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V. 4,5 MILJARD JAAR AARDSE GESCHIEDENIS 

 
“If the Eiffel Tower were now representing the world’s age, the skin of 

paint on the pinnacle-knob at its summit would represent man’s share 

of that age; and anybody would perceive that that skin was what the 

tower was built for. I reckon they would. I dunno.” 

Mark Twain (1835-1910) 

De wereld zoals we die nu kennen, is slechts één ‘frame’ in een speelfilm die al 4.600 miljoen jaar 
draait. Dit verhaal van onze planeet leest als een thriller, vol verbazingwekkende gebeurtenissen en 
onverwachte wendingen. Maar uit dit verhaal kunnen we ook veel leren over de nabije en verre 
toekomst. Het leidmotief van de geoloog is en blijft immers “the past is the key to the future”. 

Het hadeïcum, de geboorte van Planeet Aarde 

Het hadeïcum is het eon dat begint bij de vorming van de Aarde, zo’n 4.567 miljoen jaar geleden, en 
ruwweg eindigt met het ‘Grote Bombardement’, zo’n 3.800 miljoen jaar geleden. De naam van dit eon 
verwijst naar Hades, de ‘onderwereld’ in de Griekse mythologie. 

Het oudste gedateerde materiaal in het zonnestelsel is ongeveer 4.568 miljoen jaar oud. Accretie in de 
circumstellaire schijf kwam dan op gang. In een eerste fase, gedurende niet meer dan 8 miljoen jaar, 
vormden zich voornamelijk asteroïden. De echte accretie van de Aarde begon ongeveer 4.567 miljoen 
jaar geleden. In ongeveer 30 miljoen jaar tijd gebeurde 80 tot 90% van de aardse accretie. Zo’n 4.533 
miljoen jaar geleden gebeurde een planetaire catastrofe toen de protoplaneet Theia op de proto-Aarde 
insloeg. Deze ‘Big Splash’ resulteerde in de vorming van de maan, alsook de kanteling van de aardas. 
Het Aarde-maansysteem was ontstaan. Tot ongeveer 4.500 miljoen jaar was de Aarde een 
magmaoceaan. In deze opgesmolten planeet deed zich een differentiatie voor en ontwikkelde zich de 
vloeibare buitenkern (de zogenaamde ijzercatastrofe). 

De oudste zirkonen zijn ongeveer 4.404 miljoen jaar oud. Deze kristallen getuigen van het mogelijk 
bestaan van de oudste protocontinenten, en dus van het differentiatieproces tussen oceanische en 
continentale korst – een vorm van platentektoniek dus! Ook impliceert dit ook dat er toen al oceanen 
aanwezig waren. Het oudste gekende gesteente wordt geschat op een ouderdom van 4.280 miljoen 
jaar. 

In minder dan 100 miljoen jaar ontstaat de vroegste atmosfeer, voornamelijk door ontgassing van de 
mantel. We kennen dit als de ‘Big Burp’. Deze vroege atmosfeer bestond voornamelijk uit koolzuurgas, 
methaan en stikstof. De atmosferische druk was toen ongeveer 1,1 MPa (huidige atmosferische druk is 
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0,1013 MPa). Het broeikaseffect van deze dichte atmosfeer zorgde voor een gemiddelde 
oppervlaktetemperatuur van ongeveer 85°C, niettegenstaande de zwakke Zon. 

Oceanen waren dus vermoedelijk al zo’n 4.400 miljoen jaar geleden aanwezig. Tegen 4.000 miljoen 
jaar geleden moeten de oceanen voor 90% gevormd zijn. Algemeen wordt nu aanvaard dat het water 
een buitenaardse oorsprong heeft (primitieve meteorieten, kometen). De aanwezigheid van oceanen zo 
vroeg in de aardse geschiedenis ondersteunt ook het model van de ‘Cool Early Earth’. De temperatuur 
van het oceaanwater moet zo’n 4.000 miljoen jaar geleden tussen 50°C en 90°C gelegen hebben. 

