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Samenvatting Astrobiologie is de wetenschap van alle leven, op Aarde en 
daarbuiten. Exobiologie is de wetenschap van het leven buiten 
de Aarde. Voorlopig werd nog niets levends gevonden buiten 
de Aarde (april 2019). Wie meer wil weten over astrobiologie 
is dan ook genoodzaakt om eerst en vooral de basisbeginselen 
te begrijpen van het enige voorbeeld van leven dat we kennen: 
het Aardse leven. 
In dit eerste deel leren we de belangrijkste mechanismen 
kennen die eigen zijn aan onze planeet Aarde, en die ervoor 
zorgen dat eenvoudig én complex leven hier kan bestaan. 
Verder overlopen we enkele grote mijlpalen van de 
geschiedenis van het leven op Aarde, en de toekomst die 
wetenschappers voorspellen voor de komende miljarden 
jaren. We sluiten af met enkele globale visies op het aardse 
leven, afkomstig uit de systeemwetenschappen.  
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Afkortingen 
 

GA  Miljard jaar geleden. 
   

MA  Miljoen jaar geleden. 
   

mBar  Millibar, een eenheid van luchtdruk. 
   

hPa  hectoPascal, een eenheid van luchtdruk. 
   

atm  Atmosfeer, een eenheid van luchtdruk, gebruikt om verschillende planeten te 
kunnen vergelijken: de gemiddelde luchtdruk van de Aarde wordt gelijk gesteld 
aan 1 atm. 

   

AU  Astronomical Units (astronomische eenheden). 1 AU = de gemiddelde afstand 
tussen de Zon en de Aarde, namelijk 150 miljoen km. 

   

Gton  Gigaton = 1 miljard ton. 
   

Mton  Megaton = 1 miljoen ton. 
   

Kton  Kiloton = 1000 ton. 
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Essentiële kenmerken van onze levende 

planeet 
 

 

❶ Vloeibaar water 
 

Vanaf wanneer was er vloeibaar water? 
De alleroudste materie die we op Aarde 

terugvinden zijn zirkon kristallen. Deze 

kristallen zijn zo hard en sterk dat ze 

ondanks het geweld van de jonge Aarde 

(vulkanen, meteorieten, platentektoniek) 

bewaard zijn. De oudste zirkon kristallen 

zijn 4,4 miljard jaar oud, en zijn ingebed in 

gesteenten die jonger zijn. Uit een analyse 

van zuurstof isotopen in deze oudste 

kristallen blijkt dat ze gevormd zijn in 

vloeibaar water. Er was dus al heel vroeg 

vloeibaar water op onze planeet (de Aarde 

is 4,55 tot 4,60 miljard jaar oud). 

 

 
Zirkonkristal 

 

Sommige zirkon kristallen bevatten 

inclusies met erg hoge concentraties 

koolstof. Men vermoed dat dit alleen 

mogelijk is wanneer er leven was waar 

deze kristallen gevormd zijn. De oudste 

koolstofrijke zirkon kristallen zijn van 4,1 

miljard jaar geleden. 

 

 

Belang van water voor het leven 
Als we zoeken naar leven in de ruimte, dan 

gaan we eerst en vooral op zoek naar 

vloeibaar water. Maar waarom eigenlijk? 

Zijn er geen andere vloeistoffen waarin 

leven mogelijk is? Andere vloeistoffen om 

leven in te laten gedijen zijn niet uit te 

sluiten. Maar water blijkt veruit de 

allerbeste kenmerken te hebben. Hieronder 

een overzicht van typische kenmerken van 

water die de vloeistof geschikt maken voor 

leven. 

 

Belang van water voor het leven:  
Oplosmiddel 
Water is een ideaal oplosmiddel. Omdat de 

twee waterstofatomen (H2) niet 

symmetrisch op het zuurstofatoom (O) 

zitten, heeft de molecule een ongelijke 

verdeling van elektrische lading: iets meer 

positief (+) langs één kant, en negatief (-) 

langs de andere. We spreken van een 

‘polaire molecule’. 

In een vloeistof met polaire moleculen  

kunnen allerlei andere moleculen met 

elektrische lading (ionen) gemakkelijk 

opgelost worden. De watermoleculen gaan 

rond de opgeloste stof gaan zitten. Dat is 

bijvoorbeeld de reden waarom keukenzout 

(NaCl) oplost wanneer je het in water legt. 

 

 
Opgelost zout in (zee)water. 

 

Niet alleen zout, maar ook heel veel andere 

stoffen en biomoleculen worden in water 
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opgelost. Opgeloste stoffen kunnen binnen 

en buiten de cel van levende wezens 

getransporteerd worden. Water is daarom 

een ideaal medium voor alle 

(bio)chemische activiteiten van het leven. 

 

Belang van water voor het leven: 
Membranen 

De stoffen die gemakkelijk oplossen in 

water zijn zelf ook polaire stoffen. Er 

bestaan echter ook apolaire stoffen 

(bijvoorbeeld olie en vet) die helemaal niet 

goed in water oplossen. Als je nu een 

massa apolaire moleculen hebt, dan zullen 

die zich verenigen om het contact met 

water minimaal te houden. Denk maar aan 

een druppel olie die in het water valt: de 

olie-moleculen blijven samen in 1 ronde 

druppel hangen. 

 

 
Spontane schikking van fosfolipiden wanneer 
ze in vloeibaar water terecht komen. 

 

Nu bestaan er ook grote moleculen die 

langs de ene kant polair zijn, en langs de 

andere kant apolair. Gooi die in het water, 

en alle apolaire kanten zullen zich naar 

elkaar richten, zodat het contact met water 

vermeden worden. De polaire ‘koppen’ 

richten zich juist wel naar het water. Een 

voorbeeld van zulke moleculen zijn 

fosfolipiden. De ‘kop’ bestaat uit glycerol + 

fosfaatgroep (polair), en de ‘staart’ bestaat 

uit vetzuren (apolair). In het water vormen 

ze spontaan microbolletjes: micellen. 

 

Nu kan je je voorstellen, als er nog veel 

meer fosfolipiden samen komen, dan gaan 

ze een soort tapijt gaan vormen met een 

dubbele laag. Zo ziet een celmembraan 

eruit. Alle levende wezens op Aarde 

gebruiken dit soort membranen als 

begrenzing van hun cellen. Zo krijg je cellen 

die zich met een membraan afsluiten van 

de buitenwereld. Binnen het membraan zit 

er ook water (cytoplasma), en daarin kan 

de levende cel om het even welke 

chemische activiteit doen plaatsvinden, en 

de (chemische) contacten met de 

‘buitenwereld’ kunnen volledig 

gecontroleerd worden. Deze membranen 

zijn semipermeabel: ze laten enkel 

bepaalde kleine moleculen door 

(bijvoorbeeld water). Andere uitwisselingen 

van stoffen gebeuren gecontroleerd via 

eiwitten die de levende cel zelf in zijn 

membraan voorziet. 

 

 
Een semipermeabele celmembraan met 
verschillende proteïnen die zorgen voor 
gecontroleerd transport naar binnen en 
buiten. 

 

Belang van water voor het leven: 
Vast, vloeibaar, gas 
Op Aarde zijn we gewoon dat water ijs 

wordt wanneer het kouder dan 0°C is, dat 

het vloeibaar is wanneer het warmer wordt, 

en dat het volledig overgaat in damp 

(koken) wanneer het 100°C of warmer 

wordt. Maar water gedraagt zich alleen 

maar zo wanneer je een luchtdruk hebt 

rond de 1000 mBar (= 1000 hPa = 1 atm), 

zoals op Aarde. De grafiek hieronder geeft 

aan wat er gebeurt met water wanneer de 

druk lager is (Mars: 0,006 atm) of wanneer 

er helemaal geen lucht is (Maan: 0 atm). 
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Aggregatietoestanden van water bij verschillende temperaturen en onder verschillende luchtdruk. 

 

Merk op dat op Aarde de drie toestanden 

allemaal veel voorkomen: ijs, vloeistof, 

damp. Dit zorgt naast een overvloed aan 

vloeibaar water ook voor veel diversiteit 

aan omgevingen: gletsjers, wolken, 

sneeuw, plassen, vochtige bossen, ... Dat 

zijn dus heel veel verschillende biotopen 

waar een zeer gevarieerd leven zich kan 

ontwikkelen.  

Op Mars daarentegen is de luchtdruk zo 

laag, dat vloeibaar water quasi niet kan 

bestaan, tenzij op plaatsen waar heel 

plaatselijk een hogere druk heerst 

(bijvoorbeeld onder een pak ijs of diep 

onder de grond). Er is erg veel water op 

Mars, maar het is bijna allemaal in ijsvorm. 

In deel 2 van de cursus gaan we daar 

dieper op in.  

 

Rol van water voor het leven 

We kunnen besluiten dat vloeibaar water 

een ideaal medium vormt voor leven: 

 Om te ontstaan (zie verder) 

 Om zich verder in te ontwikkelen 

 Om zich over de planeet te verspreiden 

(netwerk van oceanen en rivieren, 

watercyclus) 

 Om tot een grote biodiversiteit te komen, 

in een variatie van biotopen. 

 

Maar vloeibaar water biedt op Aarde nog 

meer voordelen. Het blijkt ook een 

belangrijke rol te spelen voor heel wat 

geologische mechanismen die onze Aarde 

maken zoals ze is. 

 

Belang van water voor planetaire 
processen: Platentektoniek en 
vulkanisme 
De aardkorst waarop wij leven is in grote 

platen verdeeld, en deze platen hebben 

een trage beweging omdat ze als het ware 

‘drijven’ op het warmere gesteente van de 

aardmantel. Dit hete gesteente is op de 

meeste plaatsen niet echt vloeibaar, maar 

gezien over miljoenen jaren kan je zeggen 

dat het mantelgesteente wel stroomt. De 

stroming van het mantelgesteente verloopt 

in convectiecellen. 

 

 
Convectiecellen in de mantel (rood). 

 

De korstplaten (lithosfeer) die op de mantel 

drijven hebben daardoor een beweging uit 

elkaar of naar elkaar toe. Deze beweging 

wordt nog meer aangedreven door de 
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zwaartekracht: de zwaardere oceaankorst 

zakt naar beneden waar ze een 

continentale korst raakt, en wordt dieper de 

mantel ingetrokken. Ter hoogte van de mid-

oceanische rug worden de twee 

oceaanplaten uit elkaar geduwd door de 

opwellende magma. We gaan verderop 

zien dat dit hele proces van groot belang is 

voor het leven op Aarde. Maar wat is nu de 

rol van water in dit proces? 

 

Als water zich mengt met het hete 

magmagesteente, dan wordt dat gesteente 

veel weker. Het smeltpunt verlaagt. 

Daardoor wordt het mantelgesteente nu 

wel vloeibaar, en gaat het door de hoge 

druk naar boven zijn weg zoeken. Het 

wekere gesteente gaat bovendien meer 

stroming toelaten, en dus platentektoniek 

bevorderen.  

 

 
Twee oorzaken van vulkanisme: hete 
mantelpluimen stijgen op vanaf de onderkant 
van de mantel, en ondergedoken oceanische 
platen (gemengd met water) doen het hoger 
gelegen gesteente smelten tot opstijgende 
vloeibare magma. 

 

Water komt binnen in de mantel samen met 

de oceanische platen die onder de 

continentale platen verdwijnen: subductie. 

Wanneer deze waterhoudende plaat dieper 

in de mantel komt, dan gaat het water door 

de hitte gaan opstijgen. Dan komt het dus 

in aanraking met het bovenliggende 

mantelgesteente. Dit gesteente begint te 

smelten, en zal zijn weg zoeken door 

zwakke plekken in de bovenliggende korst. 

Het resultaat: uitbarstende vulkanen. 

 

Belang van water voor planetaire 
processen: Silicaatverwering 

95% van de aardkorst bestaat uit silicaten. 

Oppervlakkige gesteenten gaan heel 

langzaam verweren onder invloed van 

weersomstandigheden zoals wind en 

regen. Laat ons eens kijken wat er gebeurt 

wanneer het regent op calcium houdende 

silicaten: 

 

1) Regenwater valt uit de lucht en bevat 

kleine hoeveelheden opgeloste CO2. 

Dit regenwater valt op de calcium 

houdende silicaten, en je krijgt deze 

reactie (1): 

 

CaSiO3 + 2CO2 + H2O 

 

Ca2+ + 2HCO3
- + SiO2 

 

Het water dat naar de zee stroomt zal dus 

opgeloste calcium ionen (Ca2+) en koolzuur 

(HCO3
-) bevatten. 

 

2) Wanneer dit water in de zee terecht 

komt, dan zullen allerlei (micro-) 

organismen dit gebruiken om hun 

kalkskeletjes op te bouwen. Hierdoor 

wordt calciumcarbonaat afgezet op de 

zeebodem (2): 

 

Ca2+ + 2HCO3
- 

 

CaCO3 + CO2 + H2O 

 

Je ziet dus dat er bij reactie (1), namelijk de 

verwering van silicaatgesteente, twee CO2 

moleculen in het proces binnengekomen 

zijn. Eén daarvan zal na reactie (2) gewoon 

terug in de zee opgelost worden, maar één 

ervan wordt gebonden in kalk (CaCO3) via 

de skeletjes van het waterleven. Deze kalk 

wordt uiteindelijk meegenomen in de 

aardmantel wanneer de oceanische plaat 

onder een andere plaat duikt (subductie). 

 

Silicaatverwering is dus een mechanisme 

van de Aarde om het broeikasgas CO2 uit 

de atmosfeer te halen. Dit gaat erg traag, 

maar over miljoenen jaren is het een zeer 

belangrijke manier om het klimaat te 

regelen. Wanneer de Aarde warmer wordt, 

dan gaat silicaatverwering sneller. Dus dan 

wordt er meer CO2 per jaar uit de atmosfeer 

gehaald. Daardoor kan het klimaat 
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langzaam maar zeker weer afkoelen. In ons 

huidige klimaat wordt ongeveer 270 miljoen 

ton CO2 per jaar op die manier uit de 

atmosfeer gehaald. Ter vergelijking, de 

mens pompt ongeveer 8 miljard (= 8.000 

miljoen) ton CO2 per jaar in de atmosfeer 

via verbranding van fossiele brandstoffen. 

 

Belang van water voor planetaire 
processen: Negatieve en positieve 
feedback 

silicaatverwering is een voorbeeld van 

negatieve feedback: wanneer het klimaat 

warmer wordt, zal het mechanisme 

versnellen. Er wordt dan meer broeikasgas 

(CO2) uit de lucht gehaald, en er volgt 

daardoor weer een klimaatafkoeling. 

Negatieve feedback zorgt er dus voor dat 

bepaalde kenmerken (bijvoorbeeld klimaat) 

binnen veilige grenzen gehouden worden. 

Maar de Aarde kent ook verschillende 

positieve feedback systemen. Zulke 

systemen versterken zichzelf, en zijn dus 

heel gevaarlijk voor het leven op Aarde. We 

gaan verderop voorbeelden hiervan tegen 

komen. 

 

Belang van water voor planetaire 
processen: Globale verspreiding van 
energie, materie en leven 
Omdat de oppervlakte van de Aarde voor 

71% bedekt is met vloeibaar water, kunnen 

zowel warmte, mineralen, als levende 

wezens zich enorm goed verspreiden over 

heel de planeet. Dit is een groot voordeel, 

want daardoor worden plaatselijke 

extremen (temperatuur, zoutgehalte, ...) 

vermeden. 

 

 

 
Vereenvoudigde voorstelling van de belangrijkste zeestromingen op het huidige Aardoppervlak. 

 

Bovenstaande figuur toont zeestromingen 

die onder elkaar door duiken, waardoor 

warmte, mineralen en leven verspreid 

kunnen worden over de Aarde. Naast 

horizontale oppervlakte stromingen zijn er 

in de oceanen ook verticale stromingen. 

Water heeft namelijk de eigenschap op zijn 

zwaarste te zijn bij 4°C. Het water dat die 

temperatuur bereikt zal dus naar beneden 

zakken, waardoor diepere lagen in de zee 
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naar boven gedwongen worden. Deze 

verticale stromingen zorgen ervoor dat 

warmte, leven, dode organismen en zouten 

niet ‘voor eeuwig’ hoeven te verdwijnen 

naar de oceaandieptes, maar terug 

herverdeeld worden. Alweer een voordeel 

van water t.o.v. andere vloeistoffen. 

 

Belang van water voor planetaire 
processen: Warmtebuffer 
Water heeft bovendien een zeer hoge 

warmtecapaciteit. Dat betekent dat er veel 

energie transfer nodig is om water op te 

warmen of af te koelen. Daardoor zijn onze 

oceanen enorm grote warmtebuffers. 

Concreet betekent dat dat het 

aardoppervlak niet gemakkelijk in zijn 

geheel afkoelt of opwarmt, wat alweer helpt 

om het klimaat binnen veilige grenzen te 

houden. 

