtige' sterren en proxy-archieven, dat de zonneactiviteit vroeger 
waarschijnlijkk veel meer variabel is geweest. Er komen steeds meer bewijzen dat veranderingen in 
zonneactiviteitt in het verleden samengingen met klimaatveranderingen. De 'Kleine IJstijd' 
bijvoorbeeld,, een periode met aanzienlijke afkoeling in Europa en andere gebieden, vond plaats 
tijdenss een periode van verminderde zonneactiviteit (zoals afgeleid uit historische zonnevlek-
waarnemingenn en uit proxy-archieven van de kosmogene isotopen ,0Be en 14C). Alhoewel 
natuurkundigee verklaringen voor zonneforcering van klimaatverandering tot nu toe niet algemeen 
wordenn geaccepteerd, kan de temporele samenhang tussen zonne-variabiliteit en 
klimaatveranderingg worden gezien als bewijs voor zonneforcering van klimaatverandering. 
Ookk tijdens andere perioden van het Holoceen lijken veranderingen in zonne-activiteit 
veranderingenn in het klimaat te hebben veroorzaakt. In dit proefschrift worden nieuwe aanwijzingen 
voorr een rol van de zon bij klimaatverandering gegeven. Veranderingen in lokale 
vegetatiesamenstellingg van hoogveen-afzettingen zijn gebruikt om vernattingen in de venen te 
reconstrueren.. Aangezien hoogvenen geheel afhankelijk zijn van neerslag voor hun water en 
voedingsstoffen,, kunnen we aannemen dat zulke vernattingen meestal het gevolg zijn geweest van 
veranderingenn in klimaat (natter en/of koeler). De meeste vernattingen in de bestudeerde 
veenkernenn vielen samen met grote afhames in zonne-activiteit (zoals afgeleid uit het 14C archief). 
Dee veranderingen in zonne-activiteit tijdens het Holoceen en gelijktijdige vernattingen in hoogveen-
afzettingenn vonden plaats binnen decennia. Alleen met precies gedateerde archieven van zonne-
activiteitt en klimaatverandering kan de samenhang tussen de twee worden onderzocht. Met 14C 
wiggle-matchh datering (WMD) kunnen hoge-resolutie chronologieën worden verkregen uit 
organischee afzettingen. Bij WMD wordt de non-lineaire relatie tussen l4C-leeftijd en 
kalenderleeftijdd gebruikt. Een serie van dicht bij elkaar genomen 14C dateringen van veenmonsters 
wordtt vergeleken met de ,4C-calibratiecurve, waarop de veranderingen in het atmosferisch l4C-
gehaltee het mogelijk maken om beide datasets te 'matchen'. In dit proefschrift worden, aan de hand 
vann verschillende voorbeelden, de voor- en nadelen van WMD van organische afzettingen bekeken, 
wordtt een nieuwe numerieke aanpak van WMD ontwikkeld waarmee de beste oplossingen en 
betrouwbaarheidsintervallenn kunnen worden bepaald, en worden richtlijnen gegeven voor collega's 
diee deze techniek van plan zijn te gaan gebruiken. 
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Dee hoge-precisie chronologieën verkregen door 14C wiggle-matching laten zien dat tijdens het 
midden-Holoceenn en de Kleine IJstijd vernattingen in hoogveenkernen (indicatief voor 
klimaatverandering)) vaak samenvielen met perioden van verlaagde zonne-activiteit. 

Achtergrond Achtergrond 
Aspectenn van 'global warming', natuurlijke klimaatvariaties en de mogelijke rol van 
zonnevariabiliteitt in het forceren van klimaatverandering worden besproken in hoofdstuk 1. 
Bovendienn wordt l4C geïntroduceerd. Archieven van 14C kunnen worden gebruikt om veranderingen 
inn het verleden van zonne-activiteit te reconstrueren, en deze archieven zijn bovendien onmisbaar 
voorr het verkrijgen van preciese kalender-chronologieën. Het gebruik van hoogveen-afzettingen 
voorr het reconstrueren van klimaatveranderingen tijdens het Holoceen wordt besproken. 
Vernattingenn in via WMD gedateerde hoogveenkernen kunnen worden gebruikt om de eventuele 
temporelee samenhang tussen veranderingen in zonne-activiteit en klimaatveranderingen tijdens het 
Holoceenn te onderzoeken. 