Het merendeel van de kraters op de maan heeft een ouderdom tussen 4.100 en 3.800 miljard jaar. 
Gedurende die laatste periode in het hadeïcum lag het binnenzonnestelsel zwaar onder vuur. Ook de 
Aarde werd geteisterd door dit ‘Grote Bombardement’. Er kwam abrupt een einde aan 400 miljoen jaar 
relatieve rust. 

Bewijzen voor hadeïsch leven is er (nog) niet. Maar alles doet vermoeden dat in de prille oceanen de 
eerste levensvormen de omgeving van hydrothermale diepzeebronnen begonnen te koloniseren, ver 
weg van het zeer vijandige aardoppervlak. Deze diepzeebiosfeer moet met zekerheid het ‘Grote 
Bombardement’ hebben overleefd. 

Gedurende de eerste 700 miljoen jaar van de aardse geschiedenis zijn de randvoorwaarden vastgelegd 
voor het op stapel staande ‘kosmische experiment’. Alle hoofdrolspelers lijken ook op het toneel te zijn 
verschenen. Het experiment kan beginnen. 

Het archeïcum, een onherkenbare wereld 

Het archeïcum is het eon dat 1.300 miljoen jaar aardse geschiedenis omvat, startend zo’n 3.800 
miljoen jaar geleden en eindigend zo’n 2.500 miljoen jaar geleden. De naam is afgeleid van het oude 
Griekse woord voor ‘oorsprong’. Archeïsche gesteenten vinden we terug in de verschillende 
cratonische kernen van alle continenten. 

In het archeïsche gesteentearchief vinden we nog geen typische plaattektonische gesteenten zoals 
ofiolieten en blauwschisten. De vraag kan dan ook gesteld worden of platentektoniek zoals we het nu 
kennen, al actief was tijdens het archeïcum. Archeïsche ‘platentektoniek’ moet er dan trouwens ook 
totaal anders hebben uitgezien. Convecties in de veel warmere mantel waren heviger en chaotischer; 
plaatbewegingen veel sneller; tektonische platen moeten ook veel kleiner geweest zijn. In 3.500 miljoen 
jaar oude gesteenten kunnen we al een remanente magnetisatie opmeten. Dit betekent dat vroeg in het 
archeïcum het aardmagnetisch veld al aanwezig was. De oudst gemeten ompoling doet zich zo’n 3.460 
miljoen jaar geleden voor. De ‘wispelturige’ geodynamo lijkt dan ook al vroeg in de aardse geschiedenis 
actief te zijn geweest. 

Tussen 3.200 en 3.000 miljoen jaar geleden moeten de eerste continentale kernen zijn ontstaan door 
het samensmelten van vele kleine continentale fragmenten. Het oudste protocontinent is Ur, waarvan 
de restanten terug te vinden zijn in Zuid-Afrika en Australië. Tegen het einde van het archeïcum 
ontstond een tweede protocontinent Arctica, terug te vinden in Canada en Siberië. Rond 2.700 miljoen 
jaar doet zich in minder dan 100 miljoen jaar de grootste puls voor in continentale groei voor. Deze 
‘kortstondige’ gebeurtenis wordt in verband gebracht met een supermantelpluimgebeurtenis. Op het 
einde van het archeïcum is al 39% van al het continentale materiaal gevormd. 

Ondanks de zwakke Zon is de archeïsche wereld een broeikaswereld. Tijdens het archeïcum bleef de 
atmosferische samenstelling vrij constant. Vanaf 3.800 miljoen jaar geleden verschijnen gelaagde 
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ijzerformaties – ‘Banded Iron Formations’, kortweg BIFs – in het gesteentearchief. Deze BIFs wijzen op 
een toenemende zuurstofproductie in de oceanen. Alles wijst er dus op dat het leven fotosynthese heeft 
‘uitgevonden’. 

Zo’n 3.850 miljoen jaar geleden was er hoogstwaarschijnlijk al leven op Aarde. Het zijn echter de 3.500 
miljoen jaar oude stromatolieten die ontegensprekelijk aantonen dat fotosynthetiserende 
cyanobacteriën de ondiepe zeeën aan het veroveren waren. Het zijn deze bacteriën die 
verantwoordelijk zijn voor de toenemende zuurstofproductie. Tegen het einde van het archeïcum – na 
reeds meer dan 1.000 miljoen jaar evolutie – was Planeet Aarde een prokaryotenwereld, bevolkt door 
bacteriën en archaebacteriën. 

De wereld zo’n 2.500 miljoen jaar geleden is totaal niet vergelijkbaar met de wereld van vandaag. Een 
aardse dag duurde minder dan 15 uur. De maan stond heel wat dichter bij de Aarde. De hemel was 
oranjerood. De kleine protocontinenten waren barre, naakte werelden te midden van een waterwereld. 
Het was een broeikaswereld, bevolkt door eencelligen. 

Het proterozoïcum, de overgang naar de moderne wereld 

Het proterozoïcum omvat bijna de helft van de aardse geschiedenis, bijna 2.000 miljoen jaar. Dit eon 
begint ongeveer 2.500 miljoen jaar geleden en eindigt ongeveer 542 miljoen naar geleden. De naam 
verwijst naar het ‘eerste leven’. Samen met het archeïcum en het hadeïcum kennen we deze eerste 
periode van de aardse geschiedenis ook als het precambrium. 

Deze periode wordt vooral gekenmerkt door relatieve rust gedurende meer dan 1.000 miljoen jaar 
(tussen 1.900 en 800 miljoen jaar geleden). Stilletjes werd er geknutseld aan een wereld die sterk op 
onze wereld begint te gelijken. Zo tonen modellen dat de binnenkern ten vroegste bij het begin van het 
proterozoïcum begon uit te kristalliseren. De continentale massa groeide verder aan tot ongeveer 82% 
van de huidige continentale massa. Alle continentkernen van de huidige continenten werden gevormd. 
Typische plaattektonische gesteenten verschijnen in het gesteentearchief: de oudste ofiolieten zijn 
2.000 miljoen jaar oud; de oudste blauwschisten zijn 1.000 miljoen jaar oud. De oudste continent-
continentcollisie en bijhorend gebergte deed zich 1.800 miljoen jaar geleden voor. Ook het leven 
evolueerde verder. Zo’n 2.100 miljoen jaar geleden verschenen de eukaryoten in het fossielarchief. 
Zo’n 1.700 miljoen jaar geleden ontwikkelden zich de eerste meercelligen. Pas op het einde van het 
proterozoïcum, nog eens 1.000 miljoen later, kwamen de meercelligen pas echt tot bloei. 

De vroegste periode van het proterozoïcum is gekenmerkt door een aantal crisissen. De laat-
archeïsche supermantelpluimgebeurtenis zette een positief terugkoppelingsproces in gang dat 300 
miljoen jaar later aanleiding gaf tot waarschijnlijk de eerste globale glaciatie, de Huroniaanglaciatie 
(tussen 2.400 en 2.100 miljoen jaar geleden), zelfs in de vroege broeikaswereld. De toenemende 
helderheid van de Zon deed de nood aan broeikasgassen in de atmosfeer sterk afnemen, een ware 
‘uitdaging’ voor Planeet Aarde. Tussen 2.300 en 2.200 miljoen jaar geleden deed zich de grootste 
milieucatastrofe ooit voor, de zuurstofcrisis. De archeïsche atmosfeer werd omgevormd tot een 
stikstof-zuurstofatmosfeer. Niet alleen betekende dit de ‘oplossing’ voor de ‘zwakke-zonparadox’, de 
globale ‘vergiftiging’ van de atmosfeer met het toxische gas zuurstof leidde tot een ongekende massa-
extinctie van het anaerobe leven. Tegen 2.000 miljoen jaar geleden liet het ozonscherm de verovering 
van het land toe. Ook de verlaagde luchtdruk van de nieuwe atmosfeer hielp hierbij een handje. Rond 
1.900 miljoen jaar geleden was er opnieuw een supermantelpluimgebeurtenis. Nog eens 31% van al 
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het continentaal materiaal werd aangemaakt. Twee nieuwe protocontinenten ontstonden: Baltica, de 
oude kern van Europa, en Atlantica, de oude kern van Zuid-Amerika, West- en Noord-Afrika. 

1.000 miljoen jaar geleden doet er zich iets opmerkelijk voor. Alle continenten convergeerden en er 
vond een versmelting plaats ter vorming van het eerste supercontinent Rodinia. Gedurende de 
volgende 200 miljoen jaar heeft dit supercontinent het wereldbeeld gedomineerd. De fragmentatie van 
Rodinia begon zo’n 800 miljoen jaar geleden en was ongeveer 600 miljoen jaar geleden afgerond. 
Tegen 550 miljoen jaar geleden smolt een reeks nieuw gevormde continenten terug samen tot het 
supercontinent Gondwana.  

Op het einde van het proterozoïcum, tussen 850 en 635 miljoen jaar geleden, doet er zich een 
langdurige periode voor van een extreme globale glaciatie. We kennen deze periode als 
sneeuwbalaarde. Planeet Aarde werd ondergedompeld in een extreme ‘ijskelderwereld’. De 
gemiddelde temperatuur op Aarde zakte weg tot onder -20°C. Sneeuwbalaarde moet zeker een impact 
gehad hebben op het toenmalige leven. Het is niet uitgesloten dat sneeuwbalaarde aanleiding gegeven 
heeft tot massa-extincties. Maar deze crisis opende ook nieuwe ecologische niches. De ijskelderwereld 
van het late proterozoïcum wordt immers snel gevolgd door twee ‘levensexperimenten’. 

De Ediacarabiota zijn de oudste gekende complexe meercellige levensvormen. Deze organismen 
verschenen ongeveer 580 miljoen jaar geleden voor het eerst in het fossielarchief. Tegen het einde van 
het proterozoïcum zijn ze alweer uit het fossielarchief verdwenen. Deze evolutionaire tak loopt na 
amper 40 miljoen jaar dood. De Ediacara kan beschouwd worden als het eerste, maar mislukte 
‘levensexpermiment’. 

Het fanerozoïcum, met vallen en opstaan 

Zo’n 542 miljoen jaar geleden begint het laatste eon in de aardse geschiedenis, het fanerozoïcum. De 
naam verwijst naar het ‘recente leven’. Het verhaal van het fanerozoïcum is een verhaal van ‘vallen en 
opstaan’: supercontinenten komen en gaan; broeikaswerelden wisselen af met ijskelderwerelden en het 
leven kent verschillende tegenslagen, telkens gevolgd door een doorstart. 

Fanerozoïsche platentektoniek volgt alle principes van het heersende paradigma. De continentale 
massa groeit nog aan met ongeveer 18%. De paleozoïsche supercontinentcyclus begon met het 
uiteenvallen van het supercontinent Gondwana en eindigde met de vorming van het supercontinent 
Pangaea, zo’n 300 miljoen jaar geleden. Pangaea begon zo’n 180 miljoen jaar geleden te 
fragmenteren. Zo startte de meso-cenozoïsche supercontinentcyclus. Deze cyclus is nog steeds 
bezig. 

Globaal neemt de atmosferische koolzuurgasconcentratie tijdens het fanerozoïcum af van meer dan 
4.000 ppmv tot het huidige niveau van ongeveer 391 ppmv, een ware ‘overlevingstrategie’ van Planeet 
Aarde. Het globale klimaat kende een afwisseling van broeikastijden en ijskeldertijden. De eerste 
broeikastijd duurde zo’n 200 miljoen jaar, tussen 550 en 350 miljoen jaar geleden, met een gemiddelde 
temperatuur die 10 tot 15°C hoger lag dan nu. Het zeeniveau lag toen meer dan 200 meter hoger dan 
nu. Wanneer het supercontinent Pangaea gevormd werd, dook Planeet Aarde in een ijskeldertijd voor 
ongeveer 100 miljoen jaar (tussen 350 en 250 miljoen jaar geleden). Een belangrijke glaciatie deed zich 
voor op het zuidelijke deel van het supercontinent. Het zeeniveau viel terug op een niveau vergelijkbaar 
met het huidige zeeniveau. Deze periode werd weerom gevolgd door een broeikastijd, die 200 miljoen 
jaar duurde. Weer lag de gemiddelde temperatuur 10 tot 15°C hoger dan nu; het zeeniveau 100 tot 170 
meter hoger dan nu; de atmosferische koolzuurgasconcentraties tot zesmaal hoger dan nu. Zo’n 90 
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miljoen jaar geleden startte dan de gestage afkoeling en keerde de wereld geleidelijk terug naar een 
ijskeldertijd, waarin we vandaag nog steeds leven. 

Minder dan 10 miljoen jaar na het ‘mislukte levensexperiment’ van de Ediacarabiota vond in de nasleep 
van sneeuwbalaarde een tweede levensexperiment plaats, dat wel succesvol bleek te zijn. Deze ‘grote 
sprong voorwaarts’ naar complex meercellig leven kennen we als de cambrische explosie. In minder 
dan 40 miljoen jaar, tussen 530 en 490 miljoen jaar geleden, verschenen de bouwplannen van alle 
moderne stammen van het dierenrijk in het fossielarchief. Sindsdien zijn er geen nieuwe stammen meer 
verschenen in de evolutie van het dierenrijk. De cambrische explosie luidde dan ook een nieuw 
evolutionair tijdperk in: het tijdperk van de dispariteit – evolutie op stamniveau – is afgelopen; het 
tijdperk van de diversiteit – evolutie op soortniveau – is aangebroken. Zo’n 40 miljoen jaar na de 
cambrische explosie vond dan ook de snelste toename in marien biodiversiteit in de aardse 
geschiedenis voor. Deze ordovicische radiatie gebeurde in minder dan 25 miljoen jaar. Deze 
biodiversiteitsexplosie werd gevolgd door een 200 miljoen jaar durende stabilisering, het paleozoïsche 
plateau.  

Het fanerozoïsche levensverhaal wordt verder gekenmerkt door een hele reeks massa-extincties. 
Klassiek worden vijf belangrijke massa-extincties – de ‘Big Five’ – beschreven. De meest catastrofale 
aller massa-extincties – de ‘Great Dying’ – trof Planeet Aarde ongeveer 251 miljoen jaar geleden. 96% 
van alle mariene soorten en bijna 70% van alle landsoorten werden van de kaart geveegd. De laatste 
van de vijf grote fanerozoïsche uitstervingsgolven spreekt dan weer het meest tot de verbeelding. Deze 
massa-extinctie, zo’n 65 miljoen jaar geleden, betekende het einde van het rijk van de dinosauriërs. Alle 
bewijzen in het geologische archief wijzen in eenzelfde richting: een catastrofale inslag van een 
asteroïde met een diameter van iets meer dan 10 km ter hoogte van het Mexicaanse schiereiland 
Yucatan heeft het lot van de dinosauriërs bezegeld. 

Een toevalstreffer? 

Uit dit 4.600 miljoen jaar durend verhaal kan een belangrijke les getrokken worden. De grote ‘sprong 
voorwaarts’ naar complex meercellig leven heeft meer dan 3.000 miljoen jaar evolutionaire 
voorbereiding nodig gehad. Cruciaal voor het welslagen van dit experiment is ook meer dan 3.000 
miljoen jaar relatieve rust, waarbij Planeet Aarde als een natuurlijke thermostaat gefungeerd heeft en zo 
de temperatuur aan het aardoppervlak gestabiliseerd heeft om de aanwezigheid van vloeibaar water en 
dus leven te verzekeren. Bovendien moet Planeet Aarde gedurende die lange periode ook gespaard 
gebleven zijn van al te grote planetaire catastrofen, zoals grote asteroïde-inslagen of nabije supernova-
explosies. Dergelijke planetaire catastrofen zouden een planeet immers volledig steriliseren. Meer dan 
3.000 miljoen jaar gespaard blijven van een planetaire catastrofe is natuurlijk geen vanzelfsprekendheid 
in het ‘kosmische schietkraam’ waarin we leven. Misschien is Planeet Aarde dan ook wel een 
toevalstreffer? 

 