 

Belang van water voor planetaire 
processen: Albedo 
De zonnestralen die op de Aarde terecht 

komen worden deels teruggekaatst in de 

ruimte, en deels door de atmosfeer en 

aardoppervlakte geabsorbeerd. De term 

albedo staat voor de hoeveelheid van de 

zonne-energie (vooral zichtbaar licht) dat 

teruggekaatst wordt. Het albedo van de 

Maan is bijvoorbeeld 0,12 (hetzelfde als 

Mercurius). Dat betekent dat 12% van het 

zonlicht op de Maan teruggekaatst wordt. 

Daardoor zien wij de volle Maan als een 

indrukwekkend licht aan de hemel. 

 

 
Albedo waarden van de 8 planeten in ons 
Zonnestelsel. 

 

 

ijskappen 

Het albedo van de Aarde wordt bijgestuurd 

door ijs en wolken. Wanneer het kouder 

wordt op Aarde, dan ontstaan er ijskappen 

aan de noordpool en zuidpool, en die 

worden groter wanneer het nog kouder 

wordt. Omdat ijs wit is, zal er dan ook veel 

meer zonlicht weerkaatst worden. 

Daardoor gaat de temperatuur nog verder 

dalen (meer zonne-energie verloren in de 

ruimte).  

 

 
De invloed van ijsvorming op het globale 
klimaat. Vanaf een gemiddelde globale  
aardtemperatuur van 14°C (2°C warmer dan 
nu) kunnen de polen volledig ijsvrij worden. 

 

Het is een voorbeeld van positieve 

feedback. Zo kan de Aarde vastlopen in 

een op hol geslagen ijstijd, en uiteindelijk 

volledig (of quasi volledig) bedekt geraken 

met ijskappen. Dit is zeker drie keer 

gebeurd in de geschiedenis van de Aarde: 

de zogenaamde “sneeuwbal Aarde” 

(“Snowball Earth”). 

 

Wolken 

Wolken daarentegen zorgen voor een 

negatieve feedback. Wanneer het warmer 

wordt, gaat er meer water verdampen, en 

er kan ook meer waterdamp opgenomen 

worden in warmere lucht. Die vochtiger 

atmosfeer gaat vervolgens meer wolken 

vormen. Deze wolken gaan meer zonlicht 

terugkaatsen (hogere albedo), en dus zal 

het klimaat terug afkoelen.  
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Sterk vereenvoudigde voorstelling van 
feedbackmechanismen op het klimaat die te 
maken hebben met wolken. 

 

Klimatologen weten zeker dat dit 

mechanisme een rol speelt in 

klimaatregeling, maar het hele systeem met 

al zijn details is voorlopig te complex om 

accuraat beschreven te worden in 

klimaatmodellen. Het is één van de 

factoren die we nog beter moeten begrijpen 

om de foutmarge op voorspellende 

klimaatmodellen te verkleinen.  

 

 

 

 

❷ Platentektoniek 
 

Belang van platentektoniek: 
Cyclus van broeikasgassen 
In onze atmosfeer zijn de drie belangrijkste 

broeikasgassen water (H2O), koolstof-

dioxide (CO2) en methaan (CH4). Deze 

gassen in de atmosfeer zijn van cruciaal 

belang bij de klimaatregeling van onze 

planeet. We concentreren ons in dit deel op 

de cyclus van water en koolstofdioxide 

waarin de platentektoniek een belangrijke 

rol speelt. 

Er zijn processen die deze twee 

broeikasgassen in de atmosfeer toevoegen 

(klimaatopwarmend effect), en er zijn 

processen die deze gassen uit de 

atmosfeer halen (klimaatafkoelend effect). 

Ze worden in de figuur hieronder 

geïllustreerd. 

 

 
Vereenvoudigde cyclus van broeikasgassen H2O en CO2. Gele pijlen: halen broeikasgassen uit de 
atmosfeer (klimaatafkoelend effect). Zwarte pijlen: brengen broeikasgassen in de atmosfeer 
(klimaatopwarmend effect). Roze pijl: menselijke activiteiten brengen CO2 en methaan in de atmosfeer 
(klimaatopwarmend effect). Merk op dat het waterleven CO2 opneemt omdat atmosferische CO2 
spontaan oplost in de oceanen (niet apart getekend hier). 

 

De figuur hierboven illustreert hoe de 

“sneeuwbal Aarde” na miljoenen jaren 

terug uit zijn extreme ijstijd kon geraken. De 

processen waarbij broeikasgassen uit de 

atmosfeer gehaald worden (gele pijlen) 
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vallen stil wanneer de hele aarde bedekt is 

met een laag ijs:  

 Silicaatverwering: de regen kan niet 

langer rechtstreeks op het 

silicaatgesteente vallen, dus de 

verwering stopt. 

 Landleven: het land is bedekt met ijs, 

dus daar is geen leven meer die aan 

fotosynthese kan doen. De opname van 

CO2 stopt. 

 Waterleven: er ligt een dikke ijslaag 

tussen de zee en de lucht, dus er kan 

niet langer atmosferische CO2 oplossen 

in de oceaan. 

 

Maar de “sneeuwbal Aarde” is vanbinnen 

nog altijd warm, dus vulkaanuitbarstingen 

blijven doorgaan. De CO2 en waterdamp 

uitstoot (zwarte pijl) gaan door, en zullen na 

miljoenen jaren voldoende broeikasgassen 

toegevoegd hebben aan de atmosfeer. Dan 

begint het ijs weer te smelten. 

 

 
 

Om een beter beeld te krijgen van de 

invloed die elk proces heeft op de kringloop 

van broeikasgassen, gaan we cijfers 

toevoegen aan elk van de processen. De 

figuur hieronder toont de hoeveelheden 

CO2 in Gigaton (= miljard ton) per jaar. 

Deze schattingen geven de hoeveelheden 

in onze huidige tijd weer, maar uiteraard 

heeft de geschiedenis van de Aarde ook 

totaal andere verhoudingen gekend. 

 

 

 
 

Aan bovenstaande cijfers kan je zien dat de 

gemiddelde opname van CO2 via 

silicaatverwering veel trager gaat dan de 

opname van CO2 via het leven en de 

oplossing van CO2 in de oceanen. De 

gemiddelde opname van koolstof in 

fossiele brandstoffen is op jaarbasis zo 

klein dat het niet weergegeven is (dus nog 

veel trager dan silicaatverwering). Toch zijn 

deze processen wel van belang over 

miljoenen jaren. Ze hebben zelfs mogelijk 

het leven op Aarde gered van een complete 

ondergang. 

We zien ook dat een jaarlijkse toevoeging 

van 8 Gton door menselijke activiteit (en dat 

cijfer blijft nog steeds stijgen), een 

gevaarlijk grote hoeveelheid is die het 

huidige systeem uit balans kan brengen. 

Zo zou sneeuwbal 
Aarde eruit kunnen 
gezien hebben. 
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Belang van platentektoniek: 
Continentvorming  
Hoewel het mantelgesteente juist onder de 

korst naar onze dagelijkse normen niet echt 

vloeibaar is, kan je stellen dat de 

korstplaten (lithosfeer) drijven op de 

mantel. Lichtere platen blijven beter drijven 

dan zwaardere platen. Als twee platen 

onder elkaar schuiven (subductie), dan 

gaat de zwaarste plaat in de mantel 

gesleurd worden, terwijl de lichtere 

gesteenten aan de oppervlakte blijven.  

 

 
Schematische voorstelling van subductie: een 
zwaardere oceanische plaat wordt onder een 
lichtere continentale plaat getrokken. 
Voorbeeld: Andesgebergte in Zuid-Amerika. 

 

Oceanische platen zijn zwaarder dan 

continentale platen. Dus kunnen de 

continenten op lange termijn aangroeien 

via platentektoniek. Hoewel het eerste land 

op de vroege Aarde gevormd is door 

vulkanen, is de platentektoniek voor een 

veel groter deel verantwoordelijk voor de 

vorming van landmassa’s die boven het 

zeeniveau uitsteken. Wanneer deze 

landmassa’s dan nog tegen elkaar geduwd 

worden, krijg je gebergtes. Gebergtes 

vormen een interessant biotoop met een 

eigen lokaal klimaat, waar landleven 

meerdere keren gebruikt van gemaakt 

heeft om te overleven en om nieuwe 

biologische soorten te vormen. 

 

Van waar komt de interne warmte  
(de motor van platentektoniek)? 
Toen de planeten gevormd werden, 

vormde zich interne warmte die nu nog 

altijd de aandrijvende kracht is van de 

platentektoniek en vulkanisme. Deze 

warmte komt van drie verschillende 

bronnen:  

 

1. Radiogene elementen: in de gas- en 

stofwolk waarin ons zonnestelsel 

gevormd is, waren er voldoende zware 

elementen die van nature radioactief 

verval hebben. Deze radioactiviteit is 

een bron van warmte. Deze stoffen zijn 

samen met andere stoffen onder meer in 

de planeten terecht gekomen, en stralen 

tot op vandaag warmte uit. 

2. Accretie-energie: Wanneer twee zware 

stenen met enorme snelheid tegen 

elkaar knallen en dus hun snelheid 

ineens verliezen, dan moet die zeer 

grote bewegingsenergie (=kinetische 

energie) plots ergens naartoe. Energie 

kan niet verdwijnen, maar wel omgezet 

worden in een andere vorm van energie 

(wet van behoud van energie). De 

enorme kinetische energie van 

botsende massa’s wordt omgezet in 

warmte. Pas gevormde planeten waren 

dan ook gloeiende magmabollen. De 

afkoeling daarvan is voor grotere 

planeten nog volop bezig. Dit principe is 

trouwens ook de reden waarom een 

meteoriet een soort vuurbol wordt 

wanneer hij met zeer grote snelheid 

tegen de luchtmoleculen van de Aarde 

botst. 

3. Migratie van ijzer: De Aarde is gevormd 

in een zone met veel ijzer. Als onze 

planeet pas gevormd was, dan zat dat 

ijzer overal tussen gemengd. Maar de 

zwaartekracht doet zwaardere 

elementen (zoals ijzer) naar het midden 

zinken. Die beweging van grote 

hoeveelheden ijzer zorgt voor interne 

wrijving, en wrijving veroorzaakt warmte. 

 

Is platentektoniek uniek? 
Als platentektoniek belangrijk blijkt te zijn 

voor de stabiliteit (en dus voor de 

ontwikkeling van het leven) op Aarde, dan 

zal een astrobioloog zich afvragen of dit 

ook voorkomt op andere planeten. We 

vergelijken even de vier gesteenteplaneten 

van onze Zonnestelsel en onze Maan. 
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Mercurius is erg klein (diameter < 

5.000km) en is daardoor snel zijn interne 

warmte kwijt geraakt door afkoeling aan de 

oppervlakte. Bovendien is de dikkere korst 

van Mercurius altijd in één stuk gebleven, 

en niet in stukken gebarsten zoals op 

Aarde. Mercurius is door afkoeling wel 

gekrompen. Net zoals de schil van een 

appel begint te rimpelen wanneer je de 

appel lang laat uitdrogen (appel krimpt 

doordat het water eruit gaat), zo is ook de 

korst van mercurius voorzien van barsten 

en scheurtjes door het inkrimpen. 

 

 
Onze Maan is nog sneller afgekoeld dan 

Mercurius omdat ze nog kleiner is, en 

omdat ze minder zware elementen bevat 

(zie verder: Theia). Maar voor de rest 

vertoont de Maankorst ongeveer dezelfde 

kenmerken als Mercurius. 

 

 
Mars is ook een redelijk kleine planeet 

(diameter 6752km), en dus ook snel 

afgekoeld. Het is nog niet exact bekend 

hoeveel restwarmte nog in de planeet zit. 

Ook is het niet 100% duidelijk of er een 

vorm van platentektoniek geweest is 

wanneer de planeet nog warmer was. We 

zien vervormingen in de korst die een soort 

‘primitieve’ platentektoniek verraden: veel 

trager dan op Aarde, en met veel minder uit 

elkaar gebarsten platen. Er was zeker wel 

vulkanisme. De vulkanen op Mars (nu niet 

meer actief) zijn erg groot, vooral Olympus 

Mons die een hoogte heeft van 26km. Mars 

heeft hiermee de grootste vulkaan in het 

zonnestelsel, en bovendien ook de grootste 

kloof: Vallis Marineris. Sinds 26 november 

2018 onderzoekt de Marslander InSight 

welke geologische activiteit er nog kan 

gedetecteerd worden op Mars. 

 

 
Venus is bijna zo groot als de Aarde, en is 

duidelijk nog geologisch actief. Er zijn zeer 

actieve vulkanen, magmavelden, enz. De 

planeet kan niet goed afkoelen vanwege 

een zeer dikke atmosfeer (95 keer zo dik en 

zwaar als de aardatmosfeer) die quasi 

volledig uit broeikasgassen bestaat.  

 

 
Vergelijking van platentektoniek op Aarde en 
op Venus. 

 

Ook zijn er platen te vinden op de korst, 

maar die zijn zo heet dat de plaatranden 

Mercurius 

Maan 

Mars 

Venus 
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niet onder elkaar kunnen schuiven. Waar 

de platen mekaar raken smelten ze in 

elkaar. Er zijn op Venus continu actieve 

vulkanen, breuken en barsten, 

vervormingen en hot spots. 

 

 
De Aarde is de zwaarste planeet van de 

vier aardse planeten, en heeft nog heel veel 

restwarmte. Ook is de korst op Aarde 

dunner (vooral oceanische platen), en 

opgebroken in veel verschillende 

fragmenten. Bovendien is de oppervlakte 

voor 71% bedekt met vloeibaar water 

(vroeger nog meer) dat het bovenste 

gesteente week maakt en lavastromen 

induceert. Deze kenmerken zorgen voor de 

actieve tektoniek die we kennen, en die de 

hele geschiedenis van de Aarde is blijven 

bestaan (sinds de korst voldoende 

afgekoeld en uitgehard was om te kunnen 

breken in stukken). Zoals op Venus hebben 

we hier ook alle vormen van geologische 

activiteit. 

 

 

Vloedbasalten 

Een bijzonder geval van geologische 

activiteit zijn de vloedbasalten. Deze 

komen voor wanneer een hete ‘pluim’ 

opstijgt vanuit het onderste van de mantel.  

 

 
 

De hete magmapluim spreidt zich open aan 

de onderkant van de korst (lithosfeer), en 

creëert een enorme druk en hitte op het 

bovenliggende gesteente. Op die manier 

ontstaan enorme velden van uitvloeiende 

magma aan de oppervlakte. Deze velden 

worden vloedbasaltprovincies of trapps 

genoemd. De vorming van trapps gaat 

gepaard met de uitstoot van grote 

hoeveelheden broeikasgassen en 

eventueel giftige gassen. We zien 

bijvoorbeeld dat de grootste massa-

extinctie in de geschiedenis van de Aarde – 

namelijk het einde van het Perm (252 MA) 

– samenvalt met de vorming van een 

enorme vloedbasalt in Siberië. 

 

 

Aarde 
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Verspreiding van de vloedbasaltprovincies op Aarde. 
 

Deze Siberische Trapps zorgden niet 

alleen voor een hoge vulkanische uitstoot 

van broeikasgassen. Toevallig kwam deze 

mantelpluim terecht op een plaats waar een 

zeer veel organische koolstof opgeslagen 

was in de gesteentelagen. Deze koolstof is 

door de hitte over miljoenen km² 

opgebrand, waardoor de hoeveelheid 

vrijkomende broeikasgassen nog veel 

hoger lag.  

Ook andere vloedbasalten hadden 

dramatische effecten. De Indische Deccan 

Trapps bijvoorbeeld zouden de korst 

geraakt hebben waar op dat moment het 

continent aan het scheuren was in een 

grote rift vol met zoute waterplassen (66 

MA). Door deze aanraking moeten enorme 

hoeveelheden zwavelrijke stoffen uit de rift 

vrijgekomen zijn in de atmosfeer, en werd 

het toenmalige leven weer eens vergiftigd. 

 

 

❸ Invloed van het leven op planetaire processen 
 

Voorbeeld 1 
Fotosynthese en temperatuur 

 

Fotosynthese is een vorm van metabolisme 

van levende wezens waarbij zonlicht 

gebruikt wordt als energiebron, en CO2 (uit 

de lucht) gebruikt wordt als ‘voedsel’. De 

CO2 wordt verwerkt tot organische 

moleculen die als bouwstenen dienen voor 

de levende cel. Bij dit proces wordt water 

(H2O) gesplitst. De waterstofatomen (H) 

worden gebruikt in het proces, maar de 

zuurstof wordt uitgestoten als zuurstofgas 

(O2). Verder in de cursus zullen we zien dat 

de eerste fotosynthese andere stoffen 

uitstootte dan zuurstof (anoxygene 

fotosynthese), maar hier gaat het dus over 

de zogenaamde oxygene fotosynthese. De 

uitstoot van zuurstof verschijnt in de 

geschiedenis van de Aarde ergens tussen 

3,5 en 3 miljard jaar geleden. 