1414CC wiggle-match dating 
Inn hoofdstuk 2 wordt de techniek van l4C wiggle-match dating geïntroduceerd. Tot nu toe werden 
hoge-resolutiee WMD studies alleen maar geconstrueerd voor perioden tijdens welke de 14C 
calibratiecurvee grote schommelingen ('wiggles') liet zien. In dit hoofdstuk wordt onderzocht of 
WMDD ook een succesvolle strategie kan zijn tijdens perioden waar de ,4C calbratiecurve minder 
grotee schommelingen laat zien. Het blijkt dat er tijdens zulke perioden vaak geen unieke WMD-
uitkomstenn zijn. In zulke gevallen zijn de chronologieën dan ook minder precies dan tijdens 
periodenn met grote schommelingen in de l4C calibratiecurve. 
Mett WMD van organische afzettingen blijken hogere precisie-chronologieën te kunnen worden 
verkregenn dan mogelijk is met de gewoonlijke aanpak van calibratie van individuele ,4C dateringen. 
Echter,, vaak wordt de vraag gesteld hoeveel preciezer WMD nu is. In hoofdstuk 3 wordt een 
nieuwee numerieke aanpak van WMD gepresenteerd. Met deze methode kan de meest 
waarschijnlijkee WMD-chronologie worden gevonden, en kunnen betrouwbaarheidsintervallen in 
kalenderjarenn worden berekend. Met de numerieke aanpak kunnen WMD-chronologieën worden 
vergelekenn met chronologieën verkregen via calibratie van individuele 14C dateringen. Het blijkt dat 
WMDD resulteert in hogere precisie-chronologieën (met bepaalde aannames!), alhoewel het succes 
afhankelijkk is van de vorm van de 14C calibratiecurve. 
Inn hoofdstuk 4 wordt een problematische hoogveenkem besproken. WMD liet zien dat de kern veel 
ouderr was dan verwacht. Echter, de problemen ondervonden bij het onderzoek van deze kern 
hielpenn ons met het samenstellen van een lijst met richtlijnen voor het verkrijgen van WMD-
chronologieën. . 
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ZonneforceringZonneforcering van klimaatverandering 
Inn hoofdstuk 5 worden twee I4C wiggle-match gedateerde hoogveenkernen uit het midden-Holoceen 
gebruiktt om de temporele samenhang tussen klimaatveranderingen en veranderingen in zonne-
activiteitt te onderzoeken. Het blijkt dat de vernattingen in de veenkernen (afgeleid uit 
veranderingenn in lokale vegetatiesamenstelling) vaak samenvielen met grote afnames in zonne-
activiteitt (gekenmerkt door pieken in AHC). Het gebruik van Al4C om zonne-activiteit tijdens het 
Holoceenn te reconstrueren wordt besproken. 
Hoofdstukk 6 laat extra bewijzen zien voor de samenhang tussen verlaagde zonne-activiteit en 
klimaatverandering.. Dit hoofdstuk richt zich op twee via 14C wiggle-matching gedateerde 
hoogveenkernenn uit de Kleine IJsnjd. In beide hoogveen-afzettingen, die ca. 800 km van elkaar 
verwijderdd liggen, vonden significante vernattingen plaats tijdens perioden van sterk verlaagde 
zonne-activiteit. . 

ToekomstigToekomstig onderzoek 
Enkelee suggesties voor toekomstig onderzoek kunnen worden gegeven. De numerieke aanpak van 
WMDD gepresenteerd in dit proefschrift zou kunnen worden vergeleken met andere technieken zoals 
'Bayesian'' wiggle-match dating. Ook zou kunnen worden onderzocht hoeveel  l4C dateringen nodig 
zijnn voor het verkrijgen van een preciese WMD chronologie. Echter, het wordt betwijfeld of zulke 
studiess haalbaar zijn. De eigenschappen van zowel veenkernen als de l4C calibratiecurve zijn zeer 
variabel,, en daarom is het onzeker of algemene 'regels' voor WMD kunnen worden gevonden. 
Alhoewell  de vernattingen in de hoogveenkern MSB-2K vaak samenvielen met pieken in A14C 
(hoofdstukk 5), zou een herhaling van dit onderzoek (met een andere veenkem) welkom zijn om de 
mogelijkheidd uit te sluiten dat de gevonden vernattingen slechts het gevolg zouden zijn geweest van 
internee dynamiek in een hoogveen. Bovendien zouden WMD studies van hoogveenkernen uit 
anderee delen van de wereld welkom zijn, om zowel de temporele als ruimtelijke samenhang tussen 
A14CC en klimaatverandering te bekijken. Alhoewel grote delen van het Holoceen inmiddels zijn 
onderzochtt op de link tussen A14C en klimaatverandering (zie figuur 1.1), kunnen sommige 
periodenn hierop nog worden onderzocht. 
Vulkaanuitbarstingenn tijdens het Holoceen hebben lagen van vulkanische as (tephra) neer laten 
dwarrelenn over grote gebieden. Deze tephra-lagen kunnen worden gebruikt om klimaatarchieven te 
dateren,, en om een verschillende klimaatarchieven over grote gebieden te kunnen 'linken'. Echter, 
preciesee kalenderleeftijden van vele tephra-lagen zijn nog steeds niet beschikbaar. Op dit moment 
wordtt door dr. Wim Hoek (Universiteit Utrecht) het voorkomen van lagen van micro-tephra in 
kernenn Eng-XV en MSB-2K onderzocht. Omdat van deze kernen chronologieën met hoge precisie 
zijnn geconstrueerd, kunnen hopelijk snel betere kalenderleeftijden worden gegeven aan tephra-lagen 
zoalss Hekla-3 en Hekla-4. 
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