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Lavoisier en hoe 
zuurstofgas in onze 
atmosfeer kwam

JAN GEVERS LEUVEN 
VOORSCHOTEN

JANNADIA@GEVERSLEUVEN.DEMON.NL

Tot zijn onthoofding op 8 mei 1794 leefde Antoine Lavoisier, geboren in 
1743, in Parijs (Afb. 1). Wat hem de kop kostte was niet zijn geniale werk 
in de scheikunde, maar het feit dat hij zijn dagelijks brood verdiende als 
belastinggaarder. 
Lavoisier werd beroemd door zijn studies over de verbranding. Hij liet zien 
dat zuurstof zich daarbij verbindt met brandstof. Onsterfelijk beroemd werd 
hij door zijn ontdekking dat materie scheikundig niet vernietigbaar is, dus 
vóór en na een chemische reactie is het gewicht van de uitgangs- en vervolg-
producten precies gelijk. Deze waarneming staat aan de basis van de wet 
van het behoud van massa. In de chemie kan er van alles gebeuren maar 
materie verdwijnt niet. Ze kan hoogstens de planeet verlaten en in de 
ruimte zoek raken. 

AFBEELDING 1. | 
Antoine Lavoisier. 
Bron: Wikipedia.org.
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De aarde, een bal ijzer met een 
mantel en een korst
Ons zonnestelsel is 4,6 miljard jaar 
geleden ontstaan in een wolk van gro-
tendeels waterstof, een kwart helium 
en met sporen van alle andere che-
mische elementen. De elementen die 
niet in de jonge zon verdwenen bleven 
in een dunne ring eromheen hangen, 
ontmoetten elkaar in de kou en bedre-
ven chemie. Helium deed daaraan 
niet mee, het is een edelgas. Zuurstof 
was in aantallen atomen het derde 
meest voorkomende element. De 
meeste elementen verbrandden daar-
mee tot water en andere oxiden. Sili-
caatkorrels kregen een laagje waterijs 
met daaraan vastgevroren van alles 
wat de ruimte aan stoffen te bieden 
had. Daaruit ontstonden steeds grotere 
aggregaten. Die botsten met elkaar en 
gingen gedeeltelijk weer aan fl arden. 
Maar uiteindelijk kwamen er planeten 
uit voort, waaronder planeet Aarde, 
een bal van een mengsel van metal-
lisch ijzer met wat nikkel, voorzien 
van een dikke silicaatmantel. Rond 
het gloeiende hemellichaam vormde 
zich een relatief dunne korst, die later, 
na veel te hebben ‘meegemaakt’ on-
derwerp werd van de geologie. 

Het ijzer in deze korst was verbonden 
met zuurstof, zij het niet volledig. 
Volledige verbranding tot roest bleef 
uit omdat de zuurstof ook reageerde 
o.a. met waterstof. Door deze con-
currentie bleef ferro-oxide over, een 
verbinding van tweewaardig ijzer met 
zuurstof, oftewel FeO. In het hier vol-
gende verhaal gaan we zien hoe vrij 
zuurstofgas na miljarden jaren toch 
weer tevoorschijn kwam en hoe het 
ferro-oxide verder oxideerde tot drie-
waardig ijzer, Fe2

O
3
. Dat gebeurde 

pas in de aanloop tot 2,5 miljard jaar 
geleden, toen vrij zuurstofgas eindelijk 
in de atmosfeer aanwezig bleef. 

In dit artikel worden de twee ge-
noemde ontdekkingen van Lavoisier 
in verband gebracht met de geschie-
denis van de aardkorst met als spe-
ciale vraag: hoe kwam het zuurstof-
gas in de atmosfeer? U zult zeggen: 
“door planten, algen en cyanobac-
teriën”. Dat is het goede antwoord, 
maar bij nadere beschouwing wordt 
de zaak nog interessanter als we 
kijken naar de rol van ijzer, water, 
koolstof, ultraviolette straling en het 
lot van onze zusterplaneet Venus. 