Onderstaande grafiek toont hoe de 

zuurstofconcentratie in de atmosfeer 

wijzigde in de daaropvolgende miljarden 

jaren. 
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Schatting van de zuurstofconcentratie in de aardse atmosfeer. Op de Y-as zien we het aandeel van 
zuurstofgas in de totale atmosfeer (0,1 = 10%). Op de X-as staat de tijd (1GA = 1 miljard jaar geleden).  

 

De andere fasen (figuur hierboven) van 

zuurstof-toename in de aardse atmosfeer 

zullen verder in de cursus besproken 

worden. Hier bekijken we de invloed van 

een gebeurtenis ter hoogte van het rode 

sterretje op de grafiek: “the Great 

Oxygenation Event” (2,5GA). De eerste 

belangrijke toename van zuurstofgas in de 

atmosfeer – door de massale groei van 

fotosynthetische bacteriën - op dat moment 

had twee klimaateffecten: 

 In die tijd was er nog vrij veel methaan 

aanwezig in de atmosfeer, een veel 

sterker broeikasgas dan CO2. Wanneer 

er zuurstof vrijkomt, dan gaat bijna alle 

methaan omzetten in CO2 volgens 

onderstaande reactie. Door het 

verminderd broeikaseffect volgt een 

sterke temperatuurdaling. 

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O 

 De CO2 uit de lucht werd bovendien door 

de fotosynthetische bacteriën deels 

opgebruikt: alweer afkoeling door 

minder broeikasgassen  dus. 

 

Het effect van beide processen hierboven 

is een drastische afkoeling van het 

aardoppervlak, en vorming van grote 

ijskappen vanaf de polen. De ijskappen 

gaan op hun beurt weer meer zonne-

energie weerkaatsen naar de ruimte, en je 

krijgt via een positief feedback mechanisme 

een steeds koudere wereld. Zo geraakte de 

Aarde als gevolg van het “Great 

Oxygenation Event” in een “sneeuwbal 

Aarde” toestand gedurende 200-300 

miljoen jaren: de Huronische ijstijden (het 

zwarte sterretje op bovenstaande 

zuurstofgrafiek). 

 

Voorbeeld 2 
Fotosynthese en biologische evolutie 

Het ontstaan van oxygene fotosynthese (bij 

Cyanobacteriën) heeft gezorgd voor de 

allergrootste vergiftiging van de Aarde ooit.  

Omdat na de Huronische ijstijden de 

atmosfeer langzaam aangevuld werd met 

extra zuurstofgas, is het grootste deel van 

het bestaande micro-leven vergiftigd. Deze 

organismen waren anaeroob (metabolisme 

zonder zuurstof), en voor hen is zuurstof 

dan ook zeer giftig. We zagen een massale 

sterfte van methanogene bacteriën, 

purperbacteriën, enz. (zie verder). De 

afstammelingen van deze slachtoffers 

bestaan weliswaar nog, maar ze leven 

teruggetrokken in de diepzee of andere 

plaatsen waar geen zuurstof aan kan. 

 

Zuurstofgas is giftig voor alle leven die zich 

onvoldoende beschermt tegen de zeer 

reactieve zuurstofradicalen. Zulke 

radicalen zijn talrijk aanwezig in een aerobe 

omgeving (= omgeving met zuurstofgas). 

Het leven reageerde hierop door cellen te 

gaan vormen met een celkern. Dat 

betekent dat er een beschermende 

membraan aangelegd wordt rond het 

erfelijk materiaal in de kern. Bovendien 

heeft het leven toen ook een efficiënter 

metabolisme ontwikkeld (namelijk cel-
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ademhaling). Deze evolutionaire stappen 

maakte de ontwikkeling van complex leven 

mogelijk op langere termijn. Het volgende 

hoofdstuk gaat hier dieper op in. 

 

 
Vereenvoudigde voorstelling van hoe 
fotosynthetische organismen de nodige 
zuurstof produceren voor celademhaling. In 
beide vakjes zijn ook nog micro-organismen 
actief (niet weergegeven). 

 

Voorbeeld 3 
Fotosynthese en UV straling 
Eens de atmosfeer voldoende zuurstofgas 

bevat, zal er in de hogere lagen een 

ozonlaag ontstaan. O2 wordt door het 

invallende UV licht van de Zon opgesplitst 

in vrije zuurstofatomen. Deze botsen terug 

tegen elkaar, en sommige vormen ozon: 

O3. Ozon heeft de eigenschap om 

hoogenergetisch UV licht te absorberen. 

We delen UV stralen in in volgende 

klassen:  

 UVa: laagste energie, minst schadelijk 

voor levende cellen. 

 UVb: meer energie, zeer schadelijk. 

 UVc: zeer energetisch, dodelijk 

(gebruikt in ziekenhuizen voor 

sterilisatie van materiaal). 

De ozonlaag op 20-30 km hoogte 

absorbeert alle UVc en bijna alle UVb 

straling van de Zon. Hierdoor werd het 

landleven op Aarde mogelijk. De 

gevaarlijkste stralingen werden immers 

weggenomen. Dit was voor “the Great 

Oxygenation Event” niet mogelijk. 

 

 
 

Voorbeeld 4 
Kalkvorming 

In de oceanen zitten mineralen opgelost 

zoals Calcium. Samen met opgeloste CO2 

vormen ze de nodige elementen waarmee 

miljarden micro-organismen (ook macro-

organismen op de oudere Aarde) hun 

kleine kalkskeletjes maken. Die skeletjes 

stapelen zich op en vormen uiteindelijk 

kalksteen. Denk maar aan de beroemde 

krijtrotsen aan de oostkust van Engeland.  

 

 
Krijtrotsen Zuidwest-Engeland. 

 

Het belang van deze kalkvorming voor 

klimaatregeling hebben we hogerop al 

gezien: via silicaatverwering en 

kalkvorming wordt 270 miljoen ton CO2 per 

jaar opgenomen in de aardmantel (en dus 

uit onze atmosfeer gehaald). 
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Voorbeeld 5 
Begroeiing en albedo 
Toen er nog geen landleven bestond, moet 

de aarde lichter van kleur geweest zijn. De 

continenten waren immers niet begroeid 

met micro-organismen en planten. Ook het 

water van de oceaan krijgt een lichtjes 

andere kleur wanneer micro-organismen 

en algen massaal ontwikkelen. Op die 

manier verandert de albedo van de Aarde.  

 

James Lovelock maakte in de jaren 1970 

een beroemd computermodel om dit te 

illustreren: de denkbeeldige madeliefjes-

wereld (‘daisy world’). Hij begon met de 

voorwaarde dat witte madeliefjes beter 

groeien dan zwarte bij een warmer klimaat. 

Omgekeerd beginnen zwarte madeliefjes 

sneller te groeien dan witte wanneer het 

klimaat kouder is. Stel dat hij het model liet 

lopen te beginnen met een koud klimaat. 

De zwarte madeliefjes winnen terrein t.o.v. 

de witte, en de wereld wordt dus donkerder. 

Een donkerder wereld absorbeert meer 

zonne-energie (lager albedo), dus zal 

opwarmen. Daardoor wordt het klimaat 

warmer, en zullen de witte madeliefjes 

sneller groeien. De albedo stijgt dan weer, 

en het klimaat gaat daardoor afkoelen. 

Lovelock illustreerde hiermee overtuigend 

dat negatieve feedbackmechanismen het 

klimaat op Aarde binnen veilige grenzen 

kan houden. Hieruit werd de “Gaia 

hypothese” geboren (zie verder).  

 

 
Verschillende momentopnames in de ‘Daisy 
World’ van James Lovelock. 

 

Deze beroemde Daisy world en de 

daaropvolgende Gaia hypothese kreeg in 

de wetenschappelijke wereld veel 

aandacht. Uiteindelijk gaf het aanleiding tot 

een snelle ontwikkeling van de 

“systeemwetenschappen”, waarbij men 

een planeet als één coherent systeem van 

elkaar beïnvloedende deelsystemen gaat 

bekijken, eerder dan alle aspecten apart en 

los van hun samenhang te bestuderen. 

Daardoor zijn we onze eigen planeet veel 

beter gaan begrijpen. Onder meer de 

huidige klimaatcrisis werd vanaf dan veel 

efficiënter begrepen.  

 

❹ De atmosfeer op Aarde 
 

 
Drie fasen in de samenstelling van de Aardse 
atmosfeer. 

 

Fase 1: H en He 
Onze planeet is net zoals de andere zeven 

planeten gevormd in de grote stof- en 

gaswolk rond de zon. Deze wolk bevatte 

voornamelijk waterstof (H) en Helium (He). 

Het was dus logisch dat we rond de pas 

gevormde Aarde een atmosfeer van 

voornamelijk H en He vonden. Dit zijn 

echter de lichtste elementen die er bestaan, 

en daarom konden ze vrij gemakkelijk 

ontsnappen naar de ruimte.  Deze eerste 

atmosfeerfase was van korte duur. 

 

Fase 2: toevoeging broeikasgassen 
In het eerste miljard jaar werden in zeer 

grote mate volgende gassen aan de 

atmosfeer toegevoegd: 

 Water (H2O) 

 Koolstofdioxide (CO2) 

 Ammonium (NH3) 

 Methaan (CH4) 

De bronnen van deze gassen? Enorme 

vulkanische activiteit van de jonge Aarde 
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en een bombardement van meteoren uit de 

ruimte. Sinds het ontstaan van leven 

(vrijwel ‘onmiddellijk’ na de vorming van 

oceanen), werd extra methaangas 

toegevoegd door uitstoot van levende 

cellen. 

 

Deze enorme toevoeging van 

broeikasgassen (veel hogere concentraties 

dan nu) verklaren waarom de 

aardoppervlakte in de beginfase warm 

genoeg was, zodat het water vloeibaar 

bleef (en niet bevroor). De uitgestraalde 

energie van de Zon was namelijk 30% 

zwakker dan vandaag.  

Broeikasgassen als H2O, CO2 en CH4 

bleven hangen in de atmosfeer, en zorgde 

voor voldoende hoge temperaturen. 

Ammonium (NH3) wordt echter snel 

opgesplitst in stikstof en waterstof wanneer 

er UV straling op valt. De UV straling die in 

die tijd op Aarde terecht kwam was nog 

heel hoog, want er bestond nog geen 

ozonlaag. Daarom verdween NH3, en werd 

stikstofgas (N2) en waterstofgas (H2) 

gevormd. Waterstofgas is echter zo licht, 

dat het relatief gemakkelijk ontsnapt van de 

aardatmosfeer, en verloren geraakt in de 

ruimte. Stikstofgas is inert (reageert zeer 

weinig met andere chemische stoffen), en 

blijft dus voor altijd onveranderd in de 

atmosfeer hangen. Dat is de reden waarom 

we vandaag erg veel (78%) N2 in onze 

atmosfeer vinden. 

 

Fase 3: oxygene fotosynthese 
Sinds het ontstaan van bacteriën die aan 

oxygene fotosynthese doen – dus 

fotosynthese waarbij zuurstof uitgestoten 

wordt – wordt onze atmosfeer verrijkt met 

zuurstofgas (O2). Bijgevolg is het 

aanwezige methaan (CH4) onstabiel 

geworden: het oxideert tot CO2. Verder 

wordt bij fotosynthese ook CO2 verbruikt. 

Dit is één van de mechanismen die het CO2 

gehalte in onze atmosfeer heeft doen dalen 

over lange termijn. De huidige 

samenstelling van de atmosfeer is dus voor 

een deel te danken aan cyanobacteriën die 

aan fotosynthese doen: 78% stikstof (N2), 

21% zuurstof (O2). Alle andere gassen 

komen in kleine hoeveelheden voor. 

Bijvoorbeeld: argon (Ar), koolstofdioxide 

(CO2), methaan (CH4), en natuurlijk een 

wisselende hoeveelheid waterdamp (H2O). 

 

Atmosfeer: stralingsfilter 

Onze Zon straalt niet alleen zichtbaar licht 

uit, maar ook elektromagnetische stralen in 

kortere én langere golflengten. Meerdere 

van die onzichtbare stralen worden door 

onze atmosfeer uitgefilterd alvorens het 

zonlicht op het aardoppervlak terecht komt. 

Op de figuur hieronder zien we dat de 

kortere golflengten bijna allemaal door 

onze atmosfeer worden tegengehouden. 

Het bekendste geval is UV straling die 

vooral ter hoogte van de ozonlaag (20-30 

km hoogte) wordt geabsorbeerd. UVc en 

UVb zijn de UV stralen met de hoogste 

energie, en deze worden gelukkig 

tegengehouden. Ze zijn dodelijk voor het 

meeste leven op Aarde. Op Mars is er geen 

ozon (want er is zo goed als geen zuurstof), 

en daar wordt het oppervlak dus eigenlijk 

voortdurend gesteriliseerd door UVb en 

UVc straling. 

 

Het zichtbare licht wordt allemaal 

doorgelaten. Het is dus geen toeval dat 

onze ogen juist gevoelig zijn voor dit deel 

van het zonnespectrum. Even goed is het 

logisch dat fotosynthese deze overvloedige 

bron van energie gebruikt. 

 

 
Deze afbeelding toont op welke hoogte 
bepaalde golflengten van het zonnespectrum 
worden uitgefilterd in onze atmosfeer. X-as: 
golflengten. Y-as: hoogte in kilometer. 

 

Bij de langere golflengten zien we dat 

bepaalde delen van de infrarood straling 

worden geabsorbeerd. Daarvoor zijn vooral 

de broeikasgassen in onze atmosfeer 
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verantwoordelijk. De Zon bezorgt haar 

warmte voornamelijk aan ons via deze 

infraroodstraling. Dat gassen zoals 

methaan, CO2 en waterdamp juist deze 

straling absorberen (en dus warmte 

opslaan) is de reden waarom ze 

broeikasgassen zijn. Planten hebben dan 

weer de neiging om nabij infrarood juist 

heel veel te reflecteren (eigenschap van 

chlorofyl). Deze straling zou het 

plantweefsel anders teveel beschadigen 

vanwege de vrijkomende warmte die er zou 

op volgen. 

 

 

❺ Ontstaan van de Maan (Theia) 
 

Rol van de Maan en Theia voor onze 
levende planeet 
In de 20ste eeuw waren er meerdere 

hypothesen over hoe onze grote maan 

gevormd werd. Ondertussen heeft talrijk 

wetenschappelijk onderzoek aangetoond 

dat er ongeveer 4,5 miljard jaar geleden 

een kleinere planeet tegen de Aarde 

gebotst is, en dat hieruit de Maan is 

ontstaan. De planeet wordt Theia genoemd 

en moet ongeveer zo groot als Mars 

geweest zijn. Zo bijzonder was dat niet, 

want bij het ontstaan van het 

planetenstelsel rond de Zon moeten er 

ongeveer 20 jonge planeten geweest zijn. 

Er zijn er slechts 8 overgebleven, dus 

monsterbotsingen waren toen veel 

voorkomend. Op de figuur hieronder zien 

we twee mogelijke ontstaansvormen van 

de Maan. De eerste – waarbij de Aarde niet 

verpulverd wordt en Theia wel – wordt door 

de onderzoekers als meest waarschijnlijk 

beschouwd. 

 

 

 
Vorming van het systeem Aarde-Maan na de 
botsing met planeet Theia: twee hypothesen. 
Veel onderzoekers geven de voorkeur aan de 
bovenste hypothese waarbij de Aarde zelf is 
blijven bestaan, en de Maan werd gevormd uit 
het weggeslingerde puin in de ruimte. 

 

De geweldige botsing tussen Aarde en 

Theia heeft veel gevolgen gehad die nog 

steeds belangrijk zijn voor onze levende 

planeet. Een overzicht hieronder. 

 

a) De zwaardere kern van de planeet 

Theia is na de botsing achtergebleven in 

de Aarde. Het zijn vooral de lichtere 

delen – van zowel Theia als Aarde - die 

als puin de ruimte in geslingerd zijn, en 

die nadien dus de maan gevormd 

hebben. Daarom is onze eigen planeet 

zwaarder geworden en werd de kern 

nog meer verrijkt met ijzer. Deze 

ijzerkern is de oorzaak van het sterke 

magnetisch veld van de Aarde, die ons 

zeer goed beschermt tegen allerlei 

dodelijke straling van de Zon en andere 

kosmische stralen. 
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Gevolgen van de botsing tussen Theia en Aarde die voor het leven op Aarde van belang (en soms 
noodzakelijk) zijn. 

 

b) Door de botsing is de Aarde 23° 

gekanteld ten opzicht van de ecliptica. 

Deze gekantelde positie zorgt voor onze 

seizoenen in het noordelijk en zuidelijk 

halfrond, en zorgt voor een betere 

verdeling van zonnewarmte op onze 

planeet. Als de Aarde ‘rechtop’ zou 

draaien, dan zou de evenaar heel het 

jaar door een maximum aan zonne-

energie krijgen, en de polen constant 

een minimum. Met een gekantelde 

positie zijn de warmste en koudste 

plaatsen per seizoen op een andere 

breedteligging (dus gematigder 

klimaatcondities). 

c) De enorme hoeveelheid ruimtepuin na 

de botsing is zeer snel samengeklonterd 

tot de Maan. Deze grote Maan die rond 

onze planeet draait zorgt ervoor dat de 

gekantelde positie van de Aarde zeer 

stabiel is. We kregen daardoor in de 

geschiedenis van de Aarde weinig 

ontregeling van de seizoenen. 

d) Onze grote Maan trekt met haar 

zwaartekracht aan de Aarde en haar 

oceanen. Hierdoor ontstaan getijden. 

De afwisseling van eb en vloed heeft het 

ontstaan van landleven gemakkelijker 

gemaakt. 

e) De enorme botsing tussen beide 

planeten heeft een grote hoeveelheid 

interne energie aan onze Aarde 

toegevoegd. De kinetische energie werd 

omgezet in warmte. Door deze extra 

toegevoegde interne warmte blijft de 

‘motor’ van de platentektoniek beter 

draaien. 

 

Magnetisch veld uniek voor de Aarde? 
Een magnetisch veld van een planeet 

ontstaat wanneer een vloeibare ijzerkern 

snel genoeg ronddraait. De elektronen van 

de ijzeratomen zorgen voor een elektrische 

stroom rond de kern, waardoor 

magnetisme ontstaat over die kern met een 

noordpool en zuidpool. 

Het is opmerkelijk dat er in het Zonnestelsel 

slechts 3 rotsachtige lichamen zijn die een 

duidelijk magnetische veld hebben: Aarde, 

Mercurius en Ganymedes (grootste maan 

van Jupiter). Sterren en grote gasplaneten 

hebben wel een sterk magnetisch veld, 

maar we hebben het hier over rotsachtige 

lichamen.  
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Het aardmagnetisch veld is vrij sterk, en 

doet levensgevaarlijke hoogenergetische 

deeltjes van de Zon (en ook kosmische 

straling van andere sterren) afbuigen 

voordat ze op onze planeet kunnen vallen.  

 

 
Magnetische veldlijnen van de Zon (geel) 
raken de magnetische veldlijnen van de Aarde 
(groen), en er ontstaan gecombineerde 
nieuwe veldlijnen (paars). 

 

Op die manier wordt het leven beschermd 

tegen de gevaarlijkste stralingen uit de 

ruimte. Bovendien zorgt dit er voor dat 

atmosferische gassen niet verloren gaan in 

de ruimte onder invloed van de zonnewind 

(= uitstoot van deeltjes met hoge snelheid 

door de Zon).  

 

Mars had vroeger ook een magnetische 

veld, maar doordat die kleinere planeet 

teveel afgekoeld is, is de kern niet meer 

vloeibaar. Daardoor is Mars zijn 

magnetisch veld kwijt, en is ze al een groot 

deel van haar atmosfeer verloren (de 

luchtdruk op Mars is 6 à 7 mBar, ofwel 0.6% 

van de aardse luchtdruk). Venus is wel 

groot en warm genoeg, maar deze planeet 

roteert zo traag, dat er geen magnetisch 

veld kan gevormd worden. Mercurius 

draait net snel genoeg rond om een zwak 

magnetisch veld te creëren. De Aarde is 

dus redelijk uniek op dat vlak, onder meer 

dankzij de toegevoegde warmte en 

ijzermassa via de botsing met Theia. 

 

❻ Locatie van de Aarde in het Zonnestelsel 
 

Bewoonbare zone rond een ster 
Astrobiologen definiëren de bewoonbare 

zone rond een ster als de zone waarin het 

niet te warm (te dichtbij) of te koud (te veraf) 

is om vloeibaar water toe te laten. 

Uiteraard bevindt de Aarde zich in de 

bewoonbare zone rond de Zon. Maar het 

volstaat niet om in die zone rond de ster te 

draaien. Om vloeibaar water te hebben, 

moet je ook een geschikte atmosfeer 

hebben. De Maan is daarvan een goede 

illustratie: hoewel zij zich in dezelfde zone 

bevindt als de Aarde, kan vloeibaar water 

op de Maan niet bestaan. Zonder lucht zal 

waterijs immers onmiddellijk verdampen als 

de temperatuur hoger is dan -230°C. Maar 

met een hoeveelheid lucht zoals op Aarde 

hebben we dus vloeibaar water tussen 0°C 

en 100°C. 

 

 
Bewoonbare zone rond verschillende sterren 
aangeduid in het groen.. 

 

Onze ster de Zon heeft een oppervlakte-

temperatuur rond de 6000°C. We zien dat 

de Aarde zich precies op de ideale afstand 

van zulke ster bevindt, en we noemen deze 

afstand 1 astronomische eenheid 

(Astronomical Unit = AU). Op dit moment 

ligt de bewoonbare zone rond de Zon 

tussen 0,95 en 1,15 AU. Venus bevindt 

zich op 0,72 AU, en is dus te warm. Omdat 

Venus ook zoveel lucht heeft (95 keer meer 

dan de Aarde, vooral CO2) is er dan ook 
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nog eens een compleet uit de hand gelopen 

broeikaseffect. De dagtemperatuur op 

Venus is gemiddeld 480°C en alle water is 

verdampt en verloren in de ruimte.  

 

 
Fasediagram van water: op de Y-as staat de 
luchtdruk in “atm” (1 atm is de gemiddelde 
luchtdruk op Aarde). Op de X-as staat de 
temperatuur. We zien waarom water 
vloeibaar kan zijn op Aarde, terwijl water op 
Mars slechts heel zelden in vloeibare fase kan 
bestaan. Waterijs vinden we veel op Mars 
onder de grond en op de polen. 

 

Mars bevindt zich op een afstand van 1,52 

AU, en is dus te koud. Op Mars vinden we 

veel waterijs onder de grond en op de 

polen. Er is ook al vloeibaar water 

gevonden diep onder de grond, waar de 

druk hoog genoeg is en waar de 

bescherming tegen extreme afkoeling 

gegarandeerd is. Een fasediagram van 

water (hierboven) verduidelijkt veel. 

 

Nog maximum 3 miljard jaar 
bewoonbare zone 

Onze Zon straalt steeds meer energie uit. 

Bij het ontstaan van de planeten was de 

zonne-energie ongeveer 30% minder dan 

nu, en lag de bewoonbare zone dus dichter 

bij de ster. De jonge Aarde bevond zich al 

ongeveer op 1 AU afstand, dus eigenlijk 

was het te koud voor onze planeet. Maar 

door een grote hoeveelheid 

broeikasgassen bestond water zeer snel na 

de eerste korstvorming toch in drie fasen: 

vloeibaar, ijs, damp. Zelfs Mars (1,52 AU) 

beschikte in die tijd vanwege een dikkere 

atmosfeer - vol broeikasgassen - over 

zeeën en rivieren met vloeibaar water. 

Omdat onze ster steeds warmer wordt, zal 

de bewoonbare zone opschuiven naar 

buiten toe. Onze Aarde zal binnen 

ongeveer 3 miljard jaar te warm worden, en 

alle vloeibaar water zal verdampen (zie 

verder).  

 

Bewoonbare zone : kleine sterren 
Kleine sterren zijn minder warm, en hebben 

dus een bewoonbare zone die dichterbij 

ligt. Maar als je ster te klein is, wordt dat 

een probleem. Dan zal een planeet met 

vloeibaar water zo dicht bij de ster moeten 

bewegen, dat er “tidal lock” optreedt. Tidal 

lock betekent dat de planeet even snel rond 

zichzelf draait als rond haar ster, net zoals 

onze maan. Daardoor is altijd dezelfde kant 

van de planeet naar de ster gericht. Je hebt 

geen dynamische dag en nacht meer. 

Langs de ene kant heb je altijd zonlicht en 

zonnewarmte, en langs de andere kant 

altijd nacht. Uiteraard is dat geen ideale 

situatie om leven te ontwikkelen. We 

kunnen dus besluiten dat niet alleen de 

afstand tot de Zon van belang was voor 

ons, maar ook de grootte van onze Zon. 

 

 
Y-as: Grootte (massa) van een ster uitgedrukt 
in Zonsmassa’s, logaritmische schaal.  
X-as: afstand tussen planeet en ster, 
uitgedrukt in AU (1 AU = afstand tussen Aarde 
en Zon).  
Zwarte bollen: de 8 planeten van ons 
zonnestelsel.  
Oranje band: bewoonbare zone.  
Zwarte stippellijn: de afstand waarbinnen 
“tidal lock” optreedt.  
Rode pijl: de evolutie die de Aarde doormaakt 
vanaf haar ontstaan (0) tot haar einde (12 
GA). 
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Jupiter als beschermer 

Niet alleen de bewoonbare zone is van 

belang op niveau van ons Zonnestelsel. 

Het feit dat we een gigantische gasreus 

hebben op een afstand van 5 AU is voor 

alle aardachtige planeten (Mercurius, 

Venus, Aarde, Mars) een zeer interessant 

gegeven. Jupiter is zo zwaar, dat haar 

invloed tot voorbij onze planeet reikt. Er zijn 

drie effecten: 

 

a) Met zijn enorme zwaartekracht zorgt 

Jupiter ervoor dat heel veel 

rondzwervende asteroïden en 

kometen door Jupiter zelf opgeslokt of 

ver weggeslingerd worden, zodat er 

minder grote (levensbedreigende) 

inslagen zijn bij ons. Reeds 4 miljard 

jaar lang zijn we gespaard van een 

inslag die in één keer alle leven van de 

Aarde kan doen verdwijnen: de 

zogenaamde ‘reset knop’. 

b) Jupiter stabiliseert de banen van de 

aardachtige planeten rond de Zon, 

zodat al te grote variaties vermeden 

worden. 

c) Dankzij Jupiter is er tussen Mars en 

Jupiter een grote hoeveelheid 

asteroïden blijven bestaan die nooit 

samengeklonterd zijn tot één planeet. 

Deze asteroïden zijn mogelijks de bron 

van een deel van water en organische 

stoffen op Aarde (hier neergevallen 

tijdens het “Late Heavy 

Bombardement”).  

 

 
Jupiter en de banen van de binnenste 
planeten. Groene stippen: Spartanen en 
Trojanen die in een stabiele baan bewegen 
voor en achter Jupiter. Rode stippen: 
asteroidengordel. 

 

 

❼ Locatie van het Zonnestelsel 
 

Niet te ver, niet te dicht 
De Zon – en dus het Zonnestelsel – bevindt 

zich op de ‘ideale ‘ plaats in het 

Melkwegstelsel. Onze Zon is één van de 

honderden miljarden sterren in ons 

sterrenstelsel. Mochten we te dicht bij het 

midden van het Melkwegstelsel zitten, dan 

is er teveel kosmisch geweld om in alle 

veiligheid 4,5 miljard jaar leven te laten 

ontwikkelen. De sterren zitten dicht op 

elkaar in het centrum, en er zijn veel 

explosies van supernova’s. De kosmische 

straling is er erg hoog. Mochten we te ver 

van het centrum zitten, dan is de ruimte te 

leeg, en zouden we over te weinig 

zwaardere elementen beschikken. 

Elementen als koolstof, zuurstof, stikstof, 

zwavel en fosfor zijn de bouwstenen van 

het leven, en moeten dus overvloedig 

beschikbaar zijn. Veel zwaardere 

elementen zijn radio-actief, wat de interne 

warmte van onze planeet moet voeden.  

 

 
Galactische bewoonbare zone in het 
Melkwegstelsel. 
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Derde generatie ster 

Bovendien is het van belang dat onze ster 

ontstaan is wanneer het heelal reeds 9 

miljard jaar oud was. Onze ster is reeds van 

de derde generatie sterren: ze is 

samengesteld uit materie die reeds twee 

keer voordien een ster gevormd heeft. 

Daardoor is deze materie voldoende verrijkt 

met zwaardere elementen. 

 

❽ Impact van meteoren 
 

Asteroïden brengen leven 

Waar komen de essentiële elementen 

vandaan waarmee het leven op Aarde is 

opgebouwd: water en organische 

moleculen? 

Tijdens de vorming van de planeten waren 

de vluchtige stoffen zoals water, 

ammonium, CO2 en CO, methaan, etc. 

grotendeels door de pas ontstane zon weg 

gestraald naar de zone van de 

buitenplaneten (waar ze in ijsvorm niet 

meer ‘vluchtig’ waren). Daardoor zijn er 

zulke grote gasreuzen gevormd in dat 

gedeelte. In de zone van de binnenste 

planeten waren vooral metalen en 

mineralen aanwezig. De rotsachtige 

planeten waren dus oorspronkelijk arm aan 

die vluchtige stoffen. In de honderden 

miljoenen jaren nadien moeten er talrijke 

asteroïden en kometen terug naar binnen 

gevallen zijn, zodat een deel van die 

vluchtige stoffen konden terecht komen op 

de kleinere binnenplaneten. Zo kwam de 

Aarde vermoedelijk aan voldoende water 

en organische stoffen om als levende 

planeet verder te evolueren. 

 

 
Artiesten-interpretatie van de “Late Heavy 
Bombardement” op Aarde. 

 

 

 

Late Heavy Bombardement 

In de periode tussen 4,1 en 3,9 miljard jaar 

geleden is er duidelijk een grote toename 

geweest van invallende meteoren op alle 

aardse planeten en de Maan. Deze periode 

heet in het Engels “the Late Heavy 

Bombardement”. We vermoeden dat dit 

veroorzaakt werd door grotere 

migratiebewegingen van de gasreuzen, 

waaronder Jupiter die naar binnen toe 

bewoog. Wetenschappers schatten in dat 

er op Aarde gemiddeld om de 100 jaar een 

zeer grote impact moet geweest zijn: een 

ingrijpend effect. De beste aanwijzingen 

hiervoor vinden we op de Maan. De meeste 

kraters van de Maan dateren van die tijd. 

 

Asteroïden leveren water en 
bouwstenen van het leven 

Volgens de recentste wetenschappelijke 

inzichten waren de meeste inslagen tijdens 

de Late Heavy Bombardement vooral 

brokstukken uit de asteroïdengordel tussen 

Mars en Jupiter. Deze stenen blijken erg 

veel water en organische moleculen te 

bevatten. De kuipergordel – miljoenen 

kometen die verder dan Neptunus 

bewegen  - bevat ook enorm veel water en 

organische stoffen, maar de precieze 

samenstelling van asteroïden benadert 

toch meer het materiaal die we vandaag op 

Aarde vinden. 

 

In elk geval hebben meerdere missies naar 

kometen en asteroïden ons duidelijk 

gemaakt dat water en eenvoudige 

organische moleculen overal te vinden zijn 

in het Zonnestelsel. Zelfs aminozuren 

(bouwstenen van eiwitten) en nucleotiden 

(bouwstenen van DNA en RNA) zijn al 

regelmatig gevonden op al dat kleinere 

ruimtepuin. De grootste asteroïde die er is 
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– Ceres – blijkt bijvoorbeeld ook een laag 

waterijs te bevatten. 

 

 
Samenstelling van de grootste asteroïde 
tussen Mars en Jupiter: Ceres (onderzoek 
Dawn missie). 

 

 
Vorming van de coma: de gas- en stofwolk 
rond een komeet (onderzoek Rosetta missie). 

 

Gevolgen van grote impact 
Om te begrijpen hoe ingrijpend een grote 

meteoriet inslag kan zijn, zullen we een 

bekend geval meer in detail bekijken. 

Ongeveer 65 miljoen jaar geleden viel er in 

Mexico – meer bepaald nabij Chicxulub, 

Yucatán - een meteoriet neer van ongeveer 

10 km diameter.  

 

 
Huidige locatie van de Chicxulub inslag. 

 

 
Artiesten impressie van de Chicxulub inslag. 

 

Er werd een krater van ongeveer 200 km 

breed gevormd ter plekke waarin uiteraard 

alle bestaande leven en geologische 

structuren in één klap verdwenen. Maar dat 

was slechts één van de gevolgen. 

 

Onmiddellijke gevolgen wereldwijd 

Onmiddellijk na de inslag zijn er 

schokgolven in alle richtingen door de hele 

planeet gegaan. Aan de andere kant van de 

Aarde ontmoetten de schokgolven elkaar, 

en is de lithosfeer in elkaar geperst en 

vervormd. De vervormingen zijn vandaag 

nog te detecteren ter hoogte van Indië.  

 

 
Impressie van enkele onmiddellijke gevolgen 
van de Chicxulub inslag. 

 

Deze schokgolven veroorzaakten over heel 

de wereld gigantische vulkaan-

uitbarstingen, uitbarstende lavavelden, 

1
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zware aardbevingen en openscheurende 

aardkorst. Bovendien vertrokken naar alle 

richtingen vloedgolven, die aan de kusten 

van andere continenten tsunami’s 

veroorzaakten van kilometers hoog. Ter 

hoogte van de inslag zelf werden miljoenen 

brokstukken (‘ejecta”, sommige meerdere 

km groot) weggeslingerd tot meer dan 100 

km hoog. Via een suborbitale boog in de 

ruimte vielen deze brokstukken terug neer 

op het hele aardoppervlak. De 

neervallende rotsblokken en kleiner puin 

konden meer dan duizend graden warm 

zijn, waardoor wereldwijd bosbranden 

uitbraken.  

 

Latere gevolgen wereldwijd 

Als het grootste geweld kalmeerde, was de 

miserie nog lang niet gedaan. Door de 

enorme hoeveelheid stof die de inslag de 

atmosfeer in slingerde, geraakte de Aarde 

volledig verduisterd. Men schat dat het 

ongeveer een jaar lang overal even donker 

bleef als een gewone nacht zonder 

maanlicht. Dat betekent dat planten ook 

een jaar lang niet aan fotosynthese konden 

doen, en dus geen nieuw voedsel konden 

aanmaken voor dieren die hiervan leven. 

Daarna zou de Aarde nog in een 

schemerduister gebleven zijn gedurende 

ongeveer 10 jaar. In die duistere jaren kon 

het zonlicht heel moeilijk het aardoppervlak 

bereiken, en begon het dus snel af te 

koelen. Een soort wereldwijde tienjarige 

koude winter dus. 

 

 
Impressie van het schemerduister waarin de 
Aarde ongeveer 10 jaar gebleven is, met als 
gevolg een wereldwijde, tienjarige, strenge 
winter. 

 

Wanneer het stof eindelijk ging liggen, werd 

het terug klaar. Er waren echter zeer veel 

extra broeikasgassen in de atmosfeer 

terecht gekomen (waterdamp, CO2, 

methaan: door de klap en door de daarop 

volgende vulkanische activiteit). Hierdoor is 

de Aarde miljoenen jaren lang in een 

extreem broeikaseffect terecht gekomen: 

één van de warmste periodes uit de Aardse 

geschiedenis.  

 

 

 
Temperatuurvariaties in de laatste 500 miljoen jaar op Aarde. Het extreem broeikaseffect dat volgde 
op de meteorietinslag in Chicxulub is te zien in het groen tussen 65 MA en 45 MA. Merk op dat de tijd 
op de X-as in elk vakje verandert van schaal. 

 

Toeval speelt een grote rol 
Astronomen hebben de geschiedenis van 

de Chicxulub meteoriet kunnen 

reconstrueren. Het gaat als volgt: 

160 miljoen jaar geleden zijn twee grote 

asteroïden op elkaar gebotst in de 

asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter. 

De ene steen was ongeveer 60 km groot, 
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en de andere 170 km. Uit de botsing 

resulteerden erg veel nieuwe brokstukken, 

waarvan er naar schatting meer dan 1000 

een afmeting hadden van meer dan een 

kilometer. Deze brokstukken vlogen alle 

kanten uit, dus onder meer in onze richting. 

We noemen de hele verzameling van deze 

brokstukken de Baptistina familie. Het 

gevolg was een toename van invallende 

asteroïden op de binnenste planeten die 

ongeveer 100 miljoen jaar lang geduurd 

heeft. Het noodlot trof de Aarde tenslotte 65 

miljoen jaar geleden ter hoogte van Mexico, 

met de bekende gevolgen zoals hierboven 

beschreven. Een gevolg dat we nog niet 

vernoemd hebben: een grote massa-

extinctie waarin onder meer de 

dinosauriërs uitgestorven zijn, en de 

zoogdieren nadien konden floreren.  

 

Nu blijkt volgens de berekeningen dat de 

Chicxulub inslag niet gebeurd zou zijn 

indien de botsing van 160 miljoen jaar 

geleden 7 minuten (!) vroeger of later zou 

plaats gevonden hebben. 

 

 
Impressies uit het verhaal van de Baptistina 
asteroïdenfamilie. Boven: botsing 160 MA. 
Onder links: 100 miljoen jaar toename van 
asteroïden inslagen. Onder rechts: Chicxulub 
inslag 65 MA. 
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Het Aardse leven 
 

 

❶ Ontstaan 
 

Ontdekking van ‘hot vents’ 

Er is voorlopig helemaal geen zekerheid 

over hoe het leven op Aarde ooit ontstaan 

is. Er zijn meerdere wetenschappelijke 

hypothesen. In deze cursus bekijken we 

kort de mogelijkheid dat leven zou ontstaan 

zijn ter hoogte van warmwaterbronnen in 

de diepzee. Dergelijke geisers werden 

reeds meer dan 40 jaar geleden bezocht 

met behulp van een diepzee toestel zoals 

de beroemde ALSVIN. Wanneer dit toestel 

afdaalde in de mid-Atlantische oceaan 

werden de zogenaamde “Lost City 

Hydrothermal Vents” ontdekt. 

 

 
DSV ALSVIN, het diepzeetoestel dat de Lost 
City Hydrothermal Vents bezocht in de Mid-
Atlantische oceaan ten westen van de 
Azoren. 

 

We leggen hieronder uit hoe deze diepzee 

geisers een rol kunnen gespeeld hebben in 

het ontstaan van leven. Mogelijks bestaan 

gelijkaardige geisers onder de oceanen van 

vloeibaar water die zich onder de ijskorst 

bevinden van sommige manen: Europa 

(Jupiter), Ganymedes (Jupiter), Callisto 

(Jupiter), en Enceladus (Saturnus). 

 

White smokers en black smokers 

De geisers van Lost City worden ‘white 

smokers’ genoemd, omdat men uit de 

zeebodem grote witte pluimen van water, 

gassen en stof kan zien opstijgen. Er 

bestaan ook ‘black smokers’ waarbij de 

opstijgende pluimen donker zijn. De white 

smokers hebben enkele opvallende 

kenmerken: 

 Opstijgende gassen uit de aardmantel, 

zoals CO2 en CH4 (methaan). 

 Heetwaterbronnen met temperaturen 

boven 300°C. 

 Omgeven door poreuze rotsen die vol 

zitten met kleine holtes.  

 De omgeving is volledig vrij van zuurstof.  

 Alkalisch milieu (= tegengestelde van 

zuur), namelijk pH 10. 

 Rijk aan opgeloste mineralen en 

organische stoffen. 

 

Deze omstandigheden hebben altijd blijven 

bestaan, sinds er op Aarde oceanen van 

vloeibaar water waren. Het zijn de best 

denkbare omstandigheden om de 

belangrijke elementen van het Aardste 

leven te laten ontstaan. 

 

Protonengradiënt 
Een waterig mengsel is zuurder wanneer er 

meer H+ ionen (= protonen) in zitten. De 

concentratie aan protonen kan worden 

gemeten en wordt uitgedrukt als negatieve 

logaritme in de zogenaamde pH-waarde. 

pH 1 is uiterst zuur, pH 7 is neutraal (zoals 

puur water), en pH 14 is uiterst alkalisch. 

Met een pH van 10 vormen de white 

smokers een alkalisch milieu. De 

zuurtegraad van de jonge omgevende 

oceanen worden geschat op pH 8 
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(zuurder). Er waren dus 100 keer meer 

protonen aanwezig in de omgevende 

oceaan dan in de diepzeegeiser. Men 

spreekt daarom op die plaats van een 

protonengradiënt. Nu blijkt dat alle leven op 

Aarde met een metabolisme werkt die juist 

die protonengradiënt gebruikt als 

energiebron. 

 

Eerst metabolisme, dan levende cellen 

In de poreuze gesteenten rond de white 

smokers was er een overvloed aan 

opgeloste organische (en anorganische) 

moleculen, en er was de protonengradiënt 

vanwege het verschil in zuurtegraad met de 

omgevende oceaan. Het is theoretisch 

mogelijk dat binnen die kleine holtes 

reacties hebben plaatsgevonden waarbij 

complexere organische moleculen 

gevormd werden met de protonengradiënt 

als energiebron en de opgeloste mineralen 

zoals CO2 en CH4 als ‘voedsel’. De warmte 

van de geiser zorgt ervoor dat zulke 

spontane reacties gemakkelijker plaats 

vinden. Men kan zich voorstellen dat zulke 

vorm van primitief metabolisme daar 

ontstaan is in kleine rotsholtes waar 

bepaalde stoffen plaatselijk meer 

geconcentreerd waren. Wanneer dan 

membranen op de wanden rondom 

gevormd worden, dan zou het geheel 

eventueel kunnen ontsnappen uit de 

rotsholtes in een soort van ronddrijvende 

blaasjes. Mogelijks was dat een eerste 

vorm van levende cellen met eenvoudig 

metabolisme.  

 

 
Eenvoudig metabolisme van methaan-
bacteriën in de Lost City Hot Vents. 

 

 

Het valt op dat het primitieve metabolisme 

hierboven beschreven enkele essentiële 

kenmerken heeft die ook nu nog de basis 

vormt van het metabolisme van alle leven 

op Aarde:  

 

 Energie: een protonengradiënt als 

energiebron. Tegenwoordig wordt nog 

steeds een protonengradiënt in de 

levende cel opgebouwd om de alom 

gebruikte energiemolecule van het leven 

te maken (ATP, zie verder). 

 Voedsel: omzetting van eenvoudige 

moleculen met koolstof, stikstof, 

zuurstof, en zwavel tot complexere 

organische moleculen. 

 Cel: een concentratie van opgeloste 

stoffen in een afgesloten ruimte waarin 

het metabolisme kan plaatsvinden. In de 

white smokers zijn dat de poriën in de 

rotsen. Levende cellen bootsen dit na 

met een omsluitend membraan. 

 

Tweede wet thermodynamica 
Als leven onstaan is in white smokers zoals 

hierboven beschreven, dan zouden we 

kunnen zeggen dat het leven een manier 

was om een bestaande protonengradiënt 

terug uit te vlakken. Uit de fysica weten we 

dat het heelal in de tijd alleen maar kan 

evolueren naar meer entropie: een maat 

voor wanorde. Dit is de beroemde tweede 

wet van de thermodynamica. Een verschil 

in concentratie protonen tussen de oceaan 

en de hot vent is ‘meer orde’ dan wanneer 

alle protonen maximaal gemengd zijn. Bij 

een protonengradiënt is het systeem uit 

evenwicht. Dus als de protonengradiënt 

geconsumeerd wordt via metabolisme, dan 

stijgt de entropie sneller en wordt het 

evenwicht hersteld. Zo zou het leven dus 

ontstaan kunnen zijn omdat het heelal op 

die manier sneller de entropie kan 

verhogen... 

 

Naar complexere biomoleculen via 
black smokers 
Ook black smokers blijken interessant te 

zijn voor onderzoekers die zich bezig 

houden met het ontstaan van leven. 
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Mogelijks was het eerste leven enkel 

gebaseerd op eiwitten, zonder 

tussenkomst van de erfelijksheids-

moleculen DNA of RNA. Eiwitten bestaan 

uit snoeren van aminozuren. Nu blijkt dat 

zulke snoeren van aminozuren – 

polpypeptiden genoemd – spontaan 

kunnen ontstaan in een black smoker. De 

figuur hieronder toont ons hoe dat gaat. Dit 

hele systeem werd nagebootst in een 

wetenschappelijk labo. Na enkele uren het 

water door de cyclus te laten lopen, konden 

de wetenschappers ketens van meer dan 5 

aminozuren terugvinden in het uiteindelijke 

mengsel. 

 

 
Polypeptidevorming in black smokers. Heet 
zeewater koelt af en dringt terug in de bodem. 
Dit water bevat eenvoudige aminozuren. Het 
water wordt uiteindelijk terug gestuwd naar de 
hot vent, en wordt daar uitgestoten en 
opgewarmd tot 300°C. Na enkele keren door 
de cyclus te gaan blijken korte ketens van 
aminozuren spontaan gevormd te zijn. 

 

Urey & Miller : achterhaald? 

Stanley Miller en Harold Urey voerden in 

1953 voor het eerst hun beroemde 

experiment uit. In een gesloten systeem 

voorzagen ze enkele stoffen waarvan ze 

dachten dat die talrijk aanwezig waren in de 

oceanen en atmosfeer van de jonge Aarde. 

Een waterig mengsel werd opgewarmd, en 

in die verdampte ‘atmosfeer’ werden 

bliksems nagebootst met een elektrische 

ontlading. Het resultaat was dat er 

spontaan allerlei aminozuren werden 

gevormd in het systeem. 

 

 
Opstelling van de proef van Urey & Miller. De 
toegevoegde stoffen waren water, methaan, 
ammonium, en waterstofgas. Na het 
doorlopen van de cycli vond men 
verschillende spontaan gevormde 
aminozuren en zelfs nucleotiden (bouwstenen 
van eiwitten en DNA). Maar achteraf bleek het 
beginmengsel af te wijken van de werkelijke 
samenstelling op de jonge Aarde. 

 

Het leek een mooie start om de spontane 

vorming van leven (of de bouwstenen van 

leven) te verklaren. De proef werd nog vele 

keren herhaald door andere 

wetenschappers, maar er werd op die 

manier weinig vooruitgang geboekt in de 

weg naar een sluitende verklaring voor het 

ontstaan van leven. Bovendien bleek 

achteraf dat de samenstelling van de 

atmosfeer toch anders was dan Urey en 

Miller verondersteld hadden. Er was 

bijvoorbeeld bijna geen H2 beschikbaar en 

wel heel veel CO2. Wanneer men de proef 

herhaalde met de correctere samenstelling, 

was het resultaat meer teleurstellend. 

 

Panspermia 
Niet iedereen gaat ervan uit dat het leven 

spontaan op Aarde ontstaan is. Het zou ook 

kunnen dat het leven elders ontstaan is, 

bijvoorbeeld op Mars of buiten ons 

Zonnestelsel. Het klinkt misschien 

onwaarschijnlijk, maar theoretisch is het 

perfect mogelijk dat bacterie-achtige cellen 

vele jaren overleven in de kern van een 

komeet of asteroïde. Die kunnen als 

meteoor op Aarde inslaan, en de pret kan 

beginnen. Deze theorie heet panspermia 
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en betekent letterlijk: overal zaaien. In deze 

visie zou leven overal in het heelal te 

vinden zijn, en kunnen nieuwe planeten 

‘besmet’ worden zodra ze gevormd zijn.  

 

 
 

Er zijn voorlopig geen aanwijzingen 

gevonden die de panspermia theorie 

ondersteunen, maar evenmin zijn er 

aanwijzingen gevonden om de theorie te 

verwerpen. De theorie verklaart overigens 

ook niet hoe en waar leven ooit ontstaan is. 

 

Oudste fossiele resten van leven op 
Aarde: stromatolieten 

Lange tijd waren de zogenaamde 

stromatolieten aan de kust van Australië de 

oudste fossiele resten van leven op Aarde. 

Dit zijn rotsen in de zee die opgebouwd zijn 

uit laagjes die deels gevormd zijn door 

bacteriën. Ook nu nog worden 

stromatolieten gevormd, en de bekendste 

bacteriën die dit doen zijn de 

cyanobacteriën (de ‘uitvinders’ van 

oxygene fotosynthese). De oudste 

bekende stromatolieten zijn 3,8 miljard jaar 

oud, dus ontstaan na de ‘late heavy 

bombardement’. 

 

 
Stromatolieten in West-Australië. 

 

Oudste fossiele resten van leven op 
Aarde: hematiet 

Heel recent werden in het noorden van 

Canada – namelijk in de “Nuvvuagittuq 

Supracrustal Belt” – de gefossiliseerde 

resten gevonden van ijzeroxiderende 

bacteriën. De oudste vondsten zijn 4,2 

miljard jaar oud. In het omgevende 

kalkgesteente zitten microscopische 

buisvormige en bolvormige structuren die 

gevuld zijn met hematiet, een ijzerrijke 

afzetting.  

 

 
Hematiet afzettingen in microtubules in 
Noord-Canada, microscopische opname. 

 

Dezelfde hematiet tubules vinden we ook 

vandaag nog in de gesteenten rondom 

diepzee heetwaterbronnen afgezet door 

ijzeroxiderende bacteriën (zonder zuurstof 

= anaeroob). De onderzoekers konden na 

grondig onderzoek bevestigen dat de 4,2 

miljard jaar oude hematiet tubules op exact 

dezelfde manier gevormd zijn, en 

beschouwen deze dus als fossiele 
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levensvormen. Het bevestigt de stelling dat 

het leven quasi onmiddellijk op Aarde 

bestond nadat de oceanen gevormd zijn. 

Opmerkelijk is dat de Marsrover 

Opportunity gelijkaardige afzettingen heeft 

gevonden op Mars. De zogenaamde ‘blue 

berries’ zijn bolletjes hematiet die gevormd 

zijn in een modderlaag in ondiep water.  
 

Blue berries (“blauwe bessen”) van ongeveer 
5 mm doorsnede. Deze zijn gefotografeerd 
door de NASA Marsrover Opportunity. 

