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Lapilli
Lars van den Hoek+Ostende

Onderbuikgevoel

En na een paar dagen gisten, komt het eruit. En dan inder-

daadvaak als eenvloedgolf. Doorlezen, saven, mailen, en

jezelf beloven datje volgende keer wel de deadline haalt.

Voor mij werkt dat prima, maar trouwe lezers weten dat ik

van tijd tot tijd hiermee wel eens flink de plank missla. In

de laatste Lapilli schreef ik over een bij inbarnsteen, die

bijna te mooi was om waar te zijn. Ik maakte daarbij een

link met de vele nepbarnsteenfossielen dieop de markt te

vinden zijn. Hans Kerp wees me erop, dat ik hiermee de

schrijvers onrecht deed. Als iemand in de wereld een nep-

bamsteenfossiel kan herkennen, dan is het wel George Poi-

nar. diezijn hele carrièreaan insecten uit barnsteen gewijd

heeft.Zijn onderzoek was een inspiratiebron voor Jurassic

Park, waar de dinosauriërsherrijzen uit DNA dat in een ste-

kend insect inbarnsteenbewaard is gebleven. Een serieuze

popularisator had zijnachtergrondonderzoek gedaan, en het

onderzoek het respect gegevenwat het verdiende.

Laat ik inderdaadde vorm boven de inbondgaan? Ben ik

meer een columnist dan een popularisator? Ik laat de me-

ning graag aan de lezer, en hier is weer een Lapilli om die

mening te vormen. Maar laat duidelijk zijn dat ik dank-

baar ben voor lezers als Hans die mij erop wijzen als ik

eens naast de pot zit.

Embryo’s gedegradeerd tot bacterie?

De mooiste fossielen komen uit China. Je vraagt je

haast afhoe die Chinezen dat doen,want net in de periode

dat ze zich aan het manifesterenzijn als de nieuweecono-

mische grootmacht, zijn ook alle ogen van paleontologen

op China gericht. In deze columnberichtte ik al vaak over

de Krijtzoogdieren en gevederde dinosauriërs van Liao-

ning. En dan hebben we natuurlijk ook nog Chengjiang,

waar ik vast ook wel eens iets over geschreven heb. Dat is

net zoietsals de Burgess Shale, maar dan veel mooier. Een

plek die mij tot dusver echter ontgaan was, zijn de fosfo-

rieten vanDoushantuo. Deze LaatProtozoïsche vindplaats

maakte furore met wel heel bijzondere fossielen: de em-

bryo’s van de eerste dieren.

Het gaat om perfect bewaard gebleven bolletjes, met een

doorsnede van een halve millimeter, waarin zelfs structu-

ren van het celmembraanen cclorganellen nog te herken-

nen zijn. De gave bolletjes zijn beschreven als eieren in

het geslacht Megasphaera. Maar het mooie van de Dou-

shantuo fossielen is dat ze celdeling laten zien. Sommige

bolletjes zijn in tweeën gedeeld, andere in vieren, achts-

ten, zestienden, of tweeëndertigsten, alle stadia die het

embryo ook doorloopt. Paleo-embryologie in de puurste

vorm. Deze Chinese embryo’s werden beschreven onder

de naam Parapandorina.

Doushantuo lijkt echter iets van zijn magie in te boeten.

In Nature van 11 januari komen een aantal Amerikaanse

onderzoekers met een nieuwe interpretatie van debolvor-

mige fossieltjes (lit. 1). Volgens hen zouden het geenem-

bryo’s zijn, maar reusachtige zwavelbacteriën. Gezien de

grootte van de bolletjes, is het niet raar dat tot dusver nie-

mandop het ideekwam dat het hierombacteriën zou gaan.

Maarniet veel paleontologen zullendanook gehoord heb-

ben van Thiomargarita. Deze bacterie wordt gevonden in

de zee bij Namibiëen in de Golfvan Mexico. Het aardige

van deze bacterie is dat hij precies zo deelt als de fossie-

len uit Douschantuo. Er zijn bolletjes bekend die in twee-

en, vierenof achten gespleten zijn. De vormen blijven bo-

vendienveel langer bestaan dan in embryo’s het geval zou

zijn. Daar worden de cellen binnen enkele uren opnieuw

gedeeld, terwijl bij debacterie dat eerder een kwestie van

maandenof zelfs jaren is. De kans dat precies zo’ngedeeld

stadium bewaard is gebleven, is dus veel groter. Boven-

dien is gebleken dat deze bacteriën kunnen bijdragen tot

het neerslaan van fosfaten. En dat past dus precies in het

beeld van de Chinese vindplaats, waarbij de fossielen im-

mers in fosforietengevonden zijn. Ook het ontbreken van

lanenof volwassen individuen in Douschantuo zou door

de nieuwe interpretatie direct verklaard worden.

Is dit het definitieveeinde van de embryo's van Douschan-

tuo? De auteurs van het Nature artikel houden duidelijk een

slag om de arm. Hoewel de interpretatie van de bolletjes
als bacteriënalleszins logisch lijkt, wil datniet automatisch

zeggen dat elk fossiel van de Chinese vindplaats nu als een

zwavelbacterie gedetermineerd moet worden, In een com-

mentaar in dezelfde NaturevoegtPhilip Donoghue nog een

Ik krijg wel eens verbaasde reacties van mensen uit

mijn omgeving als ik weer in no time een Lapilli geschre-

ven heb. De deadline gemist, maar toch ligt er nog voor

de week uit is weer een diarree aan woorden. Wel, zoals

dat zo vaak gaat met een diarree, is dat een kwestie van

onderbuikgevoel.

Zodra de deadline gepasseerd is, ga ik er eens lekker voor

zitten met een tijdschrift. Doorgaans zijn dat Nature en

Science, want daar heeft de redactie al een zekere voorse-

lectie voor sappige stukjes. De eerste selectie is uiteraard

op paleontologische onderwerpen (alles over seks haal ik

er meteen ook uit, maar dat is voor een andere column).

En daarbinnenkijk ik wat ik ermee kan. Geeft het me het

hoognodige onderbuikgevoel? Het is vooral een kwestie

van goed laten gisten. Mij is wel eens kwalijk genomen,

dat ik de vorm wat voor laat gaanboven het onderwerp. En

daarkan ik mij iets bij indenken.Anderenvinden juist dat

ik me met de inltoud profileerals specialist. Het zal duide-

lijk zijn, die kritiek onderschrijf ik dus niet.
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aantal argumenteneraan toe (lit. 2). Er zijn tot dusver geen

vormen van Thiomargarita gevonden die verder gedeeld

zijn dan inachtsten. In Douschantuozijn dergelijke vormen

wel gevonden. Het grote verschil tussen embryo’s en bac-

teriën is dat de laatste geen celkern hebben. En aangezien

dieoorspronkelijk wel beschreven zijn in Megasphaera en

Parapandorina, zou eerst ook deze structuur opnieuw ge-

ïnterpreteerd moeten worden. In iedergeval is er alle aan-

leiding toe om de Chinese fossielen nog eens letterlijk en

figuurlijk zorgvuldig onder de loep te nemen.

Zuurstof voor Ediacara

Mistaken Point op hetAvalon schiereiland, bent u er

ooit geweest? Het klinkt als een magische plek uit een fan-

tasyroman. Zo’n rots waar ooit een prinses vanafgespron-

gen is. Maar het bestaat echt. De eerste keer dat ik erover

las, was in Science van 5 januari in een artikel dat ik nooit

opgepakt zou hebben, als ik niet net gelezen had over de

Douschantuo fauna. Net als het verhaal van Bailey et al.

gaat dit artikel over het begin van het dierenrijk (lit. 3). Er

wordt zelfs in verwezen naar de Chinese embryo’s, die dus

slechts zes dagen later in Nature onder vuur kwamen te lig-

gen. Maar dat doet verder aan het onderzoek niet af.

Dat onderzoek speelt zich af op Newfoundland, waarvan

Avalon een schiereiland is. Daar liggen dikke pakketten

Protozoïcum, waarbij in de bovenste lagen -onder andere

bij Mistaken Point- een zogenaamde Ediacara fauna ge-

vonden wordt. De Ediacara faunabestaat uit deoudste be-

kende dieren, die zo’n 35 miljoen jaar voor het Cambrium

leefden. Maar Canfield et al. waren in eerste instantie al-

leen maar zijdelings in deze fossielen geïnteresseerd. Hun

ging het om de sedimenten, en wat die ons kunnen vertel-

len over de samenstelling van de atmosfeer.

Nu moet ik eerlijk toegeven dat chemie niet mijn sterkste

punt is, en dat ik de redenering van deze wetenschappers
alleen maar zijdeling volg. Centraal in deredenering staat

in ieder geval het ijzer, en de wijze waarop dit in het sedi-

ment is neergeslagen. Daar blijkt een grote omslag in te

zitten, die samenvalt met het eind van de laatste Protozoï-

sche ijstijd, de Gaskiers. Dit was zeker niet de grootste ijs-

tijd uit het Protozoïcum. De eerdere glaciaties leidden on-

der andere tot wat we nu kennen als de sneeuwbal aarde.

Maar de Gaskiers lijkt wel grote gevolgen gehad te heb-

ben. Want het verschil in de ijzerhoudende verbindingen

voor en na deze ijstijd geeft aan dat er aan het eind van de

Gaskiers veel meer zuurstof in de atmosfeer kwam. Aan-

gezien we kort daarna de eerste dieren zien verschijnen,
is de link met deze zuurstoftoename snel gelegd. Mogelij-

ke oorzaak van de toename was het vrijkomen van nutri-

ënten bij het afsmelten van de ijskap. Als daardoor de pri-
maire productie in de oceanen kon toenemen, zou dat de

extra zuurstof verklaren. Canfield et al. gaan er dan ook

van uit dat de toename een wereldwijd fenomeenwas, dat

de ontwikkeling van grote meercellige organismen moge-

lijk maakte.

Het begin van het leven, de eerste dieren en de Cambrische

explosie hebben op zich iets magisch. Voor wetenschap-

pers hebben ze een magische aantrekkingskracht, omdat

het zulke bijna ongrijpbare fenomenen lijken. En voor

creationisten zijn dit uiteraard de onderwerpen om aan te

tonen dat de hele evolutie alleen maar hocuspocus is. Het

artikel van Canfield lijkt een belangrijke stap te zijn om

iets van die magie weg te nemen, met een degelijke weten-

schappelijke verklaring. Als fantasyfreak vind ik het wel

enigszins ironisch, dat ze dat onderzoek nu juist op Ava-

Ion moeten doen.
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