AFBEELDING 2. | Verloop van het zuurstofpercentage in de lucht, naar Holland, 2014. 
Y-as: zuurstofpercentage in de atmosfeer; de rode lijn geeft de hoogste schattingen. 
Het huidige zuurstofpercentage is 21%. X-as: tijd sedert 3,8 Ga. 
Bron: en.wikipedia.org

Bewijzen van water en zuurstof op de aarde
Dit verhaal begint rond 3,8 miljard jaar geleden (~800 miljoen jaar na het ont-
staan van het zonnestelsel, inclusief de aarde). Er kwam toen een einde aan een 
bijzonder zwaar bombardement door asteroïden. Op de aarde zijn de geologische 
getuigen daarvan verdwenen door erosie door overdekking en door subductie, 
maar op de maan lieten de inslagen zwarte vlekken na: de mares, zeeën, lava-
uitvloeiingen. Ze zijn gedateerd op 3,9 Ga op basis van gesteentemonsters 
verzameld door Apollo astronauten (Ga = Giga-annum, miljard jaar).
Vloeibaar water was toen op het aardoppervlak al aanwezig. Dat blijkt o.a. 
uit de vondst van kussenlava in formaties op Groenland met die ouderdom. 
Kussenlava vormt zich alleen als een lavastroom in vloeibaar water terecht komt, 
een proces dat mooi te zien is bij Hawaii.  

Zuurstofgas in de atmosfeer was toen afwezig. Dat blijkt uit het feit dat in 
formaties ouder dan 2,5 Ga geen red beds voorkomen. Red beds zijn gesteente-
formaties bestaande uit zandsteen, soms met silt of schalie, die rood zijn gekleurd 
door hematiet (ferri-oxide, Fe

2
O

3
); zij ontstonden door zuurstof uit de lucht. 

Sterker bewijs voor een zuurstofl oze armosfeer is dat in die oude formaties 
mineralen zijn aangetroffen die extreem gevoelig zijn voor atmosferisch zuur-
stof. Dat zijn uraniniet (pekblende, UO

2
) en rolstenen van pyriet (FeS

2
). 

Rolstenen ontstaan in hevig bewegend water dat zeker contact had met de atmo-
sfeer. Beide mineralen worden geoxideerd bij minieme hoeveelheden zuurstofgas.  

Kortom, rond 3,8 Ga geleden was er vloeibaar water en was er geen zuurstof in 
de lucht. Het duurde tot ongeveer 2,5 Ga geleden voordat zuurstof in de atmo-
sfeer bleef hangen, een datum die bekend staat als het begin van het “Great 
Oxygenation Event” (vaak ook: “Great Oxydation Event”), GOE. Het zuurstof-
gehalte bleef daarna gedurende honderden miljoenen jaren amper hoger dan 
enkele volumeprocenten. Pas vanaf rond 0,85 Ga geleden (begin van de grote 
ijstijd) steeg de zuurstofconcentratie langzaam naar het hedendaagse niveau 
(zie fi guur).

Zuurstof in de aardgeschiedenis
Afbeelding 2 is gemaakt naar een diagram van Heinrich Holland (2006); hij 
onderscheidde vijf periodes:
1.  De anaerobe periode.
2.  Het “Great Oxygenation Event” (GOE) tussen 2,5 en 1,85 Ga. 
3.  Periode van een miljard jaar tussen 1,85 en 0,85 Ga waarin volgens de 
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geologen weinig nieuws leek te gebeuren; het zuurstofgehalte van de atmo-
sfeer bleef, wereldwijd, laag. Deze periode staat bekend als “the boring billion”. 

4.  Daarna liep het zuurstofgehalte op en dat maakte meercellig leven mogelijk, 
met als eerste meercellige fossielen, de Ediacara-fauna. 

5.  Het Cambrium brak aan bij 0,54 Ga met de eerste fossielen anders dan de 
stromatolieten en de Ediacara-fauna. Krap tweehonderd miljoen jaar later, in 
het Carboon, liep de zuurstofconcentratie op toen landplanten opgroeiden en 
het afgestorven plantenmateriaal massaal in veen werd omgezet. Nu vinden 
we dat terug als steenkool. Het zuurstofgas kon aanrijken in de atmosfeer 
omdat het kans had gemist om zich aan het afgestorven organisch materiaal 
te binden, dus te oxideren ofwel te verbranden zonder vlam (zoals ons is 
uitgelegd door Antoine Lavoisier).

 Hoe ging dat op andere stenige hemellichamen in ons zonnestelsel?