 

❷ Mijlpalen in metabolisme: eerste stappen 
 

5 stappen : steeds beter metabolisme 

Eens het leven ontstaan is, begint de 

biologische evolutie volgens de principes 

van Darwin. Het eerste, eenvoudigste leven 

begon met een zeer eenvoudig 

metabolisme (met vrij veel energieverlies), 

maar al snel werden efficiëntere manieren 

gevonden om voedsel en energie uit de 

omgeving te benutten voor de eigen groei 

en ontwikkeling. Het schema hieronder 

toont de vijf cruciale stappen die het leven 

op Aarde genomen heeft in het 

optimaliseren van haar metabolisme. Deze 

vijf stappen vormen de leidraad van dit 

hoofdstuk, en verklaren erg veel over de 

geschiedenis van de Aarde. 

 

 
Vijf essentiële stappen naar een steeds 
efficiënter metabolisme van het leven op 
Aarde. 

 

Opvallend is dat alle leven op Aarde 

gebruik maakt van dezelfde metabolische 

principes en moleculen, namelijk de vijf 

hieronder beschreven steeds efficiëntere 

vormen van metabolisme. 

 

1) Redoxreacties 
Een redoxreactie is in essentie het 

overzetten van een elektron (e-) naar een 

andere molecule. De e- donor wordt 

geoxideerd (de “ox” van redox), en de e- 

ontvanger wordt gereduceerd (de “red” van 

redox). Het eerste leven zou dergelijke 

reacties (die niet spontaan gebeuren) 

kunnen uitgevoerd hebben, waarbij een 

klein beetje vrijkomende energie wordt 

‘opgeslagen’ in de molecule NAD+. De 

energiemolecule die zo gevormd wordt, kan 

de cel nadien gebruiken om andere 

chemische processen (groei van de cel) te 

laten plaatsvinden.  

 

 
Schema van een redox reactie met vorming 
van NADH als energie-molecule. NAD = 
Nicotinamide adenine dinucleotide. 

 

Er gaat echter energie verloren in dit 

proces, dus het is weinig efficiënt. Maar dit 

metabolisme kan wel uitgevoerd worden 
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met zeer weinig enzymen. Enzymen zijn 

eiwitten die het leven aanmaakt om 

chemische reacties mogelijk te maken die 

niet of nauwelijks spontaan gebeuren. Het 

eenvoudigste leven was niet  meteen in 

staat om een veelheid aan enzymen te 

vormen, dus het begon bijna noodzakelijk 

met dit soort eenvoudig metabolisme. 

 

2) Glycolyse 

De eenvoudige suikermolecule glucose ligt 

aan de basis van voeding voor het leven op 

Aarde. Andere organische moleculen 

(vetten, eiwitten, andere suikers, ...) 

worden gewoonlijk eerst omgezet in 

enkelvoudige glucose moleculen, die dan 

verder verbruikt worden in het 

metabolisme. Nu blijkt dat de eerste 

stappen in de afbraak van glucose bij alle 

leven op Aarde via hetzelfde mechanisme 

verloopt, namelijk “glycolyse”.  Glycolyse 

werd door het aardse leven al snel 

uitgevonden, en levert netto 2 ATP 

moleculen op. ATP is de universele 

‘energiemolecule’ van alle leven, waarmee 

de levende cel alle levensprocessen (onder 

meer groei) kan aandrijven. 

 

Hieronder zien we de verschillende 

stappen van glycolyse. De eerste stappen 

kosten 2 ATP moleculen (ATP verliest een 

fosfaatgroep en wordt ADP). Maar in de 

tweede reeks stappen worden 4 nieuwe 

ATP moleculen aangemaakt. 

 

 
Overzicht van de tien stappen in glycolyse (afbraak van glucose, in het grote witte kader). Het 
resulterend product is pyrodruivenzuur, dat vervolgens verder gefermenteerd wordt om terug aan de 
nodige NAD+ te komen. 

 

Als je naar het schema kijkt, dan valt op dat 

tijdens het proces NAD+ wordt gereduceerd 

tot NADH. Indien de levende cel niet in 

staat is om deze molecule terug te oxideren 

tot NAD+, dan zal de voorraad NAD+ 

uitgeput raken, en dan valt uiteindelijk de 

glycolyse stil. Het vroege leven begon 

daarom het pyrodruivenzuur (eindproduct 

van glycolyse) verder om te zetten naar 

verschillende andere organische 

moleculen, zoals melkzuur of ethanol 

(drink-alcohol). Verschillende organismen 

doen dit nu nog steeds in een omgeving 

waar geen zuurstof is, bijvoorbeeld onder 

water. Het fermentatieproces oxideert 

NAD+ terug tot NADH, en de glycolyse kan 

blijven doorgaan. Voor glycolyse (zonder 

daaropvolgende fermentatie) heeft een 

organisme slechts 10 verschillende 

enzymen nodig. Iets meer dan bij 

eenvoudige redoxreacties, maar er wordt 

meer energie benut (levert meer ATP op). 
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3) Elektronen transport keten (ETC) 

Nadien vond het leven een efficiënter 

manier om de NADH uit glycolyse terug om 

te zetten naar NAD+. Het elektron (e-) en 

het proton (H+) die hierbij afgesplitst 

worden, worden gebruikt door een serie 

van enzymen die ingebed zitten in een 

celmembraan. Die hele serie noemen we 

de “elektronen transport keten” of in het 

Engels “Electron Transport Chain” (ETC).  

 

 
Schematische voorstelling van de e- transport 
keten (ETC). 

 

Wanneer het e- van NADH afgesplitst 

wordt, dan bezit het een grote hoeveelheid 

vrije energie. De enzymen van de ETC zijn 

zo gemaakt dat ze deze energie één voor 

één een beetje kunnen gebruiken om de 

elektrische geladen protonen (H+) naar de 

buitenkant van de membraan te pompen. 

Bij elke stap heeft het e- een beetje minder 

vrije energie, maar het volgende enzym 

heeft dan weer een grotere 

aantrekkingskracht voor elektronen.  

 

Het resultaat is op het einde een e- met lage 

energie (dat moet afgegeven worden aan 

een e- acceptor molecule), en een grote 

hoeveelheid H+ aan de buitenzijde van het 

membraan (dus een elektrisch potentiaal 

verschil, ook wel ‘voltage’ genoemd). Het is 

de energie van dat potentiaalverschil dat 

dan gebruikt wordt door nog een andere 

membraangebonden enzym om nieuwe 

ATP moleculen te maken. Merk op dat we 

hier weer een protonengradiënt gebruiken, 

net zoals bij de white smokers in de 

diepzee (zie pagina 30). 

 

Op de jonge Aarde was er nog geen 

zuurstofgas, dus de e- acceptor van de ETC 

moest een andere molecule zijn. Men 

spreekt dan van anaerobe cel-ademhaling 

(zonder zuurstof). Een voorbeeld hiervan 

vormen de methanogene bacteriën. Dat 

zijn bacteriën die koolstofverbindingen 

gebruiken als e- acceptor, en dus 

reduceren tot CH4 (methaan). Maar ook 

andere stoffen zoals nitraten (-NO3), 

sulfaten (-SO4) of pure zwavel (S) worden 

ook nu nog in de natuur op die manier 

gereduceerd. 

De combinatie van glycolyse met de ETC 

vormt dus alweer een efficiënter 

metabolisme.  

 

 

❸ Mijlpalen in metabolisme: 

Fotosynthese en aerobe cel-ademhaling 
 

4) Fotosynthese: principes 

Fotosynthese is een metabolisch proces 

waarmee het leven erin geslaagd is om 

zonlicht te gebruiken als energiebron. De 

energie wordt uiteindelijk gebruikt om CO2 

om te zetten in biomoleculen waaruit de 

levende cellen opgebouwd zijn. Het 

volledig proces bestaat uit twee delen: de 

lichtreacties en de donkere reacties. 

 
 



 

 
 

Pagina 36 

Maart 2019 

 

Lichtreacties 

Bij de ETC hadden we gezien dat gestart 

wordt met een e- met hoge energie, 

afkomstig van NADH uit glycolyse. Welnu, 

bij de lichtreacties van fotosynthese wordt 

het zonlicht gebruikt om een e- op hoog 

energieniveau te brengen. Met dit e- kan 

een gelijkaardig ETC proces doorlopen 

worden. De opbrengst van de lichtreacties? 

ATP en NAD+ moleculen, die dan verder 

gebruikt worden in de donkere reacties. 

 

 
De lichtreacties in een chloroplast, in dit geval 
met water als e- donor. 

 

Het e- kwam hier niet van NADH, maar van 

een externe e- donor. Dit zijn vrij 

beschikbare moleculen in de omgeving van 

de levende cel, bijvoorbeeld: H2, Fe2+, H2S, 

of H2O. Het e- wordt afgesplitst van de e- 

donor met behulp van de energie van een 

foton (= pakketje energie van zonlicht). Dit 

afgesplitst e- heeft het een hoge vrije 

energie. Deze energie wordt op dezelfde 

manier gebruikt als bij de ETC, maar nu in 

het groene pigment chlorofiel, 

samengepakt in korreltjes in de cel van 

fotosynthetische bacterie. Op het einde van 

de lichtreacties is een e- en een H+ 

verbruikt, en zijn zowel ATP als NAD+ 

moleculen geproduceerd. Een externe 

molecule (e- donor) wordt geoxideerd 

achtergelaten buiten de cel. De eerste 

fotosynthetische bacteriën gebruikten geen 

water als e- donor, maar wel moleculen 

zoals  H2, Fe2+ en H2S. Rondom deze cellen 

werd dan bijvoorbeeld geoxideerd ijzer 

(Fe3+) of pure zwavel (S) afgezet. 

 

Donkere reacties 
De energiemolecule ATP en de 

geoxideerde vorm van NAD die door de 

lichtreacties geleverd worden, zijn 

essentieel om de donkere reacties uit te 

voeren. CO2 wordt opgenomen uit de 

omgeving voor deze donkere reacties, en 

vormt dus het ‘voedsel’ van de levende cel.  

Via een chemische cyclus met veel 

verschillende stappen (en waarvoor de 

eerder geleverde energie moleculen vereist 

zijn) wordt de CO2–koolstof helemaal 

gereduceerd tot glucose. Glucose is de 

basis-biomolecule waaruit de levende cel 

allerlei andere organische stoffen kan 

maken die nodig zijn voor de werking en de 

groei van de cel. 

 

 
Schema van de Calvin cyclus waarbij CO2 
omgezet wordt in glucose, en waarbij de ATP 
en NAD+ moleculen uit de lichtreacties 
verbruikt worden. 

 

4a) Anoxygene fotosynthese 

De eerste fotosynthetische cellen 

gebruikten wel zonlicht als energiebron, 

maar niet de watermolecule als e- donor. 

Daarom werd nog geen zuurstof 

uitgestoten. We spreken van anoxygene 

fotosynthese. Een bekend voorbeeld 

hiervan zijn de purperbacteriën.  

 

 
Microscopische opname van purperbacteriën.  
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Deze gebruiken H2S als e- donor, en zetten 

dus in hun omgeving zwavel af. De 

zwavelafzettingen zijn terug te vinden in 

oude fossielen. Het zonlicht dat door 

purperbacteriën gebruikt wordt om het e- op 

hoog energieniveau te brengen (= het e- 

“exciteren”) is het groene gedeelte van 

zichtbaar licht. Het blauwe en rode licht 

wordt niet gebruikt, en dus teruggekaatst. 

Vandaar dat ze een paarse kleur hebben. 

Het afgezette zwavel blijft liggen op de 

zeebodem, en had weinig invloed op de 

omgeving. 

 

4b) Oxygene fotosynthese 
(waarom planten groen zijn) 

Later is het fotosynthetisch leven gebruik 

beginnen maken van water als e- donor. Dit 

is veel ingewikkelder. Het foton 

(lichtdeeltje) dat voldoende energie heeft 

om H+ en geëxciteerde e- af te splitsen van 

water is eigenlijk een UV foton. UV licht 

heeft meer energie dan zichtbaar licht 

(kleinere golflengte, hogere frequentie). 

Maar als de fotosynthetische cel het UV 

licht zou gebruiken, dan komt er een 

overvloed aan rest-energie vrij die de cel 

zelf zou beschadigen. Het leven heeft daar 

iets op gevonden: 

Het e- van de watermolecule wordt twee 

keer geëxciteerd. Eén keer met een blauw 

foton en één keer met een rood foton. Deze 

twee kleuren van zonlicht worden dus 

geabsorbeerd door planten en groene 

bacteriën. Het groen licht wordt 

gereflecteerd, want het kan in dit proces 

niet gebruikt worden. 

 

 
Arthrospira platensis, een cyanobacterie die 
aan oxygene fotosynthese doet. 

 

Uiteindelijk bleek de complexere oxygene 

fotosynthese efficiënter dan anoxygene 

fotosynthese. Hierbij wordt water omgezet 

in zuurstofgas en uitgestoten in de 

omgeving. De ‘uitvinders’ ervan zijn de 

cyanobacteriën, die nog steeds de grootste 

producenten zijn van zuurstofgas op Aarde. 

Zij begonnen snel de oceanen op Aarde te 

domineren, en hun uitstoot van zuurstof is 

één van de belangrijkste veranderingen in 

de geschiedenis van onze planeet. Verder 

in deze cursus wordt dit uitgelegd. 

 

5) Aerobe cel-ademhaling 

Sinds de uitvinding van oxygene 

fotosynthese waren twee producten alom 

beschikbaar op Aarde: zuurstofgas 

(interessante molecule als e- acceptor) en 

miljarden cellen die hun lichaam opbouwen 

met CO2 en zonlicht (interessant voedsel). 

Er ontstond daardoor alweer een nieuwe 

vorm van metabolisme: de aerobe 

celademhaling (aeroob = met zuurstof). Dit 

is in de gegeven omstandigheden het 

efficiëntste metabolisme dat we kennen.  

De cyanobacteriën waren (en zijn nog 

steeds) alom tegenwoordig in het water op 

Aarde. Wie cyanobacteriën opeet, heeft 

dus een gemakkelijke voedselbron. We 

noemen de bacterie-etende organismen 

‘heterotrofen’: ze eten anderen op. De 

fotosynthetische cellen zijn ‘autotrofen’: ze 

maken ‘zelf’ hun voedsel (met CO2 uit de 

lucht), en moeten niemand anders opeten. 

 

Heterotrofen beschikken dus over glucose 

door andere cellen op te eten. Deze 

glucose wordt via glycolyse afgebroken. En 

nu komt de vernieuwing: het resulterende 

pyrodruivenzuur wordt niet meer 

gefermenteerd, maar wordt volledig terug 

afgebroken tot CO2 via een cyclisch proces, 

namelijk de citroenzuurcyclus of 

Krebscyclus. Hierbij wordt vrij veel ATP 

gevormd, meer dan eender welke vorige 

vorm van metabolisme. Uiteindelijk wordt 

zuurstofgas (O2) gebruikt als e- acceptor in 

een ETC, gekoppeld aan de Krebscyclus. 
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Schema van de afbraak van de 
voedselmolecule glucose via aerobe cel-
ademhaling (rechts) en via fermentatie (links). 

 

Het onstaan van aerobe heterotrofen 

creëerde nieuwe mogelijkheden, en heeft 

uiteindelijk geleid tot de levende wereld 

zoals we die vandaag kennen. Hierbij zijn 

er producenten die voedsel aanmaken via 

fotosynthese, en consumenten die voedsel 

opeten en verteren via cel-ademhaling. 

 

 
Principe van producenten en consumenten. 

 
 

Gevolgen van zuurstof-uitstoot fase 1 

Dat sinds de oxygene fotosynthese 

zuurstofgas werd uitgestoten heeft 

gigantisch gevolgen. In het begin was dit 

nauwelijks voelbaar voor het aardse leven. 

Zuurstof was iets nieuws, en veel 

bodemgesteenten bestonden toen nog in 

gereduceerde vorm. De vrijkomende 

zuurstof werd dan ook grotendeels 

opgebruikt voor de oxidatie van die 

gesteenten. We weten niet precies 

wanneer oxygene fotosynthese begonnen 

is. Maar we vinden op diverse plaatsen op 

Aarde snel geoxideerde ijzerlagen terug die 

ouder zijn dan 3 miljard jaar: de 

zogenaamde “banded iron formations” 

(BIF). Er is dus een sterke aanwijzing dat 

oxygene fotosynthese ontstaan is tussen 

3,5 GA en 3 GA. 

 

 
BIF’s van 3,15 GA in Karijini National Park, 
West-Australië. Ontstaan door vrijkomende 
zuurstof van cyanobacteriën. 

 

Gevolgen van zuurstof-uitstoot  
Great Oxygenation Event 
Ergens rond 2,45 GA stellen we vast dat 

vrije zuurstof steeds meer aanwezig was in 

de oceanen en de atmosfeer. De gevolgen 

waren niet te overzien. Men spreekt van de 

“great oxygenation event”, of ook wel: de 

grootste globale vergiftiging in de 

geschiedenis van de Aarde. De gevolgen 

kunnen samengevat worden als volgt: 

 

Vermindering van het broeikaseffect 

In aanwezigheid van zuurstofgas (O2) in de 

atmosfeer is methaan (CH4) niet meer 

stabiel. Het wordt vrij snel geoxideerd tot 

CO2. Nu is methaan een veel sterker 

broeikasgas dan CO2, dus het totale 
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broeikaseffect wordt verzwakt. Bovendien 

wordt het broeikasgas CO2 zelf 

geconsumeerd door de fotosynthetische 

bacteriën. Ook vandaag is het nog altijd zo 

dat er door het leven meer CO2 verbruikt 

wordt (producenten) dan dat er 

teruggegeven wordt (consumenten). 

Alweer een verzwakking van het 

broeikaseffect. Het gevolg was dat de 

Aarde in een toestand van 

ongecontroleerde afkoeling geraakte. 

Ongeveer 300 miljoen jaar lang (2,4 GA - 

2,1 GA) konden de ijskappen zich 

uitbreiden tot aan de evenaar: het was de 

eerste en tot nu de langste periode van 

“sneeuwbal Aarde”.  

 

Zuurstof vergiftiging 

en aerobe cel-ademhaling 

De micro-organismen die tot dan op Aarde 

leefden waren anaeroob. Ze hadden nooit 

een omgeving met vrije zuurstof gekend. 

Zuurstof is een reactief product, en is dus 

gevaarlijk voor anaerobe organismen. Het 

vormt zogenaamde vrije radicalen die 

agressief met allerlei biomoleculen 

reageren, en dus schade aanrichten. De 

meeste van de bestaande bacteriën gingen 

dood (behalve diep onder water). Bekende 

slachtoffers zijn de methaan producerende 

bacteriën en de zwavel producerende 

purperbacteriën. Ook daardoor 

verminderde de methaanconcentratie in de 

atmosfeer met een bijkomende afkoeling 

tot gevolg. 

Zoals hierboven besproken werd door de 

beschikbaarheid van zuurstof alweer een 

efficiënter metabolisme uitgevonden: de 

aerobe cel-ademhaling van heterotrofe 

bacteriën. Deze stap gaf bovendien 

aanleiding tot nieuwe strategieën van het 

leven, die we in het volgende hoofdstuk 

bespreken. 

 

❹ Complex leven: Eukaryoten en meercelligen 
 

Celkern  

De overlevende cellen na de great 

oxygenation event konden dan wel het 

zuurstofgas leren gebruiken in hun 

metabolisme, maar ze moesten nog steeds 

trachten hun cruciale onderdelen te 

beschermen tegen de reactieve 

zuurstofradicalen. Dit deden ze onder meer 

door hun membraan naar binnen in te 

stulpen om een extra omhulsel te vormen 

rond hun erfelijk materiaal, het DNA. Zo zijn 

cellen ontstaan met een echte celkern. We 

noemen zulke cellen Eukaryoten (eu= echt, 

karyon = kern). Cellen zonder celkern 

(bacteriën en Archaea) noemen we 

prokaryoten. Eukaryoten zijn ontstaan 

ergens tussen 2,7 GA en 1,8 GA. 

 

Chloroplasten, mitochondriën en 
andere eukaryotische innovaties 
Eukaryoten vormden niet alleen een 

celkern. In hun cellichaam zagen we nog 

andere cel-organellen (“organen van een 

cel”) ontstaan. Heel opmerkelijk hierbij was 

dat bepaalde archaea leerden samenleven 

met andere bacteriën die binnenin hun 

cellichaam verbleven! Dit noemen we 

endosymbiose: een samenlevingsvorm van 

micro-organismen waarbij de ene binnenin 

de andere zit.  

 

 
Endosymbiose: bepaalde bacteriën gaan 
leven binnenin een cel van Archaea die een 
celkern ontwikkeld hadden, en vormen zo een 
nieuwe eukaryotische cel. Groen: chloro-
plasten, oranje: mitochondrieën. 

 

Zo waren er cyanobacteriën die met hun 

fotosynthetische cel volledig in een andere 

cel gingen leven. Zij zijn de oorsprong van 

de chloroplasten in plantencellen, een 

organel dat verantwoordelijk is voor 

fotosynthese bij planten en algen. Andere 

bacteriën die intussen aan aerobe cel-

ademhaling deden vormden later de 

mitochondriën: de organel die bij 
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eukaryoten verantwoordelijk is voor de 

aerobe verbranding (oxydatie) van suikers 

en zo de energiemoleculen ATP leveren 

voor de rest van de eukaryotische cel. 

 

Vanaf 1,2 miljard jaar geleden zien we een 

grote toename aan diversiteit van 

eukaryotische organismen (eencelligen). 

De nieuwe cel-organellen creëerden heel 

wat nieuwe mogelijkheden en strategieën. 

Het startschot van de ontwikkeling van 

complex leven op Aarde was gegeven, al 

zou het nog een hele tijd duren voordat 

dieren en planten op het toneel verschijnen. 

 

Meercelligheid 
Reeds bij de oudere prokaryoten 

bestonden cellen die zich aan mekaar 

verankerden, en zo als groep zich 

voortbewogen in het water. Een voorbeeld 

hiervan zijn sommige cyanobacteriën, 

zoals ook te zien is op de afbeelding op 

pagina 37. Dit zijn geen echte meercellige 

of multicellulaire levensvormen. We 

spreken hier eerder van pluricellulaire 

vormen: aan elkaar hangende cellen die 

leven in groep, maar elk cel heeft alle 

nodige levensfuncties in zijn eigen 

cellichaam. Met andere woorden: er is geen 

celdifferentiatie. Deze pluricellaire vormen 

zijn trouwens ook te vinden bij eukaryoten. 

 

 
Enkele pluricellulaire groenwieren 
(eukaryotische algen).  

 

Echte meercelligen (multicellulairen) 

hebben gedifferentieerde cellen. Dat wil 

zeggen: elke cel heeft bepaalde functies 

binnen het totale organisme, en andere 

cellen hebben die functie niet noodzakelijk. 

Uiteraard zijn de huidige planten, dieren en 

paddestoelen allemaal echte meercelligen. 

Dergelijke meercelligheid is meerdere 

keren in de evolutiegeschiedenis ontstaan 

bij eukaryoten. 

 

 
Een sponsdier: een voorbeeld van vroege 
multicellulaire organismen. Je ziet 
verschillende celtypes met unieke functies. 

 

De drie grote rijken van het leven 
Het huidige leven op Aarde kan ingedeeld 

worden in drie grote rijken: Bacteriën, 

Archaea, en eukaryoten. De eerste twee 

zijn dus prokaryoten. De ééncellige 

eukaryoten worden gewoonlijk Protista 

genoemd, maar dat is misleidend want die 

enorme diversiteit aan eukaryotische 

ééncelligen kan niet in 1 coherente groep 

ondergebracht worden. Op de figuur 

hieronder zien we dat de eukaryoten een 

gemeenschappelijke voorouder hebben 

met de Archaea, en niet met de Bacteria. 

Maar de Bacteria hebben wel een grote rol 

gespeeld in de ontwikkeling van de 

Eukaryoten via endosymbiose: de roze en 

groene pijl van het bacterie-rijk naar 

Eukaryota (figuur hieronder) duiden op het 

endosymbiotisch ontstaan van 

chloroplasten en mitochondriën. Dit waren 

noodzakelijke vernieuwingen om het 

ontstaan van planten en dieren mogelijk te 

maken.  
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De drie rijken van het Aardse leven (vereenvoudigde voorstelling). We vinden enkel echte 
meercelligen in de drie groepen rechts bovenaan: “Plants, Fungi, Animals”. 

 

❺ planten, dieren, biodiversiteit 
 

Cambrische explosie 
Het ontstaan van meercellige eukaryoten 

zou uiteindelijk leiden tot het ontstaan van 

planten, dieren en zwammen (naast heel 

wat nieuwe ééncelligen of protista). Maar 

die evolutie verliep wat aarzelend. Het is 

pas vanaf 542 miljoen jaar geleden dat er 

een echte doorbraak komt. We noemen dit 

moment de Cambrische explosie. Het is het 

begin van het geologische tijdperk 

“Cambrium”, en dit start met een nooit 

eerder gezien toename van verschillende 

soorten meercelligen. Vanaf dat moment 

zien we op Aarde een ongekende diversiteit 

aan planten, dieren en zwammen ontstaan, 

die uiteindelijk nodig was om de wereld van 

vandaag te verklaren. Er bestaan goede 

inschattingen van het aantal dier- en 

plantensoorten dat tussen de Cambrische 

explosie en nu op Aarde leefden, en dit 

aantal blijkt over de grote lijn steeds toe te 

nemen, dus meer biodiversiteit. Op de 

figuur hieronder is het aantal soorten 

samengebundeld in aantal geslachten of 

genera (= groepen van soorten die verwant 

zijn aan elkaar). 

 

 
Evolutie van de biodiversiteit op Aarde tijdens 
het Fanerozoïcum (542 MA tot nu). 

 

Massa-extincties 
We zien op de grafiek ook enkele keren een 

opvallende terugval in biodiversiteit: de 

gele en blauwe driehoekjes. Dit zijn golven 

van uitsterving of massa-extincties. Er 

worden in dit tijdperk (Fanerozoïcum) 5 

grote massa-extincties onderscheiden, met 
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veel verschillende oorzaken. Over deze 

oorzaken is er niet altijd zekerheid, en het 

gaat waarschijnlijk dikwijls over een 

combinatie van factoren waarin het klimaat 

gewoonlijk een hoofdrol speelt. De laatste 

massa-extinctie – op het einde van het Krijt 

65 MA – is te wijten aan de meteorietinslag 

in Chicxulub. De massa-extinctie die de 

menselijke populatie op dit moment 

veroorzaakt (door habitatvernietiging, 

klimaatwijziging, overexploitatie) is op de 

tijdschaal van deze grafiek niet zichtbaar 

omdat het enorm veel sneller gaat en eg 

recent is. 

 

 

 

Wat was er veranderd? 

Er zijn meerdere veranderingen op Aarde 

die de Cambrische explosie mee helpen 

verklaren. Op de grafiek hieronder zien we 

bijvoorbeeld dat de concentratie 

zuurstofgas in de atmosfeer hoger wordt in 

het Fanerozoïm (5de fase). Het energie-

efficiënte metabolisme van aerobe cel-

ademhaling kon nu maximaal benut 

worden. Bovendien ontstonden voor het 

eerst dieren die zich actief konden 

voortbewegen (en hun voedsel konden 

opzoeken), dieren met een hard skelet, en 

dieren met allerlei complexere functies die 

toelaten dat er nieuwe voedselbronnen 

aangesneden worden. 

 

 
Grote trends in zuurstofconcentratie in de Aardse atmosfeer, ingedeeld in 5 fasen. De vijfde fase is 
het Fanerozoïcum. Het vraagteken staat voor het moeilijk in te schatten tijdstip waarop oxygene 
fotosynthese ontstaan is, en dus de zuurstofproductie door het leven begon. 

 

Ediacara 
De Cambrische explosie wordt gezien als 

de start van “the age of the animals”. Dit is 

het tijdperk in de geschiedenis van de 

Aarde waarin planten en dieren bestaan, 

zowel op land als in het water. Maar 

eigenlijk begon deze evolutie al daarvoor. 

Vlak voor de Cambrische explosie zijn er 

nog twee periodes van “sneeuwbal Aarde” 

geweest, tussen 720 MA en 635 MA. Het is 

juist voor en na deze extreme ijstijden dat 

verschillende micro-algen, amoeben, en 

andere eukaryote ééncelligen de oceanen 

begonnen te bevolken, zodat bacteriën niet 

langer de enige dominante levensvorm 

waren. Nog interessanter wordt het vanaf 

ongeveer 635 MA (tussen sneeuwbal 

Aarde en Cambrische explosie), want in die 

periode vinden we de oudste fossielen van 

echte dieren: de Ediacara. Dit zijn dieren 

zonder skelet (volledig week) en zonder 

actieve voortbeweging. Toch zijn er 

opvallend veel fossielen van te vinden, wat 

te verklaren is doordat op de dode Ediacara 

een mat van bacteriën werd gevormd die 

later versteende, en omdat er op de 

zeebodem nog weinig verstoring was (er 

waren geen actief voortbewegende of 

gravende dieren). Na 541 MA zijn er bijna 

geen fossielen van Ediacara meer te 

vinden. Blijkbaar hebben ze plaats gemaakt 

voor de nieuwe levensvormen van de 

Cambrische explosie. Nog voor het begin 

van het Cambrium bestonden er ook al 

enkele ‘modernere’ dieren zoals sponzen 

en sommige Cnidaria (neteldieren, 

bijvoorbeeld kwallen). 
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Boven: een fossiel van Ediacara, ongeveer 15 
cm lang. Onder: artistieke voorstelling van 
een zeebodem in de tijd van Edicacara (635 
MA – 541 MA). 

 

Half miljard bewogen jaren 

Vanaf de Cambrische explosie zijn 

ongeveer alle dier- en plantengroepen 

ontstaan die we tegenwoordig kennen. Het 

was een half miljard jaar van ingrijpende 

veranderingen, zowel biologisch als 

geologisch. Het klimaat is continu 

veranderd, alsook zuurstof- en 

koolzuurconcentraties in de atmosfeer. Het 

leven veroverde uiteindelijk ook het land 

vanaf het Ordovicium, een tijdperk dat 

begint op 488 MA. En complexe 

ecosystemen op land zoals we die nu 

wereldwijd hebben, ontwikkelden zich in 

het daaropvolgende tijdperk: het Devoon 

(385 MA tot 359 MA). De enorme 

ontwikkeling van vegetaties op het land 

verbruikte zoveel broeikasgas CO2, dat er 

terug een sterke globale afkoeling plaats 

vond. 

 

 
Zuurstof (blauw) en kooldioxide (rood) 
concentraties in de atmosfeer tijdens het 
volledige Fanerozoïcum. Merk op dat de 
overheersende trend in CO2 gehalte een 
steeds dalende concentratie is. 

 

Het wisselende klimaat tijdens het 

Fanerozoïcum is complex, maar er zijn 

enkele grote trends te bemerken: 

 

a) Tussen 400 MA en 300 MA zien we 

een uitgesproken ijstijd, ten gevolge 

van de ontwikkeling van de 

landplanten (verbruik CO2 en 

verdonkering van de landoppervlakte 

(lager albedo). 

b) Tussen 65 MA en 45 MA is er een 

uitgesproken warm klimaat, ten 

gevolge van de vele broeikasgassen 

die door de grote meteoriet van 

Chicxulub de atmosfeer in geworpen 

zijn. 

c) De laatste 20 miljoen jaar is afkoeling 

de grote trend. De mensachtigen zijn 

pas ontstaan wanneer de Aarde reeds 

in een stabiele afgekoelde fase zat. De 

mens is een kind van afgekoelde 

Aarde met ijskappen en heeft nooit 

anders gekend. Hetzelfde geldt voor 

andere recente diersoorten, zoals 

bijvoorbeeld ijsberen.
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Temperatuurschommelingen van de laatste 541 MA (Fanerozoïcum). Let op: de tijd op de X-as is 
anders op elk blokje. De huidige gemiddelde globale temperatuur (metingen tussen 1960 en 1990) 
wordt hier gelijkgesteld aan 0 (eigenlijk +12°C). Ter info: vanaf een globale temperatuur die 2°C 
warmer is (dus 14°C), verdwijnt alle ijs op de poolkappen en gletsjers op gebergtes. 

 

 
Enkele grote gebeurtenissen in de geschiedenis van onze levende planeet, uitgezet op een lineaire 
tijdschaal. Onderaan wordt de voorbije ‘levensloop’ van de Aarde vergeleken met 1 dag (middernacht 
tot middernacht). Merk op dat de huidige groepen van planten en dieren pas ontstaan om 21.15h, en 
de eerste mensen 20 seconden voor middernacht. 

 

❻ toekomst van het aardse leven 
 

Overconsumptie van CO2 

We hebben eerder gezien dat het aardse 

leven in totaal meer CO2 opneemt dan 

terug afgeeft aan de atmosfeer. Op zeer 

lange termijn is dit een probleem voor het 

voortbestaan van de planten, en dus ook 

van de dieren die ze voeden. Uiteindelijk 

zullen we in een tijd komen waarin CO2 

concentraties op Aarde te laag zijn voor 

planten om nog aan fotosynthese te doen. 

Anders gezegd: het typische leven van “the 

age of the animals” hongert zichzelf uit. We 

verwachten daarom dat ongeveer 500 

miljoen jaar in de toekomst alle planten en 

dieren terug zullen verdwenen zijn. De 

Aarde wordt terug een planeet met enkel 

micro-organismen, zoals het miljarden 

jaren geweest is.  

 

De huidige klimaatcrisis is een korte termijn 

effect waarmee we het voortbestaan van 

een steeds grotere mensenpopulatie 

dreigen onmogelijk te maken. Zelfs als alle 

fossiele brandstoffen verbrand worden, zal 

het effect tijdelijk zijn. Uiteindelijk zullen de 
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planten het CO2 gehalte weer doen dalen. 

Rest de vraag of de mens tegen dan nog 

bestaat, en misschien kan ingrijpen... 

 

 
CO2 concentratie (Y-as) in de aardse 
atmosfeer:  trend in de voorbije miljarden 
jaren (X-as). 

 

Zwakke zon paradox 
Een andere grote trend is de continue 

toename van zonne-energie op Aarde.  

 

 
4,6 miljard jaar stabiele temperatuur op Aarde 
(grijze band bovenaan), in vergelijking met de 
binnenkomende zonne-energie. 
Rode lijn: intensiteit van de Zon (huidige 
waarde is 100%). 
Bovenste zwarte lijn: berekende gemiddelde 
temperatuur op Aarde indien we de 
atmosfeersamenstelling van vandaag 
gebruiken. 
Onderste zwarte lijn: berekende gemiddelde 
temperatuur op Aarde indien er geen 
atmosfeer zou zijn (zoals de Maan). 

 

Onze ster blijft toenemen in intensiteit. Bij 

het ontstaan van de Aarde (4,6 GA) 

straalde de Zon ongeveer 30% minder 

energie uit. Theoretisch zouden we dan 

verwachten dat de Aarde in het begin 

helemaal bevroren zou zijn (extreme 

sneeuwbal Aarde). Dit is niet het geval 

geweest. Deze tegenstelling tussen de 

verwachting en de waarneming wordt de 

“zwakke zon paradox” genoemd. De 

verklaring voor de leefbare temperaturen 

op de jonge Aarde ligt natuurlijk in de 

broeikasgassen CO2, water en methaan.  

 

De Aardse temperatuurregeling werkt 
niet voor eeuwig 
De grafiek hierboven laat zien hoe de 

temperatuur op Aarde altijd binnen leefbare 

grenzen gebleven is, ondanks de toename 

van zonne-energie. Wanneer de Zon nog 

zwakker was, dan werd de temperatuur 

leefbaar gehouden door de veel hogere 

concentratie aan broeikasgassen. In de 

verre toekomst is er echter een probleem. 

De Zonne-energie blijft toenemen. Zelfs bij 

een verdere daling van broeikasgassen 

(wat effectief gebeurt vanwege de 

consumptie van CO2) zal uiteindelijk de 

Aarde te heet worden. Naar schatting 

binnen 3 miljard jaar wordt de gemiddelde 

temperatuur op Aarde hoog genoeg om alle 

water te laten verdampen en te laten 

ontsnappen in de lege ruimte. Dan moet 

noodzakelijk ook alle microscopisch leven 

verdwijnen. 

 

Moist greenhouse 

Na het verdwijnen van planten en dieren 

(ongeveer 0,5 GA in de toekomst), zullen 

micro-organismen verder leven in het 

water. Maar de temperatuur gaat terug 

toenemen vanwege de hogere intensiteit 

van de Zon. Bij een gemiddelde 

temperatuur tussen 60 en 70°C verwacht 

men een “moist greenhouse effect”. Dit 

betekent dat er erg veel waterdamp in de 

atmosfeer komt. Daardoor geraken de 

watermoleculen massaal in de hogere 

atmosfeer (stratosfeer en hoger). Daar 

worden watermoleculen veel sneller 

gesplitst door zonnestraling, en vervolgens 

gaan ze ontsnappen naar de lege ruimte. 

Op die manier geraakt de Aarde langzaam 

haar water kwijt. 
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Runaway greenhouse 

Het “moist greenhouse” effect zorgt voor 

alweer extra opwarming, want waterdamp 

is een sterk broeikasgas (positieve 

feedback). Het systeem gaat ontsporen, en 

we krijgen een “runaway greenhouse” 

effect. Dit is wat er op Venus gebeurd is. 

Alle water verdampt, en je krijgt een 

superwarme, kurkdroge planeet (rond de 

400°C). Uiteindelijk gaat het gesteente 

smelten, te meer omdat er geen 

watermassa meer is die de zonnewarmte 

kan absorberen als buffer. Alle reliëf 

verdwijnt, en je krijgt een gladde biljardbal. 

We verwachten dit scenario wanneer de 

Aarde ongeveer 8 miljard jaar oud is (3,5 

GA in de toekomst). 

 

Rode reus 
Wanneer de Zon en de planeten ongeveer 

11 miljard jaar oud zijn (6,5 GA in de 

toekomst) zal onze ster opzwellen tot een 

rode reus. Deze is zo groot dat de Aarde 

waarschijnlijk opgeslokt wordt door de ster 

(samen met Mercurius en Venus). Alle 

materie van de Aarde zal dan in de kern van 

de ster opgeslokt worden. Indien de Aarde 

zich verder zou verwijderen van de Zon 

voordat de rode reus ontstaat, dan kan de 

Aarde nog blijven voortbestaan. Maar 

daarna krimpt de Zon terug tot een witte 

dwerg (en nog later een koude zwarte 

dwerg). Het hele systeem kan dan nog 

tientallen miljarden jaren blijven 

voortbestaan als koude, droge, levenloze 

steen. 

 

 
Overzicht van de totale levensloop van de 
Aarde. Wij leven midden in “the age of the 
animals”. BA = Billion years (miljard jaar). 
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Enkele globale visies 
 

 

❶ Gaia theorie versus Medea theorie 
 

De Aarde als superorganisme 
De Gaia theorie stelt dat de planeet Aarde 

in zijn geheel functioneert als één groot en 

complex organisme. Het hele systeem is 

eigenlijk een sterk verweven samenspel 

van vier verschillende deelsystemen: de 

atmosfeer (de lucht), de hydrosfeer (alle 

water), de lithosfeer (gesteente-lagen) en 

de biosfeer (alles wat leeft). Alle 

deelsystemen en hun wisselwerking slagen 

erin om constant in een toestand van 

homeostase te blijven. Dat wil zeggen: er 

zijn schommelingen van allerlei 

parameters, maar nooit worden 

drempelwaarden zo ver overschreden dat 

het hele systeem ‘doodgaat’. Ook het 

vierde deelsysteem – de biosfeer of alle 

leven op Aarde – heeft een krachtige 

bijdrage aan het leefbaar houden van de 

planeet over miljarden jaren. Zo wordt 

bijvoorbeeld de globale temperatuur, de 

atmosfeer samenstelling en het 

zoutgehalte in de oceanen door het leven 

ingrijpend geregeld. De Aarde onderhoudt 

het leven, en het leven onderhoudt de 

Aarde. Deze visie biedt  onder meer 

antwoorden op de vraag waarom het leven 

het hier al 4,5 miljard jaar volhoudt zonder 

uit te sterven ondanks de grote gevaren en 

schommelingen in de geschiedenis van de 

planeet. 

 

Gaia plant zich voort 
Als de Aarde een levend superorganisme 

is, kan ze zich dan ook voortplanten? Lynn 

Margulis en James Lovelock zijn tijdens 

hun beroepsleven de belangrijkste 

bedenkers en verdedigers geweest van de 

Gaia theorie. Hier zijn twee van hun 

bekende stellingen: 

 

a) Alle aardse fenomenen, zoals 

bijvoorbeeld regen, golfslag en 

gesteenteverwering, zijn biologische 

fenomenen. 

b) Wanneer de mensen erin slagen om 

op Mars te gaan wonen, dan heeft 

Gaia zich voortgeplant. 

 

 
Gaia of “moeder Aarde” als levend 
superorganisme. 

 

Medea: de mythische moeder die haar 
kind vermoordde 

Volgens de bekende astrobiologen Peter 

Ward en Donald Brownley is de Gaia 

theorie een misleidende visie. Zij beweren 

na grondige studie van onze planeet dat 

zowel het leven (biosfeer) als de planetaire 

processen ongenadig en moorddadig zijn, 

eerder dan stabiliserend. Vooral het 

meercellig leven is suicidaal. Dit is de 

Medea theorie. 

Dankzij veel geluk en sommige negatieve 

feedback mechanismen is het aardse leven 

er toch in geslaagd om deze extreme 

moordzucht te overleven tot vandaag. Veel 

massa-extincties hadden een oorzaak die 

kwam van het aardse ecosysteem zelf: 

methaanvergiftiging (3,5 GA), de “great 

oxygenation event (2,4 GA), sneeuwbal 

Aarde (meerdere keren), vloedbasalten en 
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hun bijhorende uitstoot van giftige gassen 

en broeikasgassen (meerder keren, vooral 

252 MA). Het leven heeft al deze hevige 

moordpogingen overleefd, en is er zo in 

geslaagd om “the age of the animals” te 

bereiken. Dit maakt de Aarde des te meer 

uniek. Het was één van de redenen om hun 

“rare Earth” theorie te propageren (zie 

verder). Peter Ward beweert dat de Medea 

hypothese onvermijdelijk leidt tot het 

uitsterven van alle leven op Aarde, tenzij de 

mens er zou in slagen om het hele 

planetaire systeem zelf efficiënt bij te sturen 

of te engineeren. “The only way out is 

intelligence”. 

 

 
Moordpogingen (al dan niet suicidaal) van het aardse leven volgens Peter Ward.  

 

❷ Pangenoom theorie 
 

Pangenoom? 

Een essentieel kenmerk van het leven is 

dat het zich vermenigvuldigt. Het maakt 

voortdurend kopieën van zichzelf. Sinds de 

“gene-centric view” – dominant in 

evolutieleer sinds het beroemde boek “The 

selfish gene” van Richard Dawkins – gaan 

we ervan uit dat het de genen (DNA 

sequenties) zijn die competitie voeren om 

zich zoveel mogelijk vermenigvuldigen, en 

dat de levende individuen slechts tijdelijke 

vehikels zijn. Alle genen op Aarde samen 

vormen het globale pangenoom. Het is een 

onmetelijk netwerk van DNA sequenties, 

niet alleen in levende cellen, maar ook in 

niet-leven, zoals virussen en kleine mobiele 

DNA sequenties (transposons, inserties, 

plasmiden). 

Kenmerkend voor het pangenoom is dat 

het een gigantische genetisch netwerk is 

met talrijke interacties in verticale en 

horizontale richting. Met verticaal bedoelen 

we de overerving van genen tussen 

generaties. Met horizontaal wordt bedoeld 

dat genen worden uitgewisseld tussen 

bestaande organismen (na hun geboorte), 

gewoonlijk met behulp van niet-leven zoals 

hierboven opgenoemd. Het globale 

pangenoom heeft de neiging om te groeien, 
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zich te ontwikkelen, en een steeds groter 

aantal variaties te creëren. 

 

Als je het aardse leven bekijkt als 

pangenoom, dan bestaat er niet duidelijk 

zoiets als uitstervende soorten. Soorten 

van leven die in de geschiedenis van de 

Aarde verdwijnen zijn slechts tijdelijke 

vehikels. Hun genen leven verder in de 

totale pool van genen en komen in nieuwe 

soorten terecht. 

 

Micro-wereld 

Het pangenoom wordt totaal gedomineerd 

door de genen van micro-organismen en 

DNA sequenties van niet-leven. De genen 

van meercelligen vormen een uiterst klein 

gedeelte van het globale pangenoom, en 

bestaan bovendien nog maar 500 miljoen 

jaar. Bovendien zijn meercelligen niet in 

staat om aan horizontale transfer van hun 

genen te doen. Het is de microwereld die 

het pangenoom overheerst, het 

pangenoom stabliseert, en die zorgen voor 

de nodige toename van variaties.  

 

Een dier is geen individu, maar een 
superkolonie 
De pangenoomtheorie ziet meercelligen 

eigenlijk niet als organismen, maar als mini-

pangenomen. Een mensenlichaam 

bijvoorbeeld heeft een individueel 

pangenoom. Een mensenlichaam is 

eigenlijk een samenlevende superkolonie 

van mensencellen met tien keer zoveel 

andere cellen van allerlei micro-

organismen (prokaryoot en eukaryoot) en 

DNA van niet-leven. Tijdens een 

mensenleven zal het individuele 

pangenoom steeds meer groeien en meer 

variaties creëren. Uiteindelijk wordt de 

variatie te groot, en wordt het onleefbaar. 

Dan gaat de mens dood, en wordt een 

grotere variatie teruggegeven aan het 

globale pangenoom. we spreken van een 

open individueel pangenoom omdat het 

bestaan ervan ophoudt in de tijd, en daarna 

een hereniging plaatsvindt met het globale 

pangenoom.  

 

 
Bij testen met bacteriële kolonies met 
gesloten en open pangenoom vergelijken we 
de toename van diversiteit aan genen. In open 
pangenomen kan de diversiteit steeds blijven 
toenemen. 

 

Dit is een efficiënte manier om de groei van 

het globale pangenoom te versnellen. Je 

zou kunnen zeggen dat het globale 

(microbiële) pangenoom de planten, 

dieren, en zwammen heeft uitgevonden als 

bijkomende strategie om het pangenoom 

nog beter dan voorheen te stabiliseren en 

meer diversiteit te creëren. Of anders 

gezegd: planten en dieren zijn slechts één 

van de vele hulpmiddeltjes van het 

microbiële leven om zich te ontwikkelen. 

Het leven is in essentie alleen 

microscopisch. 

 

❸ “rare Earth” theorie 
 

Bacteriën overal,  
planten en dieren superzeldzaam 
Peter Ward en Donald Brownley hebben 

roem verworven in de astrobiologie met 

hun boek “Rare Earth” (2000). Hierin 

verdedigen ze het idee dat microleven 

(bacterie-achtig) alom tegenwoordig is in 

het heelal, maar dat het Fanerozoïsch of 

complex leven extreem zeldzaam is. 

Bacterieel leven is onmiddellijk op de Aarde 

ontstaan en exponentieel gegroeid zodra 

de omstandigheden op Aarde een beetje 
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geschikt waren (vooral vloeibaar water). De 

ontwikkeling van planten en dieren heeft 

echter 4 miljard jaar op zich laten wachten. 

We hebben gezien dat er erg veel factoren 

moeten ‘precies goed’ zijn om dergelijke 

ontwikkeling toe te laten. Daar komt bij dat 

er vier miljard jaar relatieve stabiliteit nodig 

was. Geenenkele keer is de Aarde boven of 

onder bepaalde drempelwaarden gegaan 

(bijvoorbeeld op vlak van globale 

temperatuur), en geenenkele keer is er een 

dramatische meteorietinslag geweest die 

het bestaand leven in één klap doet 

verdwijnen. Statistisch gezien is dat zeer 

onwaarschijnlijk. En zelfs op onze unieke 

Aarde kan het complex leven niet lang 

blijven bestaan, slechts 1 miljard jaar in 

totaal.  

 

Goudlokje 
Ze besluiten dan ook dat we niet moeten 

verwachten dat er rondom ons 

gelijkaardige planeten zullen zijn, waar 

planten en dieren (of gelijkaardige 

levensvormen) tot ontwikkeling komen. We 

zijn helemaal alleen! Peter Ward benadrukt 

dat zijn boodschap positief is. Hij hoopt dat 

de mens tot voldoende kennis, 

samenwerking en intelligentie komt om 

onze planeet volledig te engineeren zoals 

we wensen, en dat dus op lange termijn de 

mensheid en het huidig niveau van 

biodiversiteit hier kan blijven bestaan. We 

hebben geen andere keuze, want een 

dergelijke “Goldilocks planet” is te 

zeldzaam, dus niet in onze regio van het 

Melkwegstelsel te vinden. In onze tijd 

worden we alvast gedwongen tot de eerste 

experimenten met planetair management, 

aangezien de huidige klimaatcrisis het 

welzijn van miljarden mensen bedreigd op 

vrij korte termijn. Een eerste oefening... 

 

 
Goudlokje ging in het bekende sprookje 
proeven van het eten van papa beer, mama 
beer en kindje beer. Eerst te warm, dan te 
koud, en dan “precies goed”. Daarom wordt 
onze planeet de Goldilocks planet genoemd. 
Venus is te warm, Mars is te koud, en de 
Aarde slaagt erin om 4 miljard jaar op de 
goeie temperatuur te blijven. 

 

 
 

 

Bronnen 
 

Voor de tekst en afbeeldingen werden talrijke internetpagina’s bezocht die niet voor 

bronvermelding bijgehouden werden. Echter, de belangrijkste kennis die in de deze cursus 

verwerkt is, is voornamelijk gebaseerd op 5 boeken: 

 

 De wetenschap van de Aarde (2012). Manuel Sintubin. 

 De Wetenschap van het Leven (2011). Bert De Groef & Peter Roels. 

 Rare Earth (2000). Peter Ward & Donald Brownlee. 

 The wonders of life (2012). Brian Cox. 

 An introduction to Astrobiology (2011). David A Rothery. 
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