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Eerste woorden 
Overbevolking is een belangrijke oorzaak van de meeste problemen in de wereld. Of het nu 

om een tekort aan voedsel, drinkwater of energie gaat, ieder land in de wereld heeft ermee te 

maken of zal ermee te maken krijgen.  

Mede dankzij invoer van goederen uit andere landen kan een land zijn niveau van welvaart 

nog steeds handhaven. Dat kan echter niet onbeperkt doorgaan. Immers het aantal inwoners 

per land stijgt. Het aantal wereldburgers dreigt de komende decennia naar acht tot tien 

miljard te klimmen. De kans is groot dat steeds meer landen hun eigen producten zelf nodig 

zullen hebben. 

De Aarde kan nu eenmaal maar voor vier miljard mensen een kwaliteit van leven bieden op 

het niveau van de Europese Unie. Met acht à tien miljard mensen zal de welvaart per persoon 

op wereldschaal dalen tot dat van een arme boer die nauwelijks in zijn eigen voedsel kan 

voorzien en geen welvaart kent. We zullen dus alles eerlijk moeten delen om geen ruzie of 

oorlog te krijgen. Bron: overpopulationawareness.org.   
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Inleiding  
 

Het is winter in Nederland. Er steekt een felle, koude oostenwind die koude lucht meevoert 

van de ijskap in het noordoosten. 's Nachts daalt de temperatuur tot min 30. Door de felle 

koude ontstaan er krimpscheuren in de grond, die soms met een luide knal openspringen. 

Over de kale vlakte stuift zand en sneeuw; het oppervlak bestaat uit een laagje stenen die 

door het stuivende zand gepolijst worden, op ander plekken liggen lage duinen. Daartussen 

een netwerk van krimpscheuren. Op wat mossen, gras en een enkele poolwilg na is er geen 

begroeiing. Zelfs de mammoetjagers komen hier niet. 

Zo zag Nederland er zo'n eenentwintigduizend jaar geleden uit tijdens het koudste deel van de 

laatste ijstijd.  Een grimmig beeld. Maar dit gold alleen voor de meest extreme kou. Er waren 

ook warmere perioden met een uitbundig bloeiende steppe-tundra en kuddes mammoeten, 

en zelfs bossen. 

Het leven op Aarde is een prachtig iets, maar het is ook vergankelijk. De Aarde heeft ons een 

prachtige plek gegeven, waarop we leven en toch bestaat er een kans dat binnen niet 

afzienbare tijd het leven op Aarde ophoudt te bestaan. Er zijn enkele gebeurtenissen die ervoor 

kunnen zorgen dat het leven zoals wij dat kennen ernstig in gevaar wordt gebracht. En dat 

heeft dan niets te maken met dat het klimaat door ons eigen toedoen verandert. Grote 

gebeurtenissen kunnen wereldwijde invloed op ons leven hebben. Hoe kan het leven op Aarde 

vergaan en welke gebeurtenissen leiden tot het einde van de wereld? 

Pakweg  iedere achthonderdduizend jaar bestaat de kans dat het magnetisme van de Aarde 

verandert. Dit wordt veroorzaakt door een niet stabiele stroming van de aardkern, waardoor 

van tijd tot tijd het magnetisme kan veranderen. Het is echter niet duidelijk of het onverwachts 

zal gebeuren of niet. Sinds 1830 worden al metingen verricht aangaande de sterkte van het 

magnetisch veld gedaan. En sindsdien is de kracht al vijftien procent geleidelijk aan 

afgenomen. Eveneens zijn er aanwijzingen dat plaatselijk de kernmantelstroming van richting 

verandert. Dit suggereert dat er mogelijk een wisseling van magnetisme op komst is. Probleem 

daarbij is hoe snel het magnetisme verandert. Als tijdens de magnetische wisseling het 

magnetisme uitvalt, dan wordt de Aarde tijdelijk niet meer beschermd tegen de invloed van 

de zon, waardoor we langdurig bloot komen te staan aan hoge concentraties straling en kan 

het einde van de wereld betekenen. 

Een wezenlijke bedreiging voor de wereld is de supervulkaan, zoals die onder het Yellowstone 

park in Amerika is gelegen. Er is aangetoond dat 640.000 jaar, 1.300.000 jaar en 2.000.000 

jaar geleden de supervulkaan is geëxplodeerd. De tijd tussen de verschillende uitbarstingen 

is dus afgenomen van 700.000 jaar naar 660.000 jaar. Er valt dus aan te nemen dat we 

inmiddels op de vooravond van een mega-explosie zijn aangekomen. Dat zeggende is er 

bovendien gebleken dat het Yellowstone park inmiddels geleidelijk aan opzwelt en daarmee 

potentieel een uitbarsting op handen is. Komt het tot een uitbarsting dan komt er dermate 

veel as in de lucht, waardoor zonlicht de Aarde voor decennia in veel mindere mate kan 

bereiken. Daarnaast zorgt de tijdelijke hitte toename ervoor dat zuurstof lastig in te ademen 

valt, waarnaast eveneens vele schadelijke dampen vrijkomen. Nadat de materie afkoelt, breekt 

er een nieuwe ijstijd aan. 
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We horen het zo af en toe weleens op de televisie. Tussen de Maan  en Aarde is een kleine 
asteroïde door gevlogen. Op kosmologische afstand is dat te vergelijken dat een mug langs uw 
oor vliegt. Ja, dicht bij dus. Wat nu als een komeet of asteroïde van een groter formaat voorbij 
komt? Het zal niet de eerste en laatste keer zijn dat de Aarde wordt getroffen door aanzienlijke 
ruimtestenen. De gevolgen zullen desastreus zijn: 
 

• Razendsnelle tsunami’s indien de asteroïde in de oceaan komt; 
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• enorme schokgolven die door de kern van de Aarde passeren, waardoor overal 
vulkaanuitbarstingen worden getriggerd; 

• enorme hitte golven die over de Aarde zullen verplaatsen en daarmee een verschroeiend 
effect zullen hebben; 

• enzovoorts. 
 

De gevolgen zijn niet te overzien. Let wel, ook de dinosauriërs zijn uitgestorven doordat de 

Aarde door een komeet is getroffen. 

Een ding dat zeker is, is dat de Zon op het einde van zijn leeftijd gaat exploderen. Voordat de 

Zon explodeert, neemt de straal van de Zon enorme proporties aan, waardoor het leven op 

Aarde al uitgesloten kan zijn. Explodeert de Zon dan wordt alles op Aarde weggevaagd en 

dat is zeker het einde van de wereld. Dan is het de vraag of er iets van de massa van de 

Aarde overblijft. Gelukkig voor ons duurt het nog een paar miljard jaar voordat de Zon de 

brui eraan geeft. Bron: wetenschap.info.nl.  

 

In het begin  
De aarde is één van de negen planeten van ons zonnestelsel. Alle planeten bestaan 

hoofdzakelijk uit vaste stoffen. Dat is één van de verschillen tussen een ster en een planeet. 

Een ster is een grote gloeiende gasbol. 

Een planeet straalt zelf geen licht uit. Net als alle andere planeten ontvangt de aarde licht en 

warmte van de zon. Wel kaatst een planeet zonlicht terug.  Daarom kunnen wij 's avonds vaak 

de maan en de planeten aan de hemel zien staan. Als je in een donkere kamer een voorwerp 

met een zaklantaarn verlicht, zie je dat voorwerp. Dat voorwerp geeft zelf geen licht, maar 

kaatst alleen het licht van je zaklantaarn terug. 

Om de aarde heen zit een dikke luchtlaag. Deze luchtlaag noemen we de dampkring of 

atmosfeer. De dampkring bestaat voornamelijk uit stikstof en zuurstof. De zuurstof hebben 

we nodig om te leven. 

Onze dampkring is ook om andere redenen erg belangrijk. Ze verspreidt de warmte en het 

licht die we van de zon ontvangen. Daarom wordt het op aarde nooit zo erg warm als op de 

maan. De as van de aarde is een denkbeeldige lijn die van de zuidpool van de aarde door het 

middelpunt naar de noordpool loopt. De aardas staat ten opzichte van de zon een beetje 

schuin. Dat is erg belangrijk, want hierdoor ontstaan de seizoenen. 

We hebben geleerd dat de zon altijd opkomt in het oosten en ondergaat in het westen. Dat is 

niet helemaal juist. Alleen bij het begin van de lente en het begin van de herfst komt de zon 

precies in het oosten op en gaat zij precies in het westen onder. Bij het begin van de zomer 

komt de zon op in het noordoosten en gaat zij onder in het noordwesten. Bij het begin van de 

winter komt de zon in het zuidoosten op. Zij gaat dan onder in het zuidwesten. 

De aarde draait om zijn as. Om één keer helemaal rond te draaien heeft de aarde drieëntwintig 

uur, zesenvijftig minuten en vier seconden nodig.  

Eén dag duurt toch precies vierentwintig uur? Het verschil komt doordat de aarde niet alleen 

om zijn as draait maar ook om de zon. Na drieëntwintig uur, zesenvijftig minuten en vier 

seconden staan de sterren weer op dezelfde plaats aan de hemel. Die tijd noemen we daarom 

ook wel een sterredag. Soms kom je hiervoor de benaming siderische rotatieperiode tegen. 

Zoals gezegd staan de sterren na drieëntwintig uur, zesenvijftig minuten en vier seconden op 
dezelfde plaats aan de hemel. De zon echter nog niet. Doordat de aarde inmiddels ook een 
stukje verder in zijn baan om de zon is gekomen moeten we nog drie minuten en zesenvijftig 
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seconden wachten voordat de zon precies op dezelfde plaats staat. Het tijdsverloop van 
vierentwintig uur wordt ook wel één zonnedag genoemd. In precies één jaar draait de aarde 

eenmaal om de zon. 

De afstand tussen de aarde en de zon is niet altijd hetzelfde. Dat komt doordat de baan van 
de aarde geen mooie cirkel is. De cirkel is een beetje uitgerekt. Zo'n uitgerekte cirkel wordt 
een ellips genoemd. 

In de winter staat de aarde het dichtst bij de zon. Het punt waar de aarde dan staat noemen 
we het perihelium (peri betekent dichtbij, en helios betekent zon). Het perihelium is dus het 

punt in de baan van een planeet waar de afstand tot de zon het kleinst is. Het 
tegenovergestelde punt heet het aphelium (apo betekent veraf).  

Het aphelium is het punt waar de afstand tot de zon dus het grootst is. Dat de aarde juist in 
de winter het dichtst bij de zon staat verbaast je misschien. Toch is het echt waar. Maar de 
seizoenen ontstaan ook niet doordat de afstand aarde - zon niet altijd hetzelfde is. Zóveel 
scheelt dat ook niet. Nee, de seizoenen ontstaan door de schuine stand van de aardas, weet 
je nog wel? 

Als de aarde in het perihelium staat bedraagt de afstand tot de zon 147,1 miljoen kilometer 
(kleinste afstand). In het aphelium is de afstand 152,1 miljoen kilometer (grootste afstand). 

Het binnenste van de aarde noemen we de kern. Daar omheen ligt de mantel. In de kern is 
het erg heet. Waarschijnlijk wel drieduizend graden. De kern bestaat voornamelijk uit nikkel 
en ijzer. Er zijn ook nog wat andere metalen. Het binnenste deel van de kern is waarschijnlijk 
vast. Het buitenste deel is vloeibaar. 

In de mantel is het wat minder heet. Ongeveer tweeduizend graden. De mantel bestaat uit 
verschillende soorten gesteenten. Het allerbuitenste laagje van de aarde heet de korst. Deze 
is erg dun. Onder de diepste oceanen slechts vijf kilometer. Op andere plaatsen kan de dikte 
oplopen tot veertig kilometer. 

Een groot gedeelte van de korst is ontstaan door vulkanisme. Bij een vulkaanuitbarsting 
komt er vloeibaar gesteende uit de aarde. Dat noemen we magma. Het magma ontstaat in 

de mantel. Soms wordt het daar namelijk erg heet. Als het vloeibaar gesteente eenmaal uit 
de vulkaan is gestroomd, koelt het af. Het wordt dan een deel van de aardkorst. Op plaatsen 
waar de aardkorst erg dun is komen vaak aardbevingen voor. 

Deze ontstaan door plotselinge beweging van één of meerdere lagen van de aardkorst. Bij 
een aardverschuiving wordt een gedeelte van de aardkorst verplaatst. Zo'n aardverschuiving 
komt soms in bergachtige streken voor na zware regenval. Ook een aardbeving kan een 
aardverschuiving veroorzaken. Onder de aardkorst bevindt zich een wat steviger laag. 
Samen met de korst noemen we die laag de lithosfeer. 

De lithosfeer is geen doorlopende laag. Hij bestaat uit een paar hele grote stukken. Die heten 
de continentale platen. Deze platen drijven als het ware op de steenlaag eronder. Dat klinkt 

nogal gek, maar toch is het mogelijk. Die steenlaag onder de lithosfeer is namelijk een beetje 
‘kneedbaar’. Dat komt door de hoge druk en temperatuur. Die laag heet de asthenosfeer. 

Het is één van de buitenste delen van de aardmantel. Door het drijven van de continentale 
platen komt het, dat de werelddelen niet stil liggen op aarde. Ze verschuiven een beetje. Dat 
gaat maar heel langzaam. Je merkt er dan ook helemaal niets van! 

De aarde werkt als een hele grote magneet. Als je een kompas hebt, kun je dat goed zien. De 
naald van je kompas wijst in de richting van het noorden. 

Dat komt door de magnetische aantrekkingskracht van de aarde. Hoe is die grote 
aardmagneet nu ontstaan? Dat is erg moeilijk uit te leggen, maar in het kort komt het hier 
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op neer: De aarde draait om zijn as. Maar de binnenste kern van de aarde draait langzamer 
dan de mantel. Het metaal in de kern zorgt er nu voor, dat er elektrische stromen gaan 
lopen. Deze elektrische stromen wekken het magnetisme op. De naald van een kompas wijst 
niet precies naar het noorden, maar naar een punt ergens in het noorden van Canada. Dat 
punt heet de magnetische noordpool. 

Aan de andere kant van de aarde ligt net zo'n punt. Dat is natuurlijk de magnetische 
zuidpool . Doordat de aarde een magnetisch veld heeft, liggen er stralingsgordels om de 
planeet. We noemen die de Van Allen-gordels. Het zijn gebieden waar veel elektrisch geladen 

deeltjes voorkomen. 

De aarde is ongeveer even oud als de rest van het zonnestelsel. Waarschijnlijk zo'n vier 
miljard jaar. Kort na het ontstaan van de aarde was hij heel heet. Het binnenste was 
gesmolten. De metaalkern is ontstaan doordat de zware metalen naar beneden zakten. 

Door onder andere de vorming van gebergten en door vulkanisme werd het huidige oppervlak 
gevormd. Ook ontstond er een atmosfeer. Maar die zag er toen nog heel anders uit dan nu. 
Toen de aarde afkoelde, begon het te regenen. En niet zo'n beetje! Miljoenen jaren lang heeft 
het gegoten. Nog steeds bestaat bijna drie kwart van het aardoppervlak uit zeeën en oceanen. 
Die zijn toen ontstaan. Je hebt nu, héél in het kort, een theorie gelezen over de ontwikkeling 
van de aarde. Al weet niemand het zeker, toch denken de meeste geleerden dat het zo 
ongeveer wel geweest moet zijn. 

Er zijn ook theorieën over het ontstaan van leven op onze planeet. Eén daarvan is 
de evolutietheorie. In de oceanen zouden ongeveer drie miljard jaar geleden kleine levende 

wezentjes zijn ontstaan. Misschien door de inwerking van bijvoorbeeld de bliksem. Doordat 
die ééncellige wezentjes zuurstof afscheidden veranderde heel langzaam de atmosfeer. Een 
half miljard jaar geleden (dat is dus vijfhonderd miljoen jaar geleden) ontwikkelden deze 
wezentjes zich tot hogere diersoorten. 

Intussen waren er ook planten gegroeid. Van de dieren stierven sommige soorten uit. 
Niemand weet zeker hoe dat gekomen is. Andere dieren zouden zich verder ontwikkeld 
hebben. Nog maar vrij kort geleden verschenen de eerste holenmensen op het toneel. Nu is 
de mens de overheersende levensvorm op aarde. Veel dingen in de evolutietheorie zijn nog 
niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk zal de theorie nog wel aangepast moeten worden. 

De aarde is de enige planeet in het zonnestelsel waar leven op voorkomt. Dat maakt onze 
wereld tot een hele bijzondere planeet. Bron: sterrenkunde.nl.  
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De mens misbruikt de Aarde. 
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De oerknal 
Oerknal of big bang is de populaire benaming van de kosmologische theorie die op basis van 
de algemene relativiteitstheorie aannemelijk maakt dat 13,8 miljard jaar geleden het 
heelal ontstond uit een enorm heet punt (ca. 1028 K), met een bijna oneindig grote dichtheid, 
ofwel een singulariteit. Tegelijkertijd met de oerknal zouden ruimte en tijd zijn ontstaan. Het 
is wiskundig te formuleren hoe een driedimensionale ruimte ontstaat uit een punt, maar niet 
visueel voorstelbaar. Het beeld van een analoge tweedimensionale ruimte helpt echter: het 
oppervlak van een bol die opzwelt vanuit een punt. Dat oppervlak is gekromd, het heeft geen 
randen en het is eindig; eigenschappen die een driedimensionale ruimte ook kan hebben. Aan 
het beeld van een ballon die opgeblazen wordt, is de term inflatie ontleend. 

De theorie is onder meer gebaseerd op de waarneming van het voortdurend uitdijende heelal, 
in het bijzonder de roodverschuiving van de spectraallijnen en van licht van verre 
sterrenstelsels, het dopplereffect, en de waargenomen hoeveelheid helium die gevormd is 
voordat er sterren waren. De algemene relativiteitstheorie is op dit punt echter nog niet 
volledig, aangezien het idee van een oneindig grote dichtheid strijdig is met de fundamentele 
wetten van de natuurkunde. 

Grondlegger van de oerknaltheorie is de Leuvense hoogleraar en priester dr. Georges Lemaitre. 
De term 'big bang' werd voor het eerst door Fred Hoyke in 1950 gebruikt als een denigrerende 
aanduiding om zijn afkeer van de theorie tot uitdrukking te brengen. Hoyle was zelf 
voorstander van het concurrerende maar thans verlaten steady-statemodel.. 

Extrapolatie van de uitbreiding van het universum terug in de tijd met behulp van de 
algemene relativiteitstheorie leidt tot een oneindige dichtheid en temperatuur op een eindig 
punt in het verleden. Deze singulariteit is strijdig met de algemene relativiteitstheorie. Er 
wordt veel gediscussieerd over tot hoe dicht we bij de singulariteit kunnen extrapoleren, maar 
zeker niet dichterbij dan het einde van het planck-tijdperk, ongeveer 10−43 seconde na het 
ontstaan van het universum (plancktijd). Deze singulariteit wordt soms de ‘big bang’ genoemd, 
maar de term kan ook verwijzen naar de vroege hete, dichte fase zelf, die kan worden gezien 
als de ‘geboorte’ van het universum. Gebaseerd op metingen van de uitbreiding van Type la 
supernova’s, metingen van temperatuurfluctuaties in de kosmische achterstraling en 
metingen van de correlatiefunctie van melkwegen, heeft het universum een berekende leeftijd 
van 13,772 ± 0,059 miljard jaar. De overeenkomst van deze drie onafhankelijke metingen 
moedigt sterk het standaardmodel van de oerknal (Lambda-CDM-model, Lambda-Cold Dark 
Matter-model) aan dat in detail de inhoud van het universum beschrijft. In 2013 corrigeerden 
nieuwe data van de ruimtetelescoop Planck deze leeftijd tot 13,798 ± 0,037 miljard jaar. 

De eerste fasen van de oerknal zijn onderwerp van vele speculaties. In de meest voorkomende 
modellen was het universum gevuld met een enorm hoge energiedichtheid en enorme 
temperaturen en druk. Het was isotroop gevuld met homogene reacties.  

Een materiaal wordt isotroop genoemd als de materiaaleigenschappen niet van de richting 
afhangen. Als de eigenschappen wel van de richting afhangen, heet dat anisotroop. 

Het breidde zich erg snel uit en koelde snel af. Ongeveer 10−37 seconde in de uitbreiding, 
veroorzaakte een faseovergang een kosmische inflatie, waarbij het universum 
exponentieel groeide. Nadat de inflatie ophield, bestond het universum uit zowel quark-
gluconplasma als andere elementaire deeltjes. De temperaturen werden zo hoog dat de 
willekeurige bewegingen van deeltjes een relativistische snelheid bereikten, en deeltje-
antideeltjeparen van allerlei soorten deeltjes continu werden gemaakt en vernietigd in 
botsingen. Op een bepaald moment kwam er een onbekende reactie genaamd baryogenese, 
die een asymmetrie veroorzaakte in het baryongetal, wat leidde tot een kleine overmaat van 
quarks en leptonen tegenover antiquarks en antileptonen - geordend als één overmatig deeltje 
per dertig miljoen. Dit leidde tot de dominantie van materie over antimaterie in het huidige 
universum.  

In de kosmologie is baryogenese de algemene term voor hypothetische fysieke processen die 
een asymmetrie veroorzaken tussen baryonen en anti-baryonen in het heel vroege heelal die 
resulteerden in de materie die tegenwoordig deel uitmaakt van het heelal 
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Vervolgens veroorzaakten de afnemende temperatuur en afnemende dichtheid een verbreking 
van symmetrie, waardoor via faseovergangen de fundamentele natuurkrachten en de 
parameters van elementaire deeltjes hun huidige vorm aannamen. Na 10−11 seconde zijn de 
gebeurtenissen minder speculatief, omdat de omstandigheden kunnen worden nagebootst in 
experimenten met deeltjesversnellers. Na ongeveer 10−6 seconde combineerden quarks en 
gluonen zich om baryonen te vormen zoals protonen en neutronen. Een kleine overmaat van 
quarks tegenover antiquarks leidde tot een kleine overmaat van baryonen tegenover 
antibaryonen. Toen de temperatuur niet langer hoog genoeg was voor het aanmaken van 
nieuwe proton-antiprotonparen (hetzelfde geldt voor neutronen-antineutronen), volgde er 
meteen een massa-annihilatie, die slechts één op de tien van de originele protonen en 
neutronen overliet, en geen van hun antideeltjes. Een soortgelijk proces vond plaats na 
ongeveer één seconde voor elektronen en positronen. Na deze annihilaties, bewogen de 
overgebleven protonen, neutronen en elektronen niet meer op een relativistische snelheid en 
de energiedichtheid van het universum werd gedomineerd door fotonen (met een kleine groep 
van neutrinos). 

Een gluon is een elementair deeltje dat verantwoordelijk is voor het overbrengen van de sterke 
kernkracht. Het woord komt van het Engelse woord glue, dat lijm betekent. Zonder de sterke 
kernkracht zouden de positief geladen protonen in de atoomkern door hun onderlinge 
elektrische afstoting uit elkaar vliegen. 

Een paar minuten in de uitbreiding, toen de temperatuur ongeveer een miljard kelvin was en 
de dichtheid ongeveer zo groot was als de aardse atmosfeer op zeeniveau, versmolten 
neutronen met protonen om deuterium- en helium-atoomkernen te vormen in een proces 
genaamd oerknal-nucleosynthese  De meeste protonen bleven ongepaard als waterstof-
atoomkernen. Naarmate het universum afkoelde, begon de energiedichtheid van de 
rustmassa van de materie de straling gravitationeel (gravitatie is zwaartekracht) te domineren. 
Na ongeveer driehonderdnegenenzeventig duizend jaar bonden de elektronen zich aan de 
atoomkernen en vormden de eerste atomen (meest waterstof). Als gevolg hiervan werd de 
ruimte doorzichtig en ontkoppelde de straling zich van materie en ging grotendeels 
ongehinderd verder door de ruimte. Deze straling staat bekend als de kosmische 
achtergrondstraling. 

Over een lange periode kwam in de zeer egaal verspreide materie, een gravitationeel 
sneeuwbaleffect op gang door zeer kleine dichtheidsvariaties, en langzaam leidde dit tot de 
structuren van gaswolken, die verder uitkristalliseerden tot sterren, sterrenstelsels en andere 
astronomische structuren die we vandaag de dag kunnen observeren. De details van dit 
proces hebben een relatie met de nog niet begrepen donkere materie. Naast de zichtbare 
baryonische materie zijn er drie kandidaten voor donkere materie: koude donkere materie, 
warme donkere materie en hete donkere materie. De beste metingen beschikbaar (van WMAP) 
laten zien dat de data goed passen in de theorie van een Lambda-CDM-model waarin er wordt 
verondersteld dat donkere materie koud is (warme donkere materie wordt uitgesloten door 
vroege reionisatie ), en er wordt geschat dat de materie/energie in het universum voor zo’n 
drieëntwintig procent hieruit bestaat, terwijl dit bij baryonische materie maar 4,6% is. In een 
‘uitgebreid model’ dat hete donkere materie bevat in de vorm van neutrino's, wordt de 
‘natuurkundige baryondichtheid’ Ωbh2 geschat op ongeveer 0,023 (dit is anders dan de 
'baryondichtheid' Ωb uitgedrukt als een fractie van de totale materie-/energiedichtheid, zoals 
boven beschreven 0,046), en de toebehorende koude donkere materie dichtheid Ωch2 is 
ongeveer 0,11, de toebehorende neutrinodichtheid Ωvh2 wordt geschat op minder dan 0,0062. 

Baryonen verschillen van mesonen die bestaan uit een quark en een antiquark. 
De baryonen en de mesonen vormen samen de familie van de hadronen, de verzameling van 
deeltjes die uit quarks bestaan Quarks zijn elementaire deeltjes, subatomaire deeltjes die de 

bouwstenen vormen van hadronen.. 

Onafhankelijke lijnen van bewijzen van Type Ia-supernova's en de CMB impliceren dat het 
universum van vandaag wordt gedomineerd door een mysterieuze vorm van energie, die 
bekendstaat als donkere energie, die waarschijnlijk heel de ruimte doordringt. Observaties 
suggereren dat vierenzeventig procent van de totale energiedichtheid van het hedendaagse 
universum in deze vorm voorkomt. Toen het universum erg jong was, was het mogelijk 
doordrenkt met donkere energie, maar met minder ruimte en alles dichter op elkaar, had de 
zwaartekracht de overhand, en brak het langzaam de uitbreiding af. Maar uiteindelijk, na tal 
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van miljarden jaren van uitbreiding, veroorzaakte de groeiende overvloed van donkere energie 
de uitbreiding van het universum om langzaamaan te versnellen. Donkere energie in zijn 
simpelste formulering neemt de vorm aan van de kosmologische constante term in Einsteins 
vergelijkingen van algemene relativiteit, maar zijn samenstelling en mechanisme zijn 
onbekend en, meer algemeen, de details van zijn toestandsvergelijking (kosmologie) en relatie 
met het standaardmodel van de deeltjesfysica blijven continu onderzocht worden, zowel door 
observaties als theoretisch. 

De hele kosmische evolutie na het inflatietijdperk kan strikt genomen worden beschreven door 
het Lambda-CDM-model, dat de onafhankelijke kaders van kwantum mechanica en Einsteins 
algemene relativiteit gebruikt. Zoals boven wordt beschreven, bestaat er geen goed 
onderbouwd model die de gebeurtenissen beschrijft tot ongeveer 10−15 seconde. Klaarblijkelijk 
is er een nieuwe verenigde theorie van kwantumzwaartekracht nodig om deze barrière te 
doorbreken. Het begrijpen van deze vroege fasen in de geschiedenis van het universum is 
momenteel een van de grootste onopgeloste problemen in de natuurkunde. 

Voordat de theorie van de big bang werd geformuleerd, ging men uit van een statisch heelal: 
een heelal dat er altijd al was en altijd zal zijn. Uit de zwaartekracht van Newton volgt echter 
dat zo'n heelal zou instorten. Newton onderkende dat probleem, maar poogde dat in een 
briefwisseling met Richard Bentley te redden door te stellen dat, als de materie gelijkmatig in 
een oneindige ruimte verdeeld was, er geen middelpunt zou zijn waar de materie naartoe zou 
vallen. 

Einstein ging ook uit van een statisch heelal, maar uit zijn algemene relativiteitstheorie bleek 
onomstotelijk dat het heelal moest uitdijen of ineenstorten. Hij postuleerde toen 
de kosmologische constante om die ineenstorting tegen te gaan. De Nederlandse 
astronoom Willem de Sitter kwam met een ander model van het heelal en voorspelde in 1918 
aan de hand daarvan een roodverschuiving die evenredig was met de afstand. Het theoretische 
model van De Sitter bevatte geen materie, maar dijde wel uit. Het idee van De Sitter is 
tegenwoordig weer actueel in de  inflatietheorie van de oerknal. Onafhankelijk van De Sitter 
vond Alexander Friedmann oplossingen voor de vergelijkingen van de algemene relativiteit, 
die een uitdijend heelal beschreven. Voortbordurend op het heelal van De Sitter, publiceerde 
ook de Belgische rooms-katholiek priester Georges Lemaitre oplossingen voor een dynamisch 
heelal. Men vermoedde dat er vóór de oerknal helemaal niets was, zelfs geen tijd, zodat men 
niet eens van 'vóór de oerknal' kan spreken. 

De eerste die ontdekte dat het licht van sommige sterrenstelsels een roodverschuiving 
vertoonde, waaruit bleek dat ze van ons af bewogen (het dopplereffect), was William Huggins. 
Edwin Hubble was echter degene die samen met Milton Humason een rechtlijnig verband 
tussen de roodverschuiving van verre melkwegstelsels en hun afstand berekende. Dit verband 
staat thans bekend als de wet van Hubble (met de naar hem vernoemde hubbleconstante). 

Aan het begin van de twintigste eeuw begon men met het meten van de spectra 
van sterrenstelsels. Hierbij merkte men: 

• slechts enkele dichtbijgelegen stelsels, zoals de Andromedanevel, hebben 
een blauwverschuiving en bewegen dus naar ons toe. 

• alle andere sterrenstelsels hadden een roodverschuiving. 

• de roodverschuiving neemt toe naarmate het stelsel verder weg staat. Deze vaststelling 
werd door Edwin Hubble beschreven in een artikel dat in 1929 werd gepubliceerd. Met de 
wet van Hubble-Lemaitre kunnen de snelheden berekend worden waarmee sterrenstelsels 
zich van een aardse waarnemer verwijderen ten gevolge van de uitdijing van het heelal. 

Dit was aanleiding voor de hypothese dat er een oerknal is geweest. In het verre verleden 
hebben de sterrenstelsels dus niet alleen dichter bij elkaar gelegen, maar bovendien is de 
uitdijing begonnen met een oerknal. Aan het begin van de oerknal was het hele heelal 
geconcentreerd in een enkel punt met oneindige dichtheid. Dit punt noemt men een 
singulariteit. De eerste theorie van het heelal dat met een geweldige explosie uit een oeratoom 
moet zijn ontstaan, werd in 1931 geformuleerd door Lemaitre. Lemaître kwam ook tot een 
bijna juiste schatting van het moment waarop het heelal zou zijn ontstaan: ongeveer vijftien 
miljard jaar geleden. 
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Onderzoek met de  Wilkinson Microwave Anistropy Probe heeft de leeftijd van het heelal met 
een onnauwkeurigheid van één procent op 13,7 miljard jaar weten te bepalen. 

In 1948 werd de hete oerknaltheorie door George Garnow samen met Ralph 

Alpher geformuleerd. De theorie beschrijft hoe het heelal is ontstaan uit een immens heet en 
extreem klein puntvormig begin (singulariteit). 

De theorie beschrijft verder nauwkeurig welke chemische elementen na één seconde, toen het 
heelal nog een temperatuur had van tien miljard kelvin, werden gevormd en in welke 
verhoudingen. De elementen die tijdens de oerknal werden gevormd zijn waterstof, helium en 
lithium, nauwkeuriger gezegd de isotopen waterstof, deuterium, tritium, helium-3, helium-4 
en lithium-7. De theorie voorspelde dat de gewichtsverhouding helium en waterstof 1:3 zou 
zijn, heel dicht bij de huidige waargenomen samenstelling. 

Gamov had een vriend, de natuurkundige Hans Belle, gevraagd om zijn naam ook aan het 
artikel te verbinden (hoewel hij hieraan niet had meegewerkt) omdat de namen Alpher, Bethe 
en Gamov ongeveer hetzelfde klinken als alfa, bèta en gamma, de eerste drie letters van het 
Griekse alfabet. Sindsdien staat dit artikel dan ook bekend als het Alpher-Bethe-Gamov-
artikel of alfa-bèta-gamma-artikel. 

Gamov en zijn medewerkers Alpher en Robert Herman voorspelden verder dat de straling van 
de oerknal nu nog aanwezig zou moeten zijn en een temperatuur zou moeten hebben van 
ongeveer 3 K. Dezekosmische achtergrondstraling werd door Arno Allan Penzias en Robert 
Woodrow Wilson in 1964 per ongeluk ontdekt. Penzias en Wilson trachtten in 1964 een 
nieuwe ontvanger werkklaar te maken, maar werden daarbij gehinderd door een irritante ruis: 
de kosmische achtergrondstraling. Penzias en Wilson dachten echter dat het aan de vogelpoep 
in de ontvanger lag en hadden nog volstrekt niet door dat zij de straling hadden gevonden die 
enkele kilometers verderop aan de Princeton universiteit door Robert Dicke en zijn team met 
alle mogelijke middelen werd gezocht. In 1964 publiceerde Nature dan ook twee artikelen: een 

van Penzias en Wilson die de ontdekking beschrijven en een ander artikel van Dicke die de 
wetenschappelijke relevantie van de ontdekking uiteenzet. Penzias en Wilson ontvingen in 
1978 de Nobelprijs voor Natuurkunde voor hun werk aan de achtergrondstraling. 

Tegenwoordig wordt algemeen aangenomen dat in het allereerste begin het heelal een korte 
periode van extreme expansie doormaakte. Deze periode wordt ook wel De 
Sitterinflatie genoemd. De theorie die dit beschrijft heet de inflatietheorie en werd in 1979 

ontwikkeld door Alan Guth en Andrei Linde. 

Er zijn vier belangrijke argumenten voor het ontstaan van het heelal uit een oerknal: 

• Spectroscopische waarnemingen van sterrenstelsels duiden erop dat het heelal uitdijt. Dit 
kan alleen verklaard worden als sterrenstelsels oorspronkelijk in één punt zijn ontstaan. 
De belangrijkste aanwijzing hiervoor is dat hoe verder sterrenstelsels van ons af staan, 
hoe sneller ze zich van ons verwijderen. De roodverschuiving is de enige indicatie hiervan. 

• De kosmische achtergrondstraling die in 1965 door Arno Penzias en Robert Wilson is 
waargenomen, lijkt van alle kanten te komen. De oerknaltheorie biedt een verklaring voor 
deze straling. 

• De oerknaltheorie beschrijft nauwkeurig de verhouding van lichte elementen als 
waterstof en helium, zoals die wordt aangetroffen in de alleroudste sterren, voorafgaand 
aan de vorming van helium door kernfusie in sterren. 

• Als de materie in het heelal homogeen verspreid zou zijn, dan zou uit de algemene 
relativiteitstheorie van Einstein een oerknal kunnen worden afgeleid. 

Over honderd miljard jaar zullen de huidige pijlers waarop de theorie van de oerknal rust naar 
verwachting bijna volledig zijn uitgewist. De kosmische achtergrondstraling is dan zodanig 
afgezwakt dat zij in het geheel niet meer waarneembaar is. Ook de uitdijing van het heelal zal 
dan niet langer waarneembaar zijn, doordat alle sterrenstelsels achter de 
waarnemingshorizon zijn verdwenen en de intergalactische ruimte dus nagenoeg leeg is. De 
materie in het heelal lijkt hierdoor ook niet meer homogeen verspreid, waardoor een oerknal 
niet meer kan worden gededuceerd uit een herontdekte relativiteitstheorie. Tevens is de 
verhouding tussen de verschillende elementen zodanig veranderd dat zij niet veel meer weg 
heeft van die tijdens de oerknal en in de huidige situatie. 
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Hoewel de theorie van de oerknal sinds de ontdekking van de kosmische achtergrondstraling 
door veel kosmologen aanvaard werd als de theorie die de beste verklaringen geeft over het 
ontstaan en de evolutie van het heelal, waren er toch een paar belangrijke vraagstukken waar 
de theorie geen antwoord op kon geven. Die problemen waren: 

• Het horizonprobleem, 

• Het vlakheidsprobleem, 

• het monopoolprobleem. 

De inflatietheorie van Alan Guth en Andrei Linde kon hier in de jaren tachtig een antwoord 
op geven. Dit is dan ook een aanvulling op de theorie van de oerknal, en niet een volkomen 
onafhankelijk alternatief. Verder is het idee van een oneindig grote dichtheid in strijd met 
de kwantummechanica. 

De oerknaltheorie is een theorie over het ontstaan van het heelal. Voor de toekomst van het 
heelal zijn er een aantal mogelijkheden: 

• Het heelal zal eeuwig uitdijen en deze uitdijing zal zich in een versneld tempo voortzetten 
(big rip). 

• De uitdijing van het heelal zal afgeremd worden door de zwaartekracht, en daardoor na 
verloop van tijd instorten, exact zoals bij de oerknal maar dan achteruit (big crunch). 

• Het heelal zal eeuwig uitdijen en de warmte-energie in het heelal zal steeds verder 
verspreid raken, waardoor het steeds kouder en kouder wordt (big chili). 

• Het heelal zal uitdijen, maar er zijn meerdere ruimten die dat ook doen en zo elkaar op 
den duur kruisen. Dit hangt nauw samen met het idee van een multiversum. Er ontstaan 
nieuwe centra, waar materie zich opnieuw samenvoegt, en waar zodoende ook nieuwe 
oerknallen kunnen ontstaan. Zo ontstaat er een soort ‘superheelal’. 

Recente waarnemingen en afstandsmetingen pleiten voor de versnelde uitdijing van het heelal, 
waartoe een nog slecht begrepen verschijnsel moet worden ingevoerd dat bekendstaat 
als donkere energie.  

De term multiversum verwijst naar het idee of concept dat er naast het zichtbare 
universum waar we in leven nog veel (volgens sommigen oneindig veel) andere universa zijn 
die paralelle universa worden genoemd. Volgens de oerknalthorie zal het heelal uitdijen, maar 
als er meerdere ruimten zijn die dat ook doen, zullen ze elkaar op den duur kruisen. Dit hangt 
nauw samen met het idee van een multiversum. Er ontstaan nieuwe centra, waar materie zich 
opnieuw samenvoegt, en waar zodoende ook nieuwe oerknallen kunnen ontstaan. Zo ontstaat 
er een soort superheelal.  
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De Aarde   
De geschiedenis van de Aarde schetst het ontstaan en de ontwikkeling van de planeet waarop 
de mensheid leeft. Volgens gangbare wetenschappelijke inzichten is de Aarde ongeveer 4,56 
miljard jaar geleden gevormd door accretie van materiaal uit de zonnenevel. De ouderdom van 
de Aarde is vastgesteld door radiometrische datering van de oudste gesteenten en 
meteorieten (de andere planeten uit ons zonnestelsel zijn ongeveer tezelfdertijd ontstaan). Ter 
vergelijking: het heelal ontstond waarschijnlijk met de oerknal, naar schatting 13,7 
Ga geleden en daarmee is het ongeveer drie keer zo oud als de Aarde.  

Giga-annum (Ga) is een tijdseenheid in de geologie en paleontologie Annum (afgeleid 
van Latijn annus, jaar; afgekort a) is een eenheid voor tijd die in de geologie en astronomie 

gebruikt wordt. Een annum is gelijk aan een jaar, de tijdspanne die de Aarde nodig heeft om 
een keer haar baan om de Zon te voltooien.  
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De eenheid wordt meestal gebruikt met de Si-voorvoegsels kilo, mega of giga: 

• Een kiloannum (ka) is duizend (103) jaar, in SI-eenheden is dit 31,558 × 109 s. 

• Een mega-annum (Ma) is een miljoen (106) jaar, in SI-eenheden is dit 31,558 × 1012 s. 

• Een giga-annum (Ga) is een miljard (109) jaar, in SI-eenheden is dit 31,558 × 1015 s. 

Officieel staat de eenheid voor een tijdsduur, maar kan ook verwijzen naar een tijdstip. Twee 
Ga kan dus slaan op een periode van twee miljard jaar, maar kan ook een aanduiding zijn 
voor een tijdstip twee miljard jaar geleden. 

Accretie (Latijn: accretio, toename) is in de sterrenkunde het proces waarbij 

materie samentrekt zodat er uit veel kleine deeltjes een aantal grote ontstaan. Als grotere 

objecten gevormd worden door accretie komt een enorme hoeveelheid energie vrij. 

Wetenschappelijke modellen laten zien dat hemellichamen, zoals sterren en planeten op deze 

manier kunnen ontstaan.  

Door accretie groeide de proto-Aarde, tot de temperatuur in het binnenste zo hoog was dat 
partieel smelten van de zware siderofiele metalen plaatsvond. Door hun grotere dichtheid 
zonken de gesmolten metalen naar het massamiddelpunt, waardoor al na 10 Ma een 
scheiding tussen de primitieve mantel en de (metallische) aardkern ontstond. 

Siderofiele elementen zijn goud, koolstof, kobalt, ijzer, germanium, iridium, molybdeen, 
nikkel, fosfor, paladium, platina, renium, rodium, ruthenium en tin. 

Een protoplaneet is een voorstadium van een planeet waarbij de kern gesmolten is geweest, 
waardoor de binnenkant gedifferentieerd is. 

In de kosmogonie is planetaire differentiatie een proces waarbij door fractionatie en/of 
dichtheidsverschillen de scheikundige elementen in een planeet zich in een 
bepaald  reservoir (gedeelte van de planeet) concentreren. Zulke processen hebben 
bijvoorbeeld de  samenstelling van de Aarde bepaald en leidden tot de vorming van de qua 

samenstelling zeer verschillende aardkern, aardmantel, aardkorst en aardatmosfeer. 

De Aarde was bij de accretie gehuld in een wolk van gasvormig silica (SiO2) en na de afkoeling 
zal deze silica op het oppervlak zijn gecondenseerd tot vast gesteente. Wat overbleef was 
waarschijnlijk een vroege atmosfeer van waterstof en helium. 

Levende wezens zijn ongelooflijk gevarieerd maar uiteindelijk gebruiken ze dezelfde 

onderdelen om in leven te blijven. Ze bestaan allemaal uit cellen, die elk een volledige set van 

chemische instructies, of genen bevatten. Cellen zien eruit als microscopische blaasjes en 

worden omgeven door speciale membranen die ze tegen de buitenwereld beschermen. Ze 

kunnen energie uit hun omgeving gebruiken, zich vermenigvuldigen en groeien. Genen zijn 

nog belangrijker. Ze bevatten informatie die nodig is om cellen te maken en te laten werken. 

Ze kunnen zichzelf kopiëren en worden doorgegeven wanneer cellen zich vermenigvuldigen. 

Om te begrijpen hoe het leven is begonnen en proberen wetenschappers te bedenken hoe 

cellen en genen zijn ontstaan. Beide zijn heel ingewikkeld van structuur, dus het is 

onwaarschijnlijk dat ze toevallig kant-en-klaar zijn ontstaan. Maar misschien hebben ze zich 

stap voor stap uit iets heel eenvoudigs ontwikkeld. In de loop van een lange tijd zouden 

willekeurige chemische reacties de bouwstenen van het leven gevormd kunnen hebben.  

Meer dan vijftig jaar geleden voerde Amerikaanse scheikundige Stanley Miller een experiment 
uit waarin hij de omstandigheden op de jonge aarde nabootste. Door volledig willekeurige 
reacties ontstonden enkele van de koolstofverbindingen die in levende wezens voorkomen. 
Millers resultaten waren opzienbarend, maar sindsdien hebben wetenschappers 
ontdekkingen gedaan die nog opmerkelijk zijn. Koolstofverbindingen zijn aangetroffen in 
metroritten en kometen, en zelfs in de 'lege' ruimte. Ze zijn veel eenvoudiger dan welk gene 
dan ook en ze zijn zeker niet levend. Maar het zijn wel de bestanddelen waaruit levende wezens 
bestaan. 

Onlangs opperden enkele onderzoekers dat stoffen uit de ruimte het leven op aarde misschien 
op gang hebben gebracht. Er zouden ook levende microben uit de ruimte gekomen zijn. Maar 
de meeste wetenschappers denken dat het leven op de aarde zelf is ontstaan, en dat het zich 
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op beschutte plaatsen geleidelijk heeft ontwikkeld doordat koolstofverbindingen steeds 
gevarieerder en ingewikkelder werden. 

Op de jonge aarde werden de continenten geteisterd door vulkaanuitbarstingen, dus op het 
land werden complexe stoffen snel verwoest. Maar de zeeën waren minder onherbergzaam. In 
zeewater lossen chemische stoffen goed op en kunnen ze met elkaar reageren. In de loop van 
miljoenen jaren waren chemische stoffen met regenwater in zee gespoeld en hadden zich vele 
koolstofverbindingen opgehoopt. Het resultaat was een veelbelovend brouwsel dat vaak 
oersoep wordt genoemd.  

In de open zee mengen chemische stoffen zich goed, ingewikkelde moleculen kunnen er 
moeilijk overleven. Veel wetenschappers denken dat de omstandigheden op de zeebodem of in 
gaatjes in gesteenten beter waren. Op de kristallen in gesteenten konden zich misschien grote 
moleculen vormen. Mogelijk leverden opgeloste mineralen de energie die nodig was om hun 
atomen te verbinden. Diepzeekrater zijn rijk aan mineralen en daarom denken sommige 
mensen dat ze de wieg van het leven vormen. 

In de lange periode voor het begin van het leven produceerden willekeurige chemische reacties 
allerlei soorten koolstof bevattende moleculen. Sommige van deze moleculen werkten 
misschien als katalysatoren, die reacties duizenden of miljoenen keren versnelden. Maar op 
een gegeven moment vond er een uiterst belangrijke gebeurtenis plaats: er verscheen een 
molecuul dat zichzelf kon kopiëren en dat lang genoeg in leven bleef om zich te vermeerderen. 

Al het voorgaande is gebaseerd op veronderstellingen die niet te bewijzen zijn. Maar uit 
onderzoek blijkt dat het leven zich toen het eenmaal begonnen was snel door de zeeën 
verspreidde. Er zijn fossiele bacteriekolonies gevonden die 3,4 miljard jaar oud zijn. Hun 
bloeitijd is allang voorbij maar levende bacteriekolonies bestaan nog wel. 

Tijdens de lange geschiedenis van het leven zijn er miljoenen verschillende soorten ontstaan. 
Maar ze hebben allemaal dezelfde celmembranen en hun genen gebruiken precies dezelfde 
chemische code. Dus het is vrijwel zeker dat de levende wezens van nu een verre 
gemeenschappelijke voorouder hebben, die lang geleden in zee tot leven is gekomen. 

De eerste levende wezens ontstonden ongeveer een miljard jaar nadat de aarde ontstond. 
Levende wezens hebben water en eiwitten nodig. Water was er, alleen eiwitten nog niet. 
Eiwitten bestaan uit aminozuren, en deze bestonden wel. Deze aminozuren groeiden op een 
of andere manier tot eiwitten die wisten hoe ze zichzelf konden voortplanten door te splitsen 
in twee. Hoe aminozuren konden groeien weten we niet. Misschien door blikseminslagen, 
ultraviolette straling van de zon, of vulkanen. De eerste levende wezens waren eencellig, net 
als bacteriën nu. 

De Aarde (soms de wereld of Terra genoemd) is vanaf de Zon gerekend de derde planeet van 

ons zonnestelsel. Hierin behoort ze tot de naar haar genoemde ‘aardse planeten ‘, waarvan ze 
zowel qua massa als qua volume de grootste is. Op de Aarde komt leven voor: ze is de 
woonplaats van miljoenen soorten organismen. Of ze daarin alleen staat is onduidelijk, maar 
in de rest van het heelal zijn tot nog toe nergens sporen van leven, nu of in het verleden, 
gevonden. Radiometrische dateringen hebben uitgewezen dat de Aarde 4,57 miljard jaar 
geleden is ontstaan en het leven maximaal één miljard jaar daarna. Sinds het ontstaan van 
leven op Aarde heeft deze biosfeer de aardatmosfeer  zuurstofrijk gemaakt, waardoor 
zich  aerobe organismen konden ontwikkelen, en een ozonlaag kon ontstaan. Die beschermt 
het aardoppervlak tegen schadelijke ultravioletstraling, zodat leven op het land mogelijk is.  

Het aardoppervlak is voor eenenzeventig  procent bedekt met water in de vorm van zeeën en 
oceanen, de rest bestaat uit continenten en eilanden. Water is noodzakelijk voor het overleven 
van alle bekende levensvormen. 

De lithosfeer, de buitenste laag van de vaste Aarde, is verdeeld in een aantal rigide platen of 
schollen, die op een geologische tijdschaal (over miljoenen jaren) langzaam over 
het aardoppervlak bewegen. Deze beweging veroorzaakt de vorming van gebergten en 
vulkanisme. Onder de lithosfeer bevindt zich de langzaam convecterende (in een andere vorm 
omzetten) aardmantel. De stroming in de mantel veroorzaakt de bewegingen van de platen en 
vulkanisme aan het aardoppervlak. Onder de mantel bevinden zich een 
vloeibare buitenkern (waarin het aardmagnetisch veld wordt opgewekt) en een vaste 
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binnenkern. Dit magnetisch veld beschermt het leven tegen de zonnewind en kosmische 
straling. 

De Aarde draait om de Zon in dezelfde tijd dat ze 366,26 keer om haar eigen as draait. Deze 
tijdsduur wordt een sidrisch jaar genoemd. Omdat de rotatie van de Aarde om haar as en de 
baan van de Aarde om de Zon dezelfde richting volgen (vanaf de noordpool gezien tegen de 
wijzers van de klok in) is de lengte van het jaar in zonnedagen gemeten precies één dag korter, 
namelijk 365,26 dagen. 

De aardas staat in een hoek van 23,439281 graden met een lijn die loodrecht staat op het 
vlak waarin de aardbaan ligt, wat de seizoenen veroorzaakt. De Aarde heeft een natuurlijke 
satelliet, de Maan, die vlak na de vorming van de Aarde moet zijn ontstaan. Soms worden er 
kleine objecten ontdekt die tijdelijk een baan om de Aarde beschrijven. De zwaartekracht van 
de Maan veroorzaakt getijden in de oceanen, stabiliseert de hellingshoek van de aardas en 
doet de rotatiesnelheid van de planeet langzaam afnemen.  

De Aarde behoort tot het Zonnestelsel, het planetaire stelsel rond de ster die de Zon wordt 
genoemd. Het Zonnestelsel bevat nog zeven andere planeten en een groot aantal kleinere 
hemellichamen. De Zon is ongeveer honderdnegen keer zo groot in diameter als de Aarde en 
heeft een driehonderdduizend keer maal zo grote massa. Onder de planeten is de Aarde van 
gemiddelde grootte. De grotere planeten, met name Jupiter, hebben de Aarde gedurende haar 
bestaan beschermd tegen inslagen door met hun (grotere) gravitatieveld planetoïden en 
kometen in te vangen of af te stoten. Ook de Maan  vangt meteorieten op die anders op Aarde 
zouden storten. 

De Zon is een van de miljarden sterren die samen het sterrenstelsel Melkweg vormen. Binnen 
de Melkweg is de Zon een relatief onopvallende ster. De Melkweg zelf is weer onderdeel van de 
Lokale Groep, een groep van meer dan veertig sterrenstelsels, waarvan de Melkweg een van 
de grotere is. Deze Lokale groep is onderdeel van de Lokale Supercluster, een van vele 
superclusters van tienduizenden sterrenstelsels die samen het heelal vormen. 

 
Baan en rotatie    

Ten opzichte van achtergrondsterren heeft de Aarde 23 uur, 56 minuten en 4,091 seconden 
(een siderische dag) nodig om eenmaal om haar as te draaien. Doordat de Aarde van boven 
de noordpool af gezien tegen de klok in draait, lijkt het voor de toeschouwer vanaf het 
aardoppervlak alsof andere hemellichamen (sterren, planeten, de Zon en de Maan ) in het 
oosten opkomen om onder te gaan in het westen. 

De Aarde draait in een licht excentrische baan rond de Zon. Eén rondgang (een siderisch jaar) 
duurt ongeveer 365,25636 dagen. Daardoor lijkt de Zon vanaf de Aarde gezien ten opzichte 
van de sterren met ongeveer één graden per dag naar het oosten te bewegen. Dankzij deze 
beweging komt de Zon elke dag ongeveer vier minuten later op ten opzichte van de sterren. 
De tijdsduur die de Aarde nodig heeft om weer in dezelfde positie te raken ten opzichte van de 
Zon, is daardoor ongeveer vier minuten langer dan een siderische dag en wordt een synodische 
dag genoemd. 

De siderische omlooptijd is de tijd waarin de planeet de gehele dierenriem doorloopt en op 

dezelfde plaats terugkomt ten opzichte van dezelfde ster, gezien vanaf de zon. 

De siderische rotatieduur van de aarde is de tijd waarin de aarde om haar as draait ten 

opzichte van de sterren. 
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Rotatie van de Aarde om haar as 

 

De afstand tot de Zon bedraagt gemiddeld bijna honderdvijftig miljoen kilometer en de 
snelheid waarmee de Aarde om de Zon beweegt is 29,783 km/s. De Aarde bereikt 
het penhelium in haar baan (de plek waar ze het dichtst bij de Zon staat) op 3 januari en 
het aphelium (het verste punt van de Zon af) rond 4 juli. Het verschil in afstand tot de Zon 
zorgt ervoor dat de warmte-energie die de Aarde in het perihelium ontvangt, 106,9 procent is 
van de warmte-energie die ze ontvangt tijdens het aphelium. Het zuidelijk halfrond ontvangt 
in de loop van een jaar daardoor iets meer energie dan het noordelijk halfrond. Dit effect wordt 
echter grotendeels opgeheven door absorptie van het energieverschil door de oceanen (het 
zuidelijk halfrond heeft een veel groter wateroppervlak dan het noordelijk halfrond) en het 
effect van seizoenen als gevolg van de helling van de aardas is veel groter.   

Het perihelium is het punt dat het dichtst bij de zon gelegen is in de baan van een planeet of 
ander object dat zich in een baan om de zon bevindt. Objecten met een elliptische baan hebben 
behalve een perihelium ook een aphelium, het punt waar de baan de grootste afstand tot de 
zon bereikt. 

 

De hoek van de aardas met de ecliptica (en inkomend zonlicht) veroorzaakt seizoenen op 
Aarde. Als de Aarde op het punt in haar baan is wanneer de noordpool naar de Zon toe gericht 
is, is het op het noordelijk halfrond zomer en op het zuidelijk halfrond winter.  
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Doordat de rotatieas (omwentelingsas) van de Aarde niet loodrecht op de aardbaan om de Zon 
staat, maar daar 23,4 graden van afwijkt (inclinatie), verandert de hoek waarmee de Zon de 
Aarde beschijnt, in de loop van een jaar. Samen met de beweging om de Zon zorgt dit ervoor 
dat er op Aarde seizoenen voorkomen. Voor een waarnemer op het noordelijk halfrond zal de 
Zon hoger aan de hemel staan wanneer de noordpool naar de Zon toe gekanteld is. Daardoor 
is de temperatuur in die perioden hoger, terwijl de temperatuur lager is als de noordpool van 
de Zon af gekanteld is. Binnen de poolcirkels is de Zon zelfs gedurende een gedeelte van het 
jaar helemaal niet te zien (de zogenaamde poolnacht). In de astronomie zijn de seizoenen 
vastgelegd afhankelijk van de stand van de aardas ten opzichte van de Zon. De twee punten 
in de aardbaan waar een van de twee polen naar de Zon gericht is, worden 
zonnewendes genoemd en de twee punten waarop de Zon precies boven de evenaar staat, 
de equinoxen. Die vier punten verdelen een jaar in zomer, herfst, winter en lente. 

Voor het noordelijk halfrond geldt dat de afstand tot de Zon in het zomerseizoen iets groter is 
dan in het winterseizoen; de zomer duurt hier dan ook een paar dagen langer dan de winter. 
Op het zuidelijk halfrond is dat juist andersom. Hierdoor zijn de seizoenverschillen op het 
zuidelijk halfrond iets groter. Op Mars is dat effect veel sterker, doordat de baan van deze 
planeet meer van de cirkelvorm afwijkt.  

 

Maan  

De Aarde bezit een natuurlijke sateliet, de Maan. De diameter van de Maan  bedraagt ongeveer 
een kwart van die van de Aarde. Er bestaat in het Zonnestelsel geen andere planeet met een 
naar verhouding zo grote satelliet. De Maan  is net als de Aarde een terrestrisch lichaam dat 
voornamelijk uit siliaten (eencelligen) bestaat. In tegenstelling tot de Aarde bezit de Maan 
echter geen atmosfeer.  

Terrestrisch betekent letterlijk Aards; in sommige betekenissen wordt ermee bedoeld: op het 
land. Het kan verwijzen naar: In de astronomie is een terrestrische planeet een planeet als de 
Aarde, die voornamelijk uit gesteente bestaat. 

 

 

De Aarde gezien vanaf de Maan  
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Hoewel de diameter van de Zon ongeveer vierhonderd keer zo groot is als die van de Maan, 
hebben Zon en Maan  vanaf de Aarde gezien toch ongeveer dezelfde schijnbare diameter aan 
de hemel. Dit komt doordat de Zon zich ook ongeveer vierhonderd keer zo ver bevindt van de 
Aarde als de Maan. Er kunnen daarom op Aarde zowel gedeeltelijke 
zonsverduisteringen voorkomen als totale, die net dekkend zijn. 

De Aarde en de Maan  draaien om een gemeenschappelijk zwaartepunt in 27,32 siderische 
dagen. Vanuit de Zon gezien, duurt die omloop van de Maan  nog iets langer: de periode tussen 
twee volle manen (een synodische Maan) bedraagt 29,53 dagen. Het vlak van de Maan baan 
helt onder een hoek van vijf graden met de ecliptica. Zonder deze hoek zou er elke twee weken 
een zons- of Maansverduistering te zien zijn.  

De synodische periode van een hemellichaam is de gemiddelde periode die dat hemellichaam 
nodig heeft om, gezien vanaf de Aarde, weer in dezelfde positie in zijn baan te komen ten 
opzichte van de Zon. 

De aantrekkingskracht van de Maan  zorgt voor getijden op Aarde. De aantrekkingskracht 
van de Aarde op de Maan  heeft ervoor gezorgd dat de Maan  een gebonden rotatie vertoont: 
de omlooptijd en rotatieduur van de Maan  zijn even lang. Als gevolg daarvan is vanaf Aarde 
altijd dezelfde kant van de Maan  te zien. Tijdens haar omloop rond de Aarde vertoont de Maan 
schijngestalten, doordat ze zich telkens in een andere positie ten opzichte van de Zon bevindt. 

De getijdenversnelling zorgt ervoor dat de Maan versneld raakt in haar omloopbaan en 
langzaam in een steeds ruimere baan om de Aarde terechtkomt. Als gevolg daarvan beweegt 
ze zich met een snelheid van achtendertig millimeter per jaar van de Aarde af. Tegelijkertijd 
wordt ook de rotatie van de Aarde om haar eigen as afgeremd, waardoor een siderische dag 
op Aarde elk jaar 23 US langer duurt. In het Devoon (410 miljoen jaar geleden) stond de Maan  
nog dichterbij en duurde een siderische dag op Aarde slechts eenentwintig uur, waardoor er 
ongeveer vierhonderd dagen in een jaar vielen.  

De getijdenwerking van de Maan stabiliseert de stand van de aardas. Sommige geleerden 
denken dat de aardas zonder deze stabiliserende werking van de Maan bloot zou staan aan 
chaotische veranderingen, die het aardse klimaat veel veranderlijker en extremer zouden 
maken. Als de aardas zich in het baanvlak van de Aarde bevond, zoals tegenwoordig het geval 
is bij de planeet Uranus, dan zou complex leven waarschijnlijk onmogelijk zijn vanwege de 
extreme verschillen tussen de seizoenen.  

Behalve een natuurlijke satelliet bezit de Aarde enkele kleine quasisatelieten.  
Een quasisatelliet is een planetoïde die in dezelfde tijd als een planeet om de zon draait. De 
grootste daarvan, de 3,3 kilometer grote planetoïde 3753 Cruithne werd in 1986 ontdekt. Aan 
het begin van de eenentwintigste eeuw zijn nog meer objecten met soortgelijke banen ontdekt. 
Die zijn niet groter dan honderd meter in doorsnede.   

Planetoïden of asteroïden zijn stukken materie die zich evenals planeten en dwergplaneten in 
een baan om de Zon bewegen. Sinds februari 2018 zijn er ruim 750.000 bekend. Verreweg de 
meeste daarvan hebben banen tussen de planeten Mars en  Jupiter, in de zogenaamde 
planetoïdengordel. De grootste planetoïden hebben diameters van rond de duizend kilometer, 
maar de overgrote meerderheid is veel kleiner. Het kleinste gruis is met een telescoop niet 
waarneembaar, maar komt veelvuldig als vallende sterren op Aarde. De bekende planetoïden 
zijn van samenstelling ijsachtig, steenachtig, of ijzer- en nikkelhoudend. 

Een dwergplaneet is een categorie van planeetachtige hemelichamen. De benaming 
dwergplaneet hangt samen met de definitie van planeet die sinds 24 augustus 2006 wordt 
gehanteerd door de Internationale Astronomische Unie (IAU). Dwergplaneten zijn groter 
dan planetoïden, maar kleiner dan planeten. Formeel betreft het dus geen subcategorie van 
de planeten, maar een apart type hemellichaam. 
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Schematische weergave van de rotatie van de Aarde ®, de precessie (P) en de nutatie (N) 

 

 

Cyclische veranderingen  

De aardas ondergaat een langzame, cyclische beweging ten opzichte van de Zon, die 
precessie wordt genoemd, en zich elke 25.800 jaar herhaalt. De precessie zorgt voor het 
verschil tussen een tropisch jaar en een siderisch jaar. Daarnaast varieert de stand van de 
aardas ook een klein beetje, met een periode van 18,6 jaar, een beweging die de 
nutatie genoemd wordt. Ook de positie van de polen op het aardoppervlak verandert, met 
maximaal een paar meter per jaar. Deze  poolbeweging heeft verschillende cyclische 
componenten, die samen de quasiperiodische beweging worden genoemd. Zelfs de 
rotatiesnelheid van de Aarde varieert licht, waardoor niet alle dagen precies even lang zijn. 

De helling van de aardas varieert met een periode van  eenenveertigduizend jaar. Ook de 
exentriciteit van de aardbaan verandert in de loop der tijd. Er zijn grofweg twee belangrijke 
cyclische perioden waarmee deze veranderingen plaatsvinden; de langste periode duurt 
vierhonderddertienduizend jaar, de kortere ongeveer honderdduizend jaar. 

De excentriciteit van de omloopbaan van een hemellichaam is een van de parameters die de 
vorm van deze baan definiëren. De excentriciteit kan worden gezien als de mate waarin een 
baan afwijkt van een cirkel. Als de omloopbaan van een hemellichaam afwijkt van de cirkel, 
wordt deze dus excentrisch genoemd.  

Cyclische veranderingen van de baan en rotatie van de Aarde en de stand van de aardas 
worden voornamelijk veroorzaakt door variaties in de aantrekkingskracht van de Zon en Maan  
en worden wel Milanković-cycli genoemd. Deze cycli zorgen op het aardoppervlak voor 
langzame veranderingen in de hoeveelheid en distributie van inkomende zonne-energie. 
Algemeen wordt daarom verondersteld dat ze de oorzaak van (vaak zich cyclisch 
herhalende) klimaatveranderingen zijn geweest in het verleden, zoals de zogenaamde glacialen 
(ijstijden) van de afgelopen twee en half miljoen jaar, koude perioden waarin het 
landijs aangroeide. 

De Aarde is een terrestrische planeet, dat wil zeggen dat ze bestaat uit gesteente in plaats van 
gassen, zoals een gasreus als Jupiter. De Aarde is in diameter. massa, gemiddelde dichtheid, 
zwaartekracht en sterkte van haar magnetisch veld de grootste van de vier terrestrische 
planeten in het zonnestelsel. 
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Afwijkingen van de gemiddelde zwaartekracht in de Zuidelijke Oceaan in valse kleuren. De 
grootte van de afwijkingen loopt van -  dertig mGal (magenta) tot ongeveer dertig mGal (rood). 
Het beeld is aangepast om de variatie van de zwaartekracht met de breedtegraad door de 
afplatting van de Aarde aan de polen – weg te halen. 

 

Vorm en zwaartekracht 

De Aarde is bijna  bolvorming, maar heeft een geringe afplatting aan de polen (de diameter is 
van pool tot pool ongeveer drieënveertig kilometer kleiner dan door de evenaar). De vorm is 
eerder een steroïde met een uitdijing bij de evenaar dan een bol, maar de precieze vorm (de 
geoïde) wijkt ook nog eens maximaal honderd meter van een perfecte sferoïde af. Om de geoïde 
in berekeningen te benaderen worden referentie-elipsoïdes gebruikt. De gemiddelde diameter 
van een referentie-ellipsoïde is 12 742 kilometer. 

Dat de Aarde min of meer bolvormig is, werd eeuwen voor onze jaartelling al vermoed, onder 
anderen door Pythagoras en Aristoteles, en bewezen door Eratosthenes (276-194 v.Chr.). Dit 
was ook onder middeleeuwse geleerden bekend. Bij maansverduisteringen is de schaduw van 
de Aarde op de Maan  altijd cirkelvormig, ook als de Maan  dicht bij de horizon staat. Hieruit 
kan men afleiden dat de Aarde rond moet zijn. 

De sterkte van het zwaartekrachtsveld van de Aarde varieert aan het oppervlak. Door de 
draaiing en de afplatting van de Aarde is de valversnelling iets groter aan de polen dan aan de 
evenaar. Men heeft als standaardwaarde 9,80665 m/s² gekozen. Deze grootheid wordt 

aangeduid als gn, ge (hoewel dit soms de ‘waarde aan de evenaar aanduidt), g0 of kortweg g.   
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Schematische opbouw van de Aarde 

 

 

Doorsnede van de aardkorst 

1. continentale lithosfeer 
2. oceanische lithosfeer met oceaan erboven 
3. asthenosfeer 

 

Interne opbouw en platentektoniek 

Net als andere planeten is de Aarde opgebouwd uit chemische en fysische lagen. De buitenste 
laag is een lichte, relatief  rigide korst van silicaten, die een wisselende dikte heeft. Onder de 
continenten ligt continentale korst met een dikte van gemiddeld ongeveer vijfendertig 
kilometer en een dichtheid van 2,2 tot 2,9 g/cm3. Onder de oceanen ligt oceanische korst, die 
gemiddeld ongeveer acht kilometer dik is en een dichtheid heeft van 3,3 g/cm3. De aardkorst 
bestaat voor vijfennegentig  procent uit stollingsgesteente en voor vijf  procent uit sedimentair 
gesteente. Desondanks bedekt het laatste ongeveer vijfenzeventig procent van het 
aardoppervlak. Het bevindt zich vooral in bekkens in de hogere delen van de korst. 
Continentale korst bestaat vooral uit stollingsgesteente met een lage dichtheid, zoals andesiet 
(grijs tot zwart stollingsgesteente) of graniet, terwijl de oceanische korst vooral uit gabbro 
(dieptegesteente) en basalt bestaat. De derde soort gesteente is metamorf gesteente, dat wordt 
gevormd uit de andere twee door de groei van nieuwe mineralen in de diepere delen van de 
korst. 



24 

 

Mafisch of basisch verwijst in de geologie naar mineralen en gesteenten die relatief 
veel magnesium (Mg) en ijzer (Fe) bevatten, en relatief weinig silica (SiO2). Per definitie is een 
gesteente mafisch wanneer het tussen de 52 en 45 massaprocent silica bevat. 

Siliciumdioxide of silica is het bekendste oxide van salicium (kiezel) en heeft als 
molecuulformule SiO2. De zuivere stof komt voor als een wit kristallijn poeder, dat vrijwel 
onoplosbaar is in water. Samen met water vormt siliciumdioxide kiezelzuur (hoewel dat proces 
uiterst langzaam verloopt). Kristallijn betekent dat een (vast) materiaal opgebouwd is uit 
kristallen. 

Tussen de kern van de Aarde en de korst ligt de mantel, die hoofdzakelijk is samengesteld uit 
ijzer- en magnesiumrijke silicaten en oxiden. De dichtheid is hoger dan die van de korst en 
neemt toe met de diepte, gemiddeld 3,5 tot 5 g/cm3. De mantel is dankzij de hoge druk 
binnenin de Aarde plastisch. Dit betekent dat materiaal in de mantel kan stromen. Dicht 
tegen de kern is de mantel als gevolg van de grote druk rigide (hard), maar naar buiten toe 
wordt de mantel steeds minder viskeus (zachter). De dikte van de mantel bedraagt 
achtentwintighonderd tot negenentwintighonderd kilometer. Afhankelijk van de 
viscositeit zijn er een onder en een bovenmantel te onderscheiden met daartussen een brede 
overgangszone.  

De aardkern heeft een dichtheid van tien tot dertien g/cm3  en bestaat uit ijzer en nikkel, met 
sporen van andere elementen. Ze wordt in een vaste binnenkern en een vloeibare 
buitenkern opgedeeld. De binnenkern heeft een diameter van ruim vijfentwintighonderd 
kilometer en is, ondanks de temperatuur van ruim vijfduizend K (5K:5000 algemeen), door de 
enorme druk vast. Daaromheen bevindt zich de buitenkern met een dikte van 
tweeëntwintighonderd kilometer, waar een temperatuur van vijfenveertighonderd K 
heerst. Convectiestromingen in de buitenkern zorgen voor de opwekking van het magnetisch 
veld van de Aarde. 

De buitenste laag van de vaste Aarde is rigide en wordt de lithosfeer genoemd. Ze bestaat uit 
de aardkorst en een deel van de mantel. Onder de lithosfeer ligt de asthenosfeer; vanwege de 
hoge temperatuur en relatief lage druk is dit het meest viskeuze (dik vloeibaar) deel van de 
mantel. De lithosfeer is volgens de theorie van de platentektoniek verdeeld in onafhankelijk 
van elkaar bewegende tektonische platen, die over de ‘zachte’ asthenosfeer kunnen 
bewegen en er in feite op ‘drijven’. 

Ten opzichte van elkaar bewegen de platen zich met snelheden van hooguit enkele cm per 
jaar. Tussen platen kunnen  convergente (naar elkaar toe bewegende), divergente (van elkaar 
af bewegende) en transforme (langs elkaar bewegende) plaatgrenzen bestaan. De beweging 
zorgt voor vulkanisme, de vorming van oceanische troggen, gebergtevorming en 
aardbevingen langs de plaatgrenzen. 

Bij divergente plaatgrenzen wordt door opwaartse stroming van heet materiaal in de mantel 
nieuwe oceanische lithosfeer gevormd. Bij convergente plaatgrenzen schuift de ene plaat 
onder de andere, door een proces dat  subductie genoemd wordt. Alleen oceanische lithosfeer 
subduceert in grote hoeveelheden, continentale lithosfeer is daarvoor te dik en te licht. Dit 
zorgt ervoor dat de oceanische lithosfeer voortdurend gerecycled wordt, zodat de meeste 
oceanische lithosfeer niet ouder is dan honderd miljoen jaar (op geologische tijdschaal gezien 
relatief jong).  

 

Samenstelling  

De massa van de Aarde bedraagt 5,97×1024 kg. In massapercentages bestaat de Aarde uit 
32,1 procent ijzer, 30,1 procent zuurstof, 15,1 procent silicium, 13,9 procent magnesium, 2,9 
procent zwavel, 1,8 procent nikkel, 1,5 procent calcium, 1,4 procent aluminium en 1,2 
procent andere elementen.   

Door massasegregatie tijdens planetaire differentiatie bestaat de aardkern voornamelijk uit 
ijzer (88,8 procent), met kleinere hoeveelheden nikkel (5,8 procent) en zwavel (4,5 procent) en 
minder dan één procent andere elementen.  
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Dynamische massa segregatie is het proces waardoor zwaardere leden van een zwaartekracht 
verbindend systeem zoals een ster of cluster van melkwegstelsels , de neiging te bewegen naar 
het midden, terwijl lichtere leden neiging verder van het midden verplaatst. 

Differentiatie of differentiëren is het proces waarbij een homogeen geheel wordt verdeeld in 
delen met verschillende eigenschappen. Kenmerkend bij differentiatie is dat er sprake blijft 
van een geheel en dat de verdeling in delen met verschillende eigenschappen zich voordoet 
binnen dat geheel. 

Meer dan zevenenveertig  procent van de aardkorst bestaat uit zuurstof, zodat de meeste 
elementen in de vorm van oxiden voorkomen, uitgezonderd chloor, zwavel en fluor (elementen 
die in gesteente meestal minder dan één  procent van de massa vormen). De samenstelling 
van de Aarde wordt daarom normaal gesproken in oxiden uitgedrukt. Een belangrijke oxide 
is silica (SIO2), dat als een zuur functioneert en silicaten vormt. De meeste 
gesteentevormende zijn silicaten. Ongeveer 99,22 procent van de gesteenten die de aardkorst 
vormen, zijn opgebouwd uit elf oxiden. Andere chemische verbindingen komen slechts in heel 
kleine hoeveelheden voor. 

In de anorganische chemie  is een oxide  een verbinding tussen een ander element en 
zuurstof waarin zuurstof als oxidator optreedt en de oxidatietoestand −2 aanneemt (O2−). 

Omdat de elektro-negaviteit van zuurstof hoog is, kan zuurstof vrijwel elke andere stof 
oxideren. Een uitzondering is fluor, het enige element dat zuurstof kan oxideren. Verbindingen 
tussen fluor en zuurstof zijn dus eerder zuurstoffluoriden dan fluoroxiden. 

Met vrijwel alle andere elementen vormt zuurstof oxiden. Uitzonderingen zijn de 
lichtere edelgassen, ook met edelmetalen, zoals goud vormt zuurstof maar moeizaam oxiden. 
Zij zijn metastabiel. 

Anorganishe scheikunde is de tak van de scheikunde die zich bezighoudt met 
anorganische chemische verbindingen; dat wil zeggen met verbindingen die normaal 
gesproken geen koolstofatomen bevatten, zoals mineralen, zouten en metalen, maar ook 
water. Verbindingen mét koolstof kunnen ook anorganisch zijn, zoals kooldioxide 
(koolzuurgas). De scheiding tussen organisch en anorganisch is niet altijd volledig duidelijk, 
maar doorgaans richt organische chemie zich vooral op de chemie van verbindingen die het 
element koolstof bevatten. 

De elektronegativiteit (EN) of elektronegatieve waarde (ENW) is een maat voor de neiging van 
een atoom dat een chemische binding aangaat met een buuratoom om de gezamenlijke 
elektronenwolk naar zich toe te trekken.  

 

Magnetisch veld  

Een dipool is een object met twee polen, twee uiteinden met tegengestelde polariteit. Dit in 
tegenstelling tot een monopool. De term wordt voornamelijk gebruikt voor elektrische dipolen 
en magnetische dipolen. 

Een magnetische monopool is een hypothetisch elementair deeltje dat één magnetische pool 
(een monopool) bevat - slechts een noord- of een zuidpool, niet allebei. Hun bestaan wordt 
voorspeld door diverse kosmologische en  natuurkundige theorieën, maar pogingen om ze te 
vinden zijn tot nog toe tevergeefs gebleken. 

Het was bij het onderzoek naar he monopoolprobleem, dat inhoudt dat er volgens de gangbare 
oerknaltheorieën veel te veel magnetische monopolen gevormd zouden moeten worden, dat 
Alan Guth het idee van de kosmische inflatie ontwikkelde. 

Het aardmagnetisch veld heeft bij benadering de vorm van een dipoolveld, waarvan de polen 
op dit moment in de buurt van de geografische polen liggen. Volgens de dynamotheorie wordt 
het veld opgewekt door convectiestroming in de uit vloeibare metalen bestaande 
buitenkern van de Aarde. Door de beweging van deze conductieve (elektrische geleiding) 
massa’s worden elektrische stromen opgewekt, die op hun beurt het magnetische veld 
veroorzaken. Convectiestroming in de buitenkern is chaotisch van aard, en dit heeft in de loop 
van de geschiedenis van de Aarde voor diverse omkeringen van het aardmagnetisch 
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veld gezorgd. De omkeringen vinden met onregelmatige tussenpozen plaats. De laatste 
omkering was ongeveer zevenhonderdduizend jaar geleden.  

 

 

 

De vorm van de magnetosfeer in de ruimte wordt bepaald door het aardmagnetisch veld en de 
zonnewind. 

 

 

Chaotische storing van het aardmagneetveld. Het buitenveld laat zich niet meer als 
dipolairveld beschrijven 

 

De  dynamotheorie is een wetenschappelijke theorie die poogt te verklaren waarom sommige 
hemellichamen een magnetosfeer hebben. De theorie geldt met name voor de Aarde, maar kan 
ook gebruikt worden voor andere planeten.  

Het veld buigt geladen deeltjes uit de zonnewind en kosmische straling af. Het deel van de 
atmosfeer waar dit gebeurt, heet de magnetosfeer. De buitenkant van de magnetosfeer (de 
zogenaamde bow shock) bevindt zich aan de naar de Zon gerichte zijde van de Aarde op een 
afstand van ongeveer dertien keer de aardstraal van de Aarde. De botsing tussen het 
aardmagnetisch veld en de zonnewind vormt de Van Allen-gordels, een paar concentrische 
ringen om de Aarde waar geladen deeltjes voorkomen. Waar de magnetische polen liggen, kan 
dit plasma de lagere delen van de atmosfeer bereiken en voor het poollicht zorgen. 
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Het dipoolmoment is een kwantitatieve maat voor de polariteit van een binding of van een 
molecuul. In het laatste geval wordt dit het moleculaire diploolmoment genoemd. 

Binnen een molecuul, dat op zich neutraal is, kan de lading zich verdelen tussen de 
verschillende atomen doordat het ene atoom harder aan de elektronen trekt dan een ander. 
Dit wordt veroorzaakt door de verschillende elektro-negagaviteiten van de atomen. De ene 
kant van het molecuul krijgt wat positieve lading en de andere kant wordt negatief. Zo vormt 
zich een dipoolmoment en het molecuul is een dipool.. 

De eenheid voor het dipoolmoment debye is vernoemd naar de Nederlandse chemicus Peter 
Debye (1884-1966), en is gelijk aan 3,34 × 10−30 Coulomb meter. 

Indien een molecuul een dipoolmoment heeft, is het gevoelig voor een elektrisch veld. 

Een dipool (van het Grieks di = twee en pólos = as, spil, pool) is een object met twee polen, 
twee uiteinden met tegengestelde polariteit. Dit in tegenstelling tot een mobopool (monos, een). 
De term wordt voornamelijk gebruikt voor elektrische dipolen en magnetische dipolen. 

 
Oppervlakte  

 

 
 

Kaart van de altimetrie (hoogte boven water) en batimetrie (hoogte onder water) op Aarde. 

 

Van het aardoppervlak is ongeveer 70,8  procent bedekt met water. Dit zijn niet alleen de 
oceanen maar ook de onder water staande gedeelten van de continenten, die het continentaal 
plat genoemd worden en binnenzeeën. De resterende 29,2  procent van het aardoppervlak is 
landmassa, waarvan het grootste deel op het noordelijk halfrond ligt. Het land is verdeeld over 
continenten of eilanden en bestaat uit gebergten, plateaus of vlaktes. Andere vormen van 
reliëf (landvormen|, zoals dalen, kloven, kliffen, duinen, spoelvlaktes, rivierdelta’s, kusten of 
kustvlaktes, worden veroorzaakt door de werking van erosie en sedimentatie. Ook de 
oceaanbodem vertoont reliëf, zoals een wereldomvattend stelsel van mid-oceanische ruggen, 
oceanische troggen, submariene canyons, oceanische plateaus en abyssale vlakten.  

Abyssale vlaktes zijn de vlakke diepere gebieden van de bodem van de oceanen. Abyssale 
vlaktes vormen ongeveer veertig  procent van het totale oppervlakte van de oceaanbodems ter 
wereld en liggen op dieptes tussen de 2200 en 5500 meter onder zeeniveau. Abyssale vlaktes 
worden begrensd door continentale verheffingen, mid-oceanische ruggen of  oceanische 
troggen. Ze hebben zeer weinig reliëf en behoren tot de slechtst verkende delen van het 
aardoppervlak. 

Tektoniek en vulkanisme (meestal aangedreven door de platentektoniek) zorgen voor de 
creatie van nieuw reliëf, terwijl erosie en verwering dit weer afbreken. Verwering kan worden 
veroorzaakt door de werking van water (in de vorm van neerslag of grondwater), wind, of 
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temperatuurschommelingen. Andere invloeden op het reliëf zijn de biosfeer (bijvoorbeeld door 
de opbouw van koraalriffen of het tegenhouden van erosie door 
plantenwortels), meteorietinslagen en de erosieve werking van gletsjers. Op dit moment in de 
Aardse geschiedenis is het hoogste punt op Aarde de Mount Everest (8850 m boven zeeniveau) 
en het laagste punt de Marianentrog (10 925 m onder zeeniveau). De gemiddelde hoogte van 
het land boven zeeniveau is 840 m; de gemiddelde diepte van de oceaanbodem onder 
zeeniveau is met 3794 meter meer dan vier keer zo groot.  

De buitenste laag van de vaste Aarde, waar bodemvormende processen heersen, wordt 
pedosfeer genoemd en bestaat uit bodems. Dit is de plek waar de lithosfeer, hydrosfeer, 
biosfeer en atmosfeer samenkomen en elkaar onderling beïnvloeden. Planten kunnen alleen 
groeien op plekken waar bodems gevormd zijn, en vormen op die plekken een bedekking van 
het oppervlak, die vegetatie genoemd wordt. Gebieden met natuurlijke vegetatie bestaan uit 
landschappen als bossen, moerassen, oerwouden, toendra’s, steppes of savannes. 
In woestijnen is de natuurlijke vegetatie vrijwel afwezig. Ongeveer 13,31 procent van het 
aardoppervlak is geschikt als cultuurgrond, 4,71  procent wordt daadwerkelijk gebruikt voor 

permanente landbouw..  

 

Schematische weergave van de waterkringloop 

Het voorkomen van grote hoeveelheden vloeibaar water aan het aardoppervlak maakt de 
Aarde uniek en onderscheidt haar van andere planeten. Vanwege dit feit wordt de Aarde wel 
de ‘blauwe planeet’ genoemd. Tot nog toe zijn geen andere hemellichamen bekend waar water 
aan het oppervlak in grote hoeveelheden voorkomt. Vloeibaar water was in het verleden 
aanwezig op de Maan  en op Mars en komt wellicht nog steeds af en toe voor op die planeet. 
Sommige grotere manen van de planeten Jupiter en Saturnus hebben water in hun 
binnenste, maar niet in grote hoeveelheden aan het oppervlak. Op de exoplaneet HD 189733b, 
een gasreus, is watergas ontdekt. Het meeste water bevindt zich in de oceanen, maar water 
komt ook voor in binnenzeeën, meren, rivieren en als grondwater. Al het water samen wordt 
de hydrosfeer genoemd. 

Zelfs als water opgeslagen als ijs wordt meegerekend, bevindt 97,5  procent van al het water 
op Aarde zich in oceanen of zeeën. Dit is zoutwater, van de overige tweeënhalf  procent is 68,7  
procent ijs en de rest zoetwater. De oceanen bevatten 1,386×109 km3 water, met een massa 
van 1,35×1018 ton, ongeveer 1/4400 van de totale massa van de Aarde. Als de Aarde geen 
reliëf had, dan zou dit water het gehele oppervlak bedekken met een 2,7 kilometer diepe laag. 
Ongeveer drieënhalf procent van de totale massa van de oceanen bestaat uit opgelost zout, 
voornamelijk afkomstig uit submarien vulkanisme of verwering van gesteenten De oceanen 
gelden ook als reservoir voor (opgeloste) gassen uit de atmosfeer; deze zijn essentieel voor het 
overleven van marien leven. De oceanen werken daardoor als een buffer op de samenstelling 
van de atmosfeer. De oceanen werken ook als warmtereservoir, waardoor de wereldwijde 
temperatuur geen grote schommelingen kan vertonen. Veranderingen in de warmteverdeling 
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in de oceanen hebben grote invloed op het lokale klimaat, zoals blijkt uit het fenomeen El 
Nino. 

Het water opgeslagen in ijs wordt wel de cryosfeer genoemd. Het meeste ijs bevindt zich in 
de poolkappen, vooral op Antarctica en Groenland, maar er is ook water opgeslagen als zee-
ijs of in gletsjers in hooggebergtes. Het seizoensgebonden smelten en aangroeien van de 
ijskappen zorgt voor de toevoer van zoet water naar de oceanen, wat de oceanische 
circulatie aandrijft. Oppervlaktewater  zoals in de oceanen staat voortdurend bloot aan 
verdamping. Bij verdamping wordt water als gas in de atmosfeer opgenomen. Dit kan weer 
condenseren en als neerslag op het oppervlakte belanden; het vormt daar oppervlaktewater, 
of dringt door in de bodem en wordt grondwater. Via rivieren stroomt oppervlaktewater naar 
de oceanen terug. Als het daarna weer verdampt, is er sprake van een cyclus, die de 
waterkringloop wordt genoemd. Grondwater is al het water dat zich in de ondergrond of bodem 
bevindt. Het is voornamelijk afkomstig van neerslag (meteorologisch) of het dóórdringen van 
zoutwater uit de zeeën in de ondergrond. Water komt in grote hoeveelheden voor tot ongeveer 
twee kilometer diepte in de aardkorst; op grotere diepte vormt het verbindingen met 
mineralen. 

Atmosfeer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De atmosfeer is de gasvormige laag die om de Aarde heen ligt. De luchtdruk is aan het 
aardoppervlak gemiddeld 101,325 kPa en de  schaalhoogte ligt ongeveer op achtenhalve 
kilometer. De aardatmosfeer bestaat grotendeels uit stikstof (ruim 78 procent) en 
zuurstof (bijna 21 procent), aangevuld met sporen van waterdamp, koolstofdioxide en andere 
gassen. De atmosfeer eindigt niet plotseling op een bepaalde hoogte, maar neemt naar buiten 
toe exponentieel (evenredig) in concentratie af. Het onderste deel van de atmosfeer, waar 
ongeveer vijfenzeventig procent van alle massa zich bevindt, wordt de troposfeer genoemd. De 
hoogte van de troposfeer verschilt met de  geografische breedte en varieert van zeven kilometer 
bij de polen tot zeventien kilometer bij de evenaar. 

Vergeleken met andere planeten is de hoge concentratie zuurstof in de aardatmosfeer uniek. 
Normaal gesproken zou zuurstof door oxidatiereacties bij verwering in relatief korte tijd uit de 
atmosfeer verdwijnen, maar op Aarde zorgt fotosynthese door planten voor een continue 
productie van nieuw zuurstof uit kooldioxide. Dankzij de aanwezigheid van zuurstof heeft de 
Aarde bovendien een  ozonlaag die het oppervlak beschermt tegen voor leven schadelijke 
ultraviolette straling. 

Samenstelling van de atmosfeer 

Stikstof  78,08 procent 

Zuurstof  20,95 procent 

Argon  0,93 procent 

Waterdamp  0 procent tot 4 procent 

Kooldioxide  0,038 procent 

Neon  0,018 procent 

Helium  0,0005 procent 

 Methaan  sporen 

Krypton  sporen 

Waterstof  sporen 
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De atmosfeer beschermt het aardoppervlak doordat kleinere meteoren die op Aarde inslaan, 
door de wrijving verbranden. Door de verplaatsing van waterdamp en door neerslag wordt 
water naar het land gebracht. De atmosfeer tempert ook de temperatuurverschillen tussen 
dag en nacht door warmte vast te houden. Gasmoleculen van zogenaamde 
broeikasgassen vangen warmte-energie op die door het aardoppervlak weerkaatst wordt. Dit 
effect wordt het broeikaseffect genoemd en verhoogt de temperatuur op Aarde. Zonder 
broeikaseffect zou het op het oppervlak gemiddeld min achttien graden Celsius zijn.    

 

 

Een lagedrukgebied boven IJsland vanuit de ruimte. lagedrukgebieden zijn gebieden waarin 
de luchtdruk op zeeniveau laag is ten opzichte van de omgeving. Lucht zal naar deze plekken 
stromen. Door het Corioliseffect krijgt de windrichting een afwijking waardoor een 
spiraalvormige structuur ontstaat.  

Het corioliseffect, genoemd naar de Franse ingenieur Gustave-Gaspard Coriolis, die het in 
1835 voor het eerst beschreef, verklaart de afbuiging van de baan van een voorwerp dat 
beweegt in een roterend systeem. 

 

Weer en klimaat 

De troposfeer wordt voortdurend opgewarmd door zonnestraling, vooral indirect via door het 
aardoppervlak uitgezonden aardse straling. Buiten de dagelijkse en jaarlijkse gang en 
klimaatveranderingen zijn de in- en uitgaande straling gemiddeld genomen min of meer met 
elkaar in evenwicht. Plaatselijk is dit echter niet het geval. Door het verschil in hoogte van de 
Zon valt het zonlicht rond de polen op een groter gebied dan rond de evenaar. Daarom is de 
insolatie, de hoeveelheid licht die op een stukje aardoppervlak invalt, en daarmee de 
opwarming van het aardoppervlak rond de evenaar veel hoger. Op breedten lager dan 
achtendertig graden is de instraling groter dan de uitstraling, terwijl buiten dat gebied de 
uitstraling overheerst. In de tropen en subtropen wordt het echter niet warmer en in 
de gematigde gebieden en de poolstreken niet kouder. Dit komt doordat er een compenserend 
warmtetransport is door de algemene circulatie en de zeestromen. De algemene circulatie 
bestaat uit  turbulentie, convectie, advectie en  verdamping. De combinatie van dit 
warmtetransport met de stralingsbalans is de energiebalans. 
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Convectie is warmtestroming via een gas of vloeistof. Dit kan plaatsvinden doordat een 
verschil in temperatuur een verschil in dichtheid veroorzaakt, maar ook door een 
drukverschil. In het laatste geval is er sprake van gedwongen convectie.  

Advectie is het meeliften op een medium door materie, energie of een bepaalde eigenschap. 
Advectie vindt plaats in de atmosfeer, in de oceanen, rivieren, in de aardmantel en bij 
chemische processen. Convectie bestaat uit advectie en diffusie, maar wordt ook wel als 
synoniem voor advectie gebruikt.  

Diffusie is een proces ten gevolge van de willekeurige beweging van deeltjes. De willekeurige 
beweging is het gevolg van de kinetische (bewegings) energie die deze deeltjes bezitten.  

In het klassieke model is er sprake van drie circulatiecellen: hadleycellen, 
Ferrelcellen en polaire (atmosferische circulatiecel) cellen. Deze cellen verschuiven met de 
seizoenen. Dit model is echter een te grote versimpeling gebleken. 

Een Ferrelcel (genoemd naar  William Ferrel) is een atmosferische circulatiecel die zich 
ongeveer tussen de dertigste en zestigste breedtegraden bevindt. In tegenstelling tot 
de Hadley- en polaire cellen zijn Ferrelcellen een secundair verschijnsel, dat zijn bestaan te 
danken heeft aan de polaire en Hadleycellen. Een Ferrelcel bestaat uit alle atmosferische 
wervels die tussen de Hadley- en polaire cellen in liggen. Zoals het Corioliseffect de passat in 
de Hadleycellen naar het westen afbuigt, wordt de wind in de Ferrelcellen naar het oosten 
afgebogen. Dat betekent dat de dominante windrichting uit het westen is. Sterke 
hogedrukgebieden als een Siberisch hoog zijn een soort kortstondige onderbrekingen in 
Ferrelcellen.  Terwijl de Hadley- en polaire cellen gesloten systemen zijn, zijn Ferrelcellen 
minder duidelijke atmosferische fenomenen. Dit blijkt uit het feit dat de dominante 
westenwinden vaak onderbroken worden door andere windrichtingen. De luchtcirculatie in 
de Ferrelcellen is ingewikkelder en onregelmatiger dan in de andere cellen. Het weer varieert 

op gematigde breedtegraden daardoor meer dan in de tropen of poolgebieden. 

De aanwezigheid van water in de atmosfeer en het verdampen, condenseren en sublimeren 
daarvan is van groot belang bij weer en klimaat. Door verdamping kan lucht waterdamp gaan 
bevatten. Als de lucht warm genoeg is om op te stijgen, daalt de luchtdruk, waardoor de lucht 
verzadigd raakt en water condenseert. De kleine waterdruppeltjes die zo ontstaan, vormen 
samen een wolk. Als er genoeg condensatie van water plaatsvindt, zullen de druppeltjes 
voldoende aangroeien om als neerslag terug te vallen naar het aardoppervlak. De hoeveelheid 
neerslag varieert per gebied op Aarde tussen de paar meter tot minder dan een millimeter per 
jaar. De gemiddelde neerslag in een gebied wordt bepaald door de dominante windrichting, 
het reliëf en temperatuurverschillen.  

Vervluchtigen of sublimatie is de directe faseovergang van een stof uit de vaste fase naar een 
gasvormige fase. Zo kan bijvoorbeeld ijs in strenge winters, bij erg droog weer, vervluchtigen 
tot damp, waarbij de vloeibare fase wordt overgeslagen 

Ondanks lokale verschillen kan de Aarde naar breedtegraad worden onderverdeeld in zones 
met ongeveer hetzelfde klimaat. Vanaf de evenaar tot de polen zijn dit de warme, natte 
tropische klimaten, de warme en droge subtropische klimaten, de vochtige subtropische 
klimaten, de koelere, natte gematigde klimaten, de drogere, koelere landklimaten en de 
koude, droge poolklimaten. Ook de hoogte is bepalend voor het klimaat. Doordat de atmosfeer 
dunner wordt op grotere hoogte is het daar kouder. Een verdere indeling van klimaten is de 
klimaatclassificatie van Köppen, waarin de klimaten naar temperatuur en neerslag worden 
gerangschikt. 

Het klimaat verandert doordat de temperatuur op Aarde stijgt. Dat komt doordat er steeds 
meer broeikasgassen zoals CO2 in de lucht komen. Wetenschappers zijn het erover eens dat 
de mens grotendeels verantwoordelijk is voor de opwarming van de Aarde. 

De aarde warmt op en dat heeft gevolgen voor het klimaat. Het broeikaseffect wordt versterkt 
door de hoeveelheid broeikasgassen in de lucht. Opwarming is niet te stoppen, maar gaat 
minder hard als we wereldwijd minder CO2 uitstoten. 
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Broeikasgassen zoals CO2 en waterdamp komen van nature in de atmosfeer (lucht) voor. Ze 
houden de warmte van de zon gedeeltelijk vast. Zonder deze broeikasgassen zou het op aarde 
veel kouder zijn dan nu. Dit natuurlijke broeikaseffect is sinds de industriële revolutie door 
allerlei menselijke activiteiten versterkt. Mensen verbranden op grote schaal fossiele 
brandstoffen (olie, kolen en gas) in fabrieken, energiecentrales, huizen en voor vervoer. Deze 
verbranding van fossiele brandstoffen is goed voor 86 procent van de door mensen 
veroorzaakte CO2-uitstoot. De overige veertien procent komt vrij door kappen van bossen voor 
landbouwgrond en droogleggen van veengebieden. Door die extra CO2-uitstoot  zit nu veertig 
procent meer CO2 in de lucht dan een paar eeuwen geleden. Zoveel CO2 zat er de afgelopen 
800.000 jaar nog niet eerder in de lucht. Al deze extra broeikasgassen zorgen ervoor dat de 
aarde opwarmt. Dit wordt ook wel het ‘versterkte broeikaseffect’ genoemd.   

De stijging van de temperatuur heeft gevolgen voor het klimaat: dat verandert. 
Wetenschappers denken dat we de gevolgen waarschijnlijk nog kunnen beheersen als we de 
stijging weten te beperken tot 1,5 à 2 graden. Dat kan alleen als de wereldwijde CO2-uitstoot 
in 2050 drastisch is verlaagd. Dat gaat niet vanzelf, daar zijn forse maatregelen voor nodig. 

Bijna alle wetenschappers zijn het erover eens dat de klimaatverandering vooral is veroorzaakt 
door de mens. Slechts een handjevol wetenschappers denkt dat er vooral andere oorzaken 
zijn, zoals vulkaanuitbarstingen en extra zonne-activiteit. Deze klimaatsceptici krijgen relatief 
veel aandacht in de media, waardoor het lijkt alsof er onder wetenschappers nog veel twijfel 
bestaat. Maar het IPCC (het klimaatpanel van de VN waar duizenden wetenschappers uit de 
hele wereld aan meewerken) is duidelijk: de mens is de belangrijkste oorzaak van de 
opwarming van de aarde. 

De opwarming van de aarde is niet meer te stoppen. Door de hoeveelheden broeikasgas die de 
mens al uitgestoten heeft, zal het deze eeuw warmer worden. Hoeveel de aarde zal opwarmen, 
hangt af van welke maatregelen wereldwijd genomen worden. Als de uitstoot van 
broeikasgassen doorgaat zoals nu zal het rond het jaar 2100 2,6 à 4,8  graden Celcius warmer 
zijn dan rond het jaar 2000. Zelfs als we de CO2-uitstoot ingrijpend weten te verminderen, zal 
de aarde nog 0,3 tot 1,7 °C warmer worden dan eind vorige eeuw.  

 

 

 

 

Wolken in de troposfeer gezien vanuit de ruimte. door de dunner wordende atmosfeer heen is 
de Maan te zien. 

 

Landbouwgewassen reageren op het veranderde klimaat. Soms groeien ze beter door een 
hogere temperatuur. Vaak zijn de effecten negatief. Wereldwijd zal de oogst van maïs, tarwe 
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en rijst elke tien jaar met twee procent dalen Met name in ontwikkelingslanden, waar boeren 
niet de middelen hebben om de gewassen te beschermen, draagt dit bij aan voedseltekorten. 

De zeespiegel stijgt door de smeltende gletsjers. En hoe warmer zeewater wordt, hoe meer 
volume het inneemt. Elke graad die de oceanen warmer worden, zorgt voor bijna een meter 
stijging van de zeespiegel. Wetenschappers verwachten eind deze eeuw een wereldwijde 
stijging tussen de 0.8 en 2 meter. Dat klinkt weinig, maar het veroorzaakt op grote schaal 
overstromingen, afbrokkelende kusten en verzilting van zoet water. 

Nederland versterkt de dijken om overstromingen te voorkomen. Maar bijvoorbeeld 
Bangladesh kan nog onvoldoende voorzorgsmaatregelen nemen. Het land raakt 
landbouwgrond kwijt aan de zee. Bij een zeespiegelstijging van één meter kan zeventien 
procent van Bangladesh overstromen, wat miljoenen vluchtelingen tot gevolg zou hebben. 

Het Noordpoolgebied warmt sneller op dan welk gebied ter wereld ook. Dit heeft verschillende 
gevolgen. Binnen zeventig jaar kan het ijs op de Noordpool volledig gesmolten zijn. De 
smeltende Noordpool versterkt de opwarming van de aarde. Het Noordpoolijs weerkaatst het 
grootste deel van de zonnestralen die erop schijnen, en stuurt de zonnewarmte terug de ruimte 
in. IJsvrije oceanen absorberen meer warmte. Daarnaast liggen er methaanvoorraden binnen 
de Noordpoolcirkel, die vastgehouden worden door ijs of permafrost. Door het smeltende ijs 
belandt dit methaan in de atmosfeer. Methaan is een broeikasgas dat nog nog meer warmte 
vasthoudt dan CO2. Oliemaatschappijen als Shell maken misbruik van de smeltende 
Noordpool. Ze gebruiken de nieuwe waterwegen om in het natuurgebied te kunnen boren naar 
olie. Olie die de klimaatverandering nog eens extra versterkt. Het noordpoolgebied zelf kent 
een unieke flora en fauna, die afhankelijk is van de aanwezigheid van ijs. Zonder ijs verliezen 
diersoorten als de ijsbeer hun jacht- en leefgebied. Bron: Greenpeace.nl. 

Naast het zee-ijs zal ook het permafrost ontdooien. Permafrost is de permanent bevroren 
bodem van het gebied rond de noordpool. Hierbij komen veel broeikasgassen vrij.  
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Hogere delen van de atmosfeer 

Boven de troposfeer wordt de atmosfeer meestal ingedeeld in de stratosfeer, de mesosfeer en 
de thermosfeer. Elk van deze lagen heeft een ander temperatuurverloop. Buiten de 
thermosfeer begint de exosfeer, die overgaat in de magnetosfeer, waar de zonnewind door het 
aardmagnetisch veld wordt opgevangen. De ozonlaag, die het aardoppervlak beschermt tegen 
ultraviolette straling, bevindt zich in de stratosfeer. Als definitie voor de grens tussen de 
atmosfeer en de ruimte wordt wel de denkbeeldige Kármánlijn genomen honderd kilometer 
boven het aardoppervlak. Die ligt in het onderste deel van de thermosfeer. 

Dankzij warmte-energie kunnen sommige moleculen in de buitenste delen van de atmosfeer 
een snelheid krijgen die groot genoeg is om aan de zwaartekracht van de Aarde te ontsnappen. 
Gevolg is dat deeltjes uit de atmosfeer langzaam de ruimte in verdwijnen. Lichte moleculen 
zoals waterstof of helium bereiken makkelijker de ontsnappingssnelheid..  

Leven, bevolking en inrichting  

 

Taiga van witte sparren in het Alaskagebergte, Alaska 

 

Koraalrif bij Fiji 

De Aarde voldoet aan alle vereisten waaraan een planeet moet voldoen om haar bewoonbaar 
te maken voor complex meercellig leven. Deze vereisten zijn volgens het huidige begrip het 
aanwezig zijn van grote hoeveelheden vloeibaar water, het (stabiel) aanwezig zijn van complexe 
organische moleculen en genoeg energie om metabolisme  (stofwisseling) in organismen 
mogelijk te maken. Een groot aantal factoren zorgt ervoor dat de omstandigheden op Aarde 
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gunstig zijn voor het ontstaan en in stand houden van een complexe biosfeer. Voorbeelden 
zijn de excentriciteit van de aardbaan, de scheve stand van de aardas, de rotatiesnelheid, de 
juiste afstand tot de Zon, de grote natuurlijke satelliet, de bijzondere samenstelling van de 
atmosfeer, het magnetisch veld en de vulkanische activiteit op Aarde.   

Metabolisme is de verzamelnaam voor alle fysische en chemische processen die in het 
organisme plaatsvinden en tot het in stand houden van het leven dienen. 

Biosfeer 

Al het leven samen op een planeet wordt wel een biosfeer genoemd. De Aarde is de enige 
planeet waarvan bekend is dat ze een biosfeer heeft. Sommige geleerden menen dat planeten 
met een complexe biosfeer, met intelligent leven, vanwege de vergelijking van 
Drake wijdverbreid zijn door het heelal, terwijl anderen aannemen dat planeten met een 
complexe biosfeer juist zeldzaam zijn. De aardse biosfeer ontstond rond drieënhalf miljard 
jaar geleden en heeft zich sindsdien steeds verder ontwikkeld. Ze kan worden onderverdeeld 
in biomen (vegetatiezones), gebieden op Aarde die hetzelfde ecosysteem hebben. Een 

ecosysteem is een  samenleving van soorten planten, dieren en andere organismen. 

Terrestrische biomen (biomen op het land) volgen vaak de klimaatzones op Aarde, die door de 
breedtegraad en de hoogte bepaald worden. Voorbeelden van terrestrische biomen zijn 
teondra, taiga, loofbos, naaldbos, gemengd bos, mediterraan bos, savanne, 
woestijn of mangroves. In de polaire biomen, de toendra's en de woestijnen komt relatief 
weinig leven voor, terwijl de grootste biodiversiteit per oppervlak gevonden wordt rond de 
evenaar. Terrestrische biomen zijn voor voedingsstoffen afhankelijk van de bodem en van 
watertoevoer. Mariene of aquatische biomen zijn bijvoorbeeld koraalriffen, kelpwouden, het 
continentaal plat, de benthische en pelagische zones van de oceaan, black smokers op de 
oceaanbodem en waddenzeeën. Mariene biomen zijn afhankelijk van de aanvoer van opgeloste 
voedingsstoffen vanaf het land. 

Biomen kunnen op een aantal manieren worden ingedeeld. Als alle onderverdelingen 
meegeteld worden kunnen er tientallen verschillende biomen onderscheiden worden met elk 
hun eigen ecosysteem.  

 

Menselijke bevolking   

 

 

Montagefoto van het nachtelijk aardoppervlak. Gebieden met een hoog energieverbruik zijn 
licht. Dit zijn echter niet de meest bevolkte gebieden, aangezien alleen in India en China 
samen al bijna drie miljard mensen wonen en deze plekken relatief donker zijn.  
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De skyline van Chicago, een voorbeeld van een stedelijke omgeving. 
 

In 2008 leven er verspreid over vrijwel de hele Aarde ongeveer 6,6 miljard mensen. Verwacht 
wordt dat dit aantal in 2050 tot 9,2 miljard zal zijn gestegen. Het grootste gedeelte van de 
groei zal plaatsvinden in ontwikkelingslanden. De menselijke bevolkingsdichtheid verschilt 
sterk, maar meer dan de helft van de wereldbevolking woont in Azié. De meest noordelijke 
permanent bewoonde nederzetting is de plaats Alert op het Canadese eiland Ellesmere, de 
meest zuidelijke is het zuidpoolstation Amundsen Scott, dichtbij de zuidpool op Antarctica. 
Verwacht wordt dat rond 2020 zestig procent van de wereldbevolking in steden woont in plaats 
van op het platteland.  

Op enkele uitzonderingen na, waaronder het vasteland van Antarctica, is het gehele 
landoppervlak tegenwoordig verdeeld in staten. In 2008 waren er honderddrieënnegentig 
internationaal erkende onafhankelijke staten. Er zijn daarnaast negenenvijftig afhankelijke 
gebieden en een aantal autonome gebieden en betwiste gebieden. Er is in de 
wereldgeschiedenis nog nooit een wereldregering geweest, hoewel een aantal naties naar 
werelddominantie hebben gestreefd. De Verenigde Naties zijn een internationale 
organisatie die tot doel heeft de samenwerking op het gebied van internationaal recht, 
veiligheid, mensenrechten, economische ontwikkeling en cultuur te bevorderen en 
gewapende conflicten te voorkomen. In 2008 hadden zich honderdtweeënnegentig staten bij 
de organisatie aangesloten. 

In totaal zijn ongeveer vijfhonderd mensen buiten de aardatmosfeer geweest, waarvan er 
twaalf op de Maan  gelopen hebben. De enige mensen in de ruimte zijn de bemanningsleden 
van het International Space Station. 

Geschat wordt dat sinds het ontstaan van de mens er zo’n honderdzeven en een half miljard 
mensen op de Aarde zijn geboren.   

 

Natuurlijke hulpbronnen  

De Aarde bevat grondstoffen die de mens ontgint voor consumptie. Sommige grondstoffen zijn 
niet-vernieuwbaar, waaronder bijvoorbeeld fossiele brandstoffen. Uit de aardkorst zijn grote 
voorraden fossiele brandstoffen, zoals steenkool, olie, gas en methaanhydraten gewonnen. 
Deze hulpbronnen worden gebruikt voor de opwekking van energie en bij 
chemische productieprocessen. Ertsen vormen zich door een geologisch proces dat door 
magmatische activiteit in de aardkorst en/of door erosie wordt aangedreven. 

De biosfeer levert de mens dankzij domesticatie van dieren (veeteelt) en planten (landbouw) 
onder andere voedsel, hout, leer en wol. In 1993 was ongeveer dertien procent van het 
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landoppervlak in gebruik als cultuurgrond en nog eens zesentwintig procent als weiland voor 
vee. Slechts anderhalf procent was in gebruik als stedelijke bebouwing. 

 

Rampen en gevaren 

Grote delen van de Aarde hebben regelmatig te maken met natuurrampen zoals cyclonen, 
tornado’s, orkanen en overstromingen. Andere gebieden hebben te maken met aardbevingen, 
aardverschuivingen, vulkaanuitbarstingen, tsunami’s en droogte. 

Sommige gebieden worden bedreigd door gevaren met een menselijke 
oorzaak. Bevolkingsgroei en economische groei gaan soms gepaard met vervuiling van water 
en lucht. Industrie en intensieve landbouw en veeteelt kunnen zorgen voor vervuiling in de 
vorm van bodem-, lucht- of waterverontreiniging, zure regen, overbegrazing, erosie, 
ontbossing en verwoestijning. De mens neemt, gedreven door onder andere de 
bevolkingsgroei, steeds meer land in gebruik, wat gepaard gaat met het verlies van habitat en 
mogelijk als gevolg daarvan het uitsterven van in het wild levende soorten. 

Er bestaat wetenschappelijke consensus dat de mens verantwoordelijk is voor het warmer 
worden van het wereldwijde klimaat. Dit komt door de grootschalige verbranding van fossiele 
brandstoffen, waarbij kooldioxide vrijkomt in de atmosfeer, wat het broeikaseffect versterkt. 
Een warmer klimaat zal waarschijnlijk gepaard gaan met het smelten van gletsjers en 
ijskappen, extremere temperatuurschommelingen en het stijgen van het eustatisch zeeniveau. 

Eustasie is de verandering van het absolute wereldwijde zeeniveau langs de geologische 
tijdschaal. De eustatische zeespiegelverandering wordt gemeten ten opzichte van het 
middelpunt van de Aarde. De eustasie is een van de drie factoren die de diepte van de 
zeebodem bepalen. De andere twee zijn de snelheid waarbij sediment wordt aangevoerd 
(waardoor de zeebodem omhoog komt) en de snelheid waarmee plaatselijk 
subsidentie (tektonische daling van de aardkorst) plaatsvindt, waardoor de zeebodem lager 
komt te liggen. 

Tegelijkertijd is er een milieubeweging op gang gekomen die tot doel heeft de menselijke 
consumptie van 

 natuurlijke hulpbronnen te verminderen en vervuiling tegen te gaan. De milieubeweging 
probeert door de bewustmaking van het publiek de politiek te beïnvloeden met als 
doel duurzamer beleid en bescherming van de natuur. Doordat de veranderingen die de 
milieubeweging voor ogen staan, vaak in conflict zijn met commerciële belangen, zijn deze 
veranderingen echter dikwijls kostbaar. 

Ontstaan en ontwikkeling  
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De planetoïde Ida. De meeste planetoïden worden verondersteld planetesimaten te zijn die 
nooit tot echte planeten zijn geaccretiseerd. In het begin van haar bestaan moet de Aarde 
bloot hebben gestaan aan vele inslagen van soortgelijke objecten.  

Vorming 

De meest aanvaarde  Aarde hypothese over het ontstaan van het zonnestelsel is op dit moment 
de Zonnenevel-hypothese. Volgens deze hypothese vormde het Zonnestelsel zich uit een 
samentrekkende interstellaire moleculaire wolk, de Zonnenevel. Tijdens de samentrekking 
platte de wolk af tot een planetaire schijf. In deze schijf ontstonden de Zon en de planeten 
door accretie van materie. Het grootste deel van de materie kwam terecht in het centrum en 
vormde de Zon. Ander gas en stof vormde planetesimale (protpplaneten), die later uitgroeiden 
tot planeten, waaronder de Aarde. Kleine objecten als meteorieten worden beschouwd als 
materie die niet in dit proces is geaccretiseerd. Door meteorieten te dateren heeft men de 

ouderdom van het Zonnestelsel en daarmee de Aarde bepaald: ongeveer 4,56 miljard jaar.  

 
Accretie (Latijn: accretio, toename) is in de sterrenkunde het proces waarbij materie 
samentrekt zodat er uit veel kleine deeltjes een aantal grote ontstaan.  Als grotere objecten 
gevormd worden door accretie komt een enorme hoeveelheid energie vrij.  

 

Geschiedenis 

Zware elementen zoals ijzer en nikkel zonken al tijdens de accretie van de Aarde naar het 
middelpunt, waardoor een scheiding ontstond tussen kern en mantel. Een andere belangrijke 
gebeurtenis in de beginfase was het ontstaan van de Maan  (die iets jonger blijkt te zijn dan 
de Aarde). De meest waarschijnlijke verklaring is een grote inslag, waarbij een kleinere 
planetesimaal (iets kleiner dan de planeet Mars) op de Aarde insloeg. Het bij deze inslag 
weggeslingerde materiaal kwam in een baan om de Aarde terecht om daar te accretiseren tot 
de Maan. Door de enorme hoeveelheid energie die bij de inslag vrijkwam, raakte de aardmantel 
compleet gesmolten. In de loop der tijd stolde hij en kon zich door differentiatie van materiaal 
binnenin de Aarde de eerste korst vormen. Uit berekeningen blijkt dat als de Aarde voor de 
inslag een atmosfeer had, deze tijdens de inslag in zijn geheel verdween. De atmosfeer en de 
oceanen moeten daarom ontstaan zijn uit later materiaal van inslaande kometen en 
meteorieten en uit gassen en vloeistoffen die bij vulkanisme vrijkwamen. Deze eerste 
atmosfeer bevatte meer koolstofdioxide dan tegenwoordig en zuurstof was schaars.  

In de kosmogonie zijn planetesimalen objecten waarvan men denkt dat ze voorkomen in 
stellaire nevels. Men vermoedt dat zij het begin zijn van de samenklitting (door botsing en 
zwaartekracht) van deeltjes die in de accretieschijf van de stellaire nevel ronddraaien 

Het eerste leven moet ontstaan zijn uit zelfreproducerende moleculen in de oceanen, volgens 
sommige interpretaties al rond 3,8 miljard jaar geleden. Uit simpele organische stoffen 
ontstonden materialen als aminozuren en nucleotiden, die later uitgroeiden tot eiwitten en 
RNA, de bouwstoffen voor het leven. Rond 3,4 miljard jaar geleden moet de  hebben geleefd.   

Nucleotiden vormen een groep van bio-organische verbindingen die de bouwstenen voor DNA 
en RNA vormen. Daarnaast hebben ze ook belangrijke, regulerende functies in het 
metabolisme van de cel. 

Ribonucleïnezuur, vaak afgekort als RNA, is een biologisch macromolecuul dat essentieel is 
voor de regeling van cellulaire processen in alle bekende levensvormen. RNA lijkt qua 
chemische structuur sterk op DNA, en net als DNA is RNA opgebouwd uit een lange keten 
van nucleotiden.  
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Fossiel van een Tarbosaurus. De bestudering en relatieve datering van fossielen heeft geleid 
tot inzicht omtrent het verloop van de evolutie in de loop van de aardse geschiedenis. 

 

Men vermoedt dat een vorm van platentektoniek al in het begin moet hebben plaatsgevonden, 
hoewel het proces in het begin waarschijnlijk sneller verliep, waardoor de continenten kleiner 
bleven. Geleidelijk ontwikkelde het proces zich tot de huidige vorm. In de loop van de Aardse 
geschiedenis komen perioden voor waarin vrijwel alle continenten bij elkaar liggen; dan 
spreekt men van een zogenaamd supercontinent. De laatste keer dat dit gebeurde was rond 
300 miljoen jaar geleden; men noemt dit supercontinent  Pangea.  

Over de eerste paar miljard jaar van de Aardse geschiedenis is relatief weinig bekend, doordat 
fossielen van organismen die uitsluitend uit zacht weefsel bestaan, slecht bewaard blijven. 
Wat duidelijk is, is dat het leven steeds diverser werd en dat rond 2,3 miljard jaar geleden de 
eerste autotrofe organismen verschenen, organismen die door fotosynthese zuurstof 
produceren. De toevoeging van zuurstof aan de atmosfeer had tot gevolg dat er 
een ozonlaag ontstond en het leven voortaan beter beschermd werd tegen schadelijke straling. 
Daardoor konden grotere organismen dan bacteriën ontstaan die niettemin nog steeds tot de 
micro-organismen gerekend worden, zoals eukaryolische cellen en meercellige organismen.  
Eukaryoten zijn alle organismen waarvan iedere cel minstens één celkern bevat 

Autotrofe organismen zijn organismen die CO₂ gebruiken als bron van koolstof voor hun 
cellen. Ze halen hun energie uit anorganische stoffen of uit zonlicht. De energie gebruiken zij 
om kooldioxide om te zetten in glucose, waarbij zuurstof wordt geproduceerd. 

Volgens een vrij algemeen aanvaarde theorie bevond de Aarde zich ongeveer zevenhonderd 
miljoen jaar geleden in een grote ijstijd, waarbij de planeet van de polen tot de evenaar 
bevroren was, een theorie die bekendstaat als die van de sneeuwbalaarde. Toen het klimaat 
warmer werd, begon het leven zich zeer snel te ontwikkelen. Tijdens de Cambrische 
explosie rond 535 miljoen jaar geleden versnelde de ontwikkeling van het leven zich, waardoor 
in relatief korte tijd veel nieuwe groepen organismen (dieren, planten), enzovoort) verschenen.  

Met de Cambrische explosie wordt het ontstaan aangeduid van veel nieuwe bouwplannen in 
het dierenrijk tijdens het Cambrium. Het wordt soms ook de Oerknal van het leven genoemd. 
Van bijna alle stammen van de metazoa zijn de vroegste fossielen uit deze periode afkomstig 
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Het Cambrium en het voorafgaande Ediacariun volgden op het Cryogenium, een periode die 
ook bekendstaat vanwege de sneeuwbalaarde, zeer sterke ijstijden waarin de Aarde 
grotendeels bedekt was met sneeuw en ijs. Naast het opwarmen van de Aarde heeft mogelijk 
ook de ontwikkeling van geslachtelijke voortplanting een belangrijke rol gespeeld in de snelle 
evolutie van meercellige dieren in deze periode. Daarnaast gaat het voor het eerst om fossielen 
van dieren met harde delen. Deze harde delen fossiliseren veel gemakkelijker. 

Een belangrijke vindplaats voor fossielen van de Cambrische explosie is de Burgess shale in 
Canada. De evolutiebioloog Stephen Jay Gould schreef hierover een boek met de 
titel Wonderful Life. 

Voorafgaand aan de Cambrische explosie was er ook sprake van dierenleven, de Ediacara 
fauna. Deze fauna bestond uit dieren zonder harde delen, met een veelheid van vormen, maar 
wel plat, dus zonder interne organen. Na de Cambrische explosie werden de Bilateria de 
belangrijkste diergroep, en kunnen veel dieren in nog steeds bestaande stammen geplaatst 
worden. 

De Bilateria vormen een onderdeel van het onderrijk  Eumetazoa van de dieren, waar bijna 
alle dieren toe behoren. De bekendste groepen dieren die hier niet toe behoren zijn de sponzen 
en de neteldieren. 

De Eumetazoa vormen, naast de middendiertjes en de sponsachtigen, een onderrijk in het rijk 
der dieren. Het zijn organismen met volledig gedifferentieerde weefsels, waartoe vrijwel alle 
dieren behoren.   
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Eumetazoa 
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Wat precies de Cambrische explosie heeft veroorzaakt is iets waarover de meningen nog uiteen 
lopen. Een theorie die redelijk veel aanhang heeft is dat een toename van het 
zuurstofniveau in de lucht (en daardoor ook in het water) de primaire oorzaak is. Hierdoor 
was er meer energie beschikbaar, waardoor meer actieve levenswijzen en zintuigen mogelijk 
werden. In plaats van vast te zitten aan de oceaanbodem of zich passief met de stroom mee te 
laten voeren, konden dieren nu actief zwemmend of gravend naar voedsel gaan zoeken. Dat 
betekende ook dat er meer levenswijzen mogelijk waren: Naast filtervoeders waren er nu ook 
niches beschikbaar voor dieren die algen 'graasden' of andere dieren 'jaagden'. De komst van 
harde, fossiliseerbare delen, het meest opvallende aspect van de Cambrische explosie, was 
dan weer een gevolg van die opkomst van predatoren, waartegen de andere dieren zich 
moesten verdedigen. 

Sindsdien heeft de evolutie steeds nieuwe en ingewikkeldere soorten leven voortgebracht, een 
ontwikkeling die soms onderbroken werd door korte periodes van massaal uitsterven, die 
massa-extincties worden genoemd. Rond vijfhonderd miljoen jaar geleden verschenen de 
eerste planten en  insecten op het land (bacteriën en schimmels moeten het land al veel eerder 
gekoloniseerd hebben) en rond driehonderdtachtig miljoen jaar geleden ontwikkelden in 
ondiep water levende vissen poten, waarmee ze uit het water konden kruipen. Hieruit kwamen 
de amfibieën voort, die longen hadden in plaats van kieuwen. Uit de amfibieën ontstonden 
reptielen en later zoogdieren. De dinosauriërs (reptielen) domineerden gedurende een paar 
honderd miljoen jaar de Aarde maar stierven tijdens de laatste grote massa-extinctie van 
ongeveer vijfenzestig miljoen jaar geleden samen met vele andere levensvormen uit, 
waarschijnlijk als gevolg van de zogeheten Yucatan-inslag die tevens de 
Krijt=Paleogeengrens markeert. 

Vanaf dat moment hebben de zoogdieren zich sterk ontwikkeld. Rond twee miljoen jaar 
geleden verscheen de mens. Aangenomen wordt dat mensen uit eerder levende primaten zijn 
geëvolueerd.  

De huidige ijstijd begon rond veertig miljoen jaar geleden en versterkte zich rond tweeënhalf 
miljoen jaar geleden. De poolkappen zijn sindsdien in cycli van veertigduizend tot 
honderdduizend jaar aangegroeid en weer afgesmolten. De laatste koudere periode (glaciaal) 
eindigde ongeveer tienduizend jaar geleden. Door de ontwikkeling van de spraak, 
de ontdekking en het temmen van dieren kon de mens zich snel over de wereld verspreiden 
en na het ontstaan van  beschavingen binnen korte tijd een grote invloed op de biosfeer, de 
hydrosfeer, de atmosfeer en het landgebruik en de indeling van het aardoppervlak krijgen. 

 

Toekomst van de Aarde 

Volgens de meest gangbare hypothese zal de evolutie van de Zon uiteindelijk het einde van de 
Aarde betekenen, maar op de Aarde zal al veel eerder geen leven meer mogelijk zijn. Zoals in 
alle sterren vindt in de kern van de Zon voortdurend kernfusie van waterstof tot 
helium plaats. Daardoor hoopt zich in de loop der tijd steeds meer helium op in de kern van 
de Zon, waardoor de luminositeit van de Zon toeneemt met ongeveer tien procent in de 
komende 1,1 miljard jaar en veertig procent in de komende drieënhalf miljard jaar. Over 
ongeveer vijf miljard jaar zal alle waterstof in het inwendige van de Zon zijn omgezet in helium, 
met als gevolg dat de Zon zal uitzetten tot een rode reus van rond de tweehonderdvijftig keer 
zijn huidige omvang. Een rechtstreeks gevolg is dat de temperatuur op Aarde sterk zal stijgen, 
wat in ieder geval tot de verdamping van alle oceanen zal leiden. Over negenhonderd miljoen 
jaar zal door de hogere temperatuur de hoeveelheid anorganische kooldioxide in de atmosfeer 
zijn toegenomen tot een concentratie waarbij fotosynthese door C4-fixatie onmogelijk is. Dat 
betekent dat de meeste plantensoorten niet meer kunnen overleven, waardoor de zuurstof uit 
de atmosfeer zal verdwijnen. Dit zal dierlijk of menselijk leven ook onmogelijk maken.  

Het opzwellen van de Zon zal ervoor zorgen dat de binnenplaneten Mercurius, Venus en de 
Aarde in de fotosfeer (de atmosfeer) van de Zon belanden en worden vernietigd. De Zon zal in 
dit stadium echter ongeveer dertig procent van zijn massa verloren hebben, zodat de Aarde 
theoretisch in een steeds wijdere omloopbaan komt. Dit effect had er normaal gesproken voor 
gezorgd dat de planeet niet door de uitdijende Zon zou worden opgeslokt, hoewel de nabijheid 
van de Zon nog steeds al het leven op Aarde onmogelijk zou hebben gemaakt. Uit een 
recente computersimulatie is echter gebleken dat door de getijdenwerking van de uitdijende 
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Zon de Aarde juist naar de Zon toegetrokken zal worden Vermoedelijk ontsnappen Mars en 
de andere buitenplaneten aan dit lot, maar ook op Mars zal de temperatuur zo sterk stijgen 
dat er geen aardse organismen kunnen leven. 

Culturele betekenis  

 

Een wereldkaart waarin het wereldbeeld van de Griekse filosoof Posidonius (135-51 v.Chr.) 
afgebeeld wordt.  

 

Afbeelding van het Zonnestelsel bij het werk van Nicolaus Copernicus. Copernicus stelde dat 

de Aarde om de Zon draaide in plaats van andersom, zoals men eeuwenlang geloofd had. 
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De eerste foto van een opkomst van de Aarde vanaf de Maan, gemaakt tijdens de Apollo 8 
missie in 1968. 

Het standaardsymbool voor de Aarde is een kruis met een cirkel eromheen. Dit symbool staat 
bekend als het wielkruis, zonnekruis of odinskruis. Hoewel er ook andere betekenissen aan 
dit symbool zijn toegeschreven, wordt het meestal gezien als een representatie van de vier 
windstreken op Aarde. Een andere versie van het symbool is een kruis boven een cirkel.   

 

Religieuze betekenissen 

De Aarde is in veel culturen gepersonificeerd als Moeder Aarde. Voorbeelden 
zijn Tonantzin (letterlijk ‘onze moeder’) bij de Azteken, Pachamama bij de Inca’s, Bhumi 
Deva bij de hindoes, Gaia bij de Grieken en Romeinen, Hou-T’u in China of de godin Jord in 
de Noordse mythologie. In de Griekse mythologie was de aardgodin de vrouw van de hemelgod 
Uranos. In de Egyptische mythologie was de Aarde echter een mannelijke god, Geb, terwijl de 
hemel (Noel) juist vrouwelijk was. 

In de meeste religies komen scheppingsverhalen voor, waarin de Aarde op bovennatuurlijke 
manier door een godheid wordt geschapen. Ook tegenwoordig gelooft een aantal religieuze 
groepen, bijvoorbeeld uit christen of moslimfundamentalistische  hoek, in een letterlijke 
interpretatie van oude religieuze teksten. Deze creatonisten geloven niet in de 
conventionele wetenschappelijke theoriën over de vorming van de Aarde en het ontstaan en 
de evolutie van het leven.  
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Ontwikkeling van de kennis over de Aarde  

In de loop der wereldgeschiedenis is de kennis van de Aarde en haar oppervlak steeds 
toegenomen. Vanaf de Oudheid is in diverse culturen geloofd in een platte aarde; zo zagen de 
Mesopotamiërs de Aarde als een platte schijf die in een oceaan dreef. 

Toch waren er vanouds al mensen die inzagen dat de Aarde bolvormig was. De eersten die een 
bolvormige Aarde voorstelden, waren Griekse natuurfilosofen als Pythagoras. Zij 
constateerden dat tijdens een maansverduistering de schaduw van de Aarde altijd 
cirkelvormig is, ongeacht of de Maan  hoog aan de hemel of dicht bij de horizon 
staat.Eratosthenes berekende de omtrek op  vijftien procent nauwkeurig. 

In de Middeleeuwen was het concept van een bolvormige Aarde in het Midden-Oosten, Europa 
en India wel bekend, maar nog niet overal algemeen aanvaard. Middeleeuwse geleerden als 
Beda en Thomas van Aquino wisten dat de Aarde bolvormig was. Anderen, zoals de zesde 
eeuwse ontdekkingsreiziger Kosmas Indikopleustes, zagen de Aarde echter als een platte 
schijf. Ferdinad Magellaan maakte in 1522 als eerste een reis om de wereld, waarmee het pleit 
voorgoed beslecht werd. 

Dat de Aarde om de Zon draait, is veel moeilijker vast te stellen en was dan ook niet vanouds 
bekend. Tot de Middeleeuwen werd de Aarde algemeen als centrum van het universum gezien: 
dit concept wordt geocentrisme genoemd. Pas na sterrenkundige ontdekkingen van onder 
anderen Nicolaas Copernicus (1473 - 1543) en Gallileo Galilei (1564 - 1642) kwam het besef 
op dat de Aarde geen centrale positie in het Heelal inneemt. Het geocentrisme maakte plaats 
voor het idee dat de Aarde rond de Zon draait, het hellocentrisme. 

Na de Middeleeuwen nam de kennis van de wereld toe door ontdekkingsreizen. Dankzij betere 
technieken in de cartografie, navigatie en landmeetkunde bleef ook in de Nieuwe Tijd    de 
geografische  kennis van de ligging en aard van de continenten en het aardoppervlak groeien. 
Ontdekkingen in de geologie, met name vanaf de negentiende eeuw, vergrootten de kennis van 
het binnenste van de Aarde en brachten het inzicht van de hoge ouderdom van de planeet. De 
kennis van de atmosfeer en het klimaat stegen met de opkomst van de metereologie 
en klimatologie in de twintigste eeuw. Door de technologische ontwikkeling in de twintigste 
eeuw is zowel in de wetenschap als onder een breder publiek het beeld van de Aarde sterk 
veranderd. In 1959 werd de Aarde voor het eerst uit de ruimte gefotografeerd door de 
ruimtesonde Explorer 6. 

De wetenschappelijke kennis leidde tot het inzicht dat de verschillende onderdelen van de 
Aarde één systeem vormen, die in een fragiel evenwicht staan dat in het verleden vaak 
veranderd is en in de toekomst opnieuw kan veranderen. Een vergaande vorm van dit inzicht 
is de Gaia-hypothese, die stelt dat de hele biosfeer als één groot organisme functioneert.   

 

 de Aarde 
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Aardas    

 

 
De Aarde die draait om zijn as (lichtgele lijn) 

 

De aardas is de as waar de Aarde dagelijks omheen draait. Omdat de Aarde steeds een andere 
zijde naar de Zon keert ontstaan dag en nacht. De aardas loopt door het zwaartepunt van de 
aarde. 

 

 

 

De punten waar de aardas door het aardoppervlak worden de geografische noordpool en 
de zuidpool genoemd. Iemand die precies op een van die polen zou staan draait tijdens een 
etmaal eenmaal volledig om zijn of haar as. De magnetische noord- en zuidpool liggen ergens 
anders; zij hebben geen direct verband met de aardas. 

De denkbeeldige snijpunten van de aardas met de (eveneens denkbeeldige) hemelbol zijn de 
noordelijke en zuidelijke hemelpolen. De noordelijke hemelpool ligt in de buurt van de 
Poolster in het sterrenbeeld Kleine Beer.. 

Het vlak loodrecht op de aardas dat door het middelpunt van de Aarde gaat heet het 
equatorvlak. De equator of evenaar ligt daar waar het equatorvlak het aardoppervlak snijdt. 

De aardas staat in een hoek van 66°33' op het baanvlak van de Aarde rond de Zon, de ecliptica; 
hierdoor varieert in de loop van het jaar de hoek waaronder de zonnestralen het aardoppervlak 
raken en ook de lengte van de dag ten opzichte van de nacht. Deze effecten samen betekenen 
jaarlijkse variatie in de hoeveelheid ontvangen zonnestraling en zo ontstaan de seizoenen. In 
de zomer wijst de aardas van het halfrond van de waarnemer naar de Zon en ontvangt dat 
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halfrond meer zon, ook zijn de dagen langer dan de nachten. Op breedtegraden boven 66,56° 
(= 90° - 23,44°, de geografische breedte van de poolcirkels) is er zelfs ten minste één dag per 
jaar dat de Zon niet ondergaat (middernachtzon); aan de andere kant van de wereld is er dan 
een nacht waarin de Zon niet boven de horizon uitkomt (poolnacht) (strikt gezien betreft dit 
het middelpunt van de zon).   

 

 

Precesssie van de aardas (rood). De nutatie heeft nog kleine afwijkingen ten opzichte van de 
bovenste witte cirkel tot gevolg. 

 

Ten opzichte van de sterren verandert de positie van de aardas. De grootste beweging 
heet precessie; de aardas beschrijft een kegel met een periode van 25.800 jaar. Over ongeveer 
dertienduizend jaar staat de poolster daardoor ongeveer zevenenveertig graden van de 
noordelijke hemelpool en niet er vlakbij zoals nu. 

Een veel kleinere beweging, de nutatie, veroorzaakt daarbovenop nog bewegingen met periodes 
die variëren van vijf dagen tot achttien en een half jaar. De afwijkingen door nutatie bedragen 
slechts hooguit  tien boogseconden. 

De aardas beweegt ook ten opzichte van de Aarde zelf. Die bewegingen worden veroorzaakt 
door massaverplaatsing binnen de aarde, in de oceanen en in de atmosfeer. Het smelten van 
de ijskap op Groenland is een voorbeeld van zo'n massaverplaatsing. Ze bedragen tot 0,25 
boogseconden, dat komt overeen met ongeveer negen meter aan het aardoppervlak. De 
grootste van deze bewegingen heet Chandler wobble en heeft een periode van ongeveer 435 

dagen en een amplitude van ongeveer  6,3 meter. Niet-periodieke bewegingen worden bv. 
veroorzaakt door zeebevingen, zoals die van 26 december 2004 in de Indische Oceaan. 

De positie van de aardas is van belang voor satelietnavigatie en de ruimtevaart. Zou men geen 
rekening houden met de afwijkingen, dan zijn fouten van meer dan tien meter het gevolg. 

Het waarnemen en beschrijven van de positie en beweging van de aardas is onderdeel van de 
geodese. 

Professor André-Louis Danion heeft enige tijd geleden geconstateerd dat na een sterke 
uitbarsting op de Zon de Aarde langzamer gaat draaien, de Aarde wordt dan door de Zon 
geremd. Na een uitbarsting in 1959 bedroeg de vertraging 1/1000 seconde per etmaal. 
Blijkbaar wordt de dag dus steeds langer. De aswenteling van de Aarde bedraagt 
23u 56m 4,09s = 1 sterrendag. 
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De geschiedenis van de Aarde 
De geschiedenis van de Aarde schetst het ontstaan en de ontwikkeling van de planeet waarop 
de  mensheid leeft. Volgens gangbare wetenschappelijke inzichten is de Aarde ongeveer 4,56 
miljard jaar geleden gevormd door accretie (toename) van materiaal uit de 
zonnenevel. De ouderdom van de Aarde is vastgesteld door radiometrische van de 
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oudste gesteenten en meteorieten (de andere planeten uit ons zonnestelsel zijn ongeveer 
tezelfdertijd ontstaan). Ter vergelijking: het heelal ontstond waarschijnlijk met de oerknal, 
naar schatting 13,7 Ga geleden en daarmee is het ongeveer drie keer zo oud als de Aarde.  

Er was een explosie van een ster en uit dat materiaal is de Aarde ontstaan. 

Dit artikel geeft een samenvatting van wetenschappelijke theorieën over en inzichten in de 
geschiedenis van het systeem Aarde, dat bestaat uit de aardatmosfeer, de hydrosfeer, de 
biosfeer en de vaste Aarde. Deze inzichten zijn ontstaan door ontdekkingen in zeer 
uiteenlopende vakgebieden, zoals geochemie, geologie, evolutiebiologie,paleomagnetisme, 
ecologie, seismologie of astronomie. Nog steeds bestaan met name over de vroegste 
geschiedenis van de Aarde onduidelijkheden, waarover de wetenschappelijke inzichten nog 
verschillen. 

De geschiedenis van de Aarde wordt weleens vergeleken met het verloop van een dag, waarbij 
drieenvijftigduizend jaar wordt voorgesteld door een seconde.   

 

Hadeïcum en archeïcum 

Het eerste eon van de geschiedenis van de Aarde wordt het  Archeïcum (en Archean) genoemd. 
Het duurde tot tweeënhalf miljard jaar geleden. De oudste op Aarde gevonden gesteenten zijn 
ongeveer vier miljard jaar oud. De tijd tussen de vorming van deze gesteenten en de vorming 
van de Aarde wordt soms als een apart eon gezien, dat hadeicum of Hadean wordt genoemd. 
Omdat geen gesteente uit deze tijd bewaard is gebleven is er weinig over bekend, behalve dat 
de Aarde bloot moet hebben gestaan aan een bombardement van meteorieten. De grote 
warmtestroom moet bovendien voor hevig vulkanisme hebben gezorgd. Er zijn wel 
sporadisch kristallen van zirkoon gevonden die ouder zijn dan vier miljard jaar. Uit onderzoek 
van deze kristallen blijkt dat er wel al sinds 4,3 miljard jaar vloeibaar water in de vorm van 
zeeën aanwezig was. Rond vier miljard jaar geleden hield het meteorietenbombardement op 
en was het ook koeler geworden. Vanwege de samenstelling van de Archeïsche atmosfeer was 
de Aarde echter nog steeds een planeet waarop hedendaags leven niet mogelijk was.   

 

 

Impressie van de protoplanetaire schijf waaruit het zonnestelsel ontstond. 

 

Ontstaan van de Zon en de planeten 

Het zonnestelsel ontstond waarschijnlijk uit een interstellaire roterende moleculaire wolk, de 
zonnenevel, die voornamelijk bestond uit waterstof, helium en zwaardere elementen. De 
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Zonnenevel begon ongeveer 4,6 Ga geleden onder zijn eigen gewicht samen te trekken of 
doordat een nabije ster als supernova explodeerde waarvan de schokgolf de zonnenevel trof. 
Deze contractie zorgde samen met de steeds snellere rotatie van de zonnenevel dat het geheel 
afplatte tot een protoplanetaire schijf. 

De meeste massa concentreerde zich in het midden van de schijf en warmde op door de 
wrijving van de samentrekkende massa, totdat kernfusie (van waterstof naar helium) mogelijk 
werd. Zo werd een T Tauri-ster geboren: de Zon. In de rest van de gas- en stofwolk zorgde de 
zwaartekracht voor het samenballen van materie rond stofdeeltjes, waardoor de wolk in ringen 
uit elkaar viel. Bij botsingen tussen deeltjesmaterie werden steeds grotere fragmenten 
gevormd, een proces dat  accretie genoemd wordt. Dit leidde tot de vorming van zogenaamde 
planetesimalen of protoplaneten van meerdere tientallen kilometers in diameter. 

Uit  computersimulaties blijkt dat uit een protoplanetaire schijf planeten kunnen ontstaan 
die vergelijkbare afstanden tot de Zon hebben als de terrestrische planeten.  

 

Ontstaan van de kern en eerste atmosfeer van de Aarde   

Door accretie groeide de proto-Aarde, tot de temperatuur in het binnenste zo hoog was 
dat partieël smelten van de zware siderofiele metalen plaatsvond. Door hun grotere dichtheid 
zonken de gesmolten metalen naar het  massamiddelpunt, waardoor al na  tien Ma een 
scheiding tussen de primitieve mantel en de (metallische) aardkern ontstond. Zeldzame 
metalen op Aarde en Mars zijn ontstaan bij gigantische inslagen. Een studie uit 2016 toonde 
aan dat een gigantische inslag de beste verklaring is voor het relatief hoge gehalte aan 
siderofielen in de mantel van de Aarde. 

De Aarde was bij de accretie gehuld in een wolk van gasvormig silica (SiO2) en na de afkoeling 
zal deze silica op het oppervlak zijn gecondenseerd tot vast gesteente. Wat overbleef was 
waarschijnlijk een vroege atmosfeer van waterstof en helium. 

 

De grote inslag  

Een bijzonder kenmerk van de Aarde is dat ze een grote natuurlijke sateliet heeft, de Maan. 
Tijdens de Apollo-vluchten in de twintigste eeuw is materiaal van de Maan  teruggebracht dat 
direct bestudeerd kan worden. Door radiometrische datering van dit materiaal is nu bekend 
dat de Maan  4527 ±  tien Ma oud moet zijn, ongeveer dertig tot vijfenvijftig Ma jonger dan de 
rest van het zonnestelsel. Een andere bijzonderheid aan de Maan  is dat ze een te lage 
dichtheid heeft om een grote kern van zware metalen te bezitten. De Maan  verschilt daarmee 
van de andere terrestrische hemellichamen en heeft een vergelijkbare samenstelling als de 
mantel en korst van de Aarde samen, zonder de aardkern.  

Dit kan allemaal verklaard worden met een grote inslag waarbij een planetesimaal ter grootte 
van de planeet Mars (het hypothetische object wordt wel Theia of Orpheus genoemd) op de 
proto-Aarde insloeg, waarna de Maan  ontstond door accretie van het weggeslagen 
materiaal Modellen die uitgaan van een kleine inslaghoek met de aardas voorspellen dat het 
materiaal dat de ruimte ingeslingerd werd en waaruit de Maan  ontstond, afkomstig was van 
de mantel van het inslaande object en de mantel van de proto-Aarde, terwijl de metallische 
kern van het inslaande object door de aardmantel heen zonk en zich met de aardkern 
samenvoegde. De inslaghypothese verklaart daarmee waarom de Maan  een vergelijkbare 
samenstelling heeft als de korst en mantel van de Aarde samen en relatief weinig siderofiele 
elementen als ijzer of nikkel bevat. Deze elementen waren al voor de inslag in de aardkern 
gaan zitten en hadden bovendien een hogere dichtheid, waardoor hiervan geen materiaal de 
ruimte ingeslingerd werd.  

Een protoplaneet is een voorstadium van een planeet waarbij de kern gesmolten is geweest, 
waardoor de binnenkant gedifferentieerd is. 

Samengevat is de meest aanvaarde opsomming van gebeurtenissen dat de Aarde al minstens 
tien Ma bestond, waardoor een duidelijke differentiatie tussen kern en mantel was ontstaan, 
toen door een botsing met een andere proto-planeet materiaal uit de primitieve mantel de 
ruimte in geslingerd werd, waaruit de Maan  ontstond. Men neemt aan dat de hoek van de 
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Aardas met het baanvlak van de Aarde (23,5°, wat de seizoenen veroorzaakt) ook een gevolg 
van de inslag is. 

De inslag had een aantal belangrijke gevolgen voor de jonge Aarde. Ten eerste kwam bij de 
inslag een gigantische hoeveelheid energie vrij, waardoor zowel Aarde als Maan  volledig 
gesmolten raakten. De aardmantel bestond uit een zeer snel convecterende magma-oceaan. 
Ten tweede moet de Aarde, als ze voor de inslag al een atmosfeer had, deze compleet zijn 
kwijtgeraakt.  Convecteren is omzetten, vervangen door een andere vorm. 

 

Ontstaan van de atmosfeer en de oceanen  

Omdat de Aarde geen atmosfeer meer had, ging het afkoelen snel. Aan de buitenkant moet 
binnen honderdvijftig Ma een eerste korst zijn gevormd, die de samenstelling van basalt moet 
hebben gehad. De tegenwoordige felsische continentale korst bestond nog niet. Binnen in de 
Aarde kon pas nadat de snel convecterende magma-oceaan ten minste gedeeltelijk gestold 
was, verdere differentiatie plaatsvinden. De mantel moet in het vroeg-archeïcum veel heter 
zijn geweest dan tegenwoordig, men schat zestienhonderd graden Celsius rond drie Ga, zodat 
ook toen nog een groot gedeelte gesmolten was. 

Annum (afgeleid van Latijn annus, jaar; afgekort a) is een eenheid voor tijd die in de 
geologie en astronomie gebruikt wordt. Een annum is gelijk aan een jaar, de tijdspanne die 
de Aarde nodig heeft om een keer haar baan om de Zon te voltooien. 

De eenheid wordt meestal gebruikt met de SI-voorvoegsels kilo, mega of giga: 

• Een kiloannum (ka) is duizend (103) jaar, in SI-eenheden is dit 31,558 × 109 s. 

• Een mega-annum (Ma) is een miljoen (106) jaar, in SI-eenheden is dit 31,558 × 1012 s. 

• Een giga-annum (Ga) is een miljard (109) jaar, in SI-eenheden is dit 31,558 × 1015 s. 

Officieel staat de eenheid voor een tijdsduur, maar kan ook verwijzen naar een tijdstip. Twee 
Ga kan dus slaan op een periode van twee miljard jaar, maar kan ook een aanduiding zijn 
voor een tijdstip twee miljard jaar geleden. 

Nadat de Aarde verder afkoelde ontstond er opnieuw een atmosfeer, dit keer uit gassen 
afkomstig van vulkanisme en ontgassing van de mantel. De verklaring van de enorme 
hoeveelheid water die tegenwoordig op Aarde aanwezig is, is een probleem: zoveel water kan 
namelijk niet alleen afkomstig zijn van dit vulkanisme en ontgassing. Men neemt daarom aan 
dat het voornamelijk afkomstig is van ijsmeteorieten en kometen die in het Hadeïcum op 
Aarde insloegen. Hoewel de meeste kometen zich tegenwoordig in banen ver buiten de baan 
van Neptunus bevinden, laten computersimulaties zien dat kometen in het begin juist vooral 
in de binnenste regionen van het zonnestelsel voorkwamen. Waarschijnlijk is het meeste water 
op Aarde afkomstig van grotendeels uit ijs bestaande planetesimalen uit de buitenste delen 
van het zonnestelsel. Inslagen van dergelijke objecten op de terrestrische planeten 
(Mercurius, Venus, de Aarde en Mars) zullen deze planeten hebben verrijkt met 
water, koolstofdioxide, methaan, ammonia, stikstof en andere gassen. Aangenomen dat al het 
water in de oceanen hiervan afkomstig is, waren ongeveer een miljoen inslaande kometen 
nodig om de Aarde zijn huidige hoeveelheid water te geven. Dat lijkt veel, maar het is een 
redelijk aannemelijk aantal. Sinds de resultaten van de ruimtesonde Rosetta wordt deze 
hypothese in twijfel getrokken. 

Water moet al rond 4,3 Ga in grote hoeveelheden op het aardoppervlak aanwezig zijn geweest. 
Aan het einde van het Hadeïcum, 3,8 Ga geleden, was het oppervlak van de Aarde dus in ieder 
geval al deels bedekt met oceanen. 

De nieuw ontstane atmosfeer bevatte methaan, ammonia, koolstofdioxide, stikstof 
en waterdamp. Zuurstof was afwezig, waardoor het tegenwoordige leven in deze atmosfeer niet 
had kunnen overleven. Door de afwezigheid van een ozonlaag stond het oppervlak bovendien 
bloot aan intensieve ultraviolette straling.  
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Ontstaan van platentektoniek en continenten  

De cpnvectiestroming in de mantel, die tegenwoordig het proces van platentektoniek aandrijft, 
is het gevolg van de warmtestroom uit het binnenste van de Aarde. Omdat de Aarde in het 
Hadeïcum veel heter was dan tegenwoordig, verliep deze convectie in die tijd sneller. Als 
destijds al platentektoniek plaatsvond (dat wil zeggen: teksonische platen ontstaan door 
oceanische spreiding op mid-oceanische ruggen en worden vernietigd door subductie bij 
subductiezones), zal ook dit proces veel sneller zijn gegaan dan tegenwoordig. Meestal wordt 
aangenomen dat er meer subductiezones waren waardoor de tektonische platen kleiner 
bleven. 

Subductie is het proces waarbij een oceanische plaat onder een andere oceanische of 
continentale plaat schuift. 

Van de eerste korst die na het afkoelen van de Aarde ontstond, is geen spoor meer te vinden. 
Door een combinatie van de snelle convectiestromen in de mantel en een bombardement van 
meteorieten (tijdens een periode die het Late Heavy Bombardment wordt genoemd) werd alle 
korst die tijdens het Hadeïcum ontstond weer vernietigd. Men vermoedt dat de Hadeïsche 
korst basaltisch van samenstelling is geweest. Enige differentiatie met de mantel was wel 
mogelijk (zo zal er relatief minder van de elementen magnesium en ijzer in de korst hebben 
gezeten), maar de eerste continenten (bestaande uit lichter materiaal dat granitisch is van 
samenstelling) zullen pas rond vijfhonderd Ma na de vorming van de Aarde ontstaan zijn. Deze 
eerste stukken continentale korst die in het Archeïcum ontstonden en groeiden worden 
kratons of schilden genoemd. Het ontstaan van de eerste continentale korst liet zo lang op 
zich wachten omdat er een verregaande differentiatie van magma voor moet plaatsvinden, 
waarvoor meerdere fases van opsmelten nodig zijn.  

Het geologisch tijdvak Archeïcum (ook Archaïcum of Archeozoïcum (Engels: Archean of 
Archaean)) is een eon in de vroege geschiedenis van de Aarde, en duurde van vier tot 

tweeënhalf miljard jaar (2,5 Ga) geleden. Samen met het Protozoïcum wordt het Archeïcum 
ook als Precambrium aangeduid. Het begin van het Archeïcum is gelegd bij de ouderdom van 
de oudste gesteenten op Aarde. De tijd van het ontstaan van de planeet tot het begin van het 
Archeïcum, een periode waaruit geen directe bewijzen meer zijn overgeleverd, wordt inofficieel 
wel het Hadeïcum genoemd. 

Deze tijdspanne is verder onderverdeeld in de vier era’s: 

• Neoarcheïcum (2,8 - 2,5 Ga) 

• Mesoarcheïcum (3,2 - 2,8 Ga) 

• Paleoarcheïcum (3,6 - 3,2 Ga) 

• Eoarcheïcum (4,56 - 3,6 Ga) 

 

Eon is een zelfstandig naamwoord uit de geologie. Het is  het grootste van de tijdperken waarin 
de geschiedenis van de aarde ingedeeld wordt     
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Een impressie van een landschap in het Archeïcum.  

 

 

Een stuk van een banded Iron formation afkomstig uit de 3,15 miljard jaar oude Moories 
Group van de Barberton Greenstone Belt, Zuid Afrika. Rode lagen worden gevormd in tijden 
dat zuurstof aanwezig was, grijze lagen wanneer geen zuurstof aanwezig was. 

 

De oudste gesteenten op Aarde zijn gevonden op het Canadees Schild. Dit gesteente is rond 
de 3,9 Ga oud en van samenstelling tonaliet. Het laat sporen zien van metamorfose door hoge 
temperatuur, maar er worden ook sedimentair afgeronde korrels in gevonden, wat laat zien 
dat in die tijd rivieren en zeeën bestonden.   

Tonaliet is een felsisch dieptegesteente met een chemische samenstelling gelijk aan die van 
graniet, alleen zonder kaliveldspaat..Tonaliet wordt gevormd uit magma’s arm aan 
kaliveldspaten. Het stollingsgesteente bevat doorgaans meer dan twintig procent kwarts en 
verder plagioklaas, amfibool en pyroxeen. Een variant van tonaliet die alleen biotiet als 
mafisch mineraal heeft, wordt trondheimiet genoemd, naar de Noorse plaats Trondheim. 
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Felsisch of zuur slaat in de geologie op gesteenten of mineralen die relatief veel silica (SiO2) en 
relatief weinig magnesium of ijzer bevatten.  

De mineralen-reeks kaliveldspaat is een groep van aluminium-tectosilcaten, die behoren tot 
de veldspalen met samenstellingen tussen de eindleden albiet-orthoklaas, met albiet als 
natrium--houdend en orhoklaas als kalium-houdend uiterste mineraal. De reeks van 
mineralen is een zogenaamde vaste oplossing. 

De Kratons bestaan overwegend uit twee typen gesteente. Ten eerste zijn er zogenaamde 
greenstone belts, bestaande uit licht gemetamorfoseerde sedimentaire gesteenten. 
Deze greenstones lijken op de sedimenten die tegenwoordig in oceanische troggen worden 
afgezet, boven subductiezones. Het voorkomen van greenstones wordt daarom soms als bewijs 

gezien dat er al platentektoniek plaatsvond in het Archeïcum. Het tweede type gesteente zijn 
complexen van felsische dieptegesteenten, vooral tonaliet, 
trondhiemiet en granodioriet (afgekort TTG). Deze TTG-complexen zouden overblijfselen van 
de eerste continentale korst kunnen zijn, die door differentiatie bij partieel smelten van basalt 
ontstonden. Archeïsche terreinen bestaan uit een afwisseling van TTG-complexen 
en greenstones. Hieraan denkt men te kunnen afleiden dat subductiezones veel meer 

voorkwamen in het Archeïcum, terwijl de TTG-complexen kleine proto-continenten vormden 
die met (ten opzichte van de tegenwoordige situatie) hoge snelheid over het Aardoppervlak 
bewogen.    

 

 

 

Stromalieten aan de oever van Lake Thetis in West-Australië. Stromatolieten kunnen worden 
gevormd door koloniën van  eencelligen zoals Cyanobacteria of groenwieren. De eencelligen 
leven in koloniën (algenmatten) waar deeltjes sediment in worden ingevangen. De gedrapeerde 
lagen sediment die op deze manier ontstaan worden stromatolieten genoemd. Van Archeïsche 
stromatolieten wordt aangenomen dat ze door Cyanobacteria zijn gevormd, hoewel er weinig 

daadwerkelijke microfossielen in deze gesteenten zijn gevonden. Het is mogelijk dat de 
oceanen in het Archeïcum en het  Proterozoïcum vol lagen met dit soort algenmatten. Een 
mogelijke reden waarom de bacteriën in dit soort koloniën leefden was dat de organismen in 
het middelste gedeelte van de kolonie zo beschermd waren tegen uv-straling, die in die tijd 
nog tot het Aardoppervlak doordrong.  
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Ontstaan van het leven 
 

Het is niet duidelijk hoe of waar het eerste leven ontstaan is. Men neemt aan dat het eerste 
leven ergens tussen 4,0 en 3,6 Ga geleden op Aarde verscheen. Een kleine groep 
wetenschappers denkt dat het eerste leven op Aarde van buiten kwam, bijvoorbeeld met 
inslaande meteorieten (exogenese). Een vergaand voorbeeld hiervan is de 

hypothese van panspermie. Veel wetenschappers vermoeden echter dat het leven op Aarde is 
ontstaan. De manier waarop het is ontstaan is in beide gevallen hetzelfde. De oudste duidelijke 
sporen van leven zijn stromatolieten in gesteenten op het Australische Pilbara-kraton. Deze 
zijn rond de 3.5 Ga oud. Hoewel vaak is geclaimd dat bewijs is gevonden voor leven ouder dan 
3.5 Ga, wordt dit bewijs niet algemeen geaccepteerd. 

Men neemt aan dat bij de oorsprong van het leven een molecuul is ontstaan dat zichzelf in 
bepaalde mate kon reproduceren. De reproductie verliep niet altijd foutloos: soms werden 
kopieën gemaakt die zich niet meer konden reproduceren, waarmee een eind kwam aan de 
keten. Een andere keer bevatten de kopieën juist verbeteringen op het origineel, waardoor ze 
zich makkelijker konden handhaven. Deze zogenaamde chemische ervolutie zou de voorloper 
zijn van de Darwinistische evolutie die tegenwoordig opgaat.  

Hoe een zelfreproducerend molecuul ontstond, is een raadsel, hoewel er verschillende 
hypothesen zijn opgesteld. Een idee is dat de energie van vulkanisme, onweer en ultraviolette 
straling op geïsoleerde plekken reacties aandreef van simpele organische moleculen (zoals 
methaan) tot ingewikkeldere moleculen, waaronder veel belangrijke moleculen die in leven 
voorkomen. Onder de aanwezige moleculen kwamen ook katalysatoren voor, stoffen die 
reacties versnellen zonder zelf mee te reageren. De concentratie van de ingewikkeldere 
moleculen in deze ‘oersoep’ werd steeds groter totdat een molecuul ontstond met een uiterst 
bijzondere eigenschap: het kon zichzelf dupliceren door zijn eigen duplicatie zelf te 
katalyseren. 

In al het tegenwoordige leven wordt de eigenschap zichzelf te reproduceren vervuld door het 
molecuul DNA. DNA-moleculen vervullen echter alleen de functie van opslagplaats voor 
erfelijke informatie. Om het leven in stand te houden is energie nodig, deze wordt geleverd 
door de enzymatische activiteit van eiwitten. Het moderne leven heeft dus zowel eiwitten als 
DNA in één nodig. Dit probleem wordt opgelost door de hypothese van een RNA-wereld, die 
stelt dat er een tijd was waarin het leven bestond uit RNA-moleculen. RNA is een molecuul 
dat, hoewel minder stabiel dan DNA, zowel enzymatische activiteit heeft als erfelijke informatie 
kan doorgeven. Ook andere moleculen zijn aangewezen als kandidaten voor een 
zelfreproducerende molecuul die aan het leven voorafging. Op een zeker moment moet het 
stabielere DNA de rol van informatiedrager hebben overgenomen. 

De eerste levensvormen waren waarschijnlijk primitieve prokaryotische eencelligen. 
Prokaryoten zijn cellen zonder organellen zoals een celkern of interne membranen. Het DNA 
ligt bij zulke organismen vrij in de cel, in plaats van in de celkern. Voorbeelden van 
tegenwoordige prokaryoten zijn bacteriën. 

Het Proterozoïcum is het eon dat van 2.5 Ga (of 2500 Ma) tot 541 Ma geleden duurde. In het 
Proterozoïcum groeiden de kratons uit tot de grootte van de hedendaagse continenten. Voor 
het eerst is zeker dat platentektoniek plaatsvond. Een andere belangrijke ontwikkeling was 
de vorming van een zuurstofrijke atmosfeer door fotosynthetische bacteriën: de blauwalgen. 
Het leven ontwikkelde zich van prokaryotische cellen tot eukaryoten en meercelligen.  

Een prokaryoot organisme is een eencellig organisme zonder de compartimentering van de 
cel. Eukaryoten zijn alle organismen waarvan iedere cel minstens één celkern bevat 

Tijdens het proterozoïcum was er een aantal keer een zware ijstijd, waarbij de Aarde helemaal 
of bijna helemaal bevroren was, dit noemt men Sneeuwbalaarde. Daarna kwam de 
ontwikkeling van het leven in een stroomversnelling, de ediacarische fauna verscheen, die de 
opmaat zou zijn voor de cambrische explosie.   
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Met de Cambrische explosie wordt het ontstaan aangeduid van veel nieuwe bouwplannen in 
het dierenrijk tijdens het Cambrium. Het wordt soms ook de Oerknal van het leven genoemd. 
Van bijna alle stammen van de metazoa zijn de vroegste fossielen uit deze periode afkomstig.  

 

 

De geschatte 
hoeveelheid 
zuurstof in de 
atmosfeer en 
in de oceanen 
in de loop van 
de 
geschiedenis 
van de Aarde.  

 

 
 

 

De zuurstofcrisis 

De eerste organismen zullen heterotroof geweest zijn en hun bouwstoffen uit organische 
moleculen hebben gehaald. Al in het Archeïcum (3,0 Ga geleden) ontstonden er ook 
autotrofe organismen die door fotosynthese kooldioxide in zuurstof omzetten. Het duurde 
echter tot 2,3 Ga geleden voordat zuurstof in grote hoeveelheden in de atmosfeer 
terechtkwam. Daar waren twee redenen voor: 

• Zuurstof kon zich tijdens het Archeïcum makkelijk binden door allerlei oxiden te vormen 
met metalen als  ijzer (chemische verwering).  

• In het begin zal de vorming van zuurstof door fotosynthese minder snel zijn gegaan dan 
tegenwoordig het geval is. 

Een organisme is een heterotroof organisme als het zijn organische celmateriaal opbouwt uit 
voedingsstoffen die het betrekt uit organische stoffen, afkomstig van andere organismen. 

Om een indruk van het belang van fotosynthese te geven: als er vanaf nu geen fotosynthese 
plaats zou vinden zou de totale hoeveelheid zuurstof in de atmosfeer binnen 6 Ma verdwenen 
zijn door verwering en vulkanisme. Met die kennis is het makkelijk voor te stellen dat de 
aardatmosfeer in het Archeïcum nauwelijks zuurstof bevatte. Hetzelfde geldt voor de huidige 
atmosferen van Venus en Mars (op deze beide planeten is zuurstof zeldzaam), waar geen leven 
voorkomt dat voor fotosynthese zorgt. Op Aarde worden in sedimentaire gesteenten ouder dan 
2,3  Ga mineralen als uraniniet en pyriet gevonden. Deze mineralen zouden als ze aan 
zuurstofrijke lucht blootstaan verweren, zodat we weten dat zuurstof in die tijd niet in grote 
hoeveelheden aanwezig kan zijn geweest. 

Een andere aanwijzing zijn babded iron formations, een type gesteente dat is ontstaan door 
het neerslaan van ijzer III oxide in zeewater. IJzer komt in water opgelost voor als ijzer II oxide. 
Als zuurstof in het water aanwezig is reageert dit met opgelost ijzer, waardoor het ijzer uit het 
water verdwijnt. Tegenwoordig is genoeg zuurstof (opgelost) in het zeewater aanwezig om ijzer 
II oxide instabiel te maken. Banded iron formations jonger dan 2,3 Ga zijn dan ook zeldzaam; 
als ze voorkomen worden ze meestal verklaard door ongewone omstandigheden. Zuurstof 
opgelost in zeewater is in natuurkundig evenwicht met zuurstof in de atmosfeer. Daarom kan 
het op grote schaal voorkomen van banded iron formations ouder dan 2,3 Ga gezien worden 
als bewijs dat de atmosfeer in die tijd weinig zuurstof bevatte.  

Toen de beschikbare metalen waarmee zuurstof kon reageren rond 2,3 Ga op waren ging de 
omschakeling naar een zuurstofrijke atmosfeer opeens snel. Men noemt dit wel de 
zuurstofrevolutie of zuurstofcrisis. De toegenomen hoeveelheid zuurstof had gevolgen voor het 
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leven. De primitieve anaerobe organismen die voor fotosynthese zorgden waren namelijk niet 
gewend aan zuurstof: dit was giftig voor hen. Toen de hoeveelheid zuurstof boven een bepaald 
niveau kwam, stierven deze organismen massaal, wat de hoeveelheid fotosynthese 
verminderde, zodat de hoeveelheid zuurstof in de atmosfeer weer afnam. Deze ‘stop’ op de 
hoeveelheid zuurstof bleef een tijdje bestaan, tot zich rond 1,7 Ga organismen ontwikkelden 
die wel tegen zuurstof konden. Daarna kon de hoeveelheid zuurstof verder toenemen. Rond 
1,5 Ga geleden werd waarschijnlijk voor het eerst de tegenwoordige atmosferische 
zuurstofconcentratie benaderd. 

 

Gevolgen: Sneeuwbalaarde en het ontstaan van de ozonlaag  

Een belangrijk gevolg van grote hoeveelheden zuurstof in de atmosfeer was, dat een 
ozonlaag ontstond. Hierdoor werd het Aardoppervlak voortaan beschermd tegen uv-straling. 
Men neemt aan dat zonder ozonlaag de ontwikkeling van het leven erg beperkt zou zijn 
gebleven. Een ander belangrijk gevolg van de zuurstofrevolutie was daarom dat het leven een 
nieuwe wending kon nemen en zich verder kon ontwikkelen naar steeds ingewikkeldere 
soorten. 

In het Archeïcum ontving de Aarde minder warmte van de Zon, omdat de Zon zwakker was. 
Dit heeft te maken met de ontwikkeling van de Zon, waardoor de luminositeit van de Zon elke 
miljard jaar toenam met zes procent. Het effect werd op Aarde opgeheven omdat de atmosfeer 
in het Archeïcum veel meer methaan bevatte. Methaan is een sterk broeikasgas, zodat het 
broeikaseffect in die tijd sterker moet zijn geweest. Zuurstof kon echter met 
methaan reageren, waardoor de hoeveelheid methaan in de atmosfeer afnam na de 
zuurstofrevolutie. Het gevolg daarvan was dat de Aarde afkoelde. 

Inderdaad zijn bewijzen gevonden voor een sterke ijstijd rond 2,3 Ga geleden (de Makganyene 
ijstijd). Sommigen nemen aan dat deze ijstijd (en misschien andere Proterozoïsche ijstijden) 
zo sterk was, dat de Aarde tot aan de evenaar bevroren was. Dit noemt men een 
Sneeuwbalaarde. De ijstijd rond 2,3 Ga geleden wordt meestal als een direct gevolg van de 
toegenomen hoeveelheid zuurstof in de atmosfeer gezien. Overigens wordt soms aangenomen 
dat er al eerder, tot in het late Archeïcum, ook ijstijden zijn geweest. Die oudere ijstijden zijn 
niet algemeen aanvaard wegens gebrek aan bewijs.  

 

Ontwikkeling van het leven tijdens het Proterozoïcum 

Een belangrijke stap in de ontwikkeling van het leven was het ontstaan van 
eukaryotische cellen. De oudste fossielen van eukaryoten zijn gedateerd op ongeveer 
2,0 Ga geleden, hoewel het niet is uitgesloten dat eukaryoten al eerder ontstonden. Een 
eukaryoot is een cel met meerdere organellen die elk een taak hebben. Daardoor kan een 
eukaryoot bijvoorbeeld veel effectiever energie omzetten dan een prokaryoot. In een 
eukaryotische cel kan ook meer genetisch materiaal worden opgeslagen, wat grotere 
mogelijkheden voor ontwikkeling biedt. Een nadeel is dat horizontale genoverdracht, zoals die 
bij bacteria plaatsvindt, voor eukaryotische cellen vrijwel onmogelijk wordt. Eukaryotisch 
leven kan daardoor alleen via Darwiniaanse evolutie evolueren. De voordelen wogen echter 
ruim op tegen de nadelen. Er ontstonden grotere organismen en al snel ontwikkelden zich de 
eerste meercelligen (rond 1,7 Ga). Er ontstonden nu ook voedselketen, waarin grotere 
organismen zich voedden met kleinere. 

De tegenwoordig algemeen aanvaarde endosymbiontentheorie gaat ervan uit dat sommige 
organellen in eukaryotische cellen zich ontwikkelden uit symbiotische prokaryoten. Zo waren 
mitochondriën oorspronkelijk aerobe, heterotrofe prokaryoten, en 
chloroplasten fotosynthetiserende cyanobacteriën. Zij werden opgenomen door een 
voorouderlijke eukaryotische cel (oerkaryoot). De ontwikkeling raakte op een moment in een 
stadium waarin de prokaryoten hun zelfstandigheid verloren. Deze prokaryoten zijn daarna 
verder ontwikkeld tot de organellen van een eukaryotische cel. 

Het is niet duidelijk of het ontstaan van eukaryotische cellen verband had met de 
zuurstofcrisis, maar wel dat eukaryoten enorm profiteerden van de grotere concentratie 
zuurstof. Doordat eukaryoten mitochondriën hebben kunnen ze meer energie uit zuurstof 
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halen. Vreemd genoeg duurde het daarna nog een miljard jaar voordat de volgende belangrijke 
stap gezet werd. 

 

Rodinia en andere supercontinenten 
 

Toen rond 1960 de theorie van de platentektoniek werd ontwikkeld, was het eenvoudig 
reconstructies te maken hoe de continenten vroeger ten opzichte van elkaar lagen. Dit ging 
op tot ongeveer 200 Ma geleden, rond die tijd bleken alle continenten aan elkaar te hebben 
gelegen (een zogenaamd supercontinent, dit wordt Pangea genoemd). Wat de posities voor 200 
Ma waren kon niet met de huidige bewegingen worden berekend. Het berekenen van de oudere 
bewegingen van continenten gebeurt daarom met behulp van paleomagnetische data.  

Paleomagnetisme is in de geologie en geofysica de richting van het magnetisch veld in 
gesteenten. Gesteenten kunnen magnetisch zijn als ze magnetische mineralen bevatten. 

De continenten blijken af en toe samen te komen tot een supercontinent, dan weer uit elkaar 
te bewegen. Deze zich herhalende cyclus wordt een Wilsoncyclus genoemd. Hoe verder terug 
in de tijd, hoe schaarser en moeilijker te interpreteren de data worden. Duidelijk is in ieder 
geval dat rond 830 Ma een supercontinent bestond, dat Rodinia wordt genoemd. Het is 
waarschijnlijk dat Rodinia niet het eerste supercontinent was, er wordt een aantal andere 
supercontinenten eerder in het Proterozoïcum verondersteld. Dat betekent dat 
platentektoniek gedurende het Proterozoïcum op min of meer dezelfde manier moet hebben 
plaatsgevonden als tegenwoordig. 

Na het opbreken van Rodinia rond 750 Ma werd met de Pan Afrikaanse orogenese rond 700 
Ma waarschijnlijk opnieuw een supercontinent gevormd, dit wordt  Pannotia genoemd. Het 
zou rond 540 Ma weer uit elkaar vallen. Belangrijk is in ieder geval dat van 800 tot 550 Ma 
het merendeel van de continentale massa bij elkaar lag.   

 

Laat-Proterozoïsche Sneeuwbalaarde en Ediacarische fauna  

 

 

 

Fossiel van Dickinsonia costata, een Ediacarisch organisme waarvan niet bekend is tot welke 
groep het behoort. 
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Aan het einde van het Proterozoïcum is de Aarde vermoedelijk minstens twee keer door een 
wereldwijde ijstijd gegaan, een Sneeuwbalaarde. Dit gebeurde rond 710 Ma (de Sturtien ijstijd) 
en 640 Ma (Marinoan ijstijd). De periode waarin het gebeurde word Cryogenium genoemd. In 
tegenstelling tot de ijstijd rond 2,3 Ga, die waarschijnlijk het gevolg was van de zuurstofcrisis, 
is de oorzaak hiervoor dit keer minder duidelijk. De meest aanvaarde theorie is dat de 
afkoeling van het klimaat te maken had met het ontstaan van het supercontinent Rodinia. 
Belangrijk was dat dit supercontinent zich in de tropen bevond, waar het klimaat warm en 
nat is vergeleken met hogere breedtegraden. Dit zorgde voor een ongekende toename in 
wereldwijde chemische verwering, waarbij koolstofdioxide uit de atmosfeer verdween. 
Aangezien koolstofdioxide een belangrijk broeikasgas is werd het klimaat kouder. 

Op dezelfde manier wordt aangenomen dat de Aarde weer ontdooide doordat in bevroren 
toestand op Aarde maar zeer weinig chemische verwering kon plaatsvinden. Tijdens de 
Sneeuwbalaarde nam de hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer langzaam toe, tot een 
zekere drempelwaarde was overschreden en de temperatuur weer zo hoog was, dat het ijs 
begon te smelten. 

Een probleem is dat niet duidelijk is hoe leven in een geheel bevroren oceaan kon overleven. 
Vóór de genoemde twee ijstijden bestonden al diverse soorten eukaryotische organismen 
zoals roodalgen of bruinalgen, die ook tegenwoordig nog voorkomen. Als zulke organismen 
konden overleven moeten er open plekken in het ijs op de oceanen zijn geweest. Daarom 
worden tegenwoordig modellen gebruikt, waarin de Aarde niet compleet bevroren was, dit 
wordt ‘Natte Sneeuwbalaarde’ of ‘Slushball Earth’ genoemd. 

Op het Cryogenium volgde het Ediacarium, een periode die werd gekenmerkt door een snelle 
ontwikkeling van het leven. Rond 575 Ma ontstonden een groot aantal nieuwe soorten en 
kwam de evolutie van het leven in een stroomversnelling terecht. Het verband tussen de 
ontdooiing van de Aarde en het ontstaan van vele nieuwe soorten is nog onduidelijk, maar 
toeval lijkt het niet. De nieuwe levensvormen (Ediacarische biota genoemd) waren veel diverser 
en complexer dan ooit, tegenwoordig wordt vrij algemeen aanvaard dat dit de voorouders van 
de Cambrische levensvormen zijn. Hoewel er over deze organismen nog veel onduidelijk is, 
lijken de rijken van de taxonomie allemaal al aanwezig in primitieve vormen: er zijn 
bijvoorbeeld Ediacarische fossielen die bij de dieren kunnen worden ingedeeld. Belangrijke 
ontwikkelingen waren het ontstaan van spiercelligen en zenuwcellen. De overgang van 
Proterozoïcum naar Eanerozoicum en Ediacarium naar Cambrium vond plaats toen er voor 
het eerst harde organen ontwikkeld werden.  

Taxonomie is, in wetenschappelijk en technologisch verband, het indelen van individuen of 
objecten in groepen. Taxonomie is hiermee een vorm van classificatie. Taxonomie verwijst 
naar zowel de gehanteerde indelingsmethode als naar de hiërarchische ordening die hiervan 
het resultaat is. 

Het Paleozoïcum, het tijdperk van het oude leven, was een tijd waarin moderne levensvormen 
ontstonden. Een belangrijke ontwikkeling was dat eerst planten en daarna dieren zich ook op 
het land begaven. De explosieve ontwikkeling van nieuwe soorten en periodes van massale 
uitsterving wisselden elkaar af. Tegenwoordig wordt steeds duidelijker dat zulke 
gebeurtenissen gevolg waren van veranderingen in leefomgeving of grote catastrofes 
zoals klimaatveranderingen, meteorietinslagen en grote vulkaanuitbarstingen. 

De continenten die bij het opbreken van Pannotia waren ontstaan, zouden tijdens het 
Paleozoïcum weer langzaam naar elkaar toebewegen. Dit leidde tot twee grote fasen van 
gebergtevorming, de Caledonische en Hercynische orogeneses, waarbij uiteindelijk een 
nieuw supercontinent Pangea, werd gevormd. Orogenese is gebergtevorming.  
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Een fossiel van de Cambrische trilobiet Estaingia Bilobata, gevonden op Kangaroo-eiland, 
Australië. Trilobieten zijn een uitgestorven soort geleedpotigen uit het Paleozoïcum. Vanaf het 
Cambrium is de ontwikkeling van het leven veel beter bekend dan ervoor, omdat er soorten 
met harde skeletten ontstonden.  

 

Cambrische explosie  

De snelle ontwikkeling van het leven bereikte in het Cambrium (541-485 Ma) haar 
hoogtepunt. Het ontstaan van grote hoeveelheden nieuwe soorten, stammen en vormen in 
deze periode wordt wel de Cambrische explosie genoemd. De snelheid van de evolutie is in 
deze periode groter dan ooit ervoor of erna. De meeste stammen die tegenwoordig voorkomen 
waren er al aan het einde van het Cambrium. Er ontstonden levensvormen met harde organen 
zoals schaaldieren, bijvoorbeeld mollusken of zee  egels,  zeelelies en  geleedpotigen, 
bijvoorbeeld trilobieten. Omdat harde botten of  schelpen veel beter bewaard blijven dan zacht 
weefsel, weten we van de ontwikkeling vanaf het Cambrium veel meer, dan van ervoor. De 
overgang tussen Cambrium en Ordovicium (485-443 Ma) wordt gekenmerkt door een massa-
extinctie, waarbij een groot aantal van de nieuwe levensvormen weer verdween. Van sommige 
Cambrische soorten is nog weinig bekend. Voorbeelden van vreemde Cambrische dieren zijn 
Anomalocaris en Haikouichthys.  

De term extinctie wordt in de astronomie gebruikt om de absorptie en verstrooiing te 
beschrijven van elektromagnetische straling door materie die zich bevindt tussen een stralend 
hemellichaam en de waarnemer.  
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Trilobiet  

 

 

 

 
Anomalocaris 
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Haikouichthys. 

 

Ook waren in het Cambrium vissen ontstaan, de eerste gewervelden. De waarschijnlijke 
voorouder van de vissen was Pikaia, het eerste dier met een primitieve soort notochord, een 
structuur die later tot een wervelkolom kan zijn geëvolueerd. In het Ordovicium ontstonden 
de eerste kaakvissen. Bij het ontstaan van nieuwe nichen in voedselketens komt er 
reuzengroei voor. Zo ontstonden in het vroege Paleozoïcum steeds grotere vissen, zoals de 
enorme placoderm Dunkleosteus, die zeven meter lang kon worden.   Placodermi zijn  een 
klasse van uitgestorven  primitieve vissen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pikaia    
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Dunkleosteus 

 

 

Dunkleosteus  
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Het supercontinent Pangea dat ontstond in het Late Paleozoïcum. De ligging van de 
kustlijnen van de huidige continenten zijn aangegeven.  

 

De Caledonische en Hercynische gebergtevormingen: naar een nieuw supercontinent  

Ondertussen was het supercontinent Pannotia aan het begin van het Cambrium opgebroken 
in de continenten Laurentia, Baltica en Gondwana. In perioden dat continenten uit elkaar 
bewegen wordt veel oceanische korst gevormd. Omdat jonge oceanische korst relatief warm 
en licht is, zal de oceaanbodem in zo’n tijd hoger liggen, waardoor de zeespiegel stijgt. Dit was 
het geval in het eerste deel van het Paleozoïcum. 

Over het algemeen was het klimaat in het eerste gedeelte van het Paleozoïcum warmer dan 
tegenwoordig, maar aan het einde van het Ordovicium kwam een ijstijd voor, een periode 
waarin op de continenten gletsjers te vinden waren, net als tegenwoordig het geval is. Een van 
de oorzaken was dat Gondwana zich in die tijd gedeeltelijk op de Zuidpool bevond. Sporen 
van gletsjers uit deze tijd worden alleen op Gondwana gevonden. Tijdens deze ijstijd vonden 
weer een aantal massa-extincties plaats, waarbij soorten brachiopoden, trilobieten, 
bryozoën en koralen verdwenen. De oorzaak moet liggen in de daling van de temperatuur van 
het zeewater. Na de uitsterving konden nieuwe soorten ontstaan, diverser en beter aangepast, 
die de niches die uitgestorven soorten achterlieten opvulden. 

Niche is de positie of status van een organisme in een ecosysteem. Deze wordt bepaald door 
het geheel van structurele en functionele aanpassingen die de soort nodig heeft om te 
overleven en zich voort te planten. Elke niche is het resultaat van een voortdurend proces van 
concurrentie, aanpassing en selectie dat optreedt als verschillende soorten strijden over de 
beschikking van dezelfde bron. De niche van veldmuizen bijvoorbeeld is dat zij enerzijds 
voedselbron zijn voor uilen en anderzijds hun functie als planten- en zadeneters. 

Tussen 450 en 400 Ma botsten de continenten Laurentia en Baltica op elkaar, dit heet de 
Caledonische gebergtevorming. Er ontstond een hooggebergte waarvan sporen nog te vinden 
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zijn in  Scandinavië, Schotland en in de Amerikaanse Appalachen . In het Devoon (419-359 
Ma) bewogen ook Gondwana en Siberia naar de twee samengevoegde continenten toe, wat zou 
leiden tot de Hercynische gebergtevorming. Sporen van deze gebergtevorming zijn in heel Zuid- 
en Midden-Europa nog te vinden. Door de gebergtevorming werd in het Carboon (359-299 Ma) 
het laatste supercontinent, Pangea, gevormd.     

 

 

Hooggebergte  

 

 

Landschap op de planeet Mars.  

 

Gedurende het grootste gedeelte van de Aarde geschiedenis kwamen geen planten voor op het 
land en moet de aarde er vergelijkbaar hebben uitgezien. 
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Artistieke impressie van de flora van het Devoon 

 

Opkomst van de landplanten 

Tijdens de zuurstofrevolutie in het Proterozoïcum ontstond de ozonlaag die de ultraviolette 
straling van de Zon tegenhoudt. Eéncelligen die het land bereikten kregen daardoor hogere 
overlevingskansen. Prokaryoten hadden waarschijnlijk al rond 2,6 Ga via rivieren en later 
vochtige milieu’s op het land leren overleven. De continenten bleven echter tot halverwege het 
Paleozoïcum vrijwel 'kaal'. 

De oudste fossielen van op het land levende schimmels en planten zijn ongeveer 480-460 Ma 
oud, hoewel schimmels misschien al rond 1000 Ma op het land voorkwamen en planten rond 
700 Ma. In het Ordovicium en Siluur (443-419 Ma) werden de randen van het land bevolkt 
door kleine meercellige planten (vergelijkbaar met algen en schimmels), langzaam 
verspreidden deze eerste landplanten zich verder van het water af.  

In tegenstelling tot waterplanten moeten landplanten om rechtop te kunnen staan een stevige 
stam hebben en een wortelstelsel dat ook dient om voedsel op te nemen uit de bodem. De 
eerste planten die een stam hadden, ontstonden in het Siluur. In het vroege Devoon 
ontstonden de eerste vaatplanten, zoals Rhynia en Baragwanathia, de grootste planten 
konden een meter hoog worden. In het late Devoon bestonden al planten die de grootte van 
tegenwoordige bomen konden aannemen, zoals de dertig meter hoge Archaopteris. Al deze 
soorten waren nog sporenplanten, zaadplanten zouden pas in het begin van het Carboon 
(rond 360 Ma) ontstaan. De ontwikkeling van zaden zorgde ervoor dat planten zich effectiever 
over de continenten konden verspreiden.   
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Baragwanathia   

 

 

Archaopteris 

 

Gedurende het Devoon en Carboon was het eustatische zeeniveau hoger en het klimaat 
warmer dan tegenwoordig. Veel van de continenten bestonden uit drasland. Het lijkt erop dat 
de planten hiervan geprofiteerd hebben. Grote delen van de wereld waren tijdens het Carboon 
bedekt met moerassen, waar planten als Lepidodendron, Sigillaria of 
enorme paardenstaarten groeiden. Uit de moerassen van het Carboon is het grootste gedeelte 
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van de  steenkoollagen op de wereld gevormd. Tegelijkertijd was het Carboon ook een periode 
van uitersten: hoewel de tropen een zeer warm klimaat hadden, lagen op het zuiden van 
Gondwana gletsjers (de zogenaamde Karoo-ijstijd). Men neemt aan dat de uitgestrekte bossen 
in de tropen door fotosynthese zoveel kooldioxide uit de atmosfeer onttrokken dat het 
broeikaseffect verzwakt werd waardoor in de poolgebieden een ijstijd heerste. 

In het Perm (299-252 Ma vormden alle continenten samen het supercontinent Pangea. Op 
zo’n enorme landmassa heerst een extreem landklimaat, veel droger dan in het Carboon. In 
grote delen van  Europa komen uit deze tijd evaporietafzettingen voor, die gevormd zijn in 
grote zoutmeren. Het zout dat in Slochteren wordt gewonnen is bijvoorbeeld in dit tijdperk 
afgezet. Andere typische afzettingen uit het Perm en het erop volgende Trias zijn zandsteen en 
conglomeraat, de afbraakproducten van de Hercynische en Caledonische gebergten.   

 

 

 

Evolutie van tetrapoden in het Laat Devon. Afstammelingen van pelagische Sarcopterygii als 
Eusthenopteron ondergingen een stapsgewijze evolutie. Panderichthys kon in modderig 
ondiep water leven. Tiktaalik had poot-achtige vinnen waarmee hij het land op kon. 
Acanthostega had poten met acht tenen, Ichthyostega had volgroeide poten. Ook coelacanten 
stammen af van de Sarcopterygii af, zij bleven in de diepzee leven. 

 

Dieren koloniseren het land 
 

Het oudste duidelijke bewijs dat insecten op het land voorkwamen is rond 450 Ma oud. Er 
zijn aanwijzingen dat insecten al rond 530 Ma op het land voorkwamen. Dankzij de inmiddels 
grote hoeveelheden planten op het land was er geen gebrek aan voedsel. 

Rond 380 Ma ontwikkelden de eerste amfibieën zich uit vissen, doordat zich poten uit vinnen 
ontwikkelden. Poten staan een dier toe zich af te zetten om zijn kop boven water te steken. 
Men vermoedt daarom dat amfibieën ontwikkelden uit soorten vissen die in anoxisch water 
leefden of kleine prooidieren achtervolgden in zeer ondiep water. Eenmaal in staat boven water 
adem te halen konden deze vroege amfibieën zich ook gedurende korte perioden op het land 
begeven, vermoedelijk raakten bepaalde soorten zo aangepast dat ze steeds langer boven water 
door konden brengen, hoewel ze hun eieren nog steeds in het water moesten leggen. 
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Ongeveer twintig miljoen jaar later (340 Ma, in het Vroeg-Carboon) ontwikkelden zich soorten 
(zogenaamde amniota) die eieren konden leggen met een harde schaal, waardoor ze zich 
volledig op het land konden voortplanten. De amniota zouden rond 310 Ma uitsplitsen in 
synapsiden (waaruit later de zoogdieren zouden evolueren) en 
sauropsidem (reptielen) waaruit later onder andere de dinosauriérs en vogels zouden 
ontstaan).  

Op de overgang van Paleozoïcum naar Mesozoïcum (252 Ma) vond de grootste massa-extinctie 
uit de Aardse geschiedenis plaats. Schattingen geven aan dat in deze Perm-Trias-massa-
extinctie ongeveer vijfennegentig procent van alle soorten uitstierf. Er zijn twee hypothesen 
waarom deze gebeurtenis plaatsvond: de vulkanische uitbarsting van de Siberische 
Trappen en een grote inslag van een meteoriet.   

 

 

 

Twee soorten dinosauriërs uit het Boven Jura van Duitsland. Een volwassen dier met jong 
sauropoden van de soort Europasaurus holgeri en een groep Iquanodons. Tekening door 
Gerhard Boeggemann. 

 

Het Mesozoïcum, de era van het midden-leven, was de tijdspanne waarin de dinosauriërs de 

Aarde bevolkten. Het was een periode met een relatief hoog eustatisch zeeniveau en warm 
klimaat. Gedurende het Mesozoïcum bewoog het supercontinent Pangea uit elkaar waarbij de 
huidige continenten ontstonden. 

Het grootste gedeelte zout is in de zeeën en oceanen terechtgekomen door gesteente. Water 
dat langs gesteente stroomt neemt kleine hoeveelheden zout op. Dit betekent dat ook meren 
en rivieren dus zout bevatten. Dit zijn alleen erg kleine hoeveelheden en dit proef je daarom 
niet. Ook het regenwater dat via de grond naar de zee stroomt, neemt telkens een beetje zout 
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mee. En door de hete gassen en gloeiend gesteente van vulkanen komen er elementen in het 
water terecht die samen zouten kunnen vormen. In miljoenen jaren heeft dit zich uiteindelijk 
allemaal opgehoopt en dat proef je. Het zout in de zee komt uit de grond. Chloride (een ander 
bestanddeel van zout) komt uit het binnenste van de Aarde door middel van vulkanen. Samen 
vormen sodium en chloride zout. Wanneer zeewater verdampt, blijft het zout achter. Al kort 
na het ontstaan van de Aarde zat er water in enorme meren van kraters en andere natuurlijke 
diepten. Zeeën bestonden nog niet. De eerste oceanen zijn gevuld met regenwater. Het water 
is langzaam zouter geworden tegenwoordig zit er gemiddeld drieënhalf procent zout in de zee. 

De hoeveelheid zouten bedraagt dus gemiddeld 34,5 gram per liter zeewater, oftewel 34,5 
promille (een duizendste deel). Een emmer met een inhoud van tien liter zeewater bevat 
daarmee ongeveer twee volle koffiekoppen zeezout. Het zoutgehalte is echter niet overal gelijk. 
De hoogste zoutgehalten komen voor in de subtropische gordels, namelijk 36,3 promille. 
Langs de evenaar is het minder, ondanks de grote verdamping: 34,3 promille. Dit wordt 
veroorzaakt door de grote regenval. De Middellandse Zee heeft ook een hoger zoutgehalte, 
toenemend van west naar oost, met in het oostelijk deel ongeveer 39 promille. De Rode 
Zee heeft met 41 tot 42 promille het hoogste zoutgehalte voor open zeeën. 

In enkele gesloten zeeën wijkt het zoutgehalte sterk af van dat van de open zeeën. Zo is de 
saliniteit van de Dode Zee met 33,7 procent (honderdste deel) zo'n tien keer zo hoog als die 
van oceaanwater, terwijl de Kaspische Zee met een gemiddeld zoutgehalte van 1,2 procent 
veel minder zout is dan 'gewone' zeeën. Op hoge breedtegraden is het zoutgehalte belangrijk 
lager, vooral in de omgeving van de polen. Dit komt door de geringe verdamping en het vele 
smeltwater. Bij de Noordpool ook door het vele zoete water dat wordt aangevoerd door de grote 
Siberische rivieren. Ook de Oostzee is minder zout doordat er veel rivieren in uitstromen en 
er weinig verdamping is. 

In de Noordzee schommelt het zoutgehalte tussen vierendertig promille en vijfendertig 
promille Vlak onder de kusten - waar grote rivieren zoet water in de zee brengen - is het 
zoutgehalte lager. Voor de Belgische kust bedraagt de saliniteit van west naar oost van 
ongeveer vierendertig promille tot eenendertig promille. Aan de Nederlandse kust en in 
de Duitse Bocht is het lager dan dertig promille. Het zoutgehalte van de Oostzee is beneden 
de vijfentwintig promille. 

 

Opbreken van Pangea 

Het opbreken van Pangea begon in feite al in het Perm met de vorming van extensionele 
bekkens en later riften. Gedurende het grootste deel van het Trias bleef Pangea nog min of 
meer intact en op zijn plaats. Er kan echter pas in het Jura echt gesproken worden van 
loskomen van de continenten. Het riften begon door het openen van de noordelijke Atlantische 
Oceaan tussen Noord Amerika en Europa. Noord- en Zuid Amerika bleven echter aan elkaar 
zitten, eerst opende de Tethysoceaan tussen Afrika en Laurazië verder. In het zuiden begon 
ook Gondwana op te breken, toen India, Australië en Antarctica losbraken van Afrika en Zuid-
Amerika. Vulkanisme zorgde voor de aanmaak van jonge en relatief lichte oceanische korst, 
waardoor de zeespiegel tijdens het Jura steeg en in het Krijt hoog bleef. Grote delen van de 
continenten stonden tijdens deze twee perioden onder water. 

Tijdens het Krijt vorderde het uiteenvallen van Pangea snel. De noordelijke Atlantische 
Oceaan werd steeds breder en nu begon ook de zuidelijke Atlantische Oceaan tussen Zuid-
Amerika en Afrika te openen. Ten slotte opende ook de Noordelijke IJszee tussen 
Groenland en Scandinavië zich. Tegelijkertijd bewoog India los van Australië om naar het 
noorden richting Eurazië te gaan bewegen. 

Door opheffing van de riftschouders kwamen sinds het riften begon veel kustzones omhoog. 
De bergen in Noorwegen, Schotland, en langs de Braziliaanse oostkust zijn bijvoorbeeld 
omhoog gekomen tijdens de vorming van de Atlantische Oceaan. 

De westrand van Noord-Amerika was vanaf het Mesozoïcum een actieve  continentale 
marge waarlangs vulkanisme in eilandenbogen plaatsvond. 
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De tijd van de dinosauriërs  

Het Mesozoïcum was de tijd van de dinosauriërs. Deze ontwikkelden zich in het Vroeg-
Trias (230 Ma) uit de reptielen. Hoewel ook zoogdieren zich verder ontwikkelden in het 
Mesozoïcum, waren deze niet groot en vergelijkbaar met hedendaagse spitsmuizen. In het 
Krijt ontwikkelden de eerste vogels zich uit kleine soorten dinosauriërs, vaak wordt de 150 
Ma oude Archaeopteryx als de eerste vogel beschouwd.  

 

 

Een andere belangrijke ontwikkeling tijdens het Krijt (rond 132 Ma was de verschijning van 
bedekzadigen. Tot die tijd domineerden naaktzadigen planten, die geen 
echte vruchten hebben. Veel bedekzadigen zijn voor de bestuiving van hun bloemen 
afhankelijk van insecten, en er trad co-evolutie op waarbij vele nieuwe soorten insecten en 
bedektzadigen ontstonden. 

Naaktzadigen zijn zaadplanten met onbedekte zaadknoppen, zodat de pollenkorrels bij de 
micropyle naar binnen kunnen. Zoals alle zaadplanten vormen naaktzadigen zaden, maar in 
tegenstelling tot de bedektzadigen hebben de naaktzadigen geen 
stamper of  vruchtbeginsel en daarom ook nooit ‘echte’ vruchten. Wel kunnen structuren 
aanwezig zijn die de functie van eetbare vruchten vervullen (bijvoorbeeld 
bij Jeneverbes, Taxus en Podocarpaceae). 

De enige naaktzadigen die van nature in Nederland voorkomen zijn coniferen, door 
de Heukels ingedeeld in de orde Conniferales, terwijl de term ‘naaktzadigen’ in het Nederlands 
traditioneel werd gebruikt om de Gymnospermae aan te duiden. 

Tot de naaktzadigen worden gerekend: 

• De palmvaren (Cycadales) met onder andere de geslachten Cycas en Zamia 

• de Ginkgoales met als enige recente vertegenwoordiger de Japanse notenboom van het 
verder uitgestorven geslacht Ginkgo 

• de Coniferales (ook Pinales of Coniferae) met onder andere den (Pinus), Taxus, Cedrus, 
Araucaria, Juniperis. 
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Naaktzadige  

 

Jeneverbes, naaktzadige  
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Bedektzadigen  
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Artistieke impressie van de meteorietinslag op de Krijt-tertiair overgang. De inslag zou 
volgens veel geleerden het uitsterven van de Dinosauriërs hebben veroorzaakt. 

 

De concurrentie met vogels zorgde waarschijnlijk tijdens het Krijt voor de teruggang van de 
pterosauriërs en de overige dinosauriërs waren vanwege uiteenlopende redenen 
waarschijnlijk ook op hun retour toen 65 Ma geleden een naar schatting tien tot dertig 
kilometer grote meteoriet insloeg op Yucatán. De inslag moet grote hoeveelheden stof en gas 
de atmosfeer ingeblazen hebben die het zonlicht verduisterden waardoor fotosynthese 
onmogelijk werd en veel planten afstierven. Dit zorgde voor de Krijt-Tertiaire-massa-extinctie, 
waarbij behalve de dinosauriërs ook een groot aantal andere soorten, waaronder de 
ammonieten uitstierven. Deze massa-extinctie vormt het einde van het Mesozoïcum. 

Het Cenozoïcum, de era van het nieuwe leven, is de era waarin we ons nu bevinden en waarin 

de zoogdieren begonnen te domineren en uiteindelijk de mens opkwam. Na het einde van het 
Krijt koelde de Aarde af en daalt het zeeniveau tijdens het Paleoceen. Het daaropvolgende 
Eoceen werd juist gekenmerkt door een warmer klimaat. In deze periode braken de 
continenten Antarctica en Australië ten slotte los van elkaar, waardoor er rond 35 Ma een 
circumpolaire zeestroming rond Antarctica ontstond. Door de geïsoleerde positie van dit 
continent op de geografische zuidpool, raakte het bedekt met een permanente ijskap, 
waardoor het eustatische zeeniveau na het Eoceen weer daalde. 

 

Alpiene gebergtevorming  

In het Cenozoïcum vonden twee belangrijke fases van gebergtevorming plaats. De vorming 
van de Amerikaanse cordillera’s's (de Laramide-orogenese waardoor de Rocky Mountains zijn 
ontstaan) was al begonnen in het Mesozoïcum en is een voortdurend proces dat tegenwoordig 
doorgaat.  
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Rocky Mountains  

 

Daarnaast zorgde de noordwaartse beweging van Afrika en India voor het sluiten van de 
Tethysoceaan en uiteindelijk de Alpiene orogenese, waarbij een groot aantal gebergten werd 
gevormd, van de Atlas en de Pyreneeën in het westen tot de bergen in Zuidoost-Azië in het 
oosten, waaronder ook de Alpen, Zagros en Himalaya’s. De vorming van deze gebergten vond 
plaats in de afgelopen vijftig miljoen jaar, in het oosten door de Collisie van Azië met het 
Arabisch Schiereiland en India, in het westen door het naar elkaar toe bewegen van Afrika en 
Europa, waarbij een aantal microcontinenten (zoals Apulia, dat uit de ‘laars’ van Italië bestaat) 
dat tussen de twee inlag met Europa collideerde. Ook tegenwoordig gaat deze fase van 
gebergtevorming nog door.  

 

 

Tekening van Hyracotherium, een voorouder van het paard. Onder de paardachtigen 
ontwikkelden zich in de loop van het Tertair grotere soorten. 

 

Evolutie van zoogdieren  

Synapsiden, de voorouders van de zoogdieren, verschenen al in het Perm. Men neemt aan dat 
de dominantie van de dinosauriërs de ontwikkeling van zoogdieren in het Mesozoïcum heeft 
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tegengehouden. Nadat de dinosauriërs uitstierven en het klimaat in het Paleoceen kouder 
werd, waardoor zoogdieren een voordeel hadden ten opzichte van koudbloedigen dieren, 
raakte hun evolutie in een fase van snelle radiatie. Er ontstonden steeds grotere soorten. De 
laatste gemeenschappelijke voorouder van alle primaten leefde waarschijnlijk rond 63 Ma, 
slechts twee miljoen jaar na het uitsterven van de dinosauriërs. Tijdens het Laat-Eoceen (rond 
34 Ma) keerden sommige zoogdieren terug naar het water waar ze weer vinnen ontwikkelden. 
Een voorbeeld is Basilosaurus, de dolfijnen en walvissen stammen van soortgelijke dieren af.  

 

 

Basilosaurus 

 

 

De Kwartaire ijstijden 

Hoewel de Zuidpool al ongeveer vijfentwintig miljoen jaar bedekt is met een ijskap, raakte de 
geografische noordpool pas rond 2,5 Ma geleden permanent met zee-ijs bedekt. Dit markeert 
het begin van het Kwartair, het jongste geologische tijdperk, dat tot op heden voortduurt. In 
de jongste tweeënhalf miljoen jaar heeft de Aarde afwisselend tijden van koudere en minder 
koude wereld-klimaatgemiddelden gekend. Deze tijdvakken worden glacialen 
en interglacialen genoemd. Tegenwoordig bevindt de Aarde zich in een interglaciaal, dat het 
Holoceen genoemd wordt (de laatste 11.700 jaar, geteld in Groenlandse ijskap-jaarlaagjes). 
Gedurende deze glacialen groeiden grote ijskappen op de landmassa's rondom de noordpool 
(Noord-Amerika, Noord-Europa). In interglacialen smolten deze grotendeels af, op enkele 
relictijskappen nabij de noordpool na (Groenland). Afwisselingen tussen glacialen en 
interglacialen vonden met regelmaat plaats. Al miljoenen jaren schommelt het klimaat iedere 
40.000 jaar tussen een koude- en een warmtemaximum. Dit wordt veroorzaakt door 
periodieke veranderingen in de ellipsiteit van de aardbaan om de Zon en de hoek van de 
rotatieas van de Aarde (Milankovic-parameters). In de laatste miljoen jaar, was er iedere 
honderdduizend jaar een extreem koudemaximum (bv. Het laatste glaciaal), en zo'n 
twintigduizend jaar daarna een relatief warme interglaciaal (bv. het Holoceen). Daarvoor 
waren de klimaatverschillen tussen glacialen en interglacialen minder uitgesproken. 

Het herhaaldelijk sterk afkoelende en weer opwarmende klimaat heeft een grote invloed gehad 
op de evolutie van zowel de mens als andere soorten op het Noordelijk 
halfrond. klimaatzones en bijbehorende ecosystemen verschoven naar het zuiden, telkens als 
het klimaat kouder werd. Overlevende soorten moesten meeëmigreren of zich evolutionair 
aanpassen. Voorbeelden van dieren die zich aangepast hadden aan ecosystemen van het 
koude klimaat (steppe, toendra) zijn bijvoorbeeld mammoeten (Mammuthus) of de wolharige 
neushoorn (Coelodonta antiquitatis). Omgekeerd geldt dit ook voor perioden van opwarmend 

klimaat. Opportunistische soorten uit het zuiden verdrongen aan koude aangepaste soorten 
naar het noorden. Veel grote zoogdiersoorten stierven uit aan het einde van het laatste 
glaciaal (50.000-12.000 jaar geleden). De oorzaak van deze golf van uitstervingen is niet 
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eenduidig. Veel van de uitgestorven soorten leefden op de zogenaamde mammoetsteppe. Dit 
bioom, dat zich kenmerkte door een zeer hoge plantaardige productie (grassen) en veel 
begrazers (herbivore zoogdieren), verdween snel vanaf dertigduizend jaar geleden, zowel in 
Noord-Amerika als in Eurazië. Veel diersoorten die in dit bioom leefden, zijn daarbij 
uitgestorven. Het bioom was in de glacialen van de laatste miljoen jaar ontstaan, en het is 
onbekend hoe het zich in eerdere interglacialen wel heeft kunnen handhaven. Een populaire 
verklaring voor het uitsterven van vooral de grootste zoogdieren is dat dit veroorzaakt zou zijn 
door overbejaging door de mens. Een argument zou zijn dat deze diersoorten eerdere 
klimaatsveranderingen overleefd hadden, en dat de mens rond deze tijd een belangrijke factor 
geweest zou zijn. Hoewel de mens zeker op de dieren van de mammoetsteppe gejaagd zal 
hebben, zijn zoogdierpalaeontologen van mening dat zij geen doorslaggevende factor in het 
uitsterven geweest zijn. Het verdwijnen van de mammoetsteppe en daarmee het wegvallen van 
de belangrijkste voedselbron is zeker wel een oorzaak geweest.  

Biomen zijn grote vegetatiezones op de aarde waar de milieu-omstandigheden, in het bijzonder 
het klimaat en de overheersende vegetatie gelijkenis vertonen, en tot op zekere hoogte ook de 
hieraan aangepaste andere organismen. Klassiek worden zes primaire biomen onderscheiden: 
tropische bossen, loofbossen, naaldbossen, graslanden, woestijnen en toendra’s.   

 

 

Rotstekeningen in Lascuax, twaalfduizend jaar oud. 

 

 

De mens 
 

De laatste gemeenschappelijke voorouder van mensen, bonobo’s en chimpansees leefde rond 
zes miljoen jaar geleden. Vrij kort daarop leerden enkele van zijn afstammelingen rechtop, op 
twee benen, te lopen. De herseninhoud nam toe en rond 2,0 Ma geleden verschenen de eerste 
individuen van het geslacht Homo. Mogelijk tussen anderhalf en één miljoen jaar geleden 
leerden de eerste mensen  vuur te gebruiken (waarschijnlijk Homo erectus of Homo ergaster). 
Het vroegste gebruik van vuur zal onderwerp van onderzoek blijven, maar vanaf zo'n 
vierhonderdduizend jaar geleden is het gebruik van vuur ondubbelzinnig en wijdverspreid. 
Minder duidelijk is of Homo erectus kon spreken of dat spraak zich pas in de vroege moderne 

mens ontwikkelde. Anatomisch was de neanderthaler in staat om te spreken maar of zij dat 
ook daadwerkelijk deden is onbekend. Door de steeds grotere herseninhoud en grootte van de 
schedel moesten baby's steeds jonger geboren worden om met hun hoofd door het bekken te 
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kunnen. Jonger geboren worden heeft als voordeel dat individuen een hogere 
neuroplasticiteit hebben en intelligenter zijn, het nadeel is dat kinderen een langere 
afhankelijke periode nodig hebben om volwassen te worden. Sociale vaardigheden en taal 
werden complexer en gebruiksvoorwerpen ingewikkelder.   

Neuroplasticiteit duidt op veranderingen in de organisatie van de hersenen van individuen als 
gevolg van ontwikkeling, leren of ervaring. 

De vroegste fossiele resten van de moderne mens (Homo sapiens sapiens, denkende en 
wetende mens)) zijn mogelijk ongeveer driehonderdduizend jaar oud. De neanderthalers zijn 
de eerste mensen van wie bewezen is dat ze spiritualiteit kenden: ze begroeven hun doden, 
vaak samen met voedsel en gebruiksvoorwerpen. In het laatste glaciaal verscheen in Europa 
de vroege moderne mens, die ingewikkeldere uitingen van cultuur had. De vroegste 
rotstekeningen, waarschijnlijk met magische of religieuze betekenissen zijn 
tweeëndertigduizend jaar oud. De moderne mens liet ook beeldjes achter zoals de Venus van 
Willendorf. Rond elfduizend jaar geleden had Homo sapiens (denkende mens) de zuidelijkste 

punt van Zuid-Amerika bereikt en bewoonde hij vrijwel de gehele Aarde.   

 

 

De mens heeft in de relatief korte tijd dat hij bestaat een enorme invloed op de landverdeling 
en ecosystemen op Aarde uitgeoefend.  
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 homo sapiens 

 

 

Denisovamens  
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In het  Atapuerca-gebergte in Spanje werd het oudste DNA-fragment van de Europese mens 
gevonden. De gevonden DNA-streng is zo’n vierhonderdduizend jaar oud, een flink stuk ouder 
dan het DNA dat tot dusver het oudst was, een honderdduizend jaar oud stukje van een 
neanderthaler. Het gevonden DNA behoort toe aan een mens van een nog vrij mysterieuze 
soort, de Homo denisova, een aftakking van de moderne mens waarvan vooral 
in Siberië resten zijn gevonden. De denisova-mens deelde waarschijnlijk een miljoen jaar 
geleden een voorouder met zowel de moderne mens als de neanderthaler. Het predikaat ‘Homo’ 
(mens) wordt echter door veel wetenschappers betwist, omdat nog niet vaststaat dat de pas in 
2008 ontdekte ondersoort daadwerkelijk een moderne mensensoort is. 

 

Denisovamens 
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Neanderthaler  

 

 

Neanderthaler  

 

Meer dan negentig procent van de tijd dat de moderne mens bestaat, leefde hij in kleine 
groepen jager-verzamelaars. Doordat mensen de mogelijkheid hadden informatie (bijvoorbeeld 
in de vorm van memes) aan de volgende generatie door te geven ging de  culturele 
evolutie steeds sneller. Rond tienduizend jaar geleden begonnen de bewoners van de 
Vruchtbare Sikkel de domesticatie van dieren en planten, wat leidde tot een grote verandering 
in levensstijl, die de Neolitische Revolutie wordt genoemd. Met zijn nieuwe levensstijl kreeg de 
mens een enorme invloed op andere soorten en, door het grootschalig ontbossen om nieuw 
landbouwgebied te krijgen zelfs op het klimaat. Zo is het aandeel broeikasgassen (vooral 
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methaan, maar ook  koolstofdioxide) met hun grote invloed op het klimaat al rond de 
introductie van de landbouw (in afwijking met eerdere interglacialen) gaan stijgen. Hoewel de 
mens in geïsoleerde gebieden waar weinig domesticeerbare planten konden 
groeien nomadisch bleef, ontstonden elders permanente woonplaatsen. Dankzij steeds 
effectievere landbouwmethoden konden steeds meer mensen samenleven op kleine 
oppervlakten, waardoor georganiseerdere vormen van samenleving nodig werden 
waarin arbeidsdeling optrad. Het overschot aan voedsel maakte een heersende klasse 
mogelijk, en de eerste beschaving ontstonden in  Egypte, China, de Indusvallei en 
Mesopotamië rond zesduizend jaar geleden.   

Een meme is een begrip uit de memetica en betekent een idee of ideeën-stelsel zoals een 
godsdienst of ideologie, dan wel een techniek of andere menselijke vinding of gebruik dat zich 
onder informatiedragers verspreidt (tot nu toe voornamelijk menselijke hersenen en sociale 
netwerken), en wordt ook wel omschreven als een besmettelijk informatiepatroon. Een meme 

is een zichzelf vermeerderende eenheid van de culturele evolutie, zoals een gen de eenheid is 
van de biologische evolutie. Memetica is de studie naar de evolutie van cultuur en ideeën, 
naar analogie van de genetica. 

Door de ontwikkeling van het  schrift kon informatie nog effectiever worden doorgegeven. 
Omdat de mens niet langer al zijn tijd in het verzamelen van voedsel hoefde te steken kon hij 
zich gaan bezighouden met ontwikkeling van  religie, technologie en de eerste wetenschap. 
Beschavingen ontstonden overal ter wereld en dreven onderling handel of voerden oorlogen. 
De groei van de menselijke kennis en technologie ging gestaag door, maar raakte in Europa 
in een stroomversnelling met de wetenschappelijke revolutie en later de industriële revolutie. 
Dit leverde de bewoners van dit continent gedurende enkele eeuwen dominantie over de rest 
van de wereld op, maar deze dominantie verdween weer tijdens de twintigste eeuw. 
Tegelijkertijd zorgden de nieuwe technologieën voor een explosieve bevolkingsgroei, waardoor 
de wereldbevolking tussen 1750 en 2000 toenam van nog geen achthonderd miljoen tot zes 
miljard. De mens krijgt door bevolkingsgroei en nieuwe technologieën een steeds grotere 
invloed op de chemische, klimatologische en ecologische processen op Aarde. Door 
de globalisering en toegenomen internationale samenwerking raken de verschillende 
menselijke culturen over de hele wereld tegelijkertijd steeds afhankelijker van elkaar en is 
ook, ondanks verzet van conservatieve en fundamentalistische groeperingen, een toenemende 
versmelting van deze culturen waar te nemen. 

 

Samenstelling van de aarde 

De chemische samenstelling van de Aarde is de hoeveelheden van alle scheikundige 
elementen in de Aarde. Deze worden meestal gegeven in  massapercentages. De Aarde bestaat 
uit verschillende chemische reservoirs (bijvoorbeeld atmosfeer, hydrosfeer, aardkorst, 
aardmantel en aardkern) die zeer uiteenlopende chemische samenstellingen hebben. De 
chemische samenstelling van de gemiddelde Aarde (Engels: bulk Earth composition) is een 
optelsom van al deze reservoirs. 

Omdat niet alle reservoirs direct meetbaar zijn is de chemische samenstelling van de 
gemiddelde Aarde niet precies bekend, maar er zijn door bepaalde aannames te doen een 
aantal betrouwbare modellen opgesteld. Deze worden gebruikt in wetenschappelijke theorieën 
in de geochemie, geologie en astrofysica.  

Samenstelling van de Aarde in cijfers 

Er kan een vrij nauwkeurige schatting worden gemaakt van de chemische samenstelling van 
de Aarde, waaruit blijkt dat acht elementen tezamen ongeveer 98,8 procent van de massa 
vormen: 

• ijzer       35  procent 

• zuurstof 29  procent 



83 

 

• silicum         15  procent 

• magnesium   13 procent 

• nikkel          2,5  procent 

• zwavel         2,0  procent 

• calcium       1,2  procent 

• aluminium  1,1  procent 

Reservoirs binnen de Aarde 

De Aarde wordt naar chemische samenstelling verdeeld in drie delen, van buiten naar binnen 
zijn dat de aardkorst, de aardmantel en de aardkern. Naar natuurkundige eigenschappen 
wordt een onderscheid gemaakt tussen een lithosfeer, een asthenosfeer, een mesosfeer en een 
binnen- en buitenkern. Voor de samenstelling is alleen de chemische indeling van belang. 

Dankzij seismologische waarnemingen weten we wel hoe groot de dichtheid en daarom 
de massa van de diverse delen (reservoirs) van de Aarde is. 

• De aardkorst kan direct worden waargenomen en maakt ongeveer één procent van het 
volume en een half procent van de massa van de Aarde uit (gemiddelde dichtheid 
2800 kg/m3). Er bestaan grote dichtheidsverschillen in de korst, tussen continentale en 
oceanische korst maar ook tussen de verschillende gesteenten waar deze uit zijn 
opgebouwd. 

• de aardmantel neemt ongeveer drieëntachtig procent van het volume en zevenenzestig en 
een halve procent van de massa van de Aarde in. De gemiddelde dichtheid van de mantel 
is 4500 kg/m3. Hoewel materiaal uit de hogere delen van de mantel aan het oppervlak 
komt, gaat men ervan uit dat dit niet representatief is voor de hele mantel. 

• de aardkern, die ongeveer zestien procent van het volume en tweeëndertig procent van de 
massa van de Aarde uitmaakt, heeft een gemiddelde dichtheid van 11.000 kg/m3. 
Aangezien de korst en mantel ten opzichte van de samenstelling van de gehele Aarde 
verarmd zijn in ijzer en nikkel én dankzij seismologische metingen, weet men dat de kern 
voornamelijk uit deze elementen moet bestaan. 

 

Samenstelling van de korst 

Dankzij seismologisch en geochemisch onderzoek is bekend dat de Aarde scheikundig gezien 
bestaat uit grofweg drie lagen. De buitenste laag wordt de aardkorst genoemd. Deze laag 
waarop zich al het leven op Aarde afspeelt, is met een dikte van tien kilometer de dunste en 
bestaat uit verschillende materialen. De oceanische korst bestaat uit zwaardere gesteenten 
zoals basalt (mafisch) en is dunner. De wat dikkere continentale korst bestaat uit lichtere 
gesteenten, zoals graniet (felsisch). Meestal vormt de korst samen met het bovenste deel van 
de mantel de lithosfeer. Op sommige (zeldzame) plekken op Aarde is de korst echter afwezig 
en komt zogenaamd mantelgesteente aan het oppervlak.  

Mafisch of basisch verwijst in de geologie naar mineralen en gesteenten die relatief veel 
magnesium en ijzer bevatten, en relatief weinig silica. Per definitie is een gesteente mafisch 
wanneer het tussen de tweeënvijftig en vijfenveertig massaprocent silica bevat. 

Felsisch of zuur slaat in de geologie op gesteenten of mineralen die relatief veel silica en relatief 
weinig magnesium of ijzer bevatten. Felsische mineralen bevatten, op spoorelementen na, 
geen magnesium of ijzer. Voorbeelden zijn orthoklaas, kwarts en alkali-rijke plagioklaas.  
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Een vulkanische bom, bestaande uit (zwarte) lava, is een groen fragment (xenoliet) te zien 
dat bestaat uit peridotiet. Dat is het gesteente waaruit de mantel grotendeels bestaat. Het 
fragment is bij het omhoogkomen van de lava van diep in de Aarde meegekomen. 

 

Samenstelling van de mantel 

Na tien tot tachtig kilometer diepte begint de mantel, die zowel in dikte, massa als volume vele 
malen groter is dan de korst. De mantel is ongeveer negenentwintighonderd kilometer dik en 
kan in twee lagen worden ingedeeld. De buitenmantel heeft een temperatuur van tussen de 
veertienhonderd en drieduizend graden Celsius. In de binnenmantel is het drieduizend graden 
Celsius, maar door de hoge druk verkeert het materiaal daar in vaste toestand. In de mantel 
vindt door convectie warmtestroming plaats, waarmee de Aarde haar inwendige 
warmte kwijtraakt. Deze stroming drijft deplatentektoniek in de bovenliggende korst aan. 
Andere plekken waar heet materiaal omhoog stroomt zijn de zogenaamde hotspots. De 
mantelstromingen hebben snelheden van enkele centimeters per jaar. 

Het feit dat zgn. ‘transversale’ trillingen zich door de mantel verplaatsen, bewijst dat de mantel 
vast is. Het lijkt vreemd dat er ‘stromingen’ plaatsvinden in het vaste materiaal van de mantel. 
Vaste stoffen zijn bij hoge temperatuur en druk echter flexibeler dan bij lage, ze gaan dan 
plastisch (kneedbaar, makkelijk te vervormen) gedrag vertonen. 

De mantel bestaat uit ultramafisch (stollings) gesteente, dat peridoliet wordt genoemd. Men 
neemt aan dat peridotiet normaal gesproken de samenstelling van lherzoliet heeft. Waar de 
convectiestroming omhoog beweegt, zal de lherzoliet door het wegvallen van de druk partieël 
smelten, waarbij kristalfractionatie plaatsvindt. De smelt kan een mafische samenstelling 
hebben en onde mid-oceanische ruggen magmareservoirs vormen. De achterblijvende 
peridotiet wordt ‘verarmd’ genoemd, dit gesteente heet harzburgiet.  

Granaat-lherzolieten zijn dieptegesteenten en  vormen een belangrijk deel van de aardmantel 
(tot rond de driehonderd kilometer diepte), maar aan het oppervlakte is lherzoliet een stuk 
zeldzamer. 

Partieel smelten is het smelten van één of meerdere componenten in een vaste oplossing, 
terwijl andere componenten in de vaste fase blijven. 
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Kristalfractionatie, ook wel kristallisatiedifferentiatie, is het proces dat plaatsvindt wanneer 
in een magma (vloeibaar gesteente) bepaalde mineralen kristalliseren, terwijl andere 
componenten in de vloeibare fase blijven. Door de kristallisatie verdwijnen bepaalde 
componenten en schekundige elementen uit de magma, die daardoor een andere 
samenstelling krijgt. 

Volgens de platentektoniek zinken op sommige plekken (subductiezones) stukken oceanische 
korst de mantel in. Dankzij tomografie kan dit proces tegenwoordig ook in beeld gebracht 
worden.  

Subductie is het proces waarbij een oceanische plaat onder een andere oceanische of 
continentale plaat schuift. 

Daarbij is gebleken dat de subducerende (mafische) slabs op geologische tijdschalen tot aan 
de bovengrens van de kern kunnen doordringen, hoewel dit niet altijd met zekerheid gebeurt. 
Eenmaal in de mantel verontreinigen de platen het mantelmateriaal. In de mantel vormt 
de gabbro en basalt om toteclogiet. Bovenaan de subducerende plaat bevinden zich 
sedimenten en veel vluchtige bestanddelen zoals water of gassen. Als dit materiaal op diepte 
komt zal het voor partieel smelten zorgen. De smelt stijgt op, dwars door de bovenliggende 
mantel (de mantelwig heen, waarbij door metasomatisme grote volumes mantelmateriaal 
kunnen worden omgezet.  

Metasomatisme is een scheikundige reactie in de mineralen waaruit een gesteente is 
opgebouwd. Bij metasomatisme is een gesteente geen gesloten systeem waarvan de totale 
chemische samenstelling gelijk blijft, maar worden elementen of stoffen van buiten 
toegevoegd. 

 

Samenstelling van de kern 

Na zo'n negenentwintighonderd kilometer (de zogenaamde Wiechert-
Gutenbergdiscontinuïteit) begint het eigenlijke binnenste gedeelte van de Aarde, ook wel de 
kern genaamd. Deze kern bestaat vooral uit ijzer, nikkel en nog wat andere elementen en heeft 
ook weer een binnen- en buitenkern. De buitenkern is vloeibaar en ongeveer 
tweeëntwintighonderd kilometer dik en de binnenkern is vast en zo'n twaalfhonderdvijftig 
kilometer dik. Doordat de Aarde draait, spint de buitenkern om de binnenkern en dat heeft 
dan weer het magnetisme van de Aarde tot gevolg. Dit magnetisme wordt al negenhonderd 
jaar door zeelui gebruikt om door middel van een kompas de weg te vinden op Aarde. Het 
beïnvloedt ook de elektrisch geladen deeltjes buiten de atmosfeer van de Aarde, tot meer dan 
zestigduizend kilometer in de ruimte. 

Het bepalen van de gemiddelde samenstelling 

We kennen het inwendige van de Aarde alleen langs indirecte weg. Geen enkel boorgat gaat 
meer dan een paar kilometer diep, en de weinige gesteenten aan de oppervlakte waarvan 
bekend is dat ze uit de allerdiepste delen van de korst of bovenste delen van de mantel 
afkomstig zijn, zijn vaak sterk beïnvloed door metamorfose 
(gedaanteverwisseling), metasomatisme (scheikundige reactie) of verwering. De precieze 
chemische samenstelling van de mantel en de kern is daarom niet direct te meten zodat niet 
alle details hierover bekend zijn. Om de samenstelling van deze twee reservoirs te bepalen 
worden een aantal aannames gedaan.  

 

Vorming van de Aarde in de Zonnenevel 

Ten eerste wordt aangenomen dat de Aarde (en de rest van het  Zonnestelsel) is ontstaan  door 
accretie in de Zonnenevel, een platte schijf van gas en stof.   

Accretie (Latijn: accretio, toename) is in de sterrenkunde het proces waarbij materie 

samentrekt zodat er uit veel kleine deeltjes een aantal grote ontstaan. 
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In de binnenste delen van de Zonnenevel lag de temperatuur hoger dan in de buitenste delen, 
waardoor condensatie van stof en ijs pas buiten een bepaalde afstand van het binnenste van 
de Zonnenevel mogelijk was. Na de geboorte van de Zon werd al het fijne gas door de 
zonnewind weggeblazen zodat dit in de binnenste delen van het Zonnestelsel tegenwoordig 
minder voorkomt. Dit verklaart waarom de gasplaneten relatief meer lichte 
verbindingen bevatten. Als deze theorie waar is zal de Aarde gemiddeld dezelfde samenstelling 
hebben als het deel van de Zonnenevel had waarin ze ontstond. 

 

Het chondrietmodel 

Door accretie in de Zonnenevel werden grotere lichamen, zogenaamde planetesimalen, 
gevormd. Deze waren nog lang niet zo groot als echte planeten, maar hadden een massa groot 
genoeg om differentiatie in hun binnenste op gang te krijgen: zwaardere elementen trokken 
zich samen in het massamiddelpunt, lichtere trokken naar de buitenkant van het lichaam. Er 
was in de Zonnenevel ook materiaal aanwezig dat niet zover accretiseerde, dat planetesimalen 
ontstonden. Tegenwoordig bevindt het meeste van dit overgebleven materiaal zich op twee 
plekken in het Zonnestelsel: in de planetoïdengordel buiten de baan van de planeet Mars en 
in de Kuipergordel buiten de baan van de planeet Neptunus. Soms slaat zulk materiaal in op 
Aarde zodat het kan worden gevonden als meteorieten, ruimtegesteente. 

De classificatie van meteorieten laat zien dat er een groot aantal soorten meteorieten is. De 
belangrijkste soorten meteorieten zijn: 

• siderieten, die veel metalen, relatief zware elementen, bevatten; 

• achondrieten,  die veel silicaten bevatten, verbindingen waarin silica (SiO2) voorkomt; 

• soorten waarin zowel metalen als silicaten voorkomen; 

• chondrieten 

Alleen chondrieten hebben geen sporen van metamorfose door hoge temperaturen, andere 
typen hebben dat wel. De conclusie die men hieruit trekt is dat de andere meteorieten 
brokstukken zijn van bij onderlinge botsingen uit elkaar geslagen planetesimalen, waarin 
differentiatie heeft plaatsgevonden. De metaalrijke meteorieten zijn brokstukken van de 
binnenste gedeelten, de silicaatrijke meteorieten brokstukken van de buitenste gedeelten van 
deze planetesimalen. De chondrieten zijn de enige soort meteorieten die geen differentiatie 
hebben ondergaan en daarom nog de oorspronkelijke chemische samenstelling van de 
Zonnenevel hebben. Ze hebben daarom dezelfde chemische samenstelling als de gemiddelde 
Aarde.  

In de kosmogonie zijn planetesimalen objecten waarvan men denkt dat ze voorkomen in 
stellaire nevels. Men vermoedt dat zij het begin zijn van de samenklitting van deeltjes die in 
de accretieschijf van de stellaire nevel ronddraaien. 

Desondanks hebben chondrieten voor ze op Aarde insloegen vaak blootgestaan aan 
verweringsprocessen in de ruimte. Ook zijn er veel verschillende soorten chondrieten. 
Aangenomen wordt dat zogenaamde C1-chondrieten het dichtst bij de oorspronkelijke 
samenstelling van de Zonnenevel zitten. 

Een ander reservoir in het Zonnestelsel waarvan gedacht wordt dat het dezelfde samenstelling 
van elementen heeft als de Zonnenevel is de fotosfeer van de Zon. Door middel van 
spectrometrie is deze samenstelling nauwkeurig bepaald en deze blijkt, op 
vluchtige elementen na, bijna gelijk te zijn aan die van chondrieten. Deze waardes voor de 
gemiddelde chemische samenstelling van de Aarde worden het chondritische Aarde-
model genoemd.  

Spectrometrie is een analysemethode die vooral gebruikt wordt om de concentratie van een 
stof in een te onderzoeken monster te bepalen. 

De vluchtige elementen worden verondersteld grotendeels door de zonnewind uit de binnenste 
delen van het Zonnestelsel te zijn geblazen voordat de terrestrische planeten genoeg massa 
hadden om ze in grote hoeveelheden in te vangen. De samenstelling die de zonnenevel had 
voor dit fractionatieproces zou ongeveer gelijk geweest zijn aan de huidige fotosfeer van de 
Zon, dit wordt het CHUR-model genoemd. 
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Vorming van de aardkern 

Na en tijdens de accretie van de Aarde vond in de planeet differentiatie van elementen plaats. 
Elementen gedragen zich verschillend, afhankelijk van hun valentie en ionradius. Naar 
affiniteit met een bepaalde fase kunnen een aantal soorten elementen worden 
onderscheiden. Siderofiele elementen gaan in metallische (op metaal lijkend) fasen zitten, 
lithofiele elementen in silicaten en chalcofiele elementen in sulfiden of oxiden.  

Met het begrip valentie of waardigheid wordt in de scheikunde het maximale aantal 
univalente atomen (in wezen waterstof of chloor) aangegeven, dat een chemische binding kan 
aangaan met een gegeven ander atoom. 

Een siderofiel element is een scheikundig element dat niet goed met  zuurstof of zwavel 
verbindt, en goed oplosbaar is in gesmolten ijzer. Deze ijzerminnende elementen zijn veel te 
vinden in ijzermeteorieten, planetoïdem van de M-klasse en in de aardkern. 

Een lithofiel element is een scheikundig element dat voorkeur heeft zich met zuurstof en 
silicium te verbinden, in plaats van met zwavel. Deze elementen zijn daardoor vaak 
gebonden in  silicaten (zouten van kiezelzuur)  in plaats van in sulfiden (een ion van zwavel 
in oxidatietoestand 2− (S2−).  Ze zijn incompitabel (gebruikte term voor een element dat bij het 
smelten of stollen van gesteente bij voorkeur in de vloeibare fase blijft)  in de aardmantel en 
aardkern en daarom voornamelijk te vinden in de aardkorst. 

Het eerste differentiatieproces was de vorming van een metallische kern en een silicaatrijk 
omhulsel, dat later de mantel en korst zou gaan vormen (deze protomantel wordt de 
primordiale mantel genoemd). De vorming van de aardkern of haar voorlopers in 
planetesimalen moet al zeer vroeg hebben plaatsgevonden. Toen in het binnenste van de 
groeiende planetesimalen de temperatuur hoog genoeg was kon partieel smelten van metalen 
plaatsvinden. 

Partieel smelten is het smelten (van vast naar vloeibaar) van één of meerdere componenten in 
een vaste oplossing, terwijl andere componenten in de vaste fase blijven. 

De siderofiele elementen gaan bij dit opsmelten in de zwaardere metallische smelt zitten terwijl 
de lithofiele elementen in de vaste fase blijven. Wanneer de smeltlichamen voldoende groot 
groeien om door de vaste silicaten van de mantel heen te zinken worden zodoende de 
siderofiele elementen van de lithofiele gescheiden. 

Fractionatie tijdens partieel smelten van metalen is echter niet genoeg om de verschillen 
tussen de samenstellingen van de kern en de primordiale mantel te verklaren. Modellen voor 
fractionatie onder hoge druk laten al betere waarden zien, maar nog steeds komen de 
modellen niet goed overeen met de waargenomen samenstellingen van kern en primordiale 
mantel. De conclusie die hieruit kan worden getrokken is dat de vorming van de kern niet in 
één continue fase is gegaan maar in meerdere grote stappen van fractionatie. Een andere 
hypothese is dat de mantel continu wordt verarmd in siderofiele elementen doordat deze 
elementen als partiële smelt naar de kern zinken. 

De samenstelling van de primordiale mantel is rijker in siderofiele elementen dan mag worden 
verwacht. Dit wordt verklaard door aan te nemen dat na de vorming van de kern nog steeds 
planetesimalen in bleven slaan. Het materiaal waaruit deze waren opgebouwd mengde zich 
met de primordiale mantel waardoor deze meer siderofiele elementen ging bevatten. 

 

De Grote Inslag en de magma-oceaan 

Om verschillende redenen wordt aangenomen dat zo'n tien miljoen jaar na de vorming van de 
proto-Aarde een andere planetesimaal ter grootte van de planeet Mars op de Aarde botste. 
Een groot deel van de primordiale mantel werd de ruimte ingeslingerd, een gedeelte zou zich 
weer bij de Aarde voegen terwijl uit een ander gedeelte de Maan vormde. De energie van de 
inslag was groot genoeg om de gehele mantel te doen smelten, zodat de Aarde vlak na de inslag 
een vloeibare mantel moet hebben gehad, een zogenaamde magma-oceaan. 
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Het blijkt echter zeer moeilijk hiervoor bewijzen te vinden in de samenstelling van de Aarde. 
Tegenwoordig is alleen de bovenmantel partieel gesmolten, een magma-oceaan betekent dat 
tot negenentwintighonderd kilometer diep vloeibare magma voorkwam. Dit had twee gevolgen: 
een geheel vloeibare mantel moet veel sneller geconvecteerd (omzetten) hebben, maar ook dat 
kristallisatie van mineralen op veel grotere diepte plaats kon vinden dan tegenwoordig. Dat 
zou betekenen dat de huidige mantel (oude) kristallen moet bevatten waarin 
geobarometer  (om luchtdruk te meten) hoge diepten aangeven. Oude kristallen van het 
mineraal zirkoon laten meestal geen hogere diepten zien. Men neemt daarom aan dat de 
convectie zo sterk moet zijn geweest dat alle uitgekristalliseerde mineralen weer omhoog 
werden gevoerd en daar weer smolten, zodat geen fractionatie (scheidingsproces) kon 
plaatsvinden in de magma-oceaan.   

 

 

Een kristal is een hoeveelheid periodiek gerangschikte atomen of moleculen 

 

Vorming van de atmosfeer 

Verondersteld wordt dat de Aarde voor de inslag een oeratmosfeer moet hebben gehad die 
bestond uit gassen van vluchtige elementen. Deze gassen waren afkomstig van inslaande 
meteorieten en planetesimalen maar ook van ontgassen van de vaste Aarde. Dit laatste vindt 
plaats door metamorfe reacties waarbij bijvoorbeeld kooldioxide, water of methaan vrijkomt. 
Als de huidige atmosfeer uit deze oeratmosfeer was ontstaan, dan zou deze dezelfde 
samenstelling van gassen in de CHUR hebben gehad. De concentratie van de isotoop xenon-
129 in de huidige atmosfeer is echter hooguit één  procent van wat verwacht zou worden. 
Xenon-129 is het dochterelement van jodium-129, een zeer instabiele isotoop die niet lang na 
de vorming van het Zonnestelsel vrijwel moet zijn verdwenen. Het feit dat de aardatmosfeer 
minder xenon-129 bevat wijst erop dat ze later is ontstaan, waardoor ze nooit veel jodium-
129 heeft bevat. De verarming in xenon-129 van de atmosfeer is zo sterk dat mag worden 
verondersteld dat de oeratmosfeer helemaal verdwenen is tijdens de Grote Inslag. 

Over het wegblazen van de gehele atmosfeer zijn verschillende modellen. Een mogelijkheid is 
dat de mechanische versnelling van gasdeeltjes als gevolg van de inslag zorgde dat deze de 
ruimte in geslingerd werden. Modellen laten echter zien dat deze manier waarop gassen 
kunnen ontsnappen niet efficiënt werkt. Een ander model is zogenaamde thermal escape. 
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Tegenwoordig kunnen de twee lichtste gassen, waterstof en helium, in de exosfeer (buitenste 
laag van de dampkring) ontsnappen aan de zwaartekracht van de Aarde en de ruimte in 
bewegen. Een Grote Inslag kan de temperatuur in de exosfeer echter dusdanig hebben 
verhoogd, dat ook andere gasmoleculen konden ontsnappen. Een derde model 
is hydrodynamische ontsnapping, dit houdt in dat de snelheid van moleculen door diffusie 
tijdens botsingen verspreid wordt. Zeer snel van de Aarde afbewegende lichte moleculen 
(versneld door de inslag) kunnen zwaardere zo sterk versneld hebben dat ze aan de 
zwaartekracht konden ontsnappen. 

 

Klimaat  
Het klimaat is de gemiddelde weerstoestand (temperatuur, windkracht, bedekkingsgraad en 

neerslag) over een periode van minimaal  dertig jaar. De toestand van de atmosfeer op een 

bepaald moment is het weer. Het klimaat is onderzoeksobject van de klimatologie. Aangezien 

het weer snel kan veranderen, zijn gemiddelde waarden van het weer (zoals van temperatuur) 

niet de enige maat voor het klimaat en betrekt men hierbij ook frequentieverdelingen, extreme 

waarden, modale waarden en standaardafwijkingen. 

Het klimaat op Aarde wordt grotendeels bepaald door de zon. Deze warmt het aardoppervlak 
op, dat op zijn beurt de atmosfeer opwarmt. Astronomische factoren hierbij zijn de verschillen 
in de hoogte van de zon, de duur van de dag en de afstand van de Aarde tot de zon. Door het 
verschil in hoogte van de Zon valt het zonlicht rond de polen op een groter gebied dan rond 
de evenaar. Daarom is de insolatie (blootstelling aan de zon), de hoeveelheid licht die op een 
stukje aardoppervlak invalt, en daarmee de opwarming van het aardoppervlak rond de 
evenaar veel hoger. Geografische factoren zijn de land-zee-ijs-verdeling, het reliëf van het 
aardoppervlak en de hoogte boven zeeniveau. Land warmt sneller op dan water, maar koelt 
ook sneller af. De luchttemperatuur zal dus sterker variëren boven land dan boven zee. Bij 
uitgestrekte bossen is de temperatuur lager en de luchtvochtigheid hoger. Hoge 
gebergtes hebben ook invloed op het klimaat van de omgeving; aan de loefzijde valt meer 
neerslag, aan de lijzijde minder. 

De warmteverschillen resulteren in een verschil van luchtdruk, wat gepaard gaat met wind. 
De resulterende algemene circulatie, het geheel van atmosferische stromingen tussen lagere 
en hogere breedten en tussen de oceanen en continenten, verzorgt met de voornamelijk door 
wind veroorzaakte zeestromen de herverdeling van warmte over het aardoppervlak. In het 
klassieke model is er sprake van drie circulatiecellen: Hadleycellen, Ferrelcellen en polaire 
cellen. Deze cellen verschuiven met de seizoenen. Dit model is echter een te grote versimpeling 
gebleken. De aanwezigheid van water in de atmosfeer en het verdampen, condenseren en 
sublimeren daarvan is van groot belang voor de waterkringloop en het 
warmtetransport binnen de atmosfeer.  

 

 

Luchtcirculatie aan het aardoppervlak 
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Doordat in de gebieden op de evenaar de intensiteit van het zonlicht het grootst is, omdat de 
Zon hier loodrecht boven staat, warmen deze gebieden het meeste op. Hierdoor ontstaat er 
een opgaande luchtstroom, die tegen het plafond van de troposfeer, de tropopauze, botst en 
vervolgens richting de polen stroomt. Bij de dertigste breedtegraad daalt de lucht weer om 
vervolgens over het aardoppervlak terug te stromen naar de evenaar. Ook lucht afkomstig van 
de 60e breedtegraad daalt hier en stroomt langs het aardoppervlak terug naar de 60e 
breedtegraad om daar op te stijgen. Door de dalende luchtstromen op de dertigste 
breedtegraad liggen hier de woestijnen, omdat dalende lucht opwarmt en daardoor geen regen 
geeft. Ook van het poolgebied stroomt lucht over het aardoppervlak naar de 60e breedtegraad 
om daar op te stijgen en vervolgens weer terug te stromen naar de polen. Bij de 60e 
breedtegraad ontstaan vaak depressies, doordat de koude lucht van de pool de warme lucht 
van de dertigste breedtegraad ontmoet. Daarom bevinden de meeste depressies zich ten 
noorden van Nederland. 

Er zijn meerdere moderne klimaatclassificaties mogelijk, die op zich niet veel van elkaar 
verschillen. Het meest wordt de classificatie gebruikt die door Wladimir Köppen is ontworpen 
en vooral door Rudolf Geiger verfijnd werd, waardoor deze classificatie ook wel 
de klimaatclassificatie van Köppen-Geiger wordt genoemd. Uit deze classificatie zijn later 

andere classificaties ontstaan. Een classificatie die door klimatologen en geografen ook wordt 
gebruikt, is die van de fysische geograaf Arthur Strahier. 

Al deze classificaties gaan uit van meerdere hoofdzones. Oorspronkelijk en traditioneel gezien 
zijn er vier: 

• De eerste zone is de ‘tropische zone’ die zich bevindt tussen de evenaar en de keerkringen, 
op beide halfronden op ongeveer de 23,5e breedtegraad. 

• Achter de keerkringen beginnen de ‘subtropische zones’. Vreemd genoeg is er geen officiële 
lijn die aangeeft tot op welke breedte deze zones doorlopen. Meestal trekt men de grens 
rond de veertigste breedtegraad. 

• Na de subtropische zones volgen de ‘gematigde klimaatzones’. Zij beginnen dus rond de 
veertigste breedtegraad. 

• De vierde zone is de ‘polaire zone’, die wel weer door een officiële lijn gemarkeerd is, 
namelijk de poolcirkel die op 66,5 graden breedte ligt. De polen zelf bevinden zich op de 
negentigste breedtegraad.   
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Bij lage zonnestand wordt de zonnewarmte over een veel groter oppervlak verdeeld dan bij 

hoge zonnestand. 

 

Klimaatverandering  
Klimaatverandering is de verandering van het gemiddelde weer of klimaat over een lange 
periode. De verandering manifesteert zich het duidelijkst in een stijging of daling van de 
gemiddelde temperatuur, veranderingen van de heersende windrichting en van de 
waterkringloop en daarmee van de bewolking en de hoeveelheid neerslag op aarde. Deze 
veranderingen hebben invloed op verwoestijning, draslanden, overstromingen door buiten 
hun oevers tredende rivieren en de grootte van ijskappen en gletsjers. Op langere termijn 
hebben klimaatveranderingen ook invloed op zeestromingen, het zeeniveau en het zoutgehalte 
van het zeewater. 

Klimaatverandering kwam aan het eind van de twintigste eeuw in de belangstelling vanwege 
een geobserveerde opwarming van de aarde. In het geologische verleden zijn er perioden 
geweest waarin het op land meest warm en vochtig was of juist erg heet en droog. Er zijn ook 
perioden geweest waarin het op Aarde veel kouder was dan nu, zoals tijdens de ijstijden. De 
verschillen in klimaat gedurende de verschillende perioden zijn het grootst in de 
poolgebieden en rond breedtegraden waar in de moderne tijd een gematigd klimaat heerst. Ze 
zijn het kleinst rond de evenaar en tussen de keerkringen. 

De veranderingen in het klimaat en het effect ervan op de geschiedenis van de mens zijn het 
onderwerp van de historische klimatologie  Dit is een onderdeel van de paleoklimatologie, die 
de klimaatveranderingen in de hele geschiedenis van de Aarde bestudeert. Paleoklimatologie 
is de studie van het klimaat met behulp van gegevens die in de bodem zijn opgeslagen.  
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Het klimaat op Aarde wordt in de eerste plaats door de afstand van de Aarde tot de Zon en de 
zonneactiviteit bepaald. De hoek tussen de aardas en de aardbaan, de verdeling van de 
werelddelen over het aardoppervlak en de invloed van het broeikaseffect in de atmosfeer 
spelen een belangrijke rol. Klimaatveranderingen worden voor een groot deel bepaald door 
het verschuiven van de continenten en veranderingen van de samenstelling van de atmosfeer. 
Grote natuurrampen hebben in het verleden vrijwel zeker klimaatveranderingen veroorzaakt 
of in gang gezet. Het zijn factoren die volgens het systeem Aarde met elkaar samenhangen. 

Het klimaat en klimaatveranderingen bepalen welke ecosystemen op Aarde voorkomen en hoe 
ecosystemen zich ontwikkelen. Daarmee zijn klimaatveranderingen, samen met de 
platentectoniek, belangrijke drijvende krachten achter de evolutie van de organismen die in 
de verschillende biotopen van deze ecosystemen voorkomen. Aan de andere kant beïnvloeden 
de organismen die op Aarde leven het klimaat en de klimaatveranderingen. Zodoende bestaat 
er een terugkoppeling tussen populaties van de verschillende organismen en het klimaat en 
de ecosystemen waarin ze leven. Die terugkoppeling kan zowel positief als negatief zijn. 

De snelheid waarmee klimaatveranderingen zich voltrekken varieert sterk. Deze 
veranderingen kunnen traag en geleidelijk verlopen maar ook snel en schoksgewijs. Bovendien 
verlopen klimaatveranderingen niet overal even snel en op dezelfde manier. De oorzaken en 
gevolgen van klimaatverandering in het verleden zijn het onderwerp van veel multidisciplinair 
natuurwetenschappelijk onderzoek. Onderzoeksvelden waarin klimaatverandering een rol 
speelt zijn bijvoorbeeld sedimentologie, paleontologie, geochemie en atmosferische fysica. Hoe 
verder men teruggaat in het verleden, hoe ingewikkelder en moeilijker het onderzoek naar 
klimaatveranderingen wordt, omdat de benodigde data steeds schaarser en grofkorreliger 
wordt. 

Klimaatverandering in het recente verleden  

 

Temperatuur over de laatste twee millennia, gebaseerd op verschillende proxies  (meetbare 
grootheid) en verschillende reconstructiemethodes. 

In de afgelopen jaren is er variatie geweest in het wereldwijde klimaat. Deze strekten zich 
soms wereldwijd uit of bleven beperkt tot een continent of halfrond 

Van ongeveer 950 tot 1250 na Chr. breekt een warme periode aan die het  Middeleeuws 
klimaatoptimum genoemd wordt. De temperatuurstijging tijdens deze periode bleef 
waarschijnlijk beperkt tot een deel van het Noordelijk halfrond. De opwarming vond niet 
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synchroon plaats op verschillende plekken. In ijskernen uit Antarctica zijn er geen sporen van 
terug te vinden. Rond dezelfde tijd breekt er in Midden-Amerika en het huidige Californië een 
periode van droogte aan. Mogelijke oorzaken van de klimaatanomalie zijn een hogere zonne-
activiteit en veranderingen in oceaanstromingen. 

Van ongeveer 1450 tot ongeveer 1850 was er een daling in de temperatuur op verschillende 
plekken op aarde. Dit wordt de kleine ijstijd genoemd. De winters in Europa waren kouder en 
duurden langer, de zomers minder warm en duurden korter. De gletsjers op vele plekken ter 
wereld groeiden en de Alpen lagen vol sneeuw. Tijdens de Kleine IJstijd waren er meerdere 
periodes van weinig zonnevlekken en daarmee waarschijnlijk verminderde zonneactiviteit, 
zoals het Maunderminimum. Ook hoge vulkanische activiteit speelt waarschijnlijk mee in de 
verlaagde temperaturen.  

Na 1900 begint de temperatuur snel te stijgen, als gevolg van menselijke CO2-uitstoot. Dit is 
het proces waarnaar verwezen wordt als de opwarming van de aarde. 

Uit onder andere metingen in 2004 in de Groenlandse ijskap is vastgesteld dat na het laatste 
glaciaal er verschillende kortere perioden van klimaatverschillen zijn vast te stellen. Dit zijn 
de zogenaamde Dansgaard_Oeschger-cycli, een verschijnsel dat zich regelmatig herhaalt na 
ongeveer 1470 tot 1480 jaar. Door sommige onderzoekers wordt de kleine ijstijd 
geïnterpreteerd als een koude periode van een D-O-cyclus.  

 

Geologische tijdschalen 

 

 
 

Een rotspartij met een geologische gelaagdheid Steamboat Rock in de Tuin der Goden, een 
natuurpark in Colorado Springs (VS) 

 

De indeling van de geologische tijdschaal is gebaseerd op de afzettingen in de bodem en 
gesteente, vondsten van fossielen en dateringen daarvan. De ontwikkeling van fossiele flora 
en fauna in gesteente geeft aanwijzingen over hoe het klimaat zich ontwikkeld heeft. Directer 
bewijs wordt vergaard uit de verhouding van stabiele isotopen (atomen) in gesteentelagen. 
Deze geven aan hoe de samenstelling van de atmosfeer in het verleden veranderde. 
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De evolutie van de flora heeft bij onderzoek naar de ontwikkeling van de atmosfeer meer 
gewicht, aangezien planten zuurstof produceren en het broeikasgas kooldioxide vastleggen. 
Planten spelen een belangrijke rol in de koolstofkringloop en hebben daarom belangrijke 
invloed op de samenstelling van de atmosfeer. 

 
Precambrium    

Het Precambium, tussen 4.560 en 542 miljoen jaar geleden, beslaat een periode van ongeveer 
vier miljard jaar, dat is meer dan vijfentachtig  procent van de tijd dat de Aarde bestaat. Aan 
het begin van het Precambrium werd de aardkorst gevormd. Deze periode kenmerkte zich, 
vooral aan het begin, door grote vulkanische activiteit en inslagen van meteorieten en 
kometen. Het eerste leven ontwikkelde zich na verloop van tijd waarna primitieve algen de 
koolstofdioxide, waaruit een groot gedeelte van de vroege atmosfeer bestond, door middel van 
fotosynthese begonnen om te zetten in zuurstof en organische verbindingen, 
zoals koolhydraten, vetzuren en aminozueren. 

 

 
Stromatolieten uit het Precambrium in de Siyeh-formatie, Glacier National Park te Montana, 
VS.  
 

Archeïcum 

Het klimaat tijdens he Archeïcum, aan het begin van het Precambrium tussen 4.560 miljoen 
jaar tot 2.500 miljoen jaar geleden, moet aanvankelijk, tijdens he Hadeïcum, zeer heet zijn 
geweest. Van de eerste vierhonderd miljoen jaar van de Aarde zijn tot op heden geen 
gesteenten gevonden. Tegen het eind van het Hadeïcum was de lithosfeer flink afgekoeld en 
relatief stabiel geworden. De atmosfeer bestond waarschijnlijk uit een mengsel van gassen 
waaronder waterdamp, stikstof, waterstof, methaan, waterstofsulfide, ammoniak, 
koolstofdioxide en koolstofmonoxide. 

Continenten waren nog niet aanwezig en de dunne instabiele aardkorst bestond uit 
kratons die grotendeels onder water stonden. De wereldoceaan lag vol met kleine eilandjes. 
Het klimaat was daardoor waarschijnlijk relatief homogeen. De atmosfeer bevatte relatief hoge 
concentraties broeikasgassen zoals koolstofdioxide, methaan en ammoniak. Hoewel de 
zonneactiviteit relatief laag was, was het mede door de aanwezigheid van deze broeikasgassen 
warm. De eerste vormen van leven zijn waarschijnlijk al rond 4,0 tot 3,6 miljard jaar geleden, 
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halverwege het Archeïcum, ontstaan. Het betrof de eerste primitieve extremofiele (organisme 
dat in extreme omstandigheden leeft) soorten bacteriën die archaea (eencellige micro 
organismen) worden genoemd. De oudste stromatolieten die op leven wijzen, zijn in West-
Australië en Canada gevonden en zijn waarschijnlijk vijfendertighonderd miljoen jaar oud.  

Een kraton of rompgebergte is in de geologie een stuk zeer oude continentale aardkorst, dat 
al zeer lange tijd tektonisch ‘stabiel’ is. Dat wil zeggen dat er de laatste ongeveer één miljard 
jaar geen grootschalige deformatie en metamorfose hebben plaatsgevonden, zoals het geval 
zou zijn bij orogenese (gebergtevorming). Kratons vormen geologisch gezien de kernen van 
continenten, waar de rest van het continent in de afgelopen miljard jaar is aangegroeid.   

 

 

Stromatolieten zijn sedimentaire gesteentes van biologische oorsprong. Ze ontstaan doordat 
tijdens de groei en de stofwisseling van micro-organismen onder water sedimentdeeltjes 
worden ingevangen of doordat opgeloste stoffen neerslaan. Ze zijn gelaagd en bestaan uit 
dunne laagjes kalksteen.  

 

 

Oerstromatolieten zijn door vroege bacteriën gevormd. 
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Stromatolieten, de eerste levensvormen 

 

 

Aardkorst in IJsland komt omhoog door smeltend ijs 
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Paleoproterozoïcum 

 

 

 

IJzeroxidelagen in gesteente uit het Paleproterozoicum 

 

IJzererts Hematiet 

 

Het Paleoproterozoïcum duurde van 2.500 tot 1.600 miljoen jaar (Ma) geleden. De Huronische 
ijstijd is de oudste bekende ijstijd die duurde van 2.400 tot 2.100 miljoen jaar geleden 
gedurende het Siderium en het Rhyacium aan het begin van het Paleoproterozoïcum. Deze 
ijstijd was waarschijnlijk het gevolg van de eerste 'zuurstofcrisis'. 

Aanvankelijk werd vrijwel alle door de primitieve cyanobacteriën geproduceerde zuurstof aan 
het ijzer gebonden dat tijdens deze periode nog in opgeloste vorm in water aanwezig was. 
Nadat alle ijzer aan het aardoppervlak was geoxideerd steeg de zuurstofconcentratie in de 
atmosfeer. Vrijwel alle methaan uit de atmosfeer verdween eveneens door oxidatie, waardoor 
de atmosfeer sterk afkoelde. Methaan is een sterk broeikasgas. 
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Neoproterozoïcum 

In de laatste periode van het Precambrium, het Nepproteroïcum van 900 tot 542 miljoen jaar 
(Ma) geleden, kende de Aarde tijdens het Cryogenium twee ijstijden. Tijdens de laatste periode 
was vrijwel de hele Aarde met ijs bedekt, de zogenaamde sneeuwbalaarde van rond 650 Ma 
en mogelijk 710 of 750 Ma geleden. Het meeste kooldioxide was uit de atmosfeer verdwenen 
en in het ijs opgeslagen. Door de hoge reflectie was de inkomende warmte-energie van de Zon 
met ongeveer acht  procent afgenomen. Tijdens deze periode zijn de eerste Metazoa en 
Bilateria, de voorouders van de meeste dieren, ontstaan. 

 

 

Het omstreden supercontinent Pannotia 
 

De continentale massa was tussen zeshonderd en vijfhonderdveertig miljoen jaar geleden 
volgens sommige onderzoekers voornamelijk gelokaliseerd rond de huidige zuidpool op het 
supercontinent Pannotia. De ligging van een groot continent op of rond een van de polen, in 
combinatie met de sterk gedaalde concentratie koolstofdioxide in de atmosfeer, kan het 
optreden van de ijstijden tijdens het Cryogenium verklaren. 

Tijdens het Precambrium hebben zich grote veranderingen in het klimaat, in de samenstelling 
van de aardkorst en in de evolutie voorgedaan. De huidige olie- en gasvoorraden zijn in deze 
periode ontstaan. 
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Sneeuwbalaarde 

 

Paleozoïcum 

Tijdens het Paleozoïcum, de eerste era van het Fanerozoïcum tussen 542 en 251 miljoen jaar 
geleden, vindt een grote evolutionaire ontwikkeling plaats. Voor de klimatologische 
ontwikkelingen is de verovering van het land door levende organismen van het grootste belang. 
Die verovering van het vasteland vond plaats in een periode tussen ongeveer 450 en 300 
miljoen jaar geleden.  

 

Cambrium tot Carboon  
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Cambrium, het ontstaan van alle huidige diergroepen 
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Toen aan het einde van het Precambrium, 542 miljoen jaar geleden, het ijs smolt kwam het 
kooldioxide uit het ijs vrij en veranderde het klimaat van een 'ijskast' in een 'broeikas'. 
Aangenomen wordt dat deze geologisch gezien plotselinge klimaatverandering aan het begin 
van het Cambrium de Cambrische explosie heeft veroorzaakt. De zeebodem was met 
eenvoudige wieren en koralen begroeid en werd bevolkt door weekdiersoorten. 

Na het Cambrium volgde 488 miljoen jaar geleden het Ordovicium dat warm begon met een 
hoog zeeniveau en na een afkoeling in een ijstijd eindigde tijdens het Hirnantien.Tijdens het 
Siluur, van 443,7 tot 416 miljoen jaar geleden, liep de temperatuur weer op en heerste er een 
warm en vochtig klimaat. De biodiversiteit in de wereldzeeën groeide sterk. Er zijn 
aanwijzingen dat het klimaat gedomineerd werd door stormen. De zee werd bevolkt door 
vissen die in een vegetatie van wieren rondzwommen. Op land ontstonden de eerste primitieve 
plantensoorten, zoals mossen en varens, en primitieve insecten zoals springstaarten.. 

In het midden van het Devoon, van 416 tot 359,2 miljoen jaar geleden, veranderde het klimaat 
van vochtig en warm naar droog en heet. Op land ontstonden de eerste primitieve bossen. Aan 
het eind van het Devoon doet zich de Laar Dvonische extinctie voor die vermoedelijk het gevolg 
geweest is van klimaatverandering ten gevolge van de daling van de kooldioxideconcentratie 
in de atmosfeer. Deze daling van de kooldioxideconcentratie zou het gevolg geweest zijn van 
de efficiënte fotosynthese door de nieuw geëvolueerde landplanten. 

 

Carboon tot Perm  
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Het supercontinent Pangea zoals het 250 tot 210 miljoen jaar geleden bestond. 

 

Het Carboon, van 359,2 tot 299 miljoen jaar geleden, werd bij aanvang gekenmerkt door een 
warm en vochtig klimaat. De plantengroei ontwikkelde zich explosief en er ontstonden 
uitgestrekte bossen en kustmoerassen met bomen tot zo'n 30 meter hoogte. Voor het eerst in 
de evolutie raakte een aanzienlijk deel van de continenten dicht begroeid met planten en 
bomen. Reptielen, amfibieën en insecten gedijden goed in deze omgeving. Het was in het 
Westfalien dat de in noordwest  Europa en het noordoosten van Noord Amerika uitgestrekte 
koolvoorkomens werden afgezet. Aan het einde van het Carboon was de Aarde aanzienlijk 
afgekoeld waarschijnlijk door de afname van de kooldioxodeconcentratie in de atmosfeer. 

In het Perm, van 299 tot 251 miljoen jaar geleden, heerste er een droog klimaat met grote 
temperatuurverschillen en er zijn aanwijzingen gevonden voor gletsjers en ijstijden in deze 
periode. Op grote delen van de continenten heerste een klimaat dat waarschijnlijk te 
vergelijken met het huidige klimaat in delen van Centraal Azië en Noord- en Oost Afrika. 

 

 

Perm-Trias-massa-extinctie en Trias 

De grens tussen het Perm en het Trias, tweehonderdeenenvijftig miljoen jaar geleden, werd 
bepaald door de Perm-Trias Massa extinctie. Dat was de grootste massa extinctie uit de 
Aardse geschiedenis die zich over een periode van ongeveer tachtigduizend jaar uitstrekte. Ze 
is waarschijnlijk veroorzaakt door een hoge vulkanische activiteit in de Siberische Trappen die 
voorafgegaan werd door een lange periode van verlaagde vulkanische activiteit. Volgens de 
huidige inzichten was er in de periode voor deze massa-extinctie een gestage klimatologische 
opwarming door de vertraging van geofysische processen die de vulkanische activiteit bepalen. 
De toename van de kooldioxideconcentratie in de atmosfeer die daarvan het gevolg was 
veroorzaakte een opwarming van het oceaanwater. Als er geen ijskappen op de polen zijn 
vertragen zeestromingen over het algemeen aanzienlijk. Bij een hogere temperatuur komt het 
oceaanwater vrijwel stil te staan omdat de temperatuur aan het oppervlak het hoogst is en 
afneemt op grotere diepte. De zuurstof verdween daardoor vrijwel geheel uit het oceaanwater 
waardoor hogere organismen verdwenen en er hoofdzakelijk anaerobe micro-organismen 
overbleven. Die micro organismen produceerden methaan en waterstofsulfide dat op grotere 
diepte in gashydraten vastgelegd werd. 

De zeer grote vulkanische activiteit tijdens de vorming van de Siberische Trappen had een 
verdere opwarming van het klimaat tot gevolg. Mogelijk heeft in dezelfde periode een 
meteorieteninslag plaatsgevonden. Tijdens deze periode van extreme opwarming is een grote 
hoeveelheid van het zeer giftige waterstofsulfide in de atmosfeer terechtgekomen die eerder 
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als gashydraat op de oceaanbodem opgeslagen was. Tijdens deze extreme klimaatverandering 
liep de gemiddelde temperatuur op Aarde met ongeveer tien graden Celcius op. 

 
Mesozoïcum  

 

 
Sharovipteryx  

 

Het Mesozoïcum, de tweede era van het Fanerozoïcum, duurde van 251 tot 65 miljoen jaar 
geleden en omvat het Trias, de Jura en het Krijt. Het Mesozoïcum was vrij warm, er zijn 
gedurende de hele periode geen ijskappen op de polen geweest en er zijn evenmin aanwijzingen 
dat er veel gletsjers geweest zijn. 

Het zeeniveau lag hoger dan tegenwoordig en het kooldioxide- en zuurstofgehalte van de 
atmosfeer waren veel hoger dan tegenwoordig. De lucht had een hogere dichtheid zodat vliegen 
gemakkelijker was dan tegenwoordig en planten en bomen konden sneller vlamvatten. De hele 
landmassa op Aarde lag op het supercontinent Pangea dat aan het begin van het Mesozoïcum 
aaneengesloten was en in de loop der tijd begon op te breken. Grote delen van Pangea stonden 
onder water en vormden warme ondiepe binnenzeeën. 

Tijdens het Trias, van 251 tot 199 miljoen jaar geleden, was het klimaat relatief droog en warm 
met aan de polen een nat en gematigd klimaat. Pangea had waarschijnlijk voor het grootste 
deel een landklimaat met grote verschillen tussen de seizoenen en verschillende droge en natte 
moessons in de streken rond de evenaar. Aan het eind van het Trias vond over een periode 
van ongeveer twintigduizend jaar de Trias-Jura extinctie plaats waarvan de oorzaak niet 
duidelijk is. Mogelijk heeft klimaatverandering door vulkanisme of het vrijkomen van methaan 
uit gashydraat daarbij een rol gespeeld. 
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Jura  

 

Tijdens de Jura, van 199 tot 145,5 miljoen jaar geleden, en vrijwel het gehele Krijt, 145,5 tot 
65,5 miljoen jaar geleden, was het warm met een paar koelere perioden rond de overgang van 
Jura naar Krijt, zoals tijdens het Bernasien. Halverwege het Krijt was het weer zoveel warmer 
dat er palmen in het noordelijk poolgebied groeiden. De temperatuur van het zeewater in de 
huidige Noordelijke IJszee lag waarschijnlijk boven de 20 °C zodat het gebied tijdens de 
poolnacht overdekt werd met een deken van dichte isolerende mist. Daardoor bleef de 
temperatuur in de poolgebieden ruim boven het vriespunt.  

 

Camarasaurus, Brachiosuarus en Euhelopus  
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Volgens sommige onderzoekers was de snelheid van de  koolstofkringloop tijdens deze 
perioden hoog omdat grote groepen giraffe-achtige dinosauriërs de vegetatie afgraasden 
waarbij ze een enorme ravage aanrichtten. Deze dieren hadden een slechte spijsvertering 
waardoor ze weinig energie uit het slecht verteerbare voedsel konden halen. Daarom moesten 
ze veel eten waardoor ze veel feces met onverteerde plantenresten achterlieten. Deze resten 
werden door bacteriën en schimmels verder verteerd. Op deze manier bleef de 
kooldioxideconcentratie in de atmosfeer hoog zodat de temperatuur op Aarde ook hoog bleef. 
Door het hoge kooldioxidegehalte van de atmosfeer en de hoge temperaturen was de 
plantengroei zeer weelderig zodat de schade die de dinosauriërs aan de vegetatie toegebracht 
hadden relatief snel weer hersteld was. 

Het einde van het Krijt wordt gekenmerkt door een afkoeling van het klimaat, die mogelijk 
werd versneld door de global dimming ten gevolge van de vulkanische activiteit van de Deccan 
Traps en de inslag van een meteoriet bij Chicxulub. De inslag van de meteoriet markeert de 
K.T overgang, het begin van het Paleogeen, en maakte een eind aan de hegemonie van de 
dinosauriërs.  

 

 

Deccan Traps, India 

 

Cenozoïcum   

uitgestorven, hadden de zoogdieren en vogels tijd om zich verder te ontwikkelen. Van wezentjes d 

vo  
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Verhouding van zuurstofisotopen in sedimentlagen uit de laatste zeventig miljoen jaar. Deze 
verhouding is een proxy voor de temperatuur op aarde.  

 

Een proxy is in de aardwetenschappen een meetbare grootheid die gebruikt kan worden om 
andere, niet direct meetbare, grootheden uit het geologische verleden te reconstrueren. De te 
reconstrueren grootheden zijn meestal milieu-gerelateerd, zoals temperatuur, neerslag, 
oceaanstroming of productiviteit. Door deze toepasbaarheid zijn proxy's met name van groot 
belang voor de paleoklimatologie. Voorbeelden van een proxy zijn: 

• Het gebruik van jaarringen om temperatuurverandering in het Holoceen te 
reconstrueren. 

• De zuurstofisotopenverhouding in benthische foraminiferen als indicatie voor 
veranderingen in het totale landijsvolume gedurende het Pleistoceen.. 

• Dichtheid in stomata (mond, opening)  op (fossiele) bladeren om CO2-concentraties in 
het verleden te reconstrueren. 

 

Benthos (bijvoeglijk naamwoord: benthisch) is een begrip uit de biologie. Het is een 
verzamelnaam voor alle organismen die leven op de bodem van zoete en zoute wateren, de 
bentische zone. Het bevat zowel levensvormen die vastzitten aan de bodem of vastzitten aan 
andere vastzittende organismen (sessiel benthos) als organismen die zich kruipend of lopend 
over de bodem bewegen (vagiel benthos). Dierlijk benthos heet zoobenthos en de plantaardige 
versie wordt fytobenthos genoemd. 

Benthos kan worden onderscheiden volgens de grootte van de organismen: 

• macrobenthos: > 1 mm (onder andere krabben, zeesterren, vlokreeftjes) 

• meiobenthos: tussen 1 mm en 32 µm (onder andere mosbeertjes, eenoogkreeftjes) 

• microbenthos: < 32 µm (onder andere klokdiertjes, bacteriën) 

Ook kan bethos onderscheiden worden naar waar het leeft: 

• endobenthos: in de bodem (onder andere tweekleppigen) 
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• epibenthos: op de bodem (onder andere zee-egels) 

• hyperbenthos: juist boven de bodem (onder andere aasgarnalen) 

 

Het Cenozoïcum, de laatste era van het Eanerozoïcum, begon direct na de massa-extinctie 
aan het einde van het Krijt vijfenzestig miljoen jaar geleden. Het klimaat was naar 
hedendaagse maatstaven vrij warm en veranderde aanvankelijk slechts weinig. In het eerste 
deel van het Paleogeen warmde het klimaat op om vervolgens naar het Kwartiar af te koelen. 

 

 

Ongewervelde dieren op de bodem van de McMurdo Sound, Antarctica, naast een muur van 
ijs. 

 

Paleogeen tot Kwartair 

Rond vijftig miljoen jaar geleden werd het klimaat geleidelijk warmer, met het Azolla event en 
een kortstondige uitschieter rond 55 Ma, op de overgang tussen het Paleoceen naar het 
Eoceen. Deze snelle en kortstondige opwarming wordt het Paleocene-Eocene Thermal 
Maximum (PETM) genoemd. De grassen ontstonden waardoor grote oppervlakten met 
graslanden bedekt werden. De klimaatverandering ging samen met een stijging in de 
biodiversiteit van zoogdieren en de evolutie van grotere en complexere soorten. De 
klimaatverandering is vermoedelijk veroorzaakt door het vrijkomen van grote hoeveelheden 
methaan uit gashydraat op de bodem van de zee. Tijdens het Oligoceen was het iets koeler 
geworden met ijskappen op de polen. In de bossen ontstonden grotere open plekken met 
grasland waarop grote grazers graasden. 

De gemiddelde temperatuur op Aarde lag tegen het eind van deze periode iets boven het 
hedendaagse niveau. Tijdens het Mioceen warmde het klimaat aanvankelijk op om halverwege 
deze periode weer af te koelen. Een meteorietinslag, waarbij de Nordlinger Rieskrater in het 
tegenwoordige zuiden van Duitsland gevormd werd, is hiervan de vermoedelijke oorzaak 
geweest. Door de afkoeling werd het aardse klimaat ook droger. 

Tijdens het Piloceen werden klimaten wereldwijd droger en ongeveer drie graden Celsius 
koeler. Het klimaat was daarmee nog iets warmer dan het huidige klimaat. Het zeeniveau 
daalde naar het einde van deze periode met ongeveer vijftig meter doordat de ijskappen aan 
de polen aangroeiden.  
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Nordlinger Rieskrater 

 

 

Hyaenodon is een geslacht van uitgestorven Creodonta (primitieve roofdieren) dat miljoenen 
jaren (Laat Eoceen tot Vroeg Mioceen) heeft geleefd en op bijna alle continenten (Noord 
Amerika, Europa, Azië en Afrika) voorkwam. Er zijn zo'n vijftien soorten in dit geslacht 
benoemd. 
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Er zijn vele soorten gevonden, die sterk in grootte verschilden. Sommige soorten waren zo 
groot als een vos, terwijl andere het formaat van een neushoorn konden bereiken. De grootste 
soort was Hyaenodon gigas  uit Mongolië, een roofdier dat 1,4 meter hoog, 3 meter lang en 

500 kilo zwaar was. Deze creodont joeg op grote prooien zoals entelodonten (reuzenvarkens) 
en neushoorns. De flinke slijtage aan de tanden en de grote hoeveelheid kalk in de mest laat 
zien dat Hyaenodon gigas ook de botten en zelfs de tanden vermaalde en inslikte. 

 

Pleistoceen 

Ruim tweeënhalf miljoen jaar geleden brak aan het begin van het Kwartair het 
Pleistoceen aan, een ijstijd waarin koude glacialen en warmere interglacialen elkaar begonnen 
af te wisselen. Inmiddels hebben zich ongeveer vijftig van zulke grotere en kleinere ijstijden 
voorgedaan. De laatste één miljoen jaar waren er ongeveer tien grotere interglacialen tussen 
de glacialen in.  

 

 

Verandering van de isotoopconcentraties van zuurstof-18 in sediment. Deze wijst op een 
periodieke zeeniveau- en temperatuurdaling in de afgelopen vijfenhalf miljoen jaar. 

 

Veel water was tijdens het laatste glaciaal als sneeuw en ijs op de poolkappen en in gletsjers 
gebonden. De zeespiegel lag honderdtwintig meter lager dan nu, de kustlijn van de 
Noordzee bevond zich enkele honderden kilometers noordwaarts en het deel tussen Noord-
Nederland en Groot Britannië lag boven water. Mammoeten en andere dieren trokken over 
deze drooggevallen vlakte. Er lagen ook menselijke nederzettingen over het hele gebied 
verspreid. 

De periodieke omslag van koude glacialen naar warmere interglacialen is volgens sommige 
evolutiebiologen van cruciaal belang geweest voor de ontwikkeling van de hersenen van 
Hominiden als de neanderthaler en de mens. Het Pleistoceen eindigde met de Jonge Drvas. 

 

Holoceen  

Het Holoceen is het huidige interglaciaal, dat elfduizendzevenhonderd jaar geleden begon, met 
een klimaat zoals dat de afgelopen tienduizend jaar geheerst heeft. Het is niet helemaal 
duidelijk wanneer het huidige interglaciaal afloopt, maar de data wijst op een gemiddelde 
lengte van twintigduizend jaar, de invloed van menselijke CO2 uitstoot niet meerekenend.  

Volgens sommige onderzoekers was er tussen zevenduizend en drieduizend jaar geleden een 
klimatologisch temperatuuroptimum en hebben de landbouwactiviteiten die de mens 
ontplooid heeft de laatste tweeduizend jaar invloed gehad op het klimaat op aarde. Over de 
effecten van de uitstoot van broeikasgassen op het klimaat bestaat in wetenschappelijke 
kringen brede overeenstemming. 
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Wereldwijde reconstructie van klimaatverandering voor het holoceen in zijn geheel. Merk op 
dat nul in deze grafiek overeenkomt met het jaar 1950.  

 

 

 

De wolharige mammoet is uitgestorven door voedselgebrek 

 

IJstijden en Milanković-cycli 

Het Pleistoceen is een ijstijd die uit grote en kleine glacialen bestaat die afgewisseld worden 
met interglacialen. Glacialen treden op met een periodiciteit die bepaald wordt door de 
Milankoviç. De Milanković-cycli bestaan uit drie periodes die ongeveer honderdduizend, 
eenenveertigduizend en zesentwintigduizend jaar duren. Het geologische tijdvak waarin wij 
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leven wordt het  Holoceen genoemd. Dit is eigenlijk te beschouwen als het laatste interglaciaal: 
een geologisch gezien vrij korte, warme periode van ongeveer tienduizend tot  dertigduizend 

jaar tussen twee glacialen in. Zo'n elfduizend jaar geleden eindigde het laatste glaciaal. 

De oorzaken van de periodiciteit van de glacialen zijn een combinatie en interferentie van de 
effecten van de elipticiteit van de aardbaan, de excentriciteit van de aardbaan en de 
precessie van de aardas.  

De afplatting of ellipticiteit is de mate waarin de vorm van een sferoïde afwijkt van een bol. 

De excentriciteit van de omloopbaan van een hemellichaam is een van de parameters die de 
vorm van deze baan definiëren. De excentriciteit kan worden gezien als de mate waarin een 
baan afwijkt van een cirkel. 

Precessie is de beweging die de draaias van een roterend voorwerp maakt onder invloed van 
een uitwendige kracht. Zonder zo'n uitwendige kracht wijst de as steeds in dezelfde richting, 
het principe van een gyrokompas. 

De baanvariaties zijn het gevolg van de storende zwaartekrachtsvelden van de 
planeten Jupiter en Saturnus op de aardbaan. De precessie van de aardas wordt veroorzaakt 
door getijdenvelden van de Zon en de Maan . Vermoedelijk heeft de aardas in het Precambrium 
zelfs een hoek van  vierenvijftig graden met vlak van de aardbaan gehad. Daardoor was het 
verschil tussen de seizoenen op hogere breedtegraden veel groter dan tegenwoordig. 

Door deze baanvariaties en precessiebewegingen wordt op bepaalde plaatsen op Aarde soms 
meer en soms minder zonne-energie van het zonlicht ingevangen. Bovendien is er een 
versterkend effect: als er veel ijs is op een bepaalde plaats wordt meer zonlicht de ruimte in 
gereflecteerd, waardoor het kouder wordt en er weer meer ijs ontstaat. Het omgekeerde proces 
versterkt zichzelf ook: als eenmaal het ijs gemiddeld over een aantal jaren vermindert dan 
wordt er meer  zonnestraling geabsorbeerd door de landmassa's op Aarde en wordt het weer 
warmer. Daardoor smelten de gletsjers en de sneeuw weer sneller. Ten gevolge daarvan 
varieert het albedo (weerkaatsingsvermogen) van de aarde.    

  

  

Jupiter is vanaf de zon berekend de vijfde en tevens grootste planeet van ons zonnestelsel. 
Net als Saturnus is Jupiter een gasreus, hij beschikt dus niet over een vast oppervlak. Zoals 
de aardse planeten terrestrische planeten genoemd worden, worden gasreuzen ook wel 
Joviaanse planeten genoemd.  
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In bovenstaande figuur is de kooldioxideconcentratie in de atmosfeer weergegeven over de 
afgelopen zeshonderdvijftigduizend jaar. De concentraties zijn gemeten in ijskernen verzameld 
door het Vostokstation op de Zuidpool. In deze afbeelding is de honderdduizendjarige 
periodiciteit van de Milanković-cycli duidelijk zichtbaar. Verder valt het op dat er veel ruis op 
het signaal zit waardoor fijnere details onzichtbaar zijn. Het is niet bekend waardoor deze ruis 
veroorzaakt wordt. 
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In deze figuur zijn de gegevens uit verschillende bronnen gecombineerd om een optimaal beeld 
te krijgen van de klimatologische ontwikkelingen over de afgelopen vierhonderdduizend jaar. 
Er is bovendien een berekende instralingscurve toegevoegd. De gegevens van de gemeten 
kooldioxide- en methaanconcentraties lijken te suggereren dat glacialen abrupt eindigen en 
langzaam hun intrede doen. IJskernen met jaargelaagdheid in de Groenlandse ijskap waarin 
het laatste deel van het vorige interglaciaal, het Eemien bewaard was, suggereren dat het 
klimaat binnen enkele tientallen jaren omsloeg van een interglaciale naar een glaciale modus. 
De gegevens van de zuurstof-18 concentraties in sedimenten geven vooral informatie over het 
zeeniveau in dezelfde periode. Deze gegevens lijken de zesentwintigduizend- en 
eenenveertigduizzendjarige cycli ook weer te geven. Blijkbaar lopen de gemiddelde 
temperatuur op aarde, het zeeniveau en de instraling van de Zon, zoals ze hier zijn 
gepresenteerd, niet helemaal synchroon. 

Door extrapolatie van de Milankoviç cyclus verwachten sommige klimatologen dat het huidige 
interglaciaal eindigt over vijftienduizend à twintigduizend jaar. De huidige cyclus lijkt namelijk 
zeer veel op die van ongeveer vierhonderdduizend jaar geleden, waarin de meeste onderzoekers 
het Holsteinnien plaatsen (MIS 11). Echter, volgens anderen zou het volgende minimum van 
de gemiddelde temperatuur op Aarde al binnen zesduizend tot tienduizend jaar bereikt 
kunnen worden. Dan zullen de poolkappen weer sterk groeien waardoor de zeespiegel weer 
tientallen meters daalt, de Noordzee droogvalt en gedeeltelijk bedekt wordt met sneeuw en ijs.  

Extrapolatie is het uitbreiden van een reeks getallen met punten die buiten die reeks liggen. 
Het uitbreiden van de getallenreeks met punten die binnen de reeks liggen, is interpolatie. 
Extrapolatie leidt, in tegenstelling tot interpolatie, meestal tot waarden met grotere 
onzekerheid, als gevolg van de vaak onbekende factoren die de voortzetting bepalen.  
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Het  verschuiven van de continenten wordt als een van de oorzaken voor de grote 
klimaatverschillen in de verschillende geologische perioden gezien. Zowel de verdeling van de 
continenten over het aardoppervlak als de plaats ten opzichte van de aardas is van invloed. 
Als alle continenten bij elkaar liggen, zoals tijdens het supercontinent Pangea, heerst er op 
veel plekken op de Aarde een landklimaat, droog en met extreme temperatuurschommelingen. 
Als er geen grote landmassa's zijn of als de landmassa's voor een groot deel onder water staan, 
zoals in verschillende perioden gedurende het Mesozoïcum, kan er op veel plaatsen een 
warmer en vochtiger klimaat heersen. 

 

Poolgebieden en ijstijden 

Als er grote landmassa's dichtbij of op de polen liggen, zoals tegenwoordig Groenland en 
Antarctica, dan worden enorme massa's water gebonden als sneeuw en ijs in ijskappen. 
Daardoor daalt het zeeniveau en neemt het albedo sterk toe. Gevolg is dat de gemiddelde 
temperatuur op Aarde afneemt en de ijskap verder groeit. 

Deze situatie vertoont een sterke overeenkomst met het mechanische probleem van de 
dubbele potentiaalput zoals dat links afgebeeld is. De positie van de knikker ten opzichte van 
de horizontale as staat voor de gemiddelde temperatuur op aarde. De wisseling der seizoenen 
houdt in deze vergelijking de knikker in beweging waardoor hij over de potentiaalbarrière in 
het midden kan springen als de omstandigheden daarvoor gunstig zijn. Door de Milanković-
cycli verschuift het absolute minimum tussen de twee putten periodiek van links naar rechts 
en weer terug. Deze vergelijking zou de afwisseling tussen glacialen en interglacialen ten 
gevolge van de Milankoviç-cycli verklaren. Gedurende andere ijstijden, zoals het geval was 
tijdens het Cryogenium, was het verschil tussen de twee klimatologische toestanden 
waarschijnlijk groter zodat er geen afwisseling tussen glacialen en interglacialen geweest is. 

De verschuiving van de continenten wordt door de platentektoniek veroorzaakt, die het gevolg 
is van convectiestromen van magma in de aardmantel. De verschuiving van de continenten 
die daardoor optreedt gaat over afstanden in de orde van grootte van een half tot acht en 
halve centimeter per jaar. Dat zou een verschuiving over een afstand van minimaal enkele 
tientallen tot maximaal enkele honderden kilometers zijn over de afgelopen tweeënhalf miljoen 
jaar sinds het begin van het Pleistoceen. Er zijn meer factoren dan alleen de verschuiving van 
de continenten op het begin van ijstijden. 

De afkoeling tijdens het Carboon kan door de verlaging van het kooldioxodegehalte van de 
atmosfeer veroorzaakt zijn. Sommige wetenschappers hebben het vermoeden dat de 
ontwikkeling van de vegetatie een grote invloed op het aanbreken van het Pleistoceen heeft 
gehad. Nu zou er door de uitstoot van broeikasgassen en de huidige opwarming van de Aarde 
een warmere periode in de klimaatontwikkeling aan kunnen breken. Het IPCC is van mening 
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dat de stijging van de gemiddelde temperatuur op Aarde tot twee graden celcius beperkt moet 
blijven om ernstige problemen en een ontregeling van het klimaat te voorkomen. 

 

 

Thingvellir National Park, IJsland  

 

Het reliëf van het landschap 

 

 
De Fitz Roy (3406 meter) in het zuiden van de Argentijnse Andes. 
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Behalve op ijstijden en ijskappen op de polen heeft de verschuiving van de continenten ook 
invloed op het reliëf van het landschap en het plaatselijk klimaat. De verdeling en ligging van 
verschillende gebergten en vlakten op een continent hebben grote invloed op de 
waterkringloop en luchtstromen en daarmee ook op de verschillende klimaten die op de 
verschillende continenten kunnen heersen. 

Het reliëf in het landschap heeft soms veel invloed op neerslagpatronen. Zo is aan de zuidpunt 
van  Zuid Amerika de windrichting overwegend westelijk. Hoewel  Patagonië omringd is door 
zee, is het achter de Andes droog omdat de relatieve luchtvochtigheid verlaagd is door de 
stijgingsregens aan de westkant van de Andes. West Europa ligt op een vergelijkbare breedte, 
ongeveer veertig tot vijfenvijftig graden noorderbreedte, ten noorden van de evenaar als 
Patagonië ten zuiden van de evenaar ligt. De windrichting is in het grootste deel van 
Europa wisselend maar overwegend westelijk. Er valt tot aan de Oeral jaarlijks een ruime 
hoeveelheid neerslag. Ten oosten van de Oeral, in de Gobiwoestijn, Mongolië en Mantsoerije is 
het rond dezelfde breedtegraad, vanwege de grotere hoogten en de grote afstand tot de 
oceanen, relatief droog en voor het grootste deel van het jaar aanzienlijk kouder. 

Zuid-China ligt op een vergelijkbare breedtegraad als Noord Afrika, het Middellandse 
Zeegebied en het Midden Oosten, ongeveer vijfentwintig tot veertig graden noorderbreedte. Het 
gebied is bergachtig en van nature vrij dicht bebost. Hier heerst een gematigd 
chinaklimaat volgens de klimaatclassificatie van Köppen. Op deze breedte bevinden zich 
gewoonlijk de drogere gebieden doordat hier de lucht in de Hadley en Ferrelcellen meestal 
daalt. In het zuidelijke deel van China is dat anders. In de hogere delen van Ethiopië, Bolivia 
en Zimbabwe doen zich vergelijkbare situaties voor. 

Continentale platen verschuiven met snelheden van enkele centimeters per jaar ten opzichte 
van elkaar terwijl de daling en stijging van de bodem enige millimeters per jaar 
bedraagt. Gebergten worden gevormd en zinken weer in de aardkorst weg op een tijdschaal 
van tientallen tot enkele honderden miljoenen jaren. Op die tijdschaal verschuiven 
continenten honderden tot duizenden kilometers ten opzichte van elkaar.  

 

Bodemgesteldheid en vegetatie 

 

 

Permafrost met een hexagonaal patroon dat gevormd is door de druk van uitzetting. 
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De bodemgesteldheid op een bepaalde plaats is soms heel eenvoudig uit de verschuiving van 
de continenten te verklaren: in het Carboon ontstond de steenkool die nu in Europa wordt 
gedolven in een tropisch klimaat omdat Europa toen rond de evenaar lag. De relatief snelle 
noordwaartse verschuiving van India tussen zestig en twintig miljoen jaar geleden heeft ervoor 
gezorgd dat dit continent achtereenvolgens een aantal verschillende klimaten en 
vegetatiezones kende.  

De huidige bodemgesteldheid wordt bepaald door het geologische verleden. Veel van de oudste 
gesteenten op Aarde bevinden zich in  Australië en delen van Afrika, het noorden 
van  Canada en op Groenland. De bodem is in die gebieden zeer arm aan voedingsstoffen 
omdat ze in de loop der tijd helemaal uitgeput en uitgeloogd is. Dat heeft gevolgen voor de 
flora en de fauna die van de vruchtbaarheid van de bodem afhankelijk is. De koolstof- en de 
waterkringloop draaien in ecosystemen die op deze droge arme bodems leven erg traag. Deze 
ecosystemen zijn erg kwetsbaar en herstellen na beschadiging niet of bijzonder traag. 

Grote delen van het tropisch regenwoud in de Amazone staan op een relatief arme bodem 
zodat bijna alle voedingsstoffen, mineralen en het water in het ecosysteem zelf zijn opgeslagen. 
De koolstofkringloop draait in dit ecosysteem veel sneller dan in de droge Australische 
ecosystemen maar ze valt vrijwel stil als het ecosysteem te zwaar wordt aangetast. Als het bos 
verdwijnt blijft er vaak alleen een relatief onvruchtbare zandlaag over, verandert het klimaat 
van vochtig naar droog en verandert het ecosysteem in een savanne.  

 

 

Oudste gesteenten gevonden in de Canadese Hudson Baai   
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Er is gesteente van een 4,3 miljard jaar oude aardkorst gevonden in Canada (Quebec). 

 

De ouderdom van de aarde is ongeveer 4,6 miljard jaar volgens de huidige inzichten. Na 
afkoeling ontstond een vaste aardkorst. De oudste aardkorst lijkt nu gevonden te zijn in 
Canada (noord Quebec), en heeft een ouderdom van 4,3 miljard jaar. De Canadese 
aardwetenschapper O’Neil en zijn collega-onderzoekers van de McGill University schrijven 

hierover in Science. (2008) 

 

 

Moderne akkerbouw in Polen. Zonder menselijke activiteit was deze grond dicht bebost 
geweest. 

 

De situatie in Europa is geheel anders. Hier is de bodem vaak alluviaal, jong en gevarieerd en 
bestaat voor een deel uit  klei en löss. Hier zijn de bodems rijk aan mineralen en is er ruim 
voldoende water om te laten groeien wat groeien wil als het weer het toelaat. Andere gebieden 
die met een vergelijkbare rijke bodemgesteldheid gezegend zijn, zijn bijvoorbeeld de Indus-
Gangesvlakte en de Nijldelta. Bodems die door vulkanische activiteit gevormd zijn, zijn ook 
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jong en vruchtbaar. Samen met de alluviale gebieden behoren vulkanische eilanden 
als Java en delen van de Filipijnen en Japan tot de dichtst bevolkte gebieden ter wereld. Ze 
hebben allemaal een weelderige plantengroei en een hoge flux van water en koolstof in hun 
water- en koolstofkringloop. 

Sommige wetenschappers zijn van mening dat de landbouw de laatste tweeduizend jaar een 
natuurlijke temperatuurdaling voorkomen heeft. Het is mogelijk dat door een combinatie van 
een verhoging van de snelheid van de koolstofkringloop, het methaangehalte van de atmosfeer 
en de verminderde koeling door ontbossing en andere nog onbekende effecten een 
temperatuurdaling voorkomen is. Er is bijvoorbeeld weinig met zekerheid te zeggen over het 
effect dat de landbouw en de verstoring van ecosystemen op het leven van micro-
organismen gehad heeft.  

Het ecosysteem op Aarde heeft vanaf de opkomst en bloei van de eerste generaties algen een 
grote invloed gehad op de samenstelling van de atmosfeer. Daarmee is het ecosysteem vrijwel 
vanaf het begin bepalend geweest voor de ontwikkeling van het klimaat. Het ecosysteem 
bepaalt voor een groot deel de koolstofkringloop en de zuurstofconcentratie en de 
concentraties van een aantal broeikasgassen in de atmosfeer. Het ecosysteem heeft op veel 
plaatsen boven land ook invloed op de waterkringloop.  

De meeste vulkanen ontstaan aan de grenzen van de aardplaten. Waar die platen tegen elkaar 
botsen, of juist uit elkaar bewegen, kan gesmolten gesteente (magma) naar het aardoppervlak 
stromen. Als de druk te groot wordt, barst de vulkaan uit. 

Een vulkaan is een opening in het oppervlak van een planeet waar gesmolten gesteente 
(magma), gas en brokstukken van vast gesteente (tefra) door naar buiten komen. Rond zulke 
openingen wordt vaak met dit materiaal een berg gevormd. Men sprak daarom vroeger van 
een vuurspuwende berg. De momenten waarop materiaal door een vulkaan wordt uitgestoten 
worden uitbarstingen of erupties genoemd. 

Op de Aarde worden vulkanen vooral aangetroffen in gebieden waar tektonische platen aan 
elkaar grenzen, dus de plaatsen waar ook aardbevingen voorkomen. Een uitzondering hierop 
vormen hotspots. Dit zijn gebieden waar heet materiaal uit de mantel door de aardkorst heen 
naar boven komt. Naar schatting zijn er wereldwijd zo'n vijftienhonderd actieve vulkanen op 
land, waarvan ongeveer vijfenvijftig jaarlijks tot uitbarsting komen.   

De vulkaan Taal, zo'n zestig kilometer ten zuiden van de Filippijnse hoofdstad Manila, is 
zondag uitgebarsten. De vulkaan spuwt as, rook en stoom de lucht in en sinds 
maandagochtend stroomt er ook lava uit de vulkaan. Duizenden mensen in de omgeving zijn 
geëvacueerd, 13 januari 2020.  
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Een kind dat aan de voet van de vulkaan woont vaart met een kano over het Taalmeer. De 
vulkaan spuwt as tot een hoogte van bijna twee kilometer de lucht in. De as bedekt grote 
delen van de Filippijnen, in een omtrek van zo'n honderd kilometer.  
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Vulkaan Taal, Manilla, Filipijnen 

 

 

Vulkaan Taal, Manilla, Filipijnen 
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Vulkaan Taal, Manilla, Filipijnen, 2020, 22-1 

De Filipijnse autoriteiten verbieden mensen nog langer in de gevarenzone bij de vulkaan Taal 
te komen. Daar kan op korte termijn weer een grote uitbarsting plaatsvinden, waarschuwen 
experts. Een week geleden barstte de vulkaan ook al uit en begon die as te spuwen. Meer dan 
honderdduizend mensen die in het gebied wonen, sloegen op de vlucht. Ze werden 
ondergebracht in evacuatiecentra zoals scholen en sporthallen. Bron: RTL nieuws. 

 

Vulkaan Mayon  
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Hij dreigt er al dagen mee, maar het lijkt nu toch echt te gaan gebeuren. De Mayon vulkaan 
op de Filipijnen staat op het punt om uit te barsten. Geologen verwachten een enorme eruptie. 
Er zijn al meer dan 33.000 mensen geëvacueerd. Zij woonden allemaal in de gevaarlijke zone: 
een straal van zes tot acht kilometer rondom de vulkaan. De Mayon vulkaan begon deze week 
naast stenen en modder ook lava te spuwen. Rook reikt tot zo’n twee kilometer hoogte. 
Geologen verwachten één dezer dagen een flinke uitbarsting. Dat de Mayon vulkaan niet met 
zich laat spotten, bleek onder meer in 1814. Toen raakte een stad bedolven onder de lava. 
Twaalfhonderd mensen kwamen om. In 1993 eiste een uitbarsting zeventig levens. 

Er heeft zich maandag een grote explosie voorgedaan op in de meest actieve vulkaan van de 
Filipijnen. De Filipijnse autoriteiten hebben intussen het alarmniveau voor de vulkaan 
opgetrokken van drie naar vier. Dat houdt in dat er binnen een paar dagen of uren mogelijk 
een dodelijke grote uitbarsting zit aan te komen. 

De explosie deed zich voor in vulkaan Mayon, gevolgd door een grote rookpluim van assen en 
puin in de lucht. Die rookpluim verspreidt zich tot meer dan tien kilometer ver. In sommige 
gebieden hebben de assen van de vulkaan de zichtbaarheid volledig beperkt. 

De aanvankelijke veiligheidszone rond de vulkaan werd uitgebreid van ongeveer tweeënhalve 
kilometer naar acht kilometer. Lessen in scholen in heel de provincie Albay werden intussen 
stopgezet. De overheid adviseert iedereen ook om ofwel binnen te blijven of om mondmaskers 
te dragen indien ze buiten komen. Meer dan vierendertigduizend mensen in de buurt van de 
Mayon werden intussen geëvacueerd. De overheid waarschuwt vliegtuigmaatschappijen ook 
om het gebied rond de Mayon met vliegtuigen te vermijden 

De Mayon vertoonde sinds een week weer activiteit. De vulkaan ligt zo’n driehonderdveertig 
kilometer ten zuidoosten van hoofdstad Manila. De Mayon is populair bij klimmers en 
toeristen, maar is in de laatste vijfhonderd jaar al zo’n vijftig keer uitgebarsten. Zo heeft het 
uitspuwen van assen in 2013 vijf klimmers gedood die de top wilden naderen. De meest 
dodelijke uitbarsting was tot nu toe in 1814. Toen stierven twaalfhonderd mensen bij een 

grote uitbarsting nadat het dorpje Cagsawa onder vulkanische modder werd bedolven. 

De Filipijnen liggen in de zogenaamde ‘Ring van Vuur’, een gebied rond de Grote Oceaan waar 
veelvuldig aardbevingen en vulkaanuitbarstingen optreden door de verschuiving van meerdere 
zones van tektonische platen in de regio. In 1991 barstte de Mount Pinatubo in het noorden 
van de Filipijnen nog uit. Dat was toen een van de grootste vulkaanuitbarstingen van de 20e 
eeuw. Zo’n achthonderd mensen kwamen toen om het leven. Bron: 22 januari 2018, 
nieuwsblad.be.  
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Zuurstofcrisis 

Als het leven in het Precambrium niet was ontstaan dan zou de samenstelling van atmosfeer 
er nu heel anders hebben uitgezien. De Huronische ijstijd, van 2.400 tot 2.100 miljoen jaar 
geleden, is voor zover bekend de eerste grote klimaatverandering geweest die door levende 
organismen veroorzaakt is. De zuurstofconcentratie in de atmosfeer was flink opgelopen 
tijdens de 'zuurstofcrisis' die aan deze ijstijd voorafging. 

Als de zuurstofconcentratie of de zuurstofdruk in de atmosfeer oploopt dan verlopen 
oxidatieprocessen sneller. Methaan dat een sterk broeikasgas is en vanaf het ontstaan van de 
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Aarde in de atmosfeer aanwezig geweest is, wordt bij een hogere zuurstofdruk sneller 
afgebroken. Een temperatuurdaling is het gevolg. De grote ijstijden tijdens het 
Crvogenium aan het eind van het Precambrium, de sneeuwbalaardes,  zijn door een 
zuurstofcrisis voorafgegaan. De zuurstofconcentratie liep in die perioden op tot ver boven de 
twintig procent, mogelijk zelfs tot boven de dertig procent. 

 

 
Equisetum aryvense, een vuurvaste paardenstaart 

 

Tijdens het Mesozoïcum zijn de luchtdruk en de zuurstofdruk over langere perioden relatief 
hoog geweest. Voor dieren die het luchtruim als leefgebied prefereren, zoals pterosauriërs, 
heeft dat als voordeel dat vliegen in een zwaarder gasmengsel gemakkelijker gaat. Voor veel 
planten en bomen heeft het als nadeel dat ze licht ontvlambaar worden. De vegetatie bestond 
in deze perioden voor een groot deel uit coniferen, varens en paardenstaarten die moeilijk 

vlam konden vatten. 

In verschillende milieus ontbreekt het aan voldoende zuurstof om de in het voedsel 
aanwezige organische verbindingen te kunnen oxideren tot water en kooldioxide. Een 
dergelijke situatie doet zich voor in moerassen, in diepe meren met stilstaand water of in de 
darmstelsels van veel dierensoorten. Het zijn voorbeelden van voedselrijke anaerobe of 
zuurstofarme milieus. Veel bacteriën en gisten die in zo'n milieu leven kunnen de bindingen 
in de aanwezige voedingsstoffen zo herschikken dat er voldoende energie vrijkomt om te 
kunnen voortbestaan.   

 



126 

 

 

Venenivbrio stagnispumantis 

 

Vaak komt er methaan vrij bij deze fermentatie en soms ook waterstofsulfide en zelfs een 
kleine hoeveelheid trichloorethaan. De gassen kunnen ontsnappen naar de buitenlucht maar 
ze kunnen ook in het milieu waar ze gevormd zijn achterblijven. De methaan die in de 
pens van runderen gevormd wordt komt meestal volledig vrij. Methaan die in moerassen 
gevormd wordt blijft deels in het moeras achter. De methaan die gevormd wordt in troggen op 
grote diepte in zee wordt waarschijnlijk voor het overgrote deel opgeslagen als 
methaanhydraat. 

De effecten van het al dan niet vrijkomen van de gevormde methaan voor de 
klimaatverandering zijn tegengesteld. Er is door wetenschappers het vermoeden geuit dat 
grote hoeveelheden methaan, zoals die op dit moment in het permafrost van de bevroren 
toendra in de omgeving van de Noordpool opgeslagen zijn, in het verleden in korte tijd zijn 
vrijgekomen. Daardoor kan de temperatuur op Aarde in het verleden meermalen voor korte 
tijd sterk verhoogd geweest zijn. 

Dat zou kunnen gebeuren na een periode van verhoogde temperatuur waardoor in een 
bepaald jaar uit de permafrost genoeg methaan vrijkomt om de temperatuur in het daarop 
volgende jaar verder te verhogen. Zo zou in een reeks van jaren een temperatuurstijging 
kunnen optreden totdat de laag aan het permafrostoppervlak uitgeput is. Door de beperkte 
verblijfstijd van twaalf jaar van methaan in de atmosfeer is na enkele decennia de vrijgekomen 
methaan weer uit de atmosfeer verdwenen. Vervolgens zou het klimaat terug kunnen keren 
naar een toestand die vergelijkbaar is met die voordat het methaan vrij kwam. 

Voor de Trias-Jura-extinctie en het Paleocene_Eocene Thermal Maximum is het vrijkomen 
van methaan uit hydraat als hypothetische oorzaak voor klimaatverandering naar voren 
geschoven. Tijdens de Perm-Trias-massa-extinctie zijn er grote hoeveelheden van het 
gevaarlijke en zeer giftige waterstofsulfide vrijgekomen. 

 

Vegetatie, koolstoffixatie en afkoeling 

Na het Siluur kruipt het leven uit de zee omhoog en raakt het vasteland steeds sneller 
begroeid met planten en bomen. Het hoogtepunt van deze plantaardige revolutie wordt in het 
Carboon bereikt. De vegetatie verlaagt de temperatuur op verschillende manieren:  
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Aantal zonuren per jaar boven land 

 veel 

 weinig 

• Door fotosynthese wordt het broeikasgas kooldioxide uit de atmosfeer geabsorbeerd. 

• Boven de vegetatie is de temperatuur meestal lager en is de luchtvochtigheid hoger dan 
boven een kale ondergrond. 

• Doordat planten water absorberen en lucht koel en vochtig houden neemt de bewolking 
op veel plaatsen boven land toe. 

Onderzoek naar de waterkringloop in tropische regenwouden heeft aangetoond dat deze 
kringlopen grotendeels gesloten zijn. Het water dat verdampt komt elders in het regenwoud of 
in de omgeving weer naar beneden. Boven tropische regenwouden hangt gemiddeld veel 
bewolking zoals in de figuur rechts te zien is: het gemiddelde aantal zonuren per jaar behoort 
boven het Amazonegebied en het Kongogebied wegens de bewolking tot de laagste ter wereld. 

Door een combinatie van bovengenoemde factoren en het vastleggen van koolstof in 
veenlagen op land is er tijdens het Carboon waarschijnlijk een daling van de gemiddelde 
temperatuur op Aarde opgetreden. Sinds het ontstaan van de grassen ligt sinds vijftig miljoen 
jaar een aanzienlijk deel van hun biomassa opgeslagen in hun wortelstelsels die bij veel 
soorten het grootste deel van het gewicht uitmaken. Daardoor zijn gebieden die voorheen 
relatief kaal gebleven waren begroeid geraakt zoals in het geval van savannen en steppen. Het 
ecosysteem in natuurlijk grasland is vaak kwetsbaar zoals gebleken is toen boeren in de 
Verenigde Staten van de jaren twintig van de twintigste eeuw akkerbouw probeerden toe te 
passen in droge prairie van de Great Plains. De beschadiging van de wortellaag van de grassen 
leidde na een periode van droogte en stormen tot de beruchte Dust Bowl van de jaren dertig.  



128 

 

 

 
Savanne  

 

Het woord savanne komt uit het spaans en betekent ‘vlakte zonder bomen’. Eigenlijk is een 
savanne een grote weide met heel veel gras en heel weinig bomen door de droogte. In de 
afrikaanse savanne leven veel dieren zoals giraffes, olifanten en ook leeuwen. 
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Opwarming van de aarde 
Een paar duizend jaar geleden is door de Mens een ontwikkeling in gang gezet die tegengesteld 
is aan de ontwikkeling tijdens het carboon. Door de landbouw werden grote gebieden ontbost, 
steenkool werd verbrand en veengebieden werden in oplopend tempo  drooggelegd en 
ontgonnen. Honderd jaar geleden kwam de exploitatie van de in het 
Precambrium opgebouwde olievoorraden op gang die al snel gevolgd werd door de exploitatie 
van de voorraden aardgas. Er is sindsdien sprake van een opwarming van de aarde, die door 
de activiteiten van de mens lijkt te zijn veroorzaakt. 

Organismen en populaties hebben invloed op hun omgeving die een positieve of negatieve 
terugkoppeling kan hebben op het organisme of de populatie zelf. Als de hypothese klopt dat 
de landbouw een afkoeling van de Aarde heeft voorkomen, dan is de landbouw de afgelopen 
tweeduizend jaar waarschijnlijk een positieve terugkoppeling geweest voor het evolutionaire 
succes en het voortbestaan van de Mens. 

De meeste wetenschappers zijn van mening dat de afname van de biodiversiteit en de 
opwarming van de Aarde die geobserveerd worden grotendeels door de Mens veroorzaakt zijn. 
Over het verdere verloop wordt veel gespeculeerd. De meeste scenario's schetsen een somber 
toekomstbeeld. Een minderheid ziet minder of weinig problemen of zelfs positieve 
ontwikkelingen en nieuwe kansen. Het massale kappen van bossen wordt door 
wetenschappers vaak als grondoorzaak aangevoerd en dit proces moet worden gekeerd. De 
uitdaging is een belangenafweging tussen meer immigratie naar overbevolkte gebieden in 
Europa of anderzijds (r)emigratie naar dunbevolkte gebieden en de open gekomen plekken 
opnieuw vervangen door bos middels herbeplanting. 

Klimatologische meetgegevens, cycli en fluctuaties 

Het weer en het klimaat worden onder anderen bepaald door de rotatie van de Aarde om haar 
as, de baan van de Aarde om de zon, de banen van Jupiter en Saturnus om de zon, de baan 
van de Maan om de Aarde en mogelijk zelfs door de baan van het Zonnestelsel in de Melkweg. 
Dit zijn allemaal min of meer cyclische bewegingen die samen een ingewikkeld 
interferentiepatroon vormen dat met vrij eenvoudige middelen redelijk nauwkeurig te 

berekenen is. 

Daarnaast worden het weer en het klimaat onder andere bepaald door de platentektoniek, 
convectiestromen in de atmosfeer, de water en koolstogkringloop en het ecosysteem op aarde. 
Deze veranderingen zijn ingewikkelder dan de baanbewegingen van planeten en sterren. Het 
betreft vaak stromingsverschijnselen die beschreven worden door de arrodynamica, 
hydrodynamica en hydraulica en die soms turbulent kunnen verlopen. 

Meteorologie en klimatologie draaien voor een groot deel om het meten en analyseren van 
meteorologische en klimatologische gegevens en het opstellen van modellen die weer en 
klimaat zo goed mogelijk beschrijven. Weermodellen zijn dynamische systemen die vaak niet-
lineaire eigenschappen hebben. Het beroemde vlindereffect werd door de Amerikaanse 
meteoroloog Edward Lorenz in weerberekeningen ontdekt. Dat was vooral tijdens de jaren 
zeventig van de twintigste eeuw een aanzet voor de ontwikkelingen en computersimulaties op 
het gebied van de zogenaamde chaostheorie en systemen met een fractale dimensie. 

 

Herkomst en ‘waarde van meetgegevens 

In de klimatologie speelt het begrip gemiddelde temperatuur op Aarde een centrale rol. Deze 
gemiddelde temperatuur kan niet direct gemeten worden. De gemiddelde jaartemperatuur 
werd door verschillende weerinstituten over de wereld in een groeiend aantal landen vanaf de 
tweede helft van de negentiende eeuw berekend uit gegevens van de gemeten 
buitenluchttemperatuur. Voor 1850 zijn door een aantal wetenschappers en instituten 
klimatologische gegevens gemeten en vastgelegd die voor onderzoek echter weinig gebruikt 
worden omdat er vaak te veel gegevens over de meetmethode ontbreken. Dat is voldoende 
reden om aan de ‘waarde van deze gegevens te twijfelen.   
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Meteosat (weersateliet)  

 

Tegenwoordig worden door onder anderen de  NASA, de ESA en de NOAA verschillende 
soorten satelieten ingezet om wereldwijd meteorologische metingen te doen. De ESA heeft een 
serie Meteosat-satellieten in een baan om de Aarde gebracht. Hoewel satellieten veel soorten 
metingen kunnen doen die op een andere manier bijna niet mogelijk zijn blinken ze niet uit 
in het meten van de luchttemperatuur op de grond. 

Temperaturen en andere klimaatgegevens van voor de tijd dat ze systematisch gemeten 
werden worden bepaald met methoden uit de paleoklimatologie. De klimaatgegevens worden 
afgeleid uit een combinatie van onderzoeksgegevens zoals de samenstelling van gassen die 
opgeslagen zijn in ijskernen, dendrologische gegevens, gegevens van pollen en metingen van 
zuurstofisotoenanalyse uit monsters van sedimenten. 

Alle onderzoeksmethoden hebben hun beperkingen en deskundigen verschillen vaak van 
mening over de ‘waarde van de uitkomsten van verschillende meetmethoden. 

De kooldioxide- en methaanconcentraties die in ijskernen gemeten worden, worden vaak als 
maat genomen voor het bepalen van de gemiddelde temperatuur over een bepaalde periode. 
Als deze gegevens vergeleken worden met de gegevens van de zuurstofisotopenanalyse uit 
sediment, waarmee de hoogte van het zeeniveau bepaald wordt, dan ontstaat er niet zelden 
een probleem. 

 

Analyse van meetgegevens 

Op een reeks tijdsafhankelijke meetgegevens kan een fouriertransformatie toegepast worden. 
De fouriertransformatie van een reeks tijdsafhankelijke meetgegevens levert een 
frequentiespectrum op.  

Het frequentiespectrum is de projectie van een functie op een set van 
sinusvormige basisfuncties. Vanuit het tijdsdomein kan dit gevonden worden door een 
zogenoemde fouriertransformatie. Een frequentiespectrum bevat zowel amplitude- als fase-
informatie. 

De amplitude van een (periodieke)  trilling is de maximale uitslag van de trilling, of, anders 
gezegd, de grootste afwijking ten opzichte van de evenwichtsstand. De trilling kan een 
mechanische trilling zijn van bijvoorbeeld een snaar van een harp, of de daardoor ontstane 
geluidsgolf, of van enig ander cyclisch in de tijd variërend verschijnsel. Omdat een 
golfverschijnsel steeds in grootte varieert, zal de waarde van die golf ook steeds variëren. De 
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amplitude is nu de waarde vanaf de evenwichtsstand tot aan de maximale uitslag of sterkte 
van de golf. 

De amplitude van een elektrische spanning is de maximale waarde van de spanning. Deze 
amplitude wordt gemeten in volt. 

 

Lijnvormen en lijnbreedten 

Een piek zoals weergegeven in de figuur rechts heeft een intensiteit, een lijnvorm en een 
lijnbreedte of bandbreedte. Bekende lijnvormen zijn de Gauss en de Lorentzlijnvorm. Meestal 
komen er meerdere pieken voor in een frequentiespectrum die verschillende intensiteiten, 
lijnvormen en lijnbreedtes kunnen hebben. De lijnvorm en lijnbreedte worden bepaald door 
een reeks van factoren, zoals de correlatie over langere tijd en het aantal perioden van de 
oscillatie in het signaal. 

 

Fluctuaties en ruis 

Vrijwel alle meetreeksen bevatten behalve een signaal ook een hoeveelheid ruis. Ruis wordt 
veroorzaakt door fluctuaties in een signaal die niet periodiek zijn en geen correlatie vertonen. 
Ook ruis heeft een (continu) spectrum dat in veel gevallen wordt gegeven door de functie: 

Ruis is een willekeurige variatie in een signaal. Ook een signaal dat alleen uit ruis bestaat, 
wordt wel met ruis aangeduid. Hoewel de variaties willekeurig zijn, kan toch gesproken 
worden van bepaalde vormen van ruis. Met vorm wordt de statistische verdeling van de ruis 
bedoeld. Zo spreekt men van Gaussische ruis als de amplitude als functie van de tijd normaal 
verdeeld is. Dit is vaak het geval als de ruis de superpositie is van een groot aantal onderling 
onafhankelijke storingsbronnen. 

Tijdens het meet- en registratieproces kunnen diverse oorzaken van ruis optreden: 

• door fysische processen, zoals de beweging van elektronen in geleidend materiaal; 

• door onnauwkeurigheid van het meettoestel zelf; 

• door discretisatie (digitalisering is daarvan een bijzonder geval) ten behoeve van een 
algoritme (bijvoorbeeld het kalman-filter) dat het signaal bewerkt voordat het bekeken 
wordt door een menselijke waarnemer. 

Men maakt onderscheid tussen de volgende soorten ruis op grond van hun ontstaanswijze: 

• hagelruis in halfgeleiders; 

• thermische ruis in weerstanden. 

• Radioactief verval, deze heeft een poissonverdeling. 

• atmosferische storingen bij astronomische waarnemingen vanaf het aardoppervlak 

De poissonverdeling is een discrete kansverdeling, die met name van toepassing is voor 
stochastische variabelen die het voorkomen van bepaalde voorvallen tellen gedurende een 
gegeven tijdsinterval, afstand, oppervlakte, volume. 

Verder wordt ruis onderscheiden op grond van de verdeling van het ruisvermogen over het 
spectrum: 

• witte ruis is breedbandige ruis: de gemiddelde amplitude is voor alle frequenties gelijk; 

• roze ruis is ruis waarbij voor hogere frequenties de gemiddelde amplitude afneemt; 

• blauwe ruis is ruis waarbij voor hogere frequenties de gemiddelde amplitude toeneemt. 

 

Indien er veel ruis aanwezig is, wordt het moeilijk het te bestuderen signaal te onderscheiden 
van de achtergrondruis en worden kleine piekjes of kleine objecten onzichtbaar. Als maat voor 
de aanwezige ruis hanteert men de signaal-ruisverhouding SNR (Signal to Noise Ratio). Als 
vuistregel geldt dat een signaal te onderscheiden is van de ruis als de SNR groter is dan drie. 
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Men kan ook de invloed van ruis in een signaal of beeld verminderen het opmeten van het te 
bestuderen signaal. En vervolgens de verschillende metingen middelen. Daarbij worden de 
opeenvolgende waarnemingen van het signaal bij elkaar opgeteld en wordt de ruis 
uitgemiddeld. Hierdoor daalt de invloed van de ruis met een factor. 

Uitmiddelen (equalizing)  is het verschijnsel dat extremen elkaar (grotendeels) opheffen bij 
grote aantallen waarnemingen. 

Bij tweedimensionale beelden, zoals foto's, worden kleine verschillen in kleur en intensiteit 
onzichtbaar bij een hoger ruisniveau. Om kleine objecten van de achtergrond te kunnen 
onderscheiden, is echter een hoog contrast nodig. Als maat gebruikt men soms de  contrast-
ruisverhouding. 

In het geval van een signaal met witte ruis gaat de basislijn van het spectrum omhoog. In 
andere gevallen moet het ruisspectrum bij het frequentiespectrum opgeteld worden. 
Ruisspectra en lijnvormen van resonanties kunnen belangrijke informatie bevatten over het 
systeem waaraan gemeten is en de processen die zich daarin afspelen. 

In de praktijk kunnen meetgegevens van slechte kwaliteit zijn zodat fouriertransformaties van 
die meetgegevens er ongeveer even chaotisch uitzien als het oorspronkelijke signaal. 
Meetreeksen die voor klimatologisch onderzoek gebruikt worden lijden vaak aan zulke 
tekortkomingen. Het is dan ook noodzakelijk om een groot aantal verschillende soorten 
meetreeksen met elkaar te vergelijken. 

 

Voorbeelden 

Als over een lange reeks van jaren in een stedelijke omgeving op elk uur van de dag op een 
bepaalde plaats de buitentemperatuur gemeten zou worden dan vertoont het 
frequentiespectrum waarschijnlijk een scherpe piek bij de frequentie 1 / 24 uur−1, een minder 
scherpe piek bij 1 / 365,2425 dag−1 en mogelijk een antropogeen piekje bij 1 / 7 dag−1 ten 
gevolge van het weekritme dat mensen eropna houden. Het is de vraag of dat laatste piekje te 
onderscheiden zal zijn van de ruis in het spectrum.   

 

 
Temperatuurverloop tijdens het Fanerozolicum  

 

Fouriertransformaties kunnen goed gebruikt worden voor het manipuleren van signalen, zoals 
het wegfilteren van ruis of bepaalde frequentiegebieden of het middelen over een tijdsdomein 
door middel van convoluties. In de figuur rechts is in grijs het temperatuurverloop tijdens het 
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Fanerozoïcum weergegeven met twee tijdsgemiddelden, blauw voor een tijdsgemiddelde van 
korte duur en zwart voor een tijdsgemiddelde van lange duur. 

De zwarte lijn lijkt te suggereren dat er een oscillatie optreedt met een periode van ongeveer 
honderdvijfendertig miljoen jaar terwijl de blauwe blokken op de tijdas suggereren dat zich 
met dezelfde frequentie ijstijden voordoen. Nadere beschouwing leert dat zich rond de grens 
tussen Jura en Krijt, waar een lichtblauw blokje geplaatst is, voor zover bekend geen ijstijd is 
geweest of iets wat daar op leek. Er zijn hooguit een aantal bergen en bergruggen geweest met 
gletsjers op de toppen. Waarschijnlijk waren de polen al die tijd ijsvrij. Met de gesuggereerde 
periodiciteit blijkt het bij nadere beschouwing eveneens tegen te vallen. Er zit een forse 
spreiding tussen de afstanden tussen pieken en dalen over slechts drie à vier perioden. Een 
afbeelding van een fouriertransformatie ontbreekt.  

 

Oceanische oscillaties 

 

 

Luchtdrukverschillen van december tot maart tussen Lissabon en Reykjavik 

 

Zeestromingen hebben een grote invloed op het klimaat. Boven warm zeewater is de 
verdamping bijvoorbeeld hoog zodat de lucht vochtig wordt, opstijgt en wolken vormt waarbij 
tegelijkertijd warmte van het zeewater naar de hogere luchtlagen getransporteerd wordt. Dit 
proces is de oorzaak van het ontstaan van tropische cyclonen. Hoe warmer het zeewater, hoe 
zwaarder de tropische cyclonen. 

De temperaturen van het zeewater en de sterkte en richting van zeestromen varieert op 
sommige plaatsen met de seizoenen. Bovendien kunnen die watermassa's in sommige gevallen 
in verschillende richtingen bewegen. Dat is bijvoorbeeld het geval in het noordelijk deel van 
de Atlantische Oceaan en in het zuidelijk deel van de Stille Oceaan. 

De verdeling van warm en koud water over het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan 
verschilt per jaar. Die verschillen zijn bepalend voor luchtdrukverschillen tussen de Azoren en 
Groenland gedurende de wintermaan den en ook voor luchtstromingen en het weer in deze 
omgeving. Deze jaarlijkse variatie wordt de Noord-Atlantische oscillatie (NAO) genoemd. 

Zoals in de figuur rechts te zien is lijkt er geen sterke correlatie tussen de situaties in 
opeenvolgende jaren te bestaan en lijkt er geen periodiciteit te zijn. Een vergelijkbaar 
fenomeen doet zich voor in het zuidelijk deel van de Stille Oceaan met El Nino en La Nina. El 
Niño doet zich gemiddeld ongeveer eens per vijf jaar voor maar duidelijke correlaties of een 
vorm van periodiciteit zijn moeilijk te ontdekken.  
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Dansgaard-Oeschger-cycli 

De Dansgaard-Oeschger-cycli doen zich voor over een lange periode en lijken als resonantie 
significant boven de ruis uit te komen met drieëntwintig perioden over een tijdspanne van 
bijna  negentigduizend jaar. Ze hebben een periode van veertienhonderdzeventig jaar met een 
brede spreiding van  ongeveer vijfhonderdtweeëndertig jaar. De meest aangehangen hypothese 
ter verklaring van deze gebeurtenissen is een plotselinge verandering in oceaanstromingen, 
maar dit is nog onderwerp van debat.  

 

Kosmische straling en zonnewind 

De meeste wetenschappers denken dat bliksemschichten ontstaan doordat hagel en 
ijskristallen in een wolk scheiden, en daarmee een potentiaalverschil veroorzaken. Een 
alternatieve hypothese is dat een kosmisch stralingsdeeltje een geïoniseerd spoortje trekt in 
een gebied met een voldoende hoge potentiaalgradiënt om een gasontlading op gang te 
brengen. Het gemiddelde aantal bliksemontladingen wereldwijd is niet gelijkmatig over de dag 
verdeeld. Als er een verband gevonden wordt met de hoeveelheid kosmische straling, en de 
hoeveelheid bliksemschichten, dan zou dat wijzen op een rol van kosmische straling of 
zonnewind.  

Net als in het geval dat geladen deeltjes in een bellenvat gasbelletjes kunnen laten ontstaan, 
zouden geladen deeltjes uit de kosmische straling onder bepaalde omstandigheden 
druppeltjes in de atmosfeer kunnen creëren. Dat zou de wolkvorming kunnen beïnvloeden en 
versterken. Mogelijkerwijs is een variatie in kosmische straling een van de drijfveren achter 
de opwarming van de aarde. De eerste resultaten van het  CLOUD-project lijken deze theorie 
te ontkrachten: kosmische straling heeft een verwaarloosbaar effect op de vorming van een 
belangrijk type van aerosolen die als nucleatiekernen dienen. De invloed op andere aerosolen 
is nog niet uit te sluiten.  

Een aerosol is een colloïdaal mengsel (vloeibare oplossing)  van stofdeeltjes of vloeistofdruppels 
in een gas. Hun grootte is in de orde van 0,2 tot 200 micrometer. Wolken en mist zijn 
voorbeelden van een aerosol; zij bestaan beide uit zeer kleine druppeltjes water in lucht. 

Variaties in de kosmische straling zouden een gevolg kunnen zijn van de beweging van 
het zonnestelsel in de Melkweg. De omlooptijd van de Zon in de Melkweg bedraagt ongeveer 
220 miljoen jaar. De figuur suggereert dat het zonnestelsel tijdens een omloopcyclus tweemaal 
een verhoogde dosis kosmische straling ontvangt. 

 

Extreme weersomstandigheden 

De waarde van ruis  in de formule van de ruisspectra hoeft geen geheel getal te zijn zoals in 
de gevallen van witte, roze of bruine ruis. Het is voor organisaties en instellingen als 
verzekeringsmaatschappijen of waterschappen van levensbelang om inzicht te hebben in het 
verloop van frequentiespectra van chaotische verschijnselen als extreme 
weersomstandigheden en klimaatveranderingen. Daarin is de exponentrisicocalculaties de 
bepalende factor. 

 

Voor het bouwen van dijken of het berekenen van premies voor schadeverzekeringen zijn 
risicocalculaties voor betrekkelijk zeldzame gebeurtenissen nodig. De zwaarste stormen, 
hoogste waterstanden, grootste vulkaanuitbarstingen of zwaarste aardbevingen zijn 
betrekkelijk zeldzaam. Lichtere versies van deze verschijnselen zijn al wat algemener en de 
lichtste versies treden met enige regelmaat op. Op grond van de mathematische analyse van 
dit soort chaotische verschijnselen wordt aangenomen dat de kans op het optreden van een 
verschijnsel van grootheid x  wordt gegeven door een uitdrukking als: 

Met de grootheid kan bijvoorbeeld de hoogte van de waterstand bedoeld worden of de 
maximale windsnelheid, hoeveelheid neerslag of duur van een droogteperiode. 
Risicoberekeningen worden vaak aan de hand van extrapolaties van frequentiespectra van 
meetgegevens en exponentiële functies gemaakt. Daarin speelt de exponent de hoofdrol. Door 
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de klimaatverandering in de afgelopen decennia is de ‘waarde van de exponent ook gaan 
veranderen zodat meetgegevens uit het verleden geen garantie vormen voor de toekomst. 

Huidige en toekomstige ontwikkelingen 

Het onderzoek naar het klimaat in het geologische verleden heeft laten zien dat zich grote 
variaties in het klimaat voorgedaan hebben. Het huidige klimaat lijkt in dit perspectief relatief 
koel te zijn. De ijstijden die zich de laatste twee miljoen jaar van het Pleistoceen voorgedaan 
hebben waren mild in vergelijking met de ijstijden in het Precambrium, zoals tijdens het 
Cryogenium. Momenteel wordt een stijging van de gemiddelde temperatuur op Aarde 
waargenomen. Deze constateringen roepen vragen op over de verandering van het klimaat op 
kortere termijn, zoals de klimaatverandering in de komende eeuw, en op de geologische 
tijdschaal, zoals de ontwikkelingen over de komende miljoenen of miljarden jaren. 

 

Koolstofkringloop  

 

 

Industrie langs de Jangtsekiang in China 

 

De koolstofflux in de koolstofkringloop die tussen de atmosfeer en andere systemen op Aarde 
verloopt bedraagt naar schatting rond de honderdvijftig gigaton per jaar. De atmosfeer zelf 
bevat ongeveer zevenhonderdvijftig gigaton koolstof zodat ongeveer twintig procent van deze 
hoeveelheid jaarlijks met andere systemen op Aarde uitgewisseld wordt. Daarbij gaat het 
voornamelijk om de opname en afgifte met de vegetatie van ongeveer zestig gigaton en de 
opname en afgifte door het zeewater van rond de negentig gigaton koolstof per jaar. De totale 
uitstoot als resultaat van menselijke activiteiten bedroeg volgens gegevens uit 1995 naar 
schatting tweeëntwintig gigaton per jaar. In 2010 zou die uitstoot zijn gestegen tot naar 
schatting 30,6 gigaton. Dat is ongeveer vijftien à twintig procent van de totale kooldioxide-
uitstoot op Aarde en dat is veel. Daarvan was in 1995 ongeveer vijf en half gigaton uitstoot 
per jaar, ongeveer een kwart, door de verbranding van fossiele brandstoffen. 

De verblijftijd van kooldioxide in de atmosfeer is niet in een tijdsduur uit te drukken. Een 
klein deel van de CO2 verdwijnt al binnen enkele jaren uit de atmosfeer, het grootste deel is 
na ongeveer honderd jaar uit de atmosfeer verdwenen en ruwweg een kwart verdwijnt pas uit 
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de atmosfeer na tienduizenden jaren, afhankelijk van de totale emissies. Onzekerheid in deze 
processen is de rol van de biosfeer, en dan met name de rol van verschillende micro-
organismen in de koolstofkringloop. Effecten als sedimentatie van kalkrijke resten en 
vulkanisme zijn op korte termijn vrij klein maar kunnen op de geologische tijdschaal veel 
gewicht in de schaal leggen. Het kooldioxidegehalte van de atmosfeer heeft invloed op de pH, 
of zuurgraad, van het zeewater en daarmee ook op de oplosbaarheid van kooldioxide, het leven 
in zee en de sedimentatie. De pH van het zeewater is sinds de industriële revolutie gedaald 
van 8,2 naar 8,1. Hoe de koolstofkringloop zich de komende eeuw gaat ontwikkelen is 
onderwerp van onderzoek en discussie. 

 

Waarnemingen en modelberekeningen  

 

 
Klimatologisch meetstation op Antarctica 

 

Sinds het begin van de twintigste eeuw is de gemiddelde temperatuur met ongeveer 0,85 °C 
gestegen. Deze temperatuurstijging wordt zeer waarschijnlijk veroorzaakt door menselijke 
activiteiten: door het verbranden van fossiele brandstoffen, ontbossing en bepaalde 
industriële en landbouwactiviteiten is de concentratie aan broeikasgassen in de 
aardatmosfeer sterk gestegen sinds 1750. 

Modelberekeningen als metastudie gecombineerd in de rapporten van het Intergovernmental 
Panel on Climate Change, geven aan dat de gemiddelde temperatuur op Aarde tussen 1990 
en 2100 met 0,3 °C tot 4,8 °C stijgt. Met name temperatuurstijgingen van meer dan 2 °C 
zouden grote veranderingen met zich meebrengen voor mens en milieu, door 
zeespiegelstijging, toename van droogte- en hitteperioden, extreme neerslag en andere 
effecten.   

 

Geochemie en de koolstofkringloop  

De hoeveelheid koolstof die zich in de atmosfeer, fossiele  
brandstofvoorraden, veenpakketen en de biomassa in de biosfeer bevindt, bedraagt in totaal 
enkele teratonnen. Dat is weinig vergeleken bij de hoeveelheid koolstof die in de vorm van 
carbonaten in gesteenten en zeewater opgeslagen is, een hoeveelheid in de orde van honderd 
petaton. Bovendien zijn er ruim voldoende magnesium-ionen in de aardkorst aanwezig, in 
basaltlagen als olivijn, om alle koolstof uit de atmosfeer en biosfeer via  verweringsprocessen 
in de vorm van het carbonaat magnesiet te binden. Magnesiet heeft een lage energie en olivijn 
bindt kooldioxide op efficiënte wijze. 

De petaton is een eenheid voor de energie die vrijkomt bij zeer energetische gebeurtenissen, 
zoals het inslaan van zeer grote meteorieten op aarde of de botsing van kleine objecten in het 
heelal. 
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Florensiet, een magnesiumcarbonaat MgCO3 of magnesiet 

 

Als de zonneactiviteit buiten beschouwing gelaten wordt is de Aarde thermodynamisch gezien 
een open systeem in een universum met een gemiddelde temperatuur van ongeveer 2,7 Kelvin 
of ongeveer −270 °C. Op geologische tijdschaal valt het te verwachten dat de kern van de Aarde 
in deze koude omgeving langzaam afkoelt. Koolstof die in de aardkorst opgeslagen is zal 
minder snel weer vrijkomen door het afnemende vulkanisme. De koolstof die in de 
koolstofkringloop tijdens verweringsprocessen oplost, neerslaat en in sedimenten wordt 
vastgelegd, wordt daardoor in toenemende mate aan de atmosfeer en de biosfeer onttrokken. 
Uiteindelijk zal de CO2-concentratie in de atmosfeer dalen en zullen ijstijden meer voorkomen 
en langer duren als alle andere omstandigheden ongewijzigd blijven. 

 

Geofysische processen 

 

 
Subductie van een oceanische onder een continentale plaat  

 

1 oceanische korst 

2 lithosferische mantel 

3 asthenosfeer 

4 continentale korst 

5 gebergtevorming en vulkaanboog 

6 oceanische trog 
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De convectie in de aardmantel is de drijvende kracht achter de Wilsoncyclus en 
de platentektoniek die de verdeling van aardmassa's over het aardoppervlak bepaalt. 
De oceaanbodem bestaat voor het grootste deel uit zwaar mafisch basalt. De plaat groeit 
vanuit een mid-oceanische rug aan en zakt na afkoeling in een  subductiezone weer onder de 
lithosfeer terug in de aardmantel. De dikte van de plaat is dan gegroeid van enkele tientallen 
kilometers boven de mid-oceanische rug tot ongeveer tweehonderd kilometer bij de 
subductiezone. Aan de randen van de  continentale korsten worden vaak relatief smalle 
bergruggen met vulkanen gevormd die uit lichtere stollingsgesteenten bestaan. In het geval 
van continentale-collisie vormen zich bredere bergruggen en hoogvlakten zoals in het geval 
van de Alpen, de Himalaya en Tibet. De afstanden waarover platen ten opzichte van elkaar 
verschuiven bedraagt nu ongeveer één tot vijf centimeter per jaar. De snelheid waarmee de 
bodem kan stijgen of dalen waardoor gebergten worden gevormd en in de Aarde wegzinken 
varieert tegenwoordig van enkele millimeters tot een centimeter per jaar.  

Continentale collisie of continent-continent collisie (collisie betekent botsing) is het proces dat 
in de platentektoniek optreedt als twee continenten tegen elkaar ‘botsen’, waarna 
gebergtevorming of orogenese kan optreden. 

De zware basische of mafische basalten bestaan voor een groot deel uit verbindingen tussen 
ijzer, SiO2 en magnesium. De lichtere zure of felsische stollings- en afzettingsgesteenten, 
waaruit de continenten en veel bergruggen opgebouwd zijn, bestaan voor een groot deel 
uit graniet en mineralen variërend van kwarts SiO2 en veldspaat, zoals albiet NaAlSi3O8, tot 
pyriet (FeS) en mengsels als graniet. Daarnaast bestaan grote delen van het continentaal 
plat uit krijtgesteente en kalksteen CaCO3 of afzettingen van zand, klei en löss met een 
relatief laag soortgelijk gewicht. Veel graniet wordt aan basis van de continentale massa 
gevormd boven de Mohoroviciç-discontinuïteit, de overgang naar de diepere basaltlaag 
meestal op 35 à 60 km diepte. 

De zure of mafische basaltlagen, zoals olivin, kunnen kooldioxide goed binden maar ze liggen 
meestal niet direct aan het oppervlak zoals veel felsische gesteenten. 
Tijdens vulkaanuitbarstingen kunnen kooldioxide en zwaveloxiden (SOx) vrijkomen die in 
magmakamers door de thermische metamorfose of pyrolyse van gesteenten gevormd zijn. 
Vulkanisme verhoogt de concentraties van zwaveloxiden en kooldioxide die het milieu 
verzuren waardoor veel soorten veelal jonge gesteenten kunnen verweren. Bij verwering wordt 
veel kooldioxide gebonden. 

De aardkern en de aardmantel worden hoofdzakelijk op temperatuur gehouden door het 
spontane radioactieve verval  van radioactieve isotopen waaronder de uranium 235, uranium-
238-, thorium 232 en kalium 40-isotopen. Het U-isotoop heeft een halfwaardetijd van 700 
miljoen jaar zodat de warmteontwikkeling ten gevolge van het verval van uranium-235 in de 
Aarde elke 700 miljoen jaar met de helft vermindert. Sinds het ontstaan van de Aarde is de 
warmteontwikkeling ten gevolge van het verval van uranium-235 al met negenennegentig  
procent gedaald. De daling van de warmteontwikkeling heeft op langere termijn gevolgen voor 
de convectie in de aardmantel en de platentektoniek. Het vulkanisme zal daardoor op lange 
termijn afnemen en de platentektoniek zal vertragen. De stijging en daling van de bodem die 
voor gebergtevorming zorgt zal vertragen. Daardoor neemt de verwering af waardoor de 
kooldioxideconcentratie in de atmosfeer per saldo toeneemt en het klimaat warmer wordt.  

 

Variërende obliquiteit  

De obliquiteit of de hoek die de aardas maakt met de normaalvector van het vlak van de 
aardbaan, varieerde de afgelopen vijf miljoen jaar tussen 22.0425 graden en 24.5044 graden 
met een periode van eenenveertigduizend jaar. De afstand tot de Maan  heeft invloed op deze 
variaties. De afstand van de Maan  tot de Aarde neemt in de komende anderhalf miljard jaar 
ten gevolge van getijdenvelden toe van 60 tot 66,5 keer de aardstraal. Hierdoor gaat de 
obliquiteit variëren tussen tweeëntwintig graden en achtendertig graden. Over twee miljard 
jaar zal de variatie in obliquiteit verder opgelopen zijn tot tussen zevenentwintig graden en 
zestig graden. 
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Obliquiteit, ashelling of axiale variatie is de hellingshoek of inclinatie van de evenaar ten 
opzichte van het omloopvlak van de aarde in de baan om de zon. Het omloopvlak van de aarde 
en van de andere planeten om de zon is steeds ongeveer hetzelfde. 

De grotere obliquiteit heeft tot gevolg dat op lagere breedtegraden de verschillen tussen de 
seizoenen groter worden omdat de variatie in de stand van de Zon boven de horizon groter 
wordt waardoor ze gemiddeld minder hoog aan de hemel staat. Het gevolg is dat de gemiddelde 
jaartemperatuur daalt op lagere breedtegraden. Op hogere breedtegraden en op de polen 
gebeurt het omgekeerde. Tijdens de winterperioden daalt de temperatuur ongeveer naar 
dezelfde ‘waarde als voorheen maar tijdens de zomerperioden stijgt de gemiddelde 
temperatuur naar hogere waarden omdat de dagen langer worden en de Zon gemiddeld hoger 
boven de horizon komt te staan. De gemiddelde jaartemperatuur zal daardoor toenemen op 
hogere breedtegraden. De huidige ‘waarde van de obliquiteit is 23,44° en ze is aan het 
afnemen. Dat betekent dat de gemiddelde jaartemperatuur op de polen en in streken met een 
gematigd klimaat momenteel zou moeten dalen en dat de Aarde, in normale omstandigheden 
op weg zou zijn naar een volgend glaciaal. Wat de invloed van de opwarming van de Aarde 
hierop is, wordt nog onderzocht. 

 

Zonneactiviteit 

Naast het effect van de concentraties van broeikasgassen heeft onder andere de zonneactiviteit 
grote invloed op het klimaatsysteem. Kort na het ontstaan van de Zon uit de zonnenevel, als 
G2 ster uit de hoofdreeks, was de activiteit van de Zon aanvankelijk ongeveer dertig procent 
lager dan nu. Daarbij zond ze echter honderden malen meer ultraviolette en 
röntgenstraling uit dan tegenwoordig. Na enige honderden miljoenen jaren was de Zon redelijk 
gestabiliseerd. De zonneactiviteit neemt langzaam toe omdat de massa, de dichtheid en de 
druk in de kern van de Zon langzaam toenemen. Deze veranderingen zijn het gevolg van de 
toename van de concentratie ven zwaardere atoomkernen waardoor het kernfusieproces in 
de zonnekern zichzelf versnelt. De mantel wordt daardoor heter en zet steeds verder uit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkeling van de Zon tijdens de hoofdreeksfase na <300, 650, 2000 en 4500 miljoen 
jaar.  
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Onderzoek en huidige ontwikkelingen 

Volgens sommige onderzoekers kan de zonneactiviteit tot ongeveer tien procent variëren over 
langere perioden. Metingen van de vermogensflux van de zonnestraling op Aarde tijdens de 
laatste perioden van de zonnecyclus, van 1975 tot 2005, laten een periodieke variatie zien van 
minder dan 0,1  procent die tussen 1365,5 en 1366,5 W / m² ligt. 
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In de twintigste eeuw was volgens enkele wetenschappers de zonneactiviteit, zoals te zien is 
aan zonnevlekken, zonnewind en magnetische stormen, extreem hoog. De laatste jaren is er 
een significante afname in de zonneactiviteit. Sterrenkundige Kees de Jager meent een 
duidelijke overeenkomst te zien met de goed gedocumenteerde geringe zonneactiviteit tijdens 
de 'kleine ijstijd'. Hij verwacht dat er in de nabije toekomst een periode van lagere 
temperaturen zal aanbreken. De intensiteit van de in juni 2009 begonnen vierentwintigste 
elfjarige zonnevlekkenperiode zal volgens De Jager zijn lagere maximum waarschijnlijk in 
2012 of 2013 bereiken. De effecten daarvan op het klimaat lopen daar wat op achter en zijn 
klein ten opzichte van de klimaatopwarming. 

Een kritische beschouwing van de wetenschappelijke literatuur leert overigens dat de invloed 
van de Zon waarschijnlijk te klein is om de waargenomen temperatuurstijgingen sinds de 
industriële revolutie te verklaren.  

Een andere mogelijke invloed van de Zon op het klimaat verloopt mogelijkerwijs via de invloed 
van haar magnetische veld. Deze vormt een schild tegen kosmische deeltjes. De sterkte van 
dit schild zou potentieel van invloed zijn op de wolkvorming op onze planeet. Deze theorie 
wordt met name gepropageerd door de Deense klimaatwetenschapper Henrik Svensmark. Een 
laboratoriumexperiment, het  CLOUD-project bi CERN, zal hier duidelijkheid in moeten 
verschaffen. De eerste resultaten laten zien dat kosmische straling geen significante invloed 
heeft in de vorming van een bepaald soort aerosol, maar dat het voor andere aerosolen nog 
niet is uit te sluiten.   

Een aerosol is een colloïdaal mengsel van stofdeeltjes of vloeistofdruppels in een gas. Hun 
grootte is in de orde van 0,2 tot 200 micrometer.  

 

Verre toekomst 

Op langere termijn wordt de Zon steeds warmer en groter. Over ruim een miljard jaar zou het 
daardoor op Aarde zo warm zijn dat het grootste deel van het water in de oceanen verdampt. 
Alleen extremofiele organismen kunnen onder zulke omstandigheden overleven. Over 
ongeveer twee miljard jaar begint het klimaat op Aarde veel op het huidige klimaat op Venus te 
lijken. Daarna begint de waterdamp in de atmosfeer te ontleden waarbij het waterstofgas aan 
de zwaartekracht van de Aarde ontsnapt en in de interplanetaire ruimte opgenomen wordt. 
Over vijfenhalf miljard jaar bereikt de Zon het stadium van rode reus. Daarbij neemt de straal 
van de Zon toe tot voorbij de baan van de planeet Venus en mogelijk zelfs tot voorbij de 
aardbaan. De Aarde zal voor die tijd verbranden en door getijdenvelden fijngemalen worden 
en uit elkaar vallen. De resten zullen verdampen en oplossen in de planetaire nevel die 
ontstaat uit de buitenste lagen die door de Zon afgestoten worden. De kern van de Zon trekt 
hierbij samen tot een witte dwerg. 

Zwaartekracht- of gravitatiegolven zijn fluctuaties in de kromming van de ruimtetijd. Ze 

ontstaan doordat de gekromde ruimte verandert rondom een bewegend hemellichaam. De 

krachtigste worden circulaire golven genoemd. Die komen tot stand als twee grote sterren of 

twee zwarte gaten om elkaar heen beginnen te draaien.  

 

Toekomst van de aarde 
De biologische en geologische toekomst van de Aarde hangt af van verschillende factoren. In 
de nabije toekomst zal de rol van de mens in de verandering van milieu en klimaat een rol 
spelen. Op lange termijn zijn andere factoren van belang, zoals een mogelijk uitsterven van 
de mens, de afkoeling van de aardkern, platentektoniek, interactie met andere objecten in het 
zonnestelsel (zoals kometen) en het feit dat de Zon uiteindelijk een rode reus zal worden. 
Gevolgen hiervan zijn onder andere massa-extinctie, nieuwe ijstijden en de formatie van een 
nieuw supercontinent (de Wilsoncyclus).  
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Impressie van de verschroeide, onleefbaar geworden Aarde wanneer de Zon een rode reus 

wordt, over  ongeveer zeven miljard  

 

De mensheid speelt een belangrijke rol in de biosfeer. De invloed van de mens op de aardse 

ecosystemen is substantieel. Dit heeft geleid tot het uitsterven van meerdere diersoorten. 

Vooral sinds de jaren vijftig van de twintigste eeuw zijn er diersoorten uitgestorven door 

menselijke handelingen, met in 2007 een totaalverlies van tien procent van alle soorten en 

nog eens dertig procent aan soorten die worden bedreigd met uitsterven. Andere door de mens 

veroorzaakte veranderingen op Aarde zijn klimaatverandering en de vernietiging van de 

habitat van een aantal diersoorten. De hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer is sinds 

de industriële revolutie met ongeveer dertig procent gestegen.  

De gevolgen van deze veranderingen in de atmosfeer en op Aarde zullen naar verwachting nog 
vijf miljoen jaar aanhouden en kunnen leiden tot een grote afname van de biodiversiteit. 
Andere vormen van menselijk ingrijpen in de natuurlijke toestand van de Aarde, zijn het 
aanleggen van stuwmeren, dijken en inpoldering van laaggelegen gebieden (zonder menselijk 
ingrijpen zou Nederland grotendeels een moerasdelta zijn met meanderende rivieren), 
grootschalige ertswinning en fossiele brandstofwinning, wat invloed op plaatselijke geologie 
en biotopen heeft in de wingebieden. 

Vanuit menselijk oogpunt bestaan er verschillende mogelijke scenario’s voor het einde van de 
wereld, of in elk geval het uitsterven van de mensheid. Deze variëren van zelf veroorzaakte 
oorzaken als een kernoorlog, tot invloed van buitenaf zoals een planetoïde-inslag. De kans dat 
iets dergelijks gebeurt, is lastig tot niet te voorspellen. In andere scenario's wordt het einde 
van de wereld in de nabije toekomst bewust door de mens of de door hem 
bereikte technologische singulariteit veroorzaakt, bijvoorbeeld doordat alle materie van de 
Aarde wordt omgezet in  computronium of in een dysonbol. Er zijn ook scenario's waarbij alle 
materie in het zonnestelsel, inclusief de Zon zelf, wordt 'hergebruikt' door nakomelingen 
in megaschaalconstructies, wat dan betekent dat het hele zonnestelsel zijn einde heeft bereikt 
als object in natuurlijke toestand en overgaat in een door intelligentie vervaardigde 
constructie.  

Een Dysonbol of Dysonschil is een hypothetische megastructuur die rondom een ster gebouwd 
is. Door middel van een systeem van rond de ster draaiende satellieten, zou alle energie van 
deze ster kunnen worden opgevangen. 

Computronium is een hypothetisch materiaal, voor het eerst beschreven door Norman 
Margolus en Tommaso Toffoli van het Massachusetts Institute of Technology en bestemd om 
door computers te gebruiken als programmeerbare materie om ieder voorstelbaar voorwerp te 
kunnen maken. 
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De uitvinder en futuroloog Ray Kurzweil verwacht dat na de technologische singulariteit eerst 
de materie van de Aarde, dan de andere hemellichamen van het zonnestelsel (inclusief de Zon) 
en vervolgens de rest van het heelal wordt getransformeerd in computronium omdat dit 
(waarschijnlijk) de optimale behuizing van een 'superintelligentie' zal zijn.  

Mocht de mensheid uitsterven voordat er belangrijke kunstmatige wijzigingen in de 
natuurlijke toestand van de Aarde hebben plaatsgevonden, dan zullen de sporen van haar 
bestaan nog vrij lange tijd zichtbaar blijven. Vooral bouwwerken zoals snelwegen en gebouwen 
zullen gedurende enkele millennia blijven bestaan. Kanalen, mijnschachten en andere 
aanpassingen in het landschap zullen nog langer zichtbaar blijven.   

Planetoïde-inslagen  

De Zon, met alle planeten die eromheen draaien, beweegt zich voort door de Melkweg. Daarbij 
bestaat de kans dat de Zon in de buurt van een andere ster komt. Een dergelijke ontmoeting 
kan tot gevolg hebben dat bijvoorbeeld de perifocus van planetoïden uit de Oortwolk kleiner 
wordt, waardoor ze binnen het zonnestelsel belanden en de kans op een planetoïde-inslag op 
Aarde toeneemt.  

De Oortwolk is een veronderstelde wolk van vele miljarden komeetachtige objecten rondom 
ons zonnestelsel. Deze objecten bestaan waarschijnlijk grotendeels uit steen en ijs en 
bevinden zich op een afstand van ongeveer 3.000 tot 100.000 astronomische eenheden (AE). 

 

  

De Barringerkrater in Arizona, bewijs van de inslag van buitenaardse objecten. 

 

Een dergelijke planetoïde-inslag kan een nieuwe massa-extinctie tot gevolg hebben. Dergelijke 
meteorietinslagen vinden gemiddeld om de vijfenveertig miljoen jaar plaats en grote inslagen 
gemiddeld om de honderd miljoen jaar. De inslag van een planetoïde met een diameter van 
vijf tot tien kilometer of groter is genoeg om een wereldwijde milieuramp tot gevolg te hebben. 
Een van de gevolgen zal zijn dat er een stofwolk ontstaat in de atmosfeer, die het zonlicht een 
tijd zal blokkeren en de temperatuur op Aarde binnen een week met vijftien graden zal doen 
dalen. Ook zal de fotosynthese van planten gedurende deze tijd stilliggen. 

 

Supernova’s 

Binnen de Melkweg vindt gemiddeld eens in de dertig jaar een supernova plaats. Gedurende 
de geschiedenis van de Aarde is dit meerdere keren voorgekomen bij een ster die zich binnen 
een straal van honderd lichtjaren van de Aarde bevond. 

Supernova’s binnen deze afstand kunnen de planeet vervuilen met radio-isotopen en 
zodoende de biosfeer aantasten. Gammastraling van een supernova reageert met stikstof in 
de atmosfeer, waardoor distikstofmonoxidemoleculen ontstaan. Deze moleculen zullen zorgen 
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voor een afname van de ozonlaag die de Aarde beschermt tegen ultraviolette straling van de 
zon. Een toename van tien tot dertig procent aan ultraviolette straling is genoeg om van grote 
invloed op het leven op Aarde te zijn, zoals op fytoplankton, dat aan de basis van veel 
voedselketens in de oceanen staat. 

Een supernova binnen een straal van tweeëndertig lichtjaren van de Aarde vindt ongeveer om 
de paar honderd miljoen jaar plaats. Dit kan leiden tot een volledige verdwijning van de 
ozonlaag, die daarna eeuwen nodig heeft om te herstellen.  

 

Overig 

Over miljarden jaren zal de aantrekkingskracht tussen planeten ervoor zorgen dat hun baan 
om de Zon verandert en minder voorspelbaar wordt. Computersimulaties tonen aan dat er 
een kans van één procent is dat de baan van Mercurius binnen vijf miljard jaar 
zodanig excentrisch wordt, dat het dan heel goed mogelijk wordt dat de Aarde in botsing komt 
met Mercurius, Venus of Mars. 

 

IJstijd 

De Aarde heeft meerdere ijstijden en bijbehorende glacialen gekend, waarin de noordelijke 
helft van de Aarde grotendeels met ijs was bedekt. 

IJstijden kunnen ontstaan door veranderingen in zeestromingen en veranderingen van de 
continenten door platentektoniek. Volgens de Milankoviçtheorie vinden ijstijden plaats door 
een combinatie van astronomische factoren en Aardse factoren. De primaire astronomische 
factoren die een ijstijd tot gevolg hebben zijn een toename van de excentriciteit van de 
omloopbaan van de Aarde, een lage obliquiteit en een samenval van de langste dag met 
de apofocus. Deze gebeurtenissen vinden allemaal periodiek plaats. Zo verandert de 
excentriciteit gemiddeld om de 100.000 tot 400.000 jaar.   

Obliquiteit, ashelling of axiale variatie is de hellingshoek of inclinatie van de evenaar ten 
opzichte van het omloopvlak van de aarde in de baan om de zon. Het omloopvlak van de aarde 
en van de andere planeten om de zon is steeds ten naaste bij hetzelfde. 

Is de afstand tussen de hemellichamen zo groot mogelijk, dan staat het kleinere hemellichaam 
in het apofocus of apoapsis. 

De Aarde bevindt zich in de kwartaire ijstijd, in een interglaciale periode. Deze periode zal 
naar verwachting over vijfentwintigduizend jaar aflopen, maar de stijging van de temperatuur 
op Aarde kan de komst van de volgende glaciaal vertragen met 50.000 tot 130.000 jaar. 

 

Obliquiteit en rotatie 

De door de Maan veroorzaakte getijden op Aarde zorgen ervoor dat de rotatie van de Aarde 
langzaam afneemt, met als gevolg een steeds langer wordende siderische dag en een toename 
van de afstand tussen de Aarde en de Maan. Wrijving tussen de aardmantel en de kern, 
alsmede tussen de atmosfeer en het aardoppervlak, beïnvloeden de rotatie eveneens. Deze 
verschijnselen zullen ertoe leiden dat in de komende tweehonderdvijftig miljoen jaar de lengte 
van een siderische Aardse dag met meer dan anderhalf uur zal toenemen en dat 
de obliquiteit van de Aarde met een halve graad toeneemt.   

De siderische dag is de naam die wordt gegeven aan de periode waarin de Aarde een volledige 
rotatie van 360 graden om haar as maakt, ten opzichte van de sterren. Nauwkeuriger 
geformuleerd is dit de tijd tussen twee opeenvolgende bovenmeridiaanse doorgangen van een 
verafstaande ster. Een siderische dag is iets korter dan een zonnedag. Siderisch betekent ‘ten 
opzichte van de sterren’.  
 
De Maan  zal naar verwachting de obliquiteit van de Aarde op den duur stabiliseren, waardoor 
drastische klimaatveranderingen zullen uitblijven, omdat de Maan  de precessie van de 
draaias van de Aarde vergroot. Maar naarmate de Maan  verder van de Aarde komt te staan, 
zal deze stabiliserende factor steeds kleiner worden. Over 1,5 tot 4,5 miljard jaar kan de 
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obliquiteit van de Aarde met 90 graden veranderd zijn, met klimaatveranderingen en mogelijk 
het verlies van alle leven op Aarde tot gevolg.  

Precessie is de beweging die de draaias van een roterend voorwerp maakt onder invloed van 
een uitwendige kracht. Zonder zo'n uitwendige kracht wijst de as steeds in dezelfde richting, 
het principe. 

 

Pangaes was tot nu toe het laatste supercontinent op Aarde 

 

Platentektoniek en de gevolgen daarvan zullen tot ver in de toekomst blijven plaatsvinden. 
Hierdoor zal het aardoppervlak blijven veranderen. Ook tektonische opheffing, erosie en 
vulkaanuitbarstingen zullen blijven plaatsvinden. Zo wordt verwacht dat de Vesuvius de 
komende duizend jaar ongeveer veertig keer zal uitbarsten. In diezelfde periode zullen vijf tot 
zeven aardbevingen met een kracht van acht of hoger op de schaal van Richter plaatsvinden 
langs de San Andreasbreuk. De Hudsonbaai zal honderd meter minder diep worden 
gedurende de komende tienduizend jaar en de eilanden van Hawaï zullen negen kilometer 
naar het noordwesten verschuiven.  

Op lange termijn heeft de platentektoniek continentverschuivingen tot gevolg. Dit wordt door 
twee factoren in de hand gewerkt; de energiegeneratie binnen in de planeet en de aanwezigheid 
van een hydrosfeer. Mocht een van die twee verloren gaan, dan zal de continentale drift 
stoppen. 

Er bestaan verschillende voorspellingen en simulaties van hoe dit in de toekomst verder zal 
gaan. Het staat vrijwel vast dat er een nieuw supercontinent zal ontstaan. Er zijn twee 
scenario’s: 
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• Indien de huidige verplaatsing zich voort zet, zal Amerika uiteindelijk op Azië botsen. Dit 
zal het supercontinent Amazië tot gevolg hebben. Ditzelfde scenario gaat ervan uit dat 
Antarctica zich noordwaarts richting Afrika zal verplaatsen. Over driehonderdvijftig 
miljoen jaar zal de Grote Oceaan dan niet meer bestaan. 

• Indien de huidige verplaatsing zich omkeert, zal Amerika uiteindelijk op Europa en 
Afrika botsen. Op de plaats van de botsing zal een bergketen ontstaan. Ook zal dan over 
ongeveer vijftig miljoen jaar de Middellandse Zee verdwijnen. Dit supercontinent wordt 
door aanhangers van deze theorie Pangea Ultima genoemd.  

 

Welk van deze scenario’s het uiteindelijk ook wordt, wat vaststaat is dat de formatie van het 
nieuwe supercontinent ervoor zal zorgen dat zevenentwintig procent van de oceaanmassa zal 
verdwijnen. De formatie van een supercontinent zal ook het milieu beïnvloeden. De bergen die 
zullen ontstaan als gevolg van de botsingen tussen de continenten, zullen het weer op Aarde 
veranderen en de opwarming van het aardoppervlak zal toenemen, waarna de planeet een 
periode van opwarming kent gelijk aan die in het Krijt. Aangenomen wordt dat dit, net als bij 
de formatie van het eerdere supercontinent Pangea, massa-extinctie tot gevolg zal hebben. 
Uiteindelijk zal ook het nieuwe supercontinent zich weer gaan opsplitsen. 

Een ander geodynamisch gevolg in de verre toekomst is dat de buitenkern van de Aarde 
langzaam zal afkoelen en stollen. Hierdoor zal de solide binnenkern groeien en de buitenkern 
afnemen. De groeiende binnenkern zal binnen drie tot vier miljard jaar de buitenkern 
grotendeels verzwelgen. Het resultaat zal zijn dat de kern een solide massa van ijzer en andere 
zware elementen wordt. Hierdoor zal onder andere de platentektoniek tot een einde komen en 
zal het aardmagnetisch veld afnemen tot verdwijnen.  

 

 

Evolutie van de lichtkracht, radius en temperatuur van de Zon. 

 

Hoe de Zon zich in de toekomst ontwikkelt is van directe invloed op het leven op aarde. 
Doordat de lichtkracht van de Zon elke miljard jaar met ongeveer tien procent toeneemt, stijgt 
ook de temperatuur op Aarde gaandeweg. De verwering van silicaatmineralen zal hierdoor 
sneller verlopen. Dit zal de hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer doen afnemen. Binnen 
zeshonderd miljoen jaar zal de hoeveelheid koolstofdioxide te laag zijn geworden voor 
fotosynthese, met als gevolg dat planten en bossen in hun huidige vorm niet meer zullen 
kunnen bestaan. C4-planten zullen het nog ongeveer 0,8 tot 1,2 miljard jaar langer 
volhouden. Daarna zal de atmosfeer ook voor deze planten ongunstig worden. Wanneer het 
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koolstofdioxideniveau dusdanig laag is geworden dat fotosynthese nauwelijks nog mogelijk is, 
zal het niveau afwisselend dalen en stijgen, waarbij het plantenleven tijdelijk opleeft wanneer 
het koolstofdioxidegehalte toeneemt om vervolgens weer af te nemen wanneer de 
koolstofdioxideconcentratie daalt. Uiteindelijk zal aan al het plantenleven een einde komen. 

De toenemende lichtkracht van de Zon en de bijbehorende temperatuurstijging zullen er ook 
voor zorgen dat er steeds meer water verdampt, totdat over drie tot vier miljard jaar mogelijk 
alle oceanen geheel zullen verdampen. De atmosfeer van de Aarde zal gaan lijken op die van 
Venus nu. In deze toestand kan de Aarde nog wel microscopisch leven bevatten, maar de 
complexere levensvormen zullen onherroepelijk uitsterven. 

Ten slotte zal de Zon alle waterstof in haar kern opgebruikt hebben en overgaan op het fuseren 
van de waterstof in de buitenste lagen. In dit stadium verandert de Zon in een rode reus. Zij 
verliest hierbij drieëndertig procent van haar totale massa, maar de lichtkracht wordt naar 
verwachting 2730 keer groter dan nu. De verminderde massa zal tot gevolg hebben dat de 
meeste planeten zich verder van de Zon af zullen bewegen, maar de planeten Mercurius en 
Venus zullen door de opzwellende Zon worden verzwolgen. Het lot van de Aarde is onzeker; 
als zij niet zelf mee verzwolgen wordt, zal zij in ieder geval totaal onleefbaar worden door de 
sterk opgelopen temperatuur. 
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Corus, voorheen Hoogovens 

 

Het einde van de aarde 
Het einde van de wereld is de ondergang van de Aarde en/of de menselijke beschaving. Het 
einde van de wereld kan verschillende betekenissen hebben: 

• In astronomie: het einde van de Aarde en/of het einde der mensheid door een 
rampzalige buitenwereldse gebeurtenis 

• in religie: een voorspeld einde der tijden 

• in filosofie: een idee over hoe de menselijke beschaving ten onder zou kunnen gaan 

• een cultuurramp: uitroeiing der mensheid door menselijk handelen. 

Astronomie 

• Meteorietinslagen vormen de grootste kosmische bedreiging voor de menselijke 
beschaving. De zwaarste meteoriet-inslag vond waarschijnlijk 251 miljoen jaar geleden 
plaats, aan het einde van het Perm. Dit tijdvak werd afgesloten door de grootste massa-
extinctie in de Aardse geschiedenis, wellicht veroorzaakt door de inslag van een 
meteoriet die meer dan negentig procent van al het leven uitroeide. Mogelijke 
inslagplaatsen zijn de Bedout-krater bij Australië en een krater van 
vierhonderddrieëntachtig kilometer diameter onder de zuidelijke ijskap van Antarctica. 
Het is overigens ook denkbaar dat de Perm-extinctie het gevolg is van een verhoogde 
vulkanische activiteit. Het uitsterven van de dinosauriërs zo'n 66 miljoen jaar geleden is 
wellicht ook ten gevolge van een meteorietinslag. Nog ingrijpender is een inslag van een 
nog groter hemellichaam zoals de hypothetische Theia. Een planeet raakt bijvoorbeeld uit 
koers en komt in de baan van de Aarde terecht. Dit kan er toe leiden dat de Aarde geraakt 
wordt en dat de atmosfeer, de ozonlaag en de andere lagen vernietigd worden, waardoor 
leven op Aarde onmogelijk zou worden. Te nabije passages van grote hemellichamen 
kunnen bovendien de Aardbaan wijzigen waardoor deze in de Zon valt, uit het zonnestelsel 
geworpen wordt, of een nieuwe baan aanneemt waardoor de temperatuur te hoog of te 
laag voor leven wordt. 
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• Gammafitis,  een heftige uitbarsting van hoog energetische gammastraling (ook wel ‘the 
great sterilizer’ genoemd). Een gammaflits in ons deel van de Melkweg zou mogelijk alle 
leven op de Aarde vernietigen. Alle tot nu toe waargenomen gammaflitsen vonden plaats 
in andere sterrenstelsels, miljarden lichtjaren van de Aarde verwijderd. De kans dat er 
ooit een gammaflits zal voorkomen in onze Melkweg is 0,15 procent. 

• De Aarde zou door een zwart gat kunnen worden aangetrokken en daarin verdwijnen. 

• Zonnevlammen zouden de Aarde op kunnen warmen, wanneer de uitbarsting groot genoeg 
is. In maart 1989 veroorzaakten zonnevlammen grote schade aan elektriciteitscentrales 
in Canada. 

• Opwarming van de Aarde. Na verloop van naar schatting anderhalf tot enkele miljarden 
jaren zal de Zon door toegenomen temperatuur en uitstraling de Aarde zodanig kunnen 
opwarmen dat de oceanen verdampen. De watermoleculen worden vervolgens in de hogere 
luchtlagen afgebroken. De Aarde verandert dan in een levenloze woestenij. 

• Ditzelfde proces versnelt de verwering van gesteenten waarbij koolstofdioxide uit de 
atmosfeer wordt gebonden. Hierdoor bevat de atmosfeer steeds minder kooldioxide, 
waardoor uiteindelijk de planten het loodje leggen. Hierdoor komt er ook minder en minder 
zuurstof in de atmosfeer waardoor ook dieren verdwijnen. Men vermoedt dat eerst de 
grotere gecompliceerde levensvormen uitsterven en de kleinere taaiere organismen het 
langst zullen volhouden. Uiteindelijk zal het leven verdwijnen. 

• Over ongeveer drie en half miljard jaar kruist onze Melkweg de Andromedanevel (M31), 
waarbij misschien een botsing plaatsvindt. Al is de kans op een frontale botsing met een 
ster zeer klein, een nabije passage van een ster kan de baan van de Aarde veranderen en 
deze in de Zon werpen of (waarschijnlijker) uit het zonnestelsel verwijderen. Al ruim voor 
deze tijd is de Aarde overigens naar alle waarschijnlijkheid onleefbaar geworden. 

• De Aardse dagen worden langzaam steeds langer door de gravitatie-interactie met de Maan  
waardoor uiteindelijk een synchrone rotatie ontstaat. Hierdoor zullen Aardse dagen 
evenals op de Maan  een maand duren, waardoor extremere temperatuursschommelingen 
voorkomen waar het leven wellicht niet tegen bestand is. Overigens zal dit pas na ongeveer 
50 miljard jaar gebeuren en is de Aarde tegen die tijd al onleefbaar of vernietigd. 

• Zon wordt rode reus. Over ruim vier miljard jaar zwelt de Zon op tot een rode reus, waarbij 
de temperatuur op de Aarde oploopt tot 2000 K (1727 °C): de Aarde zal dan in essentie 
een bol vloeibare lava zijn geworden waarop leven onmogelijk is. Er is een kans dat de Zon 
de Aarde bovendien verzwelgt. Al ruim voor deze tijd is de Aarde overigens naar alle 
waarschijnlijkheid onleefbaar geworden. 

 

In de leer van het christendom, de islam en het jodendom komt een eindtijd voor: het einde 
van de wereld en een nieuw begin in een hemel of een nieuwe Aarde (christendom). 

In het boeddhisme verwijst het 'einde van de wereld' soms naar het nirwana, een interne 
mentale staat van afwezigheid van verlangen, haat en onwetendheid. Een andere betekenis 
van het einde van de wereld in het boeddhisme is de vernietiging van de materiële wereld aan 
het eind van een wereld-periode (kalpa). Na dit einde komt de materiële wereld echter weer 
opnieuw tot ontstaan zoals voorheen. 

In verschillende newagebewegingen is deze eindtijd het einde van het ‘oude denken’. In het 
verleden werd vaak het jaar 2012 genoemd, wat volgens een bepaalde interpretatie 
van Mayamythologie het einde zou inluiden van de wereld. In de twintigste eeuw keek men 
uit naar het aquariustijdperk. De Hopi-Indianen hebben de ‘dag van purificatie’, waarna er 
een ‘grote vernieuwing’ zal komen. In de Noordse mythologie was er Ragnarok: de ondergang 
van de goden en de wereld, waarna een nieuwe frisgroene wereld herrijst. 

De filosoof John Leslie beschrijft in zijn boek The end of the world een aantal ideeën over hoe 

de menselijke beschaving ten onder zou kunnen gaan: 

• Indien er een goddelijk wezen bestaat zou dit kunnen besluiten dat de mensheid het niet 
meer waard is te leven, waarop het alle mensen zal uitroeien. 
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• De filosoof Arthur Schopenhauwer heeft eens geschreven dat onze planeet beter af zou 
zijn zonder de mensheid, want ‘menselijke slechtheid is onoplosbaar’. Wanneer iedereen 
er zo over zou denken, zou de mensheid kunnen eindigen door pessimisme. 

• Relativisme leert dat ethisch handelen betrekkelijk is. Wetten en moreel gedrag leunen 
zwaar op ethisch handelen, dus wanneer dit wegvalt zou de beschaving ten onder 
kunnen gaan aan egoïsme en chaos. 

• Utilitarisme is een stroming waarbij wordt gestreefd naar het hoogst haalbare welzijn 
van de mensheid. Wanneer hierbij wordt besloten dat iedereen een gelijke portie geluk 
toekomt, mogen er geen kinderen meer worden geboren. Want als niet iedereen het 
geluksgevoel van het hebben van kinderen kan bezitten, mag volgens deze regels 
niemand dat. 

• De deontologie, die uitgaat van absolute ethische gedragsregels, zou in extreme vorm er 
voor kunnen zorgen dat een regering of samenleving zich niet mag bemoeien met 
groepen of personen die de mensheid willen vernietigen, omdat dat een inbreuk op hun 
persoonlijke vrijheid is. 

• De afschrikkingsmacht van Mutual assured desstruction bij een nucleaaaaire 
oorlogsdreiging zou kunnen worden overschat. 

• Rechtvaardige bestraffing zou, wanneer dit tot het extreme wordt uitgevoerd, kunnen 
leiden tot escalatie, waarbij uiteindelijk na het laatste conflict het overlevende deel van 
de wereld wordt vernietigd omdat men de rest van de wereld heeft vernietigd. 

Gebeurtenissen of rampen op verscheidene terreinen veroorzaakt door de mens zouden tot 
uitsterven van de mensheid kunnen leiden of het einde van de Aarde als planeet. Hieronder 
volgt een lijst van mogelijke gebeurtenissen. 

 

Demografie 

Demografische veranderingen kunnen leiden tot uitsterven van de mensheid. Wanneer de 
hele wereld hetzelfde lage geboortecijfer als West-Duitsland zou hebben, zou volgens John 
Leslie de mensheid al rond het jaar 2400 uitsterven.  

• In verschillende rijke landen is het geboortecijfer al onder het vervangingsniveau 
gedaald. Wanneer dit voor de hele wereld zou gelden, sterft uiteindelijk de mensheid uit, 
het zogenaamde ‘zachte uitsterven’ (soft extinction). 

• Een toekomstige wereldregering zou met een eugenetische of andere 
bevolkingsbeperkende politiek de mensheid uiteindelijk kunnen laten uitsterven. 

• Het aan de macht komen van een beweging als de Beweging ter Vrijwillig Uitsterven van 
de Mensheid. 

• Massale onvruchtbaarheid door milieuvervuiling, geneesmiddelen, 
biologische veranderingen. 

• Een biologische, chemische of politieke gebeurtenis waardoor de menselijke 
voortplanting wordt bedreigd. 

 

Evolutie 

De mensheid kan al dan niet vrijwillig evolueren in een nieuwe soort, of worden vervangen 
door een andere soort. 

• Technologische singulariteit. mensheid zou kunnen evolueren in posthumanisten of 
transhumanisten, met of zonder toepassing van genetische manipulatie. Er zijn ook 
mensen die geloven dat de mensheid uiteindelijk wordt vervangen door, of opgaat in een 
kunstmatige intelligentie. Met de mogelijkheden die een bovenmenselijke intelligentie in 
theorie althans tot zijn beschikking heeft zou de planeet of zelfs het hele zonnestelsel als 
grondstof kunnen dienen voor megaschaal constructies zoals een dysonbol of een 
mathrioska brein. Volgens de Dyson-hypothese zal mogelijk zelfs de Zon zelf hieraan 
niet ontkomen en daarmee zou het hele zonnestelsel 'hergebruikt' worden als grondstof 
voor ons onvoorstelbare constructies.  
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Een Dysonbol of Dysonschil is een hypothetische megastructuur die rondom een ster 
gebouwd is. Door middel van een systeem van rond de ster draaiende satellieten, zou (bijna) 
alle energie van deze ster kunnen worden opgevangen. De eerste beschrijving van een 
dergelijke structuur is te vinden in de roman 'Star Maker' (1937) van de Britse schrijver en 
filosoof Olaf Stapledon Later was het de Engels Amerikaanse natuurkundige en wiskundige 
Freeman Dyson (1923) die de structuur verder beschreef en populariseerde door zijn artikel 
‘Search for Artificial Stellar Sources of Infrared Radiation’ uit 1960.  

 

Milieu 

Verschillende veranderingen in het milieu kunnen een bedreiging voor het voortbestaan van 
de mensheid worden: 

• Klimaatverandering 

o Opwarming van de Aarde door bijvoorbeeld mondiale 
ontbossing of milieuverontreiniging. 

o Een nieuwe ijstijd waardoor de Aarde verandert in een sneeuwbalaarde, bijvoorbeeld 
door de uitbarsting van een supervulkaan. 

• Veranderingen in de aardatmosfeer, bijvoorbeeld het verlies van de ozonlaag of een 
tekort aan zuurstof in de troposfeer. 

 
Klimaatverandering beïnvloedt extreme weersomstandigheden , zoals orkanen, 
overstromingen, droogtes en hittegolven. De zeespiegel stijgt door de smeltende gletsjers. 
Nederland versterkt de dijken om overstromingen te voorkomen. Klimaatverandering lijkt 
een onoplosbaar groot probleem. 

 

Rampen 

Wereldwijde rampen, al dan niet door toedoen van de mensheid kunnen een massale of 
volledig uitsterven tot gevolg hebben. 

• Derde Wereldoorlog,. een grote oorlog met massavernietigingswapens, zoals nucleaire 
wapens, biologische wapens of chemische wapens. 

• Pandemie, een nieuwe ziekte die zich snel op wereldwijde schaal verspreidt. Door de 
toegenomen mobiliteit van de bevolking wordt dit steeds reëler. 

• Malthusiaanse catastrofe, deze theorie voorspelt dat overbevolking van de planeet 
uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden. 

 

Wetenschap 

Wetenschappelijk onderzoek kan tot massaal of zelfs algeheel uitsterven van de mensheid 
leiden. Voorbeelden van ‘riskant’ wetenschappelijk onderzoek: 

• Nanotechnologie (zou kunnen leiden tot ecocide: de vernietiging van het ecosysteem door 
bijvoorbeeld op hol geslagen moleculaire nanorobots die zich eindeloos blijven 
vermenigvuldigen waarbij ze de aardse biosfeer als grondstof gebruiken. 

• Deeltjesfysica  (onopzettelijke vervaardiging van een kunstmatige singulariteit of andere 
gevaarlijke ongelukken). 

• Biotechnologie  (onvruchtbaarheid, onvoorziene mutaties bij mensen, dieren of planten). 
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Hoeveel mensen passen er op Aarde 
De wereld is groot en is zeker nog lang niet geheel vol gebouwd. De complete landmassa 

bedraagt circa 145 miljoen vierkante kilometer (incl. Antarctica) met daarop 7,185 miljard 

inwoners (2013). Oftewel er wonen gemiddeld 49,5 personen per vierkante kilometer (lit.1) 

oppervlak. Het land met de meeste inwoners is het stadstaatje Macau (reeds aan China 

overgedragen door Portugal). Het heeft een gemiddelde inwonertal van 19.433,4 personen per 

vierkante kilometer (lit.2,3). Wereldwijd kan het aantal inwoners dus behoorlijk worden 

opgekrikt, zodat er maximaal 2.818 miljard inwoners op kunnen. Uiteraard is dat onbegonnen 

werk en zijn er vele factoren, welke ervoor zorgen dat het onmogelijk is. Denk alleen al aan 

zuurstof, water, voeding en ziekten. Welke factoren spelen mee bij het behalen van het 

maximale inwonertal en wat zijn de redenen om aan te nemen dat het kritische niveau al bijna 

is bereikt. 

Leefbaarheid wordt voor een deel bepaald door hoeveel natuur aanwezig is, afgezet tegen de 

hoeveelheid bebouwing. De mens moet tot rust komen en dat gaat slecht indien men continu 

is omringd door beton. Natuur is daarnaast van wezenlijk belang voor een schoon klimaat. 

Zeker bomen nemen grote hoeveelheden kooldioxide op en stoten zuurstof uit. De Amazone 

in Brazilië maar ook de tropische regenwouden vormen een noodzakelijke motor voor de 

aanmaak van zuurstof. Zonder bomen kan de mens als het ware niet leven. Probleem is dat 

mensen ook hout in grote hoeveelheden verbruiken voor de aankleding van hun woning en 

als brandstof. Massale houtkap zorgt ervoor dat het groene hart van de wereld in 

sneltreinvaart wordt uitgeschakeld. Ruimte maken voor bebouwing - of ander grondgebruik 

zoals grondstofdelving - door bomen te kappen werkt dus averechts. 

Voedsel bestaat voornamelijk uit fruit, groente, vlees en vis. Om dit te verkrijgen dient een 

groot deel van het beschikbare landoppervlak te worden gebruiken voor landbouw, 

akkerbouw, teelt en veehouderij. Alle monden op de wereld moeten namelijk goed worden 

gevoed. Van alle mensen wereldwijd leven er ongeveer 2,5 miljard (35 procent) een armoedig 

bestaan, waarvan 1,4 miljard (19,5 procent) in zeer extreme armoede leven. Jaarlijks sterven 

2,6 miljoen kinderen aan ondervoeding en/ of ziekten (lit.4). Dit is uiteraard zeer schrijnend! 

Aanvullend vormt water een groot probleem. Extreme droogte - ook aan het veranderende 

klimaat te wijten - zorgt voor ernstige watertekorten. Het menselijke lichaam bestaat voor een 

groot deel uit water en kan er dus niet langdurig zonder zitten. Water is in sommige delen van 

de wereld een schaarste goed, waar veel geld voor wordt betaald. Er wordt door velen ook 

gesteld, dat het blauwe goud in de nabije toekomst de volgende wereldoorlog kan veroorzaken. 

Des te meer mensen op de Aarde aanwezig zijn, des te meer afval er wordt geproduceerd. 

Ondanks dat in de westerse wereld afval grootschalig wordt gerecycled, is dat voor een groot 

deel van de wereld nog steeds niet het geval. Scheiden van afval, hergebruik, onttrekken van 

noodzakelijke grondstoffen en het opwekken van schone energie zijn essentieel om een 

duurzame maatschappij te verkrijgen. Al het materiaal dat onder de noemer afval komt, moet 

indien mogelijk honderd  procent worden hergebruikt. Dit is ook noodzakelijk, omdat de Aarde 

uitgeput raakt. Noodzakelijke gedolven grondstoffen zijn schaars, terwijl vervangende 

materialen nog niet volop beschikbaar zijn. 

Naast energie uit afval, is het ook van belang om schone energie op te wekken. Kolencentrales 

vormen een ernstige bedreiging voor het milieu als ook de ozonlaag. De uitstoot van 

broeikasgassen neemt nog steeds toe. Ondanks verbeteringen in de westerse wereld valt dit 

te verklaren door de toenemende uitstoot in ontwikkelingslanden als ook in China. De nadruk 

moet dan ook worden gelegd op schone energie. Zonnepanelen, windmolenparken of 

vergassingsinstallaties vormen de enige manier om adequaat aan duurzame energie-

opwekking te werken. Wind en zonnestraling zijn namelijk gratis. Het vergt slechts een 

investering om afdoende mogelijkheden, daarvoor te verkrijgen. Ook kan men de regelgeving 

aanpassen, zodat bij nieuwbouw verplicht  zonnepanelen worden aangebracht. Qua 

investeringen in duurzame energie loopt Duitsland voorop, terwijl ons land vermoedelijk de 
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gestelde doelstelling voor 2020 niet behaalt. Dan moet veertien procent van alle energie 

duurzaam zijn (lit.6). Het energieverbruik is momenteel reeds problematisch en leidt tot 

uiteenlopende problemen. Wil de populatie aanzienlijk groeien, dan moeten de duurzame 

capaciteiten stevig groeien terwijl het energieverbruik naar verhouding daalt. Let wel ondanks 

dat dammen ons van duurzame energie voorzien, veroorzaakt het elders droogte en 

watertekorten. De methode van energiewinning heeft in zekere zin altijd gevolgen. 

De geschiedenis leert dat de wereld van tijd tot tijd wordt overspoeld met ingrijpende ziekten. 

Denk aan de zwarte dood (1346-1351), waaraan circa 75 tot 100 miljoen mensen wereldwijd 

zijn gestorven. Meer recent gaat het om SARS of juist het Ebolavirus. In 2013-2014 vond er 

een ernstige Ebola-uitbraak in Afrika plaats, waarna ook elders op de wereld gevallen zijn 

geïdentificeerd. Dergelijke ziekten hebben de mogelijkheid om exponentieel om zich heen te 

grijpen, waardoor potentieel vele miljoenen de dood kunnen vinden. Naarmate het aantal 

mensen groeit neemt de kans op uitbraak van ernstige ziekten ook toe. Het kan aanleiding 

zijn voor een enorme correctie (tientallen  procenten) op de bestaande populatie van de Aarde. 

Er zijn uiteenlopende redenen om aan te nemen dat de Aarde reeds tegen zijn grenzen aanzit. 

Het klimaat verandert, waardoor het waterniveau stijgt. Neemt het aantal inwoners per land 

toe dan neemt ook de kans op oorlogen toe. Bovendien geven afval, voedsel, water, energie, 

grondstoffen, ziekten in toenemende mate ernstige problemen, waardoor een groot deel van 

de populatie lijdt. Veel mensen leven in armoede, hebben slechte voeding en weinig schoon 

water. Het kan aanleiding zijn voor nieuwe onbekende ziekten, waardoor snel veel slachtoffers 

kunnen vallen. De huidige omstandigheid in de wereld geeft aan dat de Aarde overvol is. De 

denkbeeldige kritische grens is voor veel facetten van het leven binnen onze maatschappij 

bereikt. Wil de populatie werkelijk verder groeien, dan dienen voorgaande problemen 

structureel wereldwijd te worden aangepakt. Komt dat niet spoedig van de grond, dan kan de 

groei binnen enkele decennia stoppen of juist achteruitgaan. Bron: 

mensensamenleving.infonu.nl.. 

 

IJstijden 
IJstijden zijn perioden in het verleden waarin het klimaat veel kouder is dan nu. Vooral de 

laatste tweeënhalf miljoen jaar treden ze regelmatig op.  IJstijden (ook: glacialen) wisselen met 

warmere perioden (interglacialen). Die laatste tweeënhalf miljoen van de aardgeschiedenis 

staat bekend als het ijstijdvak of het Kwartair, in het Kwartair zijn dus meerdere ijstijden 

geweest. De glacialen zijn vaak langer dan de interglacialen, dus een koud klimaat is eigenlijk 

gewoner dan het huidige warme klimaat. 

Tijdens de ijstijden breiden de gletsjers zich sterk uit, en vormen grote ijskappen in het hoge 

noorden. De ijskap van Groenland is slechts een mager restant daarvan. In het koudste deel 

van de laatste IJstijd was het Amerikaanse continent tot aan de grote meren met ijs bedekt, 

en in Europa kwam het ijs tot in Denemarken en Noord Duitsland. In de twee ijstijden 

daarvoor kwam het ijs ook in Nederland: de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe zijn de 

eindmorenes van de ijskap.  

IJstijden hadden niet alleen in het noorden grote invloed. Over de hele wereld veranderde het 

klimaat. In Azie staken stofstormen op die voor de afzetting van loess (woestijnstof) in China 

zorgden. In de Amerikaanse woestijn ontstonden grote meren. De tropische regenwouden 

waren veel kleiner en overal waren de gletsjers groter. Doordat er veel water in de ijskappen 

zat, was de zeespiegel tientallen meters lager. Hierdoor vielen veel ondiepe zeeen, zoals de 

Noordzee, droog. Op die manier ontstonden routes waarlangs mens en dier zich konden 

verplaatsen, zoals de voorouders van de Amerikaanse indianen, die via de Bering straat vanuit 

Azie Amerika binnen trokken. 
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Voor het Kwartair zijn er nog meer ijstijdvakken geweest. Mogelijk is zo'n zeshonderd miljoen 

jaar geleden er zelfs een periode is geweest waarin de hele aarde met ijs bedekt was (de 

'Snowball Earth' theorie). 

 

 

IJswig polygonen in de toendra in Canada 

 

 

Giganten uit de ijstijd  
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Bij felle winterkou in arctische gebieden kunnen krimpscheuren in de bodem ontstaan. 

Sporen van die krimpscheuren worden in Nederland ook in de bodem aangetroffen. De 

scheuren vormen aan het oppervlak een veelhoekig netwerk. In de winter kan er in de 

openstaande scheur een laagje ijs worden afgezet. In de zomer dooit het ijs niet weg als de 

gemiddelde jaartemperatuur beneden de nul graden is. Als het proces van scheuren en 

ijsafzetting  jaar op jaar gebeurt, ontstaat een verticale ijslaag in de bodem, een ijswig. Als het 

klimaat warmer wordt smelt het ijs, maar de structuur blijft in de bodem zichtbaar. In grote 

delen van Europa zijn dergelijke fossiele ijswiggen te vinden in lagen die in de ijstijd zijn afgezet 

door rivieren of door de wind. Ze laten zien hoe koud het klimaat was. Voor de vorming van 

ijswiggen moet de temperatuur gemiddeld over het hele jaar vier graden onder nul liggen. 

Het ijstijd-klimaat is nog steeds een van de grootste raadsels van het klimaat-onderzoek. Bij 

onderzoek aan ijskernen uit de Groenlandse ijskap bleek 15 jaar geleden dat het klimaat zeer 

sterk kon wisselen. In zeer korte tijd - een mensenleeftijd of nog korter - kon het van ijzige 

koude omslaan in een klimaat dat niet veel kouder was dan het huidige, om dan vervolgens 

weer af te zakken naar ijzige koude. Ook het einde van de ijstijd is zo snel gegaan, alleen bleef 

het toen warm, nu al zo’n tienduizend jaar heeft zich geen terugval naar koude voorgedaan. 

 

Zolang we de veranderingen in het klimaat tijdens de ijstijden niet goed begrijpen, missen we 

een belangrijk deel van de kennis die we nodig hebben om het klimaat in de toekomst te 

begrijpen. Mensen hebben een zeer sterke invloed op het klimaat op allerlei manieren - door 

luchtverontreiniging (broeikaseffect), door veranderingen aan het landoppervlak (landbouw, 

stadsuitbreiding). Maar zolang we niet weten wat er achter de klimaatveranderingen in het 

verleden zat, blijft het moeilijk om klimaatverandering in de toekomst te voorspellen. 

 

 

Europese ijskappen tijdens de laatste ijstijd, ongeveer twintigduizend jaar geleden. 

(Weichselien) 

 

Naar de oorzaken van ijstijden blijft het gissen. De belangrijkste theorie is de Milankovich 

theorie. Volgens deze theorie zorgen schommelingen in de stand van de aardas, en periodieke 
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veranderingen in de baan van de aarde voor kleine verschillen in de hoeveelheid zonlicht op 

aarde. Maar dat is op zichzelf niet genoeg. De ligging van de continenten - vooral op het 

noordelijk halfrond, dichtbij de polen - is ook belangrijk. Dat kan zorgen voor grote 

besneeuwde oppervlakken die weer zonlicht terug kaatsen. Er zijn veel verschillende, 

ingewikkelde terugkoppelingen in het klimaatsysteem waar we nog  weinig van weten.  

Volgens de Milankovich theorie zijn er drie belangrijke cycli die de ijstijden bepalen:  

  

- De baan van de aarde rond de zon is niet precies een cirkel, maar een ellips. 

De eccentriciteit (langgerektheid) van de ellips verandert regelmatig, er zitten 

cycli in de eccentriciteit van ongeveer honderdduizend en vierhonderdduizend 

jaar. Deze cyclus heeft invloed op de afstand aarde-zon.    

- De stand van de aardas ten opzichte van het baanvlak schommelt ook   

regelmatig, tussen een hoek van 22o en 24.5o, met een periode van ongeveer 

veertigduizend jaar. Deze cyclus heeft invloed op de hoek waaronder de 

zonnestralen de aarde raken op het noordelijk en zuidelijk halfrond.  

- Ook de stand van de aardas in de ruimte vertoont een schommeling: de 

precessiecyclus. Je kunt dit vergelijken met de schommelingen in de draaias 

van een tol. Er zit een cyclus van ongeveer twintigduizend jaar in. Deze cyclus 

bepaalt op welk tijdstip in het jaar de aarde het dichtst bij de zon staat. 

 
Van de laatste ijstijd is veel in detail bekend. Het was geen uniform koude periode: er waren 
afwisselend warme en koude intervallen, de warme heten 'interstadialen' en de koude 
'stadialen'. Sinds kort is ontdekt dat die stadialen en interstadialen elkaar snel afwisselden - 
met een ritme van zo'n vijftienhonderd jaar. Bovendien kon vooral de opwarming zeer snel 
gaan, binnen enkele tientallen jaren, of nog korter. De terugkeer naar een koud stadiaal ging 
weer langzamer, er zit een soort  zaagtandbeweging in het klimaat.  
 
Veel hierover is bekend geworden uit boringen in het ijs van Groenland en Antarcica. Vooral 

de ijskap op Antarctica bevat informatie over verschillende ijstijden. De verhouding van 

zuurstof isotopen in het ijs is een maat voor de temperatuur. Door die isotopenverhouding te 

meten, kan de temperatuur op de ijskap geschat worden. 

In de Nederlandse bodem zijn de sporen van de snelle opwarming aan het begin van de 

interstadialen ook te vinden (links).  Op deze foto is een dooimeer afzetting te zien, ontstaan 

doordat het ijs in een permanent bevroren bodem met ijswiggen ontdooide. Deze foto is 

genomen bij de bouw van viaduct 'Noorkeveld' over de A1 bij Hengelo.  

Naar de oorzaak van die zaagtandbeweging is veel onderzoek gedaan, vooral door te kijken 

naar boorkernen uit diepzee sedimenten in de Atlantische oceaan. Daaruit komt een 

merkwaardig beeld naar voren: opwarming kan de aanzet zijn voor nieuwe koude. 

 

In het klimaat zoals we dat nu kennen transporteert de warme golfstroom warm en zout water 

uit de tropen naar het hoge noorden. Daar koelt het af en dit  zware zoute water zinkt naar 

de bodem van de oceaan (rechts). Vervolgens stroomt het over de bodem weer terug naar het 

zuiden. Deze oceanische warmtepomp (thermo-haliene circulatie) is niet stabiel.  Tijdens de 

ijstijd is de circulatie verschillende gestopt en vervolgens weer gestart. 

 

Hoe komt het dat de warmtepomp kan afslaan, wie draait er aan de  knop? Dat is het ijs zelf. 

Als het noordelijk halfrond opwarmt in de ijstijd, gaan de ijskappen smelten. Dat levert enorme 

hoeveelheden koud, zoet water op, dat een lager soortelijk gewicht heeft dan zout zeewater.  Er 

komt als het ware een 'deksel' van koud, licht water op de noordelijke oceaan te liggen, dat 

het zoute, warme water uit het zuiden tegenhoudt. Bovendien bevriest het makkelijker 

waardoor meer zee-ijs gevormd wordt. Kortom, de warmtepomp stopt, de noordelijke zeen 

worden kouder en de gletsjers kunnen daardoor weer groeien. Op deze manier werd een snelle 
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opwarming steeds weer gevolgd door langzamerhand terugkerende kou. Totdat een langere, 

meer stabiele opwarming aan het eind van de ijstijd de oceaan-warmtepomp voor langere tijd 

aanzette. 

 

Tot voor kort was niet bekend dat het klimaat op aarde zo ontzettend instabiel kon zijn, we 

weten dit nog maar zo'n vijftien jaar. We zijn gewend aan een relatief stabiel klimaat; in 

historische tijden hebben zich niet zo grote schommelingen voorgedaan als in de ijstijd. Maar 

eigenlijk is instabiliteit normaal. De ijstijden met hun instabiele klimaat hebben de laatste 

paar miljoen jaar de overhand gehad, interglacialen met een stabiel klimaat zoals we die nu 

kennen duurden relatief kort. 

Nederland is tijdens zeker twee ijstijden gedeeltelijk met ijs bedekt geweest. Dat heeft grote 

gevolgen gehad voor het landschap. Vooral van de voorlaatste ijstijd (het Saalien) is nog veel 

te terug te vinden in het reliëf van Nederland. Het ijs van de Scandinavische ijskap lag toen 

tot aan de lijn Nijmegen-Amsterdam’ 

 

In die tijd zijn de heuvelruggen in midden en oost Nederland ontstaan (Utrechtse heuvelrug, 

Veluwe, heuvelruggen in Salland en Twente). Ze zijn omhooggedrukt door het ijs. Door de 

druk van het gletsjerijs werden de grondlagen onder de gletsjers opzij gedrukt en over elkaar 

heen geschoven. Waar de grond weggedrukt werd ontstonden diepe bekkens. 

Smeltwaterstromen zetten zand en grind af langs de rand van het ijs. In het noorden van 

Nederland werd keileem afgezet onder het ijs, een mengsel van klei, zand en stenen. De grote 

zwerfstenen in Nederland zijn vaak door het ijs aangevoerd.  

 

 

 

Tijdens de laatste ijstijd kwam het landijs niet verder dan Denemarken en Noord Duitsland. 

Wel was het klimaat in de stadialen erg koud, het grootste deel van de laatste ijstijd groeiden 
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er geen bomen in Nederland. In de extreem koude periode van 21000 tot 18000 jaar geleden 

was er poolwoestijn waarin de wind vrij spel had. We vinden veel windafzettingen uit die tijd, 

dat op veel plaatsen als een deken van een paar meter dik over oudere afzettingen heen ligt 

(dekzand). 

Leefden er ook mensen tijdens de ijstijd in Europa? Jazeker. Ongeveer in het midden van de 

laatste ijstijd heeft zich zelfs een belangrijke verandering van de menselijke cultuur 

voorgedaan. Toen verscheen de moderne mens in Europa, en verdween de Neanderthaler. Uit 

die periode stammen ook de oudst bekende kunstuitingen: grotschilderingen en ivoren 

beeldjes. 

 

In grote delen van Europa was er tijdens de ijstijd genoeg te eten voor een goede jager. Er 

waren op de steppe-toendra grote kudden dieren: paarden, bisons, en ook echt groot wild: 

mammoeten. 

 

Het is nauwelijks voor te stellen wat de invloed van de snelle klimaatveranderingen op de 

mensen geweest kan zijn. Het klimaat kon in een mensenleeftijd volledig veranderen, van ijzige 

kou naar relatief warm, bijna zoals nu. Over de invloed van die klimaatveranderingen op de 

mensen weten we weinig. Enkele jaren geleden is er een onderzoeksproject gestart waarin 

archeologen met landschaps- en klimaatdeskundigen hebben samengewerkt om de invloed 

van de klimaatveranderingen op de mens te onderzoeken. De eerste publicaties zijn dit jaar 

in de wetenschappelijke pers verschenen.  
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Tekeningen in de grot van Chauvet 

 

Moeten we blij zijn met het broeikaseffect, omdat we dan die barre ijstijden niet meer 

terugkrijgen?  Als de Milankovich theorie klopt, kun je uitrekenen hoe lang het duurt wanneer 

de volgende ijstijd komt: het duurt nog ongeveer zestigduizend jaar. Voorlopig hoeven we ons 

dus geen zorgen te maken, en is het niet nodig om de aarde alvast warm te stoken. 

 Bovendien blijkt dat we een hele grote invloed aan het uitoefenen zijn op de samenstelling 

van de atmosfeer, een invloed die zijn weerga niet kent in de geologiche geschiedenis. In de 

laatste vierhonderdduizend jaar varieerde het koolzuur gehalte van de atmosfeer tussen 

honderdnegentig en tweehonderdtachtig ppm, afhankelijk van het ijstijd klimaat, een variatie 

dus van zo'n negentig ppm. Door menselijk toedoen is het koolzuurgehalte van de atmosfeer 

inmiddels gestegen tot driehonderdzeventig ppm, negentig ppm meer dan de maximale waarde 

van de laatste vierhonderdduizend jaar.  

We weten eigenlijk nog veel te weinig van het klimaat af om op zo'n onverantwoorde manier 

ermee te rommelen. En de ijstijden laten zien, dat er veel onverwachte schakelaars inzitten 

die plotseling omgezet kunnen worden, met onverwachte - en snelle - effecten. Wat eerst een 

geleidelijke verandering kan lijken, kan plotseling een rampzalige snelheid aannemen, die 

onze maatschappij niet kan bijbenen. Geen belegger zou zo'n risico op de beurs durven 

nemen. 

 

Het is zelfs mogelijk dat we door het broeikaseffect eerst nog een koude periode gaan beleven, 

door het effect van smeltend ijs op de oceanische warmtepomp zoals hierboven beschreven is. 

Snel afsmelten van de Groenlandse ijskap zou de warme golfstroom kunnen stoppen. De 

allerlaatste ijstijd misschien wel, voor de definitieve opwarming - naar een onleefbare planeet?  

Snowball Earth' is het ene uiterste waarin het klimaat van onze planeet kan verkeren. Onze 

zusterplaneet Venus is een voorbeeld van het andere uiterste - een extreem broeikaseffect, 

met een atmosfeer die voor zesennegentig procent uit koolzuurgas bestaat en een oppervlakte 

temperatuur van vierhonderdtweeëntachtig graden Celcius. Misschien toch maar liever de 
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kou van een ijstijd - de mens heeft bewezen dat tenminste te kunnen overleven. Bron: 

geo.vu.nl. 

 

 

 

Wereldbevolking 
De wereldbevolking is het totaal aantal levende mensen op aarde. De Verenigde Naties (VN) 
schatten dat de mondiale populatie in april 2019 de 7,7 miljard haalde, met een jaarlijkse 
toename van 83 miljoen, zo'n 1,1 procent. Elke dag komen er ongeveer 227.000 mensen bij. 
Daarmee is de groei wat afgenomen ten opzichte van 2007, toen deze rond de 1,24 procent 
lag. De piek van de bevolkingsgroet lag tussen 1965 en 1970 toen deze 2,05 procent was. 

Zo'n zestig procent van de huidige wereldbevolking leeft in Azië, waarbij China met 1,4 miljard 
(19 procent) en India met 1,3 miljard (18 procent) verreweg de grootste bevolking 
hebben. Nigeria is van de grotere landen het land met de snelst groeiende bevolking, 
terwijl Afrika het snelst groeiende continent is. De verwachting is dat de helft van de groei 
tussen 2017 en 2050 afkomstig is van slechts negen landen: India, Nigeria, Congo, Pakistan, 
Ethiopië, Tanzania, de Verenigde Staten, Uganda en Indonesié. 

Wereldwijd is er een afname van het vruchtbaarheidscijfer, met uitzondering van Europa. 
Tussen 2010 en 2015 lag dit in 83 landen onder de 2,1 die nodig is voor een stabiel 
bevolkingsaantal. Deze denataliteit kan leiden tot bevolkingsdaling en in combinatie met de 
stijgende levensverwachting ook vergrijzing en ontgroening. Migratie compenseert dit ten 
dele, maar niet volledig. De netto-migratie naar landen met een hoger inkomen daalde in de 
periode 2010-2015 naar 3,2 miljoen per jaar van een piek in de periode 2005-10 van 4,5 
miljoen per jaar. 

De historische wereldbevolking is slechts een schatting waarbij de aantallen sterk kunnen 
variëren bij verschillende auteurs en overeenkomsten veelal het gevolg zijn van het overnemen 
van aannames van anderen en cirkelredeneringen tussen groei en aantallen. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de groei van de wereldbevolking per werelddeel in 
de loop der eeuwen. Zoals verderop uiteen wordt gezet, zijn de cijfers van voor 1800 voor 
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Europa slechts een zeer grove benadering en voor de rest van de wereld geldt dat zelfs voor de 
aantallen van voor 1900.  

 

Bevolkingsontwikkeling in grootste regio's (miljoenen)  

Regio 1750 1800 1850 1900 1950 1999 2050 2150 

Wereld  791 978 1262 1650 2521 5978 8909 9746 

Azië  502 635 809 947 1402 3634 5268 5561 

Afrika 106 107 111 133 221 767 1766 2308 

Europa  163 203 276 408 547 729 628 517 

Latijns Amerika en het Caribisch gebied  16 24 38 74 167 511 809 912 

Noord Amerika 2 7 26 82 172 307 392 398 

Oceanië 2 2 2 6 13 30 46 51 

Bevolkingsontwikkeling in grootste regio's ( procent) 

Regio 1750 1800 1850 1900 1950 1999 2050 2150 

Azië  63,5 64,9 64,1 57,4 55,6 60,8 59,1 57,1 

Afrika 13,4 10,9 8,8 8,1 8,8 12,8 19,8 23,7 

Europa 20,6 20,8 21,9 24,7 21,7 12,2 7,0 5,3 

Latijns Amerika en het Caribisch gebied  2,0 2,5 3,0 4,5 6,6 8,5 9,1 9,4 

Noord Amerika 0,3 0,7 2,1 5,0 6,8 5,1 4,4 4,1 
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Oceanië 0,3 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

China heeft het grootste aantal inwoners van de hele wereld. De verwachting is dat India in 
2024 China zal inhalen. 

De bevolkingsdichtheid is het hoogste in  Monaco. Daar is de bevolkingsdichtheid 16.398 per 
km². Mongolië heeft met 1,9 per km² de laagste bevolkingsdichtheid, tenminste 
als Groenland niet als een onafhankelijke staat wordt beschouwd. Daar is de 
bevolkingsdichtheid namelijk zelfs minder dan 0,026/km².  

 

Zeventiende eeuw 

Voor 1650 beschikte Willcox over gegevens van  Giovanni Batista Riccioli en Gregory 
King. Willcox was onder de indruk van de overeenstemming van de schattingen van beide voor 
Europa, maar volgens Kuczynski was dit toeval, aangezien hun nationale schattingen ver 
uiteen lagen. Naast Riccioli en King noemde Willcox ook William Petty, Isaac Vossius en 
William Nicholls, maar wees deze af als onbelangrijk.  

 

 

Schattingen voor de wereldbevolking in 1650 (miljoenen) 

Bron Europa Azië Afrika Amerika Oceanië Wereld 

Riccioli (1661)  100 500 100 200 100 1000 

King  (1696)  100 340 95 65 100 700 

Wilcox  (1931) 100 250 100 13 2 465 

Wilcox  (1940) 100 260 100 8 2 470 

Carr Saunders (1936) 100 330 100 13 2 545 

 

Willcox stelde dat hij zich daarna baseerde op Riccioli omdat die zich volgens hem weer 
baseerde op de volgens Willcox betrouwbare Giovanni Bolero. De aantallen van Willcox lagen 
echter alleen dicht bij die van Riccioli in het geval van Europa en Afrika. 

Dat Willcox en Carr-Saunders voor Afrika de aantallen van Riccioli aanhielden, was 
opmerkelijk. Net als voor Amerika en Australië waren de bevolkingsaantallen voor Afrika tot 
in de negentiende eeuw een grote onbekende en varieerden tot ver in de twintigste eeuw nog 
in geruime mate. Nadat bleek dat de eerste twee continenten aanmerkelijk minder mensen 
huisvesten, brachten Willcox en Carr-Saunders de aantallen daarvoor sterk terug. Ondanks 
de onzekerheid over Afrika hielden zij naar de trivialiteitswet van Parkinson vast aan de oude 
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aantallen. Een van de argumenten daarvoor was voor Willcox de overeenstemming tussen 
Riccioli en King. De schattingen van Dieterici op basis van bevolkingsdichtheid van rond de 
tweehonderd miljoen wees Willcox af. De sterke bevolkingsgroei in Afrika was volgens hem 
van recente tijden, voor die tijd zou de bevolking min of meer constant zijn gebleven. Carr-
Saunders verlaagde de cijfers enigszins om rekening te houden met de effecten van de trans-
Atlantische en Arabische slavenhandel. 

In 1915 had Willcox zelf al gesteld: 

As a rule with only minor exceptions, wherever Europe has gone with its outflowing 
currents of population, its governmental institutions or its influence, there the population, 
both European and native, has felt the influence as a stimulus and has increased 
marvelously.  

Dit lijkt hij echter alleen toe te passen op Azië, want in hetzelfde werk zag hij de bevolking 
voor Afrika juist teruglopen tussen 1882 en 1914 van tweehonderdzes miljoen naar 
honderdzesendertig miljoen. Enerzijds zou dit een bijstelling zijn van eerdere slechte 
schattingen, maar anderzijds zou er een daadwerkelijke daling zijn geweest door 
hongersnood en strijd als de mahdistische opstand waarbij zo'n zes miljoen mensen om 
zouden zijn gekomen. Ook de slavenhandel droeg bij aan de bevolkingsdaling, maar het 
zou vooral de heksenjacht zijn, waarbij hij Mary Kingsley citeerde.  

De slavenhandel zou volgens Caldwell en Schindlmayr geen afname van de bevolking tot 
gevolg hebben gehad. Er zou zelfs al zo'n vijfhonderd jaar sprake zijn geweest van 
bevolkingsgroei in sub-Sahara-Afrika, deels onder Europese invloed op de landbouw. De 
Columbiaanse uitwisseling bracht onder meer maïs, cassave en de zoete aardappel naar 
Afrika waarmee het mogelijk werd om moeilijke bosgebieden te bebouwen waar eerder 
alleen jager-verzamelaars konden wonen. Zo werd ook daar de neolitische 
revolutie doorgevoerd. Ook zou het bevolkingsaantal zich al dicht tegen een langzaam 
stijgend bestaansplafond hebben bevonden, zonder uitzicht op een boserupiaanse 
doorbraak. Daarmee zou het verlies van als slaven weggevoerde mensen het voor anderen 
mogelijk hebben gemaakt om te overleven. Verder was door een combinatie van 
polygynie, weduwevererving en hertrouwen alleen het aantal vrouwen van belang voor de 
bevolkingsgroei en was slechts een derde van de weggevoerde mensen vrouw. Volgens 
Caldwell en Schindlmayr lag het bevolkingsaantal in Afrika in 1650 dan ook aanmerkelijk 
lager dan in 1900, waarbij de sterkste groei had plaatsgevonden in de negentiende eeuw. 
Caldwell kwam eerder in 1985 tot een schatting van zevenenveertig miljoen in 
1500. Mogelijk lag dit echter nog lager. 

 

Schattingen voor Afrika 1650-1900 (miljoenen) 

Bron 1650 1750 1800 1850 1900 

Wilcox (1931) 100 100 100 100 141 

Carr-Saunders (1936) 100 95 90 95 120 

Wilcox (1940) 100 100 100 100 141 

Durand (1967)  106 107 111 133 
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Voor China baseerde Willcox zich op de Atlas van Martino Martini en kwam daar op 
zeventig miljoen, een getal dat ook Botero noemde in Relazioni Universali. Botero stelde 

dat dit getal direct afkomstig was van de Chinezen zelf, maar het zou een zeer hoge groei 
betekenen, waarop Willcox het in 1940 aanpaste naar  honderddertien miljoen en 
stelde Perhaps all Chinese reports should be rejected. Zo raakten zijn Chinese cijfers 

gebaseerd op schattingen van groeitempo en niet meer op contemporaine teksten. Dit gold 
ook voor Japan, waar Willcox gemiddeldes nam voor 1750 en voor 1650 drieëntwintig 
miljoen berekende, uitgaande van het hoge groeitempo dat  Garret Droppers aannam voor 
die periode. Voor India baseerde Willcox zich op William Harrison Moreland die in 1920 
uitging van honderd miljoen voor 1605, wat Willcox te hoog vond voor dat jaