WAT WETEN WE OVER HET VROEGSTE
LEVEN OP AARDE?

Gat in de
evolutie
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Zo’n vier miljard jaar geleden ontstond het
leven op aarde. Maar de meeste fossielen
dateren pas van ongeveer een half miljard
jaar geleden. Wat is er in die tussenliggende
mysterieuze periode gebeurd?
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n Tijdens de zogeheten

Cambrische explosie ontstonden heel veel nieuwe soorten,
waarvan tal van fossielen zijn
ontdekt. Op basis daarvan
kunnen we tekeningen zoals
deze maken. Voor de periode
daarvoor, de black box of life, is
dat een stuk moeilijker.
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Tube-achtige structuren zouden de aanwezigheid van bijna 4 miljard jaar oude microbiële
fossielen in Canada aantonen. Veel weten
schappers betwijfelen deze claim.

In Groenlandse rotsen zouden roestafzettingen
van 3,7 miljard jaar oud zijn aangetroffen. Dat die
zouden zijn achtergelaten door ijzeroxiderende
microben wordt hevig bekritiseerd.

DAVID WACEY

MICROFOSSIELEN

n In het westen van Australië bevindt

ANP

zich een stuk aardkorst van ongeveer
3,5 miljard jaar oud, de Pilbara Craton. Hier zoeken geobiologen naar
microfossielen van de eerste levensvormen op onze planeet.

H

et lijkt wel of het leven zo’n
540 miljoen jaar geleden pas
echt begon. Tijdens de zogeheten Cambrische explosie (541-485 miljoen jaar geleden) ontstonden in een
relatief kort tijdsbestek ineens heel veel
nieuwe soorten organismen. Van dieren
als kreeftachtigen, vissen en amfibieën,
tot planten en schimmels. In de periode
daarvoor, het Precambrium, gebeurde
er vrijwel niets, was lang de gedachte:
er ontstonden alleen wat losse cellen die
nauwelijks een spoor achterlieten in gesteenten. Een behoorlijk saaie tijdsperiode dus.
Maar is dit daadwerkelijk zo? Nee. In
de vroege jeugd van de aarde gebeurden er juist veel spannende dingen.
Het Precambrium was namelijk het
tijdperk voor alle essentiële stappen
die nodig waren voor het ontstaan van
het complexe leven zoals we het nu
kennen. Stappen zoals de vorming van
de allereerste organismen, de overgang
van simpele cellen naar ingewikkelde
cellen, en van eencellige naar meercellige organismen. Onderzoek naar deze
zogenoemde black box of life is niet zo
eenvoudig, maar dankzij nieuwe ontdekkingen hebben wetenschappers de
laatste jaren een aardig beeld gekregen
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van wat zich zo lang geleden op aarde
afspeelde.

Ongelofelijk simpel

Het begon allemaal 3,8 miljard jaar terug. Zoals je ook kon lezen in het artikel
‘Op zoek naar de bron’ (KIJK 8/2019),
ontstond rond deze tijd het eerste, heel
simpele leven. Op een gegeven moment
stierven deze cellen en raakten ze onder
de grond bedolven. Daar veranderden
ze in microfossielen. Die zijn lastig terug
te vinden, want er zijn er simpelweg
maar weinig van. “Dat komt doordat
deze cellen geen harde delen hebben,
zoals botten”, verklaart geomicrobioloog Mark van Zuilen van het Institut de
Physique du Globe in Parijs. “De eerste
organismen met skeletten, exoskeletten
of schelpen kwamen in het Cambrium.”
Bovendien bevinden die oeroude microfossielen zich ook in oeroude gesteenten. “Hoe ouder de rots, hoe groter
de kans dat het gesteente niet langer
bestaat”, vertelt William Schopf, geomicrobioloog aan de Universiteit van
Californië in Los Angeles. “Dat komt
doordat de aarde continu aan recycling
doet: nieuw gesteente komt omhoog,
raakt verweerd en wordt begraven,
waarna de cyclus weer opnieuw begint.

De tubeachtige structuren van deze 3,5
miljard jaar oude
microfossielen
lijken wel wat
op de harde buitenlaag van moderne bacteriën.

Het resultaat is dat er nu veel relatief
jonge rotsen van een paar honderd miljoen jaar oud zijn, en heel weinig rotsen
die ouder zijn dan 3,5 miljard jaar.”
Een ander groot probleem is dat het
lastig is om vast te stellen of deze
microfossielen echt zijn (zie ook ‘Hoe
ontstaat een pseudofossiel?’ hieronder).
Dat heeft verschillende oorzaken. De
eerste is de ongelofelijk simpele vorm
die deze eerste micro-organismen had-

Hoe ontstaat een
pseudofossiel?
Geobiologen zijn hard op zoek
naar de oudste fossielen ter
wereld. Helaas is dat niet zo
makkelijk, want pseudofossielen
gooien roet in het eten. Waar
komen die vandaan?

In hoornsteenafzettingen (cherts) blijven
microfossielen heel goed bewaard, als een
‘gipsafdruk’ in silica. Dit is het geval in de
Pilbara Craton in West-Australië.

LUCA, de voorouder van al
het leven op aarde, zou onder de
microscoop niet opvallen tussen
moderne bacteriën.

ALAMY

Soms komt het voor dat een
microfossiel toch niet zo oud is als
wordt beweerd, bijvoorbeeld doordat
de microbe later de rots is ingekropen.

CREDIT

den. “Ze zijn zo eenvoudig dat je ze met
het ongetrainde oog makkelijk kunt
verwarren met luchtbelletjes, gaatjes of
piepkleine kristallen”, legt Van Zuilen
uit. Ook kunnen de echte microfossielen
vervormd zijn, en daardoor moeilijk te
herkennen. “Dit probleem ontstaat door
metamorfose. Bij dat proces hebben de
gesteenten te maken gehad met extreme
druk en temperatuur, dus de microfossielen erin ook.”

Veel geruzie

Ondanks de genoemde uitdagingen zijn
verschillende onderzoeksgroepen naarstig op zoek naar microfossielen van de
oudste organismen. Een van de beste
locaties daarvoor is de Pilbara Craton,
een stuk aardkorst in West-Australië, en
een speeltuin voor geobiologen: er is op
fossielgebied veel te zien en te ontdekken. Maar het was ook lang het toneel
van een moddergevecht van jewelste.

Deze illustratie
geeft de ontwikkeling van het
aardoppervlak
weer. De periode
waarin simpele
eencelligen de
boventoon voerden, vormt de onderste helft van
de spiraal.

Pseudofossielen, of nepfossielen, zijn voornamelijk
het gevolg van een chemisch proces dat zelforganisatie heet. Zo kan de constante aangroei van silicadeeltjes (aangevoerd door vloeistoffen) ertoe
leiden dat rotsmineralen opzij worden geduwd en
er zo golvende bogen van mineralen verschijnen.
Dit is een bekend fenomeen in warmwaterbronnen
en vulkanisch materiaal.
Een ander type pseudofossiel ontstaat wanneer
mineralen gevangen komen te zitten tussen twee
grote kristallen, waardoor ze geen kant op kunnen
en worden samengeperst tot ronde filamenten.
Dat heet het koffiering-effect. Maar een erg geniepig pseudofossiel is de variant die ontstaat
wanneer een pyrietkorreltje onder hoge druk door
silicaglas word geduwd. Dat laat een hol filament

Dat gevecht draaide om de vermeende
microfossielen van de Apex Chert, een
3,465 miljard jaar oude rotsformatie van
hoornsteen. De gevonden lange slierten,
even oud als het gesteente waarin ze
zitten, lijken erg op rijtjes cyanobacteriën. Deze micro-organismen doen
aan fotosynthese: ze gebruiken zonlicht
om koolstofdioxide om te zetten in suikers, waarbij zuurstof ontstaat.
Al in de jaren zeventig deden Schopf

achter dat lijkt op de filamenten van cyano-bacteriën. Deze vergissing is dan ook vaak gemaakt. Een
berucht voorbeeld is de alom bekritiseerde claim
uit 2011 van NASA-onderzoeker Richard Hoover
over de cyanobacteriën die hij in een Mars-meteoriet zou hebben aangetroffen (zie foto).
Dat je snel door chemische processen genept kunt
worden, bewijzen diverse lab-experimenten. Mix
bijvoorbeeld bariumzout en waterglas (natriumsilicaat) in een alkalische oplossing en warm dit op
onder de condities zoals ze waarschijnlijk op de
jonge aarde bestonden. De gelijkenis van de verkregen structuren met de zogenaamde cyanobacteriën van Hoover zijn treffend. Geen wonder dat
er verhitte debatten woeden over de echtheid van
diverse claims van microfossielen.
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Volgens genetisch onderzoek had LUCA
de beschikking over DNA, hoewel sommige wetenschappers suggereren dat RNA
als informatiedrager kan zijn gebruikt.

Uit genoomstudies blijkt dat
LUCA waterstof en koolstofdioxide
gebruikte om aminozuren, de bouw
stenen van eiwitten, te maken.

Onderzoekers vonden in totaal 355
genen die bij LUCA hoorden. Toch kan
er geen organisme met dit genenpakket
bestaan. Oftewel: er ontbreken genen.

HIROYUKI IMACHI ET AL., BIORXIV.ORG

Het diepe en donkere Kasteel van Loki, een stuk zeebodem
tussen Noorwegen en Groenland, is de oorspronkelijke vindplaats van de Loki-microben (van het geslacht Paramytha en
Pavelius). Later zijn die ook op andere plekken gevonden.

en zijn collega’s die bijzondere
vondst, maar begin deze eeuw
zorgden deze microfossielen voor onenigheid tussen Schopf en de Britse
wetenschapper Martin Brasier. “Er was
veel geruzie over de vraag of de microfossielen echt waren”, legt Van Zuilen
uit. “Van de Apex Chert is namelijk
bekend dat er vloeistoffen onder hoge
druk en temperatuur door de rotsen
zijn gestroomd. Deze zogenoemde
hydrothermale vloeistoffen laten het
gesteente extra kristalliseren, wat (zoals
hiervoor beschreven – red.) tot het ontstaan van nepfossielen kan leiden.”
Schopf en zijn team hebben recent elf
nieuwe monsters van de Apex Chert
geanalyseerd (waaronder de originele
slierten), maar troffen geen cyanobacteriën aan. Wel andere microben: fototrofe

bacteriën. Die leefden van de zon, maar
produceerden geen zuurstof, zoals
cyanobacteriën wel doen. Ook ontdekten ze archaea die methaan produceerden en gammaproteobacteriën die
methaan verbruikten. “De analyses
werden uitgevoerd met de modernste geavanceerde apparatuur en de
microfossielen voldoen aan alle criteria
van biologische oorsprong. Er hoort
anno 2019 dan ook geen twijfel meer
te bestaan over de echtheid van de
microfossielen”, stelt Schopf. Toch blijft
Van Zuilen kritisch. “Je kunt toch niet
helemaal uitsluiten dat die hydrothermale vloeistoffen zelf materiaal hebben
afgezet dat op microfossielen lijkt…”
De andere microfossielen die momenteel in de running zijn voor de titel ‘oudste échte microfossiel ter wereld’ zijn

Loki-archaea
zijn waarschijnlijk
de voorouders
van alle eukaryoten, waaronder
ook mensen, dieren en planten
vallen. Deze bijzondere microben
zijn onlangs voor
het eerst in een
lab gekweekt en
gefotografeerd.

‘De analyses werden uitgevoerd met
de modernste apparatuur, dus er hoort
geen twijfel meer te bestaan over de
echtheid van de microfossielen’
18
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aangetroffen in de Strelley Pool Chert
van de Pilbara Craton, van 3,5 miljard
jaar oud. De door een Frans onderzoeksteam gevonden structuren hebben een
bijzondere zandlopervorm en bevinden
zich naast kleine cellen. “Deze structuren en cellen lijken in niets op moderne
micro-organismen. Heel uniek”, vertelt
Van Zuilen, die de bewijzen van echtheid overtuigender vindt dan die van
de Apex Chert-microfossielen. “Vooral
omdat geologen hebben vastgesteld dat
je hier het effect van hydrothermale
vloeistoffen voor het grootste gedeelte
kunt uitsluiten.”

Voorouder LUCA

Hoewel microfossielen tastbaar zijn
en daardoor erg tot de verbeelding
spreken, is er dus nog altijd veel controverse rondom de echtheid van de
verscheidene kandidaat-fossielen. En
het vroegste organisme op aarde is er
niet mee te vinden; rotsen van meer dan
4 miljard jaar oud bestaan niet meer.
Toch is er een manier om naar deze
laatste universele voorouder van alle
organismen, LUCA (last universal common ancester), te kijken. Namelijk met
behulp van de fylogenetica. “Daarbij
kijk je naar de verwantschappen tussen
organismen op genetisch niveau”, zegt
Thijs Ettema, evolutionair microbioloog
aan Wageningen UR. “We lijken op genoomniveau bijvoorbeeld meer op onze
verre neef de chimpansee dan op een
kastanjeboom. En dus staan we op de
genetische stamboom verder af van de
kastanjeboom dan van de chimpansee.
Je vergelijkt heel veel genetische data

Cyanobacteriën produceerden door
hun fotosynthese 2,4 miljard jaar
geleden zuurstof, wat belangrijk was
voor het ontstaan van complex leven.

van heel veel verschillende organismen
en dan reconstrueer je op basis daarvan
een tree of life die helemaal teruggaat tot
aan LUCA.”
Ook dit type onderzoek kent enkele
kanttekeningen, zoals het groter worden van de onzekerheidsmarges naarmate je verder teruggaat in de tijd. Toch
worden aan de hand van fylogenetica eigenschappen toegeschreven aan LUCA.
Een studie van de Universiteit van
Düsseldorf in 2016 claimt dat LUCA in
warmwaterbronnen leefde en waterstof
als energiebron gebruikte. “Verder lijkt
het erop dat hij een ‘translatiemachine’
had om de code uit zijn DNA af te lezen
en om te zetten in eiwitten”, zegt Ettema. “In de komende jaren zullen er nog
heel wat vervolgstudies plaatsvinden.”
Volgens een tweede onderzoek, van
de Universiteit van Bristol, zou LUCA
mogelijk al rond 4,5 miljard jaar geleden
hebben geleefd; veel eerder dan enig
momenteel geaccepteerd oudste fossiel suggereert. Ook wijzen die onderzoeksresultaten erop dat LUCA het Late
Heavy Bombardment heeft overleefd, de
periode waarin de aarde flink te kampen
had met meteorietinslagen. Van Zuilen
gelooft zeker dat dit kan. “Er waren wel
veel van die inslagen, maar ook periodes
waarin het rustiger was en het leven
zich kon herstellen.”

Daarna stierven tijdens de Great
Oxygenation Event en de Snowball
Earth veel microben, maar dat gaf
andere microben juist een kans.

Microbiële fossielen van
3,22 miljard jaar oud in ZuidAfrika zijn mogelijk het oudste
bewijs van leven op het land.

n De laatste universele gemeen-

schappelijke voorouder (LUCA), waar
al het leven van afstamt, leefde
waarschijnlijk tussen 3,5 en 4 miljard jaar geleden bij white smokers.
Waterstof uit deze warmwaterbronnen gebruikte hij als energiebron.

De verdere evolutie van LUCA resulteerde op een bepaald moment in een
splitsing in de stamboom van het leven:
die tussen bacteriën en archaea. Beide
zijn prokaryoten – simpele eencelligen
zonder celkern – maar ze hebben subtiele verschillen in de manier waarop
ze hun cel opbouwen. Ze beschikken
bijvoorbeeld over andere vetzuren in
hun celmembraan. En het waren de archaea die de grote sprong naar complex
leven maakten: een van hen ontwikkelde zich tijdens de ‘zwarte doos van
het leven’ tot eukaryoot – wat mensen,
dieren en planten ook zijn. Een eukaryote cel is volgepropt met celorganellen
en onderdelen als mitrochondriën (de
energiecentrales van de cel), het endoplasmatisch reticulum (een transportsysteem voor eiwitten), diverse blaasjes
en een celkern voor het DNA.
Het archaeon in kwestie, ook wel de
laatste gemeenschappelijke voorouder
van de eukaryoten (last eukaryotic
common ancestor of LECA) genoemd,
behoorde hoogstwaarschijnlijk tot de
zogenoemde Asgard-archaea. Deze
bijzondere groep is genoemd naar het
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Heet kasteel

rijk van de Noorse goden. Het verhaal
over de ontdekking van die groep archaea begon in 2015, toen Ettema en zijn
onderzoeksteam van Noorse collega’s
monsters kregen die in de diepzee
waren verzameld rondom het Kasteel
van Loki, een hete bron in de Atlantische Oceaan tussen Groenland en
Noorwegen. “We isoleerden al het DNA
uit de bodemmonsters en analyseerden

de DNA-volgordes van wel honderden verschillende microben. Dankzij
geavanceerde computertechnieken
konden we vervolgens de genomen van
al die organismen reconstrueren”, zegt
Ettema.
Eén groep micro-organismen viel
Ettema en zijn collega’s direct op.
“De Loki-archaea, zoals we ze
noemden, bleken een opvallend
11/2019
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Loki-archaea hebben een
verdubbelingstijd van drie
weken en zijn dus moeilijk
te kweken in het lab.

Door het opnemen van fotosynthetiserende oermicroben door archaea ontstonden mogelijk de bladgroenkorrels van
planten, waarin fotosynthese plaatsvindt.

Het vermogen van organismen om te
bewegen ontwikkelde zich mogelijk al 2,1
miljard jaar geleden, zo lijken minuscule
tunneltjes in Gabon (Afrika) aan te duiden.

Samen sterk
zuurstofverbruikende
bacterie

mitochondriën

cyanobacteriën

chloroplasten

plantencel

prokaryoot

dierlijke cel
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Bij endosymbiose wordt
een kleine microbe
‘opgeslokt’ door een
grotere cel. De kleine cel
functioneert vervolgens
binnenin de cel. Deze
illustratie laat zien hoe
het opnemen van aerobe
bacteriën (a) en mitochondriën (een soort
energiecentrales; b) uiteindelijk een dierlijke
cel vormt. Door cyanobacteriën (c) op te slokken, die vervolgens als
chloroplasten (bladgroenkorrels; d) functioneerden, ontstonden de
plantencellen.

Lang bleek het onmogelijk om deze microben in
het lab te kweken, maar afgelopen zomer kregen
Japanse onderzoekers het toch voor elkaar
groot aantal genen gemeen te
hebben met eukaryoten. Het gaat
dan bijvoorbeeld om genen die betrokken zijn bij het vervormen van het
celmembraan en het transporteren van
blaasjes vol eiwitten.” In latere studies
vond Ettema verwanten van de Loki’s,
die eveneens eukaryote genen bezitten. Tezamen vormen deze microben
de Asgard-archaea. “Er was al eerder
het vermoeden dat wij, de eukaryoten,
allemaal afstammen van archaea, maar
deze vondst onderstreept dat nog eens
goed.”
De ontdekking van Ettema ging als een
wervelwind door de wetenschappelijke

gemeenschap. In plaats van de tot dan
voorgestelde drie domeinen, waarbij
bacteriën, archaea én eukaryoten allemaal van LUCA afstammen, zouden
er twee domeinen zijn. De eukaryoten
stammen dan rechtstreeks af van de
Asgard-archaea.

Trage microben

Maar het drie-domeinenkamp was het
er niet mee eens en begon tegenvuur
te bieden. Zo beweerde een voorstander van het drie-domeinensysteem
dat de resultaten van Ettema’s studies
te verklaren waren door besmetting.
Er zouden bijvoorbeeld per ongeluk

Blufgids
Metamorfose: het proces waarbij gesteente grote druk en hoge temperaturen doorstaat, waardoor er kristallen
gaan groeien.
Prokaryoot: eenvoudige cel, zonder
celkern.
Eukaryoot: complexe cel, met celkern
en celorganellen.
Endosymbiose: het proces waarbij een
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gastheercel een andere cel opneemt,
waarna die laatste een functie krijgt
binnenin de gastheercel.
LUCA: last universal common ancestor,
laatste universele gemeenschappelijke
voorouder van het leven op aarde.
LECA: last eukaryotic common ancestor,
laatste gemeenschappelijke voorouder
van de eukaryoten.

eukaryote genen in de monsters terecht
zijn gekomen. “Inmiddels is wel duidelijk
dat van besmetting geen sprake kan
zijn, want er is Asgard-DNA gevonden
in alle uithoeken van de wereld, onder
verschillende omstandigheden en ook
nog eens door verschillende labs. Over
de interpretatie van data kun je altijd discussiëren, maar veel onderzoeksgroepen
zijn onafhankelijk van ons tot dezelfde
conclusies gekomen”, zegt Ettema.
Wellicht dat de criticasters overtuigd
worden wanneer de Asgard-archaea in
levenden lijve kunnen worden bestudeerd en vergeleken met eukaryoten.
Lang bleek het onmogelijk om deze
microben in het lab te kweken, omdat
ze zo zeldzaam zijn en traag groeien.
Maar afgelopen zomer gingen Japanse
onderzoekers met de eer strijken. In een
project dat maar liefst twaalf jaar duurde,
hebben ze de eerste foto’s kunnen maken
van, en analyses kunnen doen op échte,
levende Loki-archaea. “Een geweldige
ontwikkeling”, zegt Ettema enthousiast.
“De truc was dat je Loki niet in zijn eentje
moet laten groeien, maar samen met een
andere archaeon of bacterie. Dat werkt
als volgt. Loki eet aminozuren op, waarbij waterstof ontstaat. Die waterstof remt
de groei van Loki. Maar als de waterstof

De vetmoleculen in het eukaryotische celmembraan lijken meer
op die van bacteriën dan die van
archaea.

Het oudste dierlijke fossiel, Dickinsonia
(uit een klif boven de Witte Zee in Rusland),
is een drijvend ‘plakkaat’ dat 558 miljoen
jaar geleden over de zeebodem schoof.

VERISIMILUS/CC BY 2.5

Choanoflagellaten, eencelligen met
een staart, zullen volgens genetisch
onderzoek in de nabije toekomst de
sprong naar meercelligheid maken.

wordt weggevangen door een archaeon
of bacterie, kan hij wél verder groeien.”
Deze vorm van samenwerking of
symbiose illustreert mogelijk ook de
wijze waarop LECA in het Precambrium
evolueerde tot eukaryoot. Ettema: “Het
idee is dat er op een bepaald moment
een intieme relatie ontstond tussen
twee cellen, waarbij het archaeon de
symbiont eerst ‘omarmde’ en deze tot
slot opnam. Dit proces heet endosymbiose.” Een voorbeeld van zo’n symbiont
is een bacterie die zich had gespecialiseerd in een efficiënte energiehuishouding. Door de opname werd de bacterie
een mitochondrium, de energiecentrale
van de eukaryoot. Dat endosymbiose
heeft plaatsgevonden, is wel zeker,
maar er is nog veel debat gaande over de
details. “We weten nog niet precies wat
de drijfveer was voor de interactie tussen het archaeon en de symbiont”, zegt
Ettema. “Ook is het precieze tijdstip van
de overgang onduidelijk; we denken nu
dat de eukaryote cel ergens tussen de
2,5 en 1,5 miljard jaar geleden ontstond.”

Cruciale overgang

Nadat de eukaryote cel eenmaal ten
tonele verscheen, was er nog een stap
te gaan: de overgang van eencellig naar

Een van de
eerste dieren
op aarde was
Dickinsonia, een
over de zeebodem schuifelend
‘plakkaat’. Samen
met andere ediacaren vormden ze
rond 600 miljoen
jaar geleden de
opmaat naar de
Cambrische explosie.

meercellig. Een multicellulair organisme zijn biedt veel voordelen, zoals efficiënter kunnen eten (door te bewegen
en prooien na te jagen) en beschermd
zijn door gewoonweg groter te zijn. Het
is dan ook niet verwonderlijk dat deze
horde tijdens de evolutie meermaals is
genomen. Schimmels staan er bijvoorbeeld om bekend dat ze diverse keren
de stap hebben gezet van eencellig naar
meercellig. Ook zijn er verscheidene
sluimerende genen gevonden in een
aantal eencelligen die nodig zijn voor
een meercellig bestaan. Misschien dat
ook zij de stap in de toekomst nog gaan
zetten. Het is tenslotte ook mogelijk om
gistcellen in het lab binnen enkele honderden generaties te laten samenklitten
tot een soort multicellulair organisme.

Na het ontstaan van de meercelligen
begon de opmaat naar de Cambrische
explosie. Van Zuilen schetst hoe dat
verliep. “In onder meer Congo en NoordCanada zien we 1 miljard jaar geleden
een enorme diversiteit in microfossielen
ontstaan. Vervolgens verschijnen rond
600 miljoen jaar geleden de ediacaren,
op kwallen lijkende beestjes. Kort daarna volgden de dieren die uit twee symmetrische delen bestaan (een linker- en
een rechterhelft). Uiteindelijk zie je een
‘explosie’ van fossielen in de zogeheten
Burgess Shale van de Rocky Mountains.” Kortom, de Cambrische explosie
was een feit. Maar dat kon allemaal niet
gebeuren zonder de spannende ontwikkelingen in de mysterieuze black box of
life van de periode ervoor. ■
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