Ultraviolet licht splitst water door fotodissociatie
Zuurstofgas is spectroscopisch aangetoond op Ganymedes en Europa, manen 
van Jupiter. Leven is daar in redelijkheid niet te verwachten. Het gas moet zijn 
ontstaan door fotolyse (Grieks: foos = licht; lusis = losmaken, scheiden), ook wel 
‘fotodissociatie’ genoemd: de manen zijn namelijk bedekt met een dikke laag 
waterijs. Ultraviolet licht (UV) van de verre zon straalt op dat water en, of het 
nu ijs is, vloeibaar of damp, water kan daar niet tegen. Het H

2
O splitst in 

waterstof en zuurstof volgens reactie (1).   

             UV
2H

2
O  ➝ 2H

2
 + O

2
 (1)

  
Beide gassen lekken direct weg naar de ruimte omdat het gravitatieveld van de 
manen onvoldoende sterk is om ze vast te houden (respectievelijk 1,4 en 1,3 m/
sec2; ter vergelijking: de aarde 9,8 m/sec2). De zuurstofmoleculen zijn dus 
tijdens hun ontsnapping betrapt via onze meetinstrumenten.
De gedachte ligt nu voor de hand dat in het geologische verleden op Venus en 
de aarde eveneens veel water is gesplitst door fotolyse, waarbij het relatief zware 
zuurstof niet, maar het veel lichtere waterstofgas wel weglekte naar de ruimte 
(Zahnle, 2013). En zo is het nog steeds. Astronomen maakten duidelijk dat 
sterren in hun jonge jaren meer UV produceren dan oudere (Canuto, 1982). 
De jonge zon zal dus ook wel onbarmhartig veel UV hebben gemaakt. En een 
ozonlaag rond de planeten die het UV had kunnen tegenhouden, ontbrak. 
Pas bij 0,2 volume% zuurstofgas in de atmosfeer kan er ozon O

3
 gevormd 

worden (Kasting, 2010) en dat was er niet. Zo heeft fotolyse gedurende twee 
miljard jaar, tot het GOE, zijn werk kunnen doen. Bewijs voor fotolyse op 
Venus kwam via een ruimterobot. 
Via Pioneer Venus Orbiter ontdekte men dat de verhouding tussen het aantal 
deuterium- en waterstofatomen in de ijle buitenste lagen van de Venus damp-
kring honderd keer zo groot is als deze verhouding op de aarde (Donahue, 1982). 
Deuterium heeft een atoomgewicht dat twee keer zo groot is als dat van 
waterstof maar de chemische eigenschappen zijn gelijk. De losse atomen of 
moleculen van dit ‘zware waterstof ’ zijn trager en ontsnappen daardoor minder 
snel naar de ruimte dan die van waterstof en daarom is de overmaat aan dit 
zware t.o.v. het gewone waterstof, vergeleken met de dampkring rond de aarde, 
zo’n fraaie demonstratie van verlies. Toch moet ook de aarde onder UV hebben 
geleden maar zij is niet verdroogd en Venus wel. Waar het verschil vandaan 
komt is nu de vraag.

Venus verdroogde, de aarde bleef nat
Venus bevond zich op een kortere afstand van de zon en kreeg daardoor een 
factor twee meer UV. Verder kreeg ze een veel kleinere massa water mee 
(Kasting, 1983). Dit was volledig in dampvorm en stond in hogere luchtlagen 
bloot aan UV (Kasting, 2010), terwijl de aarde koeler was, en de waterdamp-
concentratie daardoor veel lager. De Venusatmosfeer verloor haar waterstof aan 
de ruimte maar het zwaardere zuurstofgas bleef achter; het zal zich hebben 
gehecht aan alles wat geoxideerd kon worden, in haar dampkring en oppervlak. 
Geen wonder dat de Venusatmosfeer in onze tijd zwavelzuur bevat (zwavel, S, 
reageert met zuurstof tot dit zuur, H

2
SO

4
). 

Echter, zoals gezegd, vertoont de 
Aardkorst van nu nauwelijks enige 
geologische getuige van vrij zuurstof-
gas. Als de afstand tot de Zon en de 
temperatuur (en opbouw) van de aardse 
dampkring dit onvoldoende zouden 
verklaren, was er dan een bescher-
ming tegen UV?
Sagan en Chyba verdedigen de stel-
ling dat hoog in de atmosfeer van de 
aarde ten tijde van het Oertheater 
(3,8 Ga) zich een grote hoeveelheid 
“organisch materiaal” had opgehoopt 
dat het UV tegenhield, een fotoche-
mische smog (Sagan, 1997). Men 
noemde dit materiaal “tholine”, naar 
een oud Grieks woord voor “troebel”. 
Die tholines zijn momenteel nog aan-
wezig in o.a. de atmosfeer van de 
Saturnusmaan Titan. De troebele 
parasol zou de jonge aarde hebben 
beschermd tegen UV, zodat het water 
intact bleef en niet door fotolyse ver-
loren ging. Dat zou dan ook de af-
wezigheid van zuurstofgas in de toen-
malige atmosfeer verklaren zodat 
ook pyriet en uraniniet intact bleven. 
Maar het idee van Sagan was goed 
voor tegenspraak van zijn vrouw, 
Lynn Margulis, ook niet de eerste de 
beste. Twintig jaar eerder schreef zij al 
in een reviewartikel (Margulis, 1976) 
dat de tholines waarschijnlijk niet 
voldoende UV konden tegenhouden 
en ze vroeg zich af of zwaveldioxide 
misschien een rol heeft gespeeld 
(Thompson, 1963). 
Hoe dan ook, of het nu tholines 
waren of SO2

 of beide of geen van 
beide, de geologische en theoretische 
overwegingen doen vermoeden dat 
de aarde een parasol had tegen UV, 
nog voordat er zich een (blijvende) 
ozonlaag vormde. 

Veel water op de aarde 
Zoals ook al is gezegd, Venus begon 
met minder water dan de aarde. Maar 
met hoeveel water begon onze pla-
neet? Dat is van belang om te weten 
want er is geen andere bron van zuur-
stofgas in onze atmosfeer dan uit de 
splitsing van water. Welnu, het volume 
van de aardse oer oceaan was over-
vloedig, getuige wetenschappelijk 
onderzoek van Pope en medewerkers 
(Pope, 2012). Zij bepaalden de iso-
topenverhouding van waterstof (H, 
atoomgewicht 1) en zwaar waterstof 
(Deuterium, D, atoomgewicht 2) en 
daarnaast ook de verhouding van 
zuurstof (atoomgewicht 16) en zwaar 
zuurstof (18) in het serpentiniet van 
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Isua, ZW Groenland. In Isua komen 
gesteenteformaties voor met een 
ouderdom van 3,8 Ga. De genoemde 
serpentinieten zijn ontstaan door een 
chemische reactie van water met 
olivijn (mantelmateriaal). Daarmee 
konden de wetenschappers via een 
reeks van specialistische overwegin-
gen en berekeningen het toenmalige 
volume aan water schatten. Resultaat: 
toen zou er ruim een kwart meer 
oceaanwater op de aarde zijn geweest 
dan vandaag de dag! Als dat waar is, 
waar is dan al dat water gebleven? 
Als het door fotolyse zou zijn omgezet 
dan is het, indachtig Lavoisier, gemak-
kelijk te berekenen hoeveel zuurstof 
daaruit in de atmosfeer terechtkwam 
(zie Box 1).

Het ‘verdwijnen’ van water
Als dat kwart extra water niet, of 
slechts zeer te dele, door fotolyse 
teloor is gegaan (zie Box 1), waar is 
het dan gebleven? Twee mogelijk-
heden zijn denkbaar: het is massaal 
chemisch gebonden aan materiaal van 
de aardkorst en/of het is door sub-
ductie in de mantel gebracht.
Eerste mogelijkheid: is het water, net 
als koolzuurgas in kalk, gebonden in 
een gesteente? Olivijn reageert, zoals 
gezegd, met water en wordt met nog 
wat bijproducten omgezet in serpen-
tiniet, het mineraal waar genoemde 
auteurs hun onderzoek mee hadden 
gedaan. De hoeveelheid serpentiniet 
in de aardkorst is onbekend maar de 
voorraad aan olivijn is zeker ruim 
genoeg, het is immers een belangrijk 
onderdeel van het materiaal van de 
aardmantel. Dat kwart extra water 
van Pope et al. kunnen wij dus voor-
lopig plausibel kwijt in serpentijn. 
Dit proces kan trouwens ook op 
Venus een rol hebben gespeeld bij het 
verdwijnen van haar oppervlakte-
water.
Naast de serpentiniet-vorming is er 
nog een mogelijke, en vermoedelijk 
veel belangrijkere, ‘sink’ voor water 
(Pearson, 2014), namelijk de platen-
tektoniek
(http://www.siliconinvestor.com). 
Subductie zou het in de mantel heb-
ben geschoffeld. Venus heeft geen 
platentektoniek en zij kon haar water 
dus niet op die manier verdonkere-
manen. 
Kortom, fotolyse zal zeker zijn opge-
treden maar dat was zo weinig dat het 
geen sporen van zuurstof heeft nage-
laten. De extra watervoorraad en het 

vertrek daarvan van het aardoppervlak blijft voorlopig hersengymnastiek. Het 
verschijnen van zuurstofgas in de atmosfeer gebeurde pas later, 2,5 Ga geleden 
en dat wordt nu aan leven toegeschreven.

Leven
De uitdrukking: “rust roest” geldt niet voor tijden voorafgaand aan het GOE. 
De cyanobacterie was en is (!) de enige die het proces van oxygene fotosynthese 
beheerste [H

2
O + CO

2
 + licht ➝ O

2
 + glucose]. Deze bacteriën bevatten de 

groene bladkleurstof chlorofyl in twee fotosynthetische complexen in tandem. 
Dat is uniek. Zij zijn de oervormen van alle groen in ons dagelijkse gezichts-
veld, namelijk de voorlopers van de bladgroenkorrels in planten en wieren. 
In de wandelgangen zijn ze bekend als blauwalgen. Een bijzondere macroscopi-
sche groeivorm van kolonies van cyanobacteriën is de stromatoliet, en nog steeds. 
De bekendste plaats waar ze leven is Shark Bay, NW Australië. Het zeewater is 
daar erg zout waardoor er weinig grazende organismen voorkomen die in de 
open zee de matten van cyanobacteriën snel wegeten. Telkens als de bacteriën 
de kans krijgen een nieuwe mat te vormen laten ze een nieuw laagje achter 
bovenop een eerder gevormd laagje waarbij ook nog kalk wordt afgezet. Zo kun-
nen ze dikke afzettingen vormen. Het Griekse woord ‘strooma’ = kleed; de 
fossielen lijken wel op een versteende stapel lakens. Fossielen zijn gevonden in 
geologische formaties van 3,5 Ga oud in NW Australië te vinden en in Isua, 
ZW Groenland, gedateerd op 3,7 Ga (Nutman, 2016). 
Alle handboeken benadrukken dat vooral deze cyanobacteriën de roodbruine 
Banded Iron Formations, BIFs hebben doen ontstaan door het vormen van vrij 
zuurstofgas uit water.
Het gas kwam aanvankelijk niet in de atmosfeer terecht; het werd onmiddellijk 
geconsumeerd door ijzer dat als roest naar de bodem zakte. Het is terug te vinden 
in de grote ijzervoorkomens, zie Afbeelding 3 en 4.
De atmosfeer kreeg zijn zuurstofgas pas toen al dat ijzer eenmaal uit de oplossing 
was verwijderd en als een onoplosbare rode drab op de bodem lag. Dat werd 
BIF en het GOE volgde.
Misschien heeft leven de planeet aarde inderdaad beschermd tegen totale uit-
droging zoals op Venus. Nick Lane schreef: ‘water retention is the fi rst gift of 
photosynthesis’ (Lane, 2002). Hij veronderstelde dat cyanobacteriën juist op tijd 

BOX 1
Op dit moment is volgens het United States Geological Survey het volume van alle oceanen op 
aarde 1,4x 109 km3 De genoemde kwart daarvan is 0,36 x 109 km3 (dat is 3,6 x 1023 gram, ofwel 
2 x1022 mol). Als dat gesplitst zou worden door UV dan zou daar grofweg 1022 mol O2 uit kunnen 
zijn ontstaan, driehonderd keer de gehele massa zuurstof in het huidige atmosfeer, want die 
wordt geschat op 3,5 x1019 mol (Lide, 1996). Dat zou geologische sporen hebben moeten nalaten, 
bijvoorbeeld doorgeroest ijzer. Zuurstof-gas zou zich gretig aan ferro-oxiden hebben moeten 
binden volgens reactie (2), met als product hematiet:
 

4FeO + O2 ➝ 2Fe2O3 (2)

Maar deze rode hematiet is nu juist niet te vinden in de sedimenten uit die tijd, of is het mis-
schien over het hoofd gezien? Dat lijkt onmogelijk. 
Een handboek meldt (Smith, 1983) dat er in de hedendaagse aardkorst gemiddeld 5 gewichts-% 
ijzer zit en dat het gewicht van de aardkorst totaal 2 x 1022 kilogram zou zijn (2 x 1025 gram). 
Laten we aannemen dat dit in de vorm van ferroverbindingen aanwezig was (ferro-vorm, 
tweewaardig ijzer) (Hazen, 2008). Er zou dus, puur theoretisch, 2 x 1025 x 0,05 = 1024 g ijzer 
voor zuurstof bereikbaar kunnen zijn geweest, een schatting goed genoeg voor onze oriëntatie. 
Omgerekend (het atoomgewicht van ijzer is 56): 1024/56 = 2 x 1022 mol. Reactie (2) laat zien 
dat er voor elke vier Fe-ionen (Fe2+) één zuurstofmolecuul nodig is. De maximale hoeveelheid 
zuurstofgas om dat voor 100% te verroesten is dus ¼ van 2 x 1022 = 5 x 1021 mol O2. Dat is in 
dezelfde orde van grootte als wat er aan zuurstof geproduceerd zou hebben kunnen zijn uit het 
extra volume water dat berekend is door Pope en medewerkers. Kortom, zelfs als maar een 
klein deel van de toenmalige voorraad ferro in de aardkorst zou zijn geoxideerd dan hadden de 
geologen dat zeker gezien.
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De vraag is ook hier hoevéél BIF 
via deze anaerobe wegen is gevormd. 
Laten we voor het gemak maar 
weer aannemen dat het weinig was.
De grote ijzerertsvoorkomens, zoals 
Hamersley (de Pilbara regio in Au-
stralië), in Brazilië, India en andere 
plekken zijn ontstaan door het op-
nemen van zuurstofgas in water 
(verbranding onder water, zoals M. 
Lavoisier ons leerde). 

De volgreactie: 
kerogeen in de aardkorst
Kerogeen is fossiele brandstof, inclu-
sief wat niet economisch kan worden 
gewonnen. Het bleef in de aardkorst 
begraven omdat zuurstof het niet kon 
verbranden nadat dit gas door cyano-
bacteriën was vrijgemaakt. Hoe zit dat?  
De bruto reactie daarvan is (reactie 4):

       Zonlicht, chlorofyl
2H

2
O     ➝     “4H” + O

2
  (4)

Waterstof blijft achter in het orga-
nisme, vandaar de aanhalingstekens 
(reactie 4). Zuurstofgas gaat als een 
gasvormig afvalproduct naar de at-
mosfeer. De waterstofatomen worden 
via een aantal ingewikkelde reacties 
aan CO

2
 gebonden. Daardoor ont-

staat koolhydraat (CH
2
O). De bruto 

reactie daarvan is: 

“4H” + CO
2
 ➝ CH

2
O + H

2
O  (5)

Deze reactie komt misschien wat 
onbekend over maar zet er een factor 
zes overheen en je krijgt glucose 
(C

6
H

12
O

6
), ofwel (CH

2
O)

6
. Uit de 

combinatie van reactie 4 en 5 blijkt 
dat voor elk zuurstofmolecuul dat in 
de atmosfeer door fotosynthese wordt 
weggezet één koolstofatoom  in de 
aardkorst terecht moet komen. Dat 
noemen we hier “de volgreactie” 
omdat eerst zuurstofgas ter wereld 
komt en daarna, door de stofwisse-
lingsactie van het organisme, de kool-
stof volgt. Het maakt voor Lavoisier 
absoluut niet uit wannéér een reactie 
plaats vindt, als de massa’s maar klop-
pen. Dus aan de hoeveelheid C in 
de aardkorst kan men afl ezen wat de 
bijdrage aan de hoeveelheid zuurstof 
is die werd geproduceerd door de 
fotosynthese.

Zo zijn massa’s koolstof uit het diepe 
Precambrium gevonden in de Mati-
nenda Formation aan het Elliotmeer 
in Canada (Dutkiewicz, 2006), ge-

AFBEELDING 3. | De Kalamina Gorge in de Pilbara, West Australië, een diepe 
insnijding in een banded iron formation [‘BIF’]. Foto: Erik Können.

waren om de nodige zuurstof te produceren voor een ozon-parasol rond onze 
planeet. UV doodt alle leven en nu kon het zich manifesteren op bijna alle 
plekken van het aardoppervlak. 

BIF zonder zuurstof?
Gebande ijzersteen is voor het overgrote deel een getuige van oxidatie van ijzer 
maar dat hoeft niet per se een bewijs te zijn van het bestaan van vrij zuurstofgas. 
In Isua, ZW Groenland, ontstond het vermoedelijk 3,8 Ga geleden, tijdens 
serpentinisatie. Het bevat vooral het zwarte magnetiet, Fe

3
O

4
. Leven kwam 

daar niet aan te pas. 
De ‘Banded Iron Formations’, BIFs, zijn vooral rood; zij bestaan grotendeels uit 
hematiet, Fe

2
O

3
 en silicaat. 

Een manier om zonder tussenkomst van leven en zuurstofgas BIF te maken 
wordt in de boeken zelden genoemd, reactie 3: 

             UV
2 FeO + H

2
O  ➝ Fe

2
O

3
 + H

2
 (3)

Water met daarin opgeloste ferro-zouten wordt bestraald door UV. Waterstof 
verdwijnt naar de ruimte en het roest blijft achter (Braterman, 1983). Zo wordt 
het ferro-materiaal door UV weggekaapt voordat levende organismen zich 
daarover konden ontfermen. Was dit een grote bron van BIF? Dat is onbekend 
maar laten we aannemen dat het niet veel was, immers, UV was vóór het ont-
staan van de grote ijzervoorkomens al actief en veel hematiet is in formaties uit 
die tijd niet gevonden.

Naast abiotische en anaerobe vormingswijzen hebben vermoedelijk levende 
anaerobe micro-organismen dat eveneens zonder zuurstofgas kunnen doen. 
In onze moderne wereld kennen wij een archaee, Ferroglobus placidus, die hematiet 
kan maken in aanwezigheid van nitraat (maar zonder vrij zuurstofgas) (Madigan, 
2015). Archaeeën zijn, samen met bacteriën, zgn. prokaryoten. Dat zijn één-
cellige micro-organismen zonder celkern. Ze zijn genetisch ver van bacteriën 
verwijderd maar staan dichter bij de eukarya (cellen met celkern, zoals die van 
de mens). Ze vormen een geheel eigen domein in de stamboom van alle leven 
maar hun onbekendheid wordt mede verklaard doordat ze geen ziekteverwek-
kende soorten hebben.
Ook de bacterie Thiobacillus ferrooxidans kan roest maken zonder tussenkomst 
van zuurstofgas. Onder zure omstandigheden d.m.v. licht ontstaat hematiet uit 
ferroverbindingen (Widdell, 1993).  
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dateerd op 2,45 Ga. Latere kero-
genen zijn bijvoorbeeld shungiet 
(Melezhik, 2004), plaatselijk geschat 
op 25 x 1010 ton koolstof, afgezet 
ongeveer 2 Ga geleden, dus ruim na 
het GOE.
Een schatting van de totale hoeveel-
heid ‘kerogeen’ in de aardkorst is 1016 
ton koolstof (https://books.google.nl; 
https://jancovici.com). De winbare 
versies van kerogeen, veen (turf ), 
bruinkool, kool, olie, teer en (scha-
lie-)gas, maken slechts een zeer klein 
gedeelte uit van het totaal. 

Koolstof zonder leven?
Koolstof in de Aardkorst (grafi et, 
anthraciet etc) is in het algemeen een 
overblijfsel van leven maar het kan 
ook op andere manieren in zijn ont-
staan. In het diepe Precambrium, zeg 
3,8 miljard jaar geleden, zijn koolla-
gen onbekend of heel klein, zoals in 
Isua. Men vond daar koolstof, dat 
werd toegeschreven aan een reactie 
waarbij leven al een rol speelde (Oh-
moto, 2014) of juist niet (Naraoka, 
1996; Zuilen, 2003). De reactie zou 
hebben gelopen bij een temperatuur 
tussen 700 en 400 ºC, diep in de 
aardkorst (reactie 6): 

4 FeO + CO
2
 ➝ 2 Fe

2
O

3
 + C  (6)

Of, door verhitting van sideriet 
(Zuilen 2003):

6 FeCO
3
 ➝ 2 Fe

3
O

4
 + 5 CO

2
 + C (7)

De verbranding van kerogeen 
Als alle zuurstof in onze huidige atmosfeer (3,5 x 1019 mol) inderdaad kwam uit 
fotosynthese, dan zou alle kerogeen daarmee verbrand kunnen worden tot 
water, as en CO

2
. Maar nu blijkt dat wij er zo niet komen, zie Box 2: 

De bevinding in Box 2 is verrassend, want de orde van grootte van het tekort 
aan zuurstofgas om ‘alle’ fossiele brandstof die nu in de aardkorst zit, te ver-
branden, is even groot als wat het ijzer in de aardkorst maximaal had kunnen 
opnemen. Met andere woorden, uit de volgreactie van fotosynthese kwam 
kerogeen in de aardkorst terecht en dat bleef daarin opgesloten tot nu. We doen 
nu een gedachtenexperiment: om dat alsnog te verbranden, is een hoeveelheid 
zuurstof nodig die ongeveer gelijk is aan de hoeveelheid om ijzer in de aardkorst 
van destijds (ferro-oxide) te oxideren tot het rode hematiet van nu (en tot de 
andere ferri-oxiden, goethiet FeOOH; limoniet FeO(OH).nH

2
O; magnetiet 

Fe3+2Fe2+O
4
). Dus wat leven produceerde aan zuurstof vinden we nu terug in 

roest. Als deze conclusie niet zou zijn gebaseerd op grove schattingen, aannames 
en speculaties dan zouden wij kunnen gaan vermoeden dat er nog maar net 
genoeg zuurstof overbleef voor onze dampkring. 

Lavoisier interesseerde zich voor geologie en zou deze mogelijkheid waar-
schijnlijk in overweging hebben genomen maar zeker hebben verworpen want 
precisie heeft hem tot zijn beroemde ontdekkingen gebracht.

Samenvatting
De aardkorst bevatte gedurende zijn eerste twee miljard jaar een grote vracht 
onvolledig geoxideerd ijzer (ferro-oxiden). Dat lag klaar voor het opnemen 
van zuurstof waaruit hematiet ontstond. Later voegden levende organismen 
(cyanobacteriën) het kerogeen daaraan toe, ook klaar voor verbranding. 
Beide stoffen zijn dus brandstoffen. Het product van de eerstgenoemde valt op 
door zijn rode kleur en door het feit dat het onoplosbaar is in water en dus niet 
gemakkelijk wordt verplaatst. Daardoor is hematiet een welkome getuige van 
oxidatie en kan zelfs een ruwe schatting worden gemaakt van de hoeveelheden 
zuurstofgas die het bij zijn vorming kon hebben opgenomen. De massa kero-
geen hebben we hier opgevat als een maat voor de hoeveelheid zuurstofgas die 
door leven in omloop is gebracht. Als de schattingen en aannames zouden 
kloppen dan blijkt uit de eenvoudige berekeningen in dit artikel dat het door 

AFBEELDING 4. | Jasperlite, gebande ijzerformatie. Gesteente monster uit de oude 
Ridley Ranges, Pilbara, Australië. https://en.wikipedia.org/wiki/Pilbara

BOX 2
Naast koolstof bevat kerogeen ook 
waterstof, in een verhouding van ongeveer 
één atoom H op één atoom C. volgens 
reactie (8) en (9):
 

C + O2 ➝ CO2  (8)
4H + O2 ➝ 2 H2O  (9)

Voor één C-atoom is 1 mol O2 nodig. 
De schatting van 1016 ton koolstof is 8 x 
1020 mol. Dat bindt 8 x 1020 mol zuurstof; 
voor de waterstofcomponent is 0,5 x 1020 
nodig. Tezamen bijna 1021 mol O2. In de 
moderne atmosfeer zit maar 3,5% van 
wat wij nodig hadden voor totale ver-
branding. Er moet dus krap 1021 mol 
zuurstof verloren zijn gegaan. Voor het 
verroesten van alle ferro-verbindingen in 
de aardkorst was maximaal grofweg 5 x 
1021 mol O2 nodig. 
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leven geproduceerde zuurstofgas ongeveer evenveel is als wat het ijzer kon 
oxideren tot hematiet. Wat overbleef is wat wij in onze atmosfeer aantreffen. 
Aandacht is ook besteed aan de fotolyse van water door ultra-violet licht, die op 
aarde bijna geen, maar op Venus alle water heeft verwijderd. 
Dit artikel is geschreven uit eerbied voor de Fransman Antoine Lavoisier 
(1743 – 1794). 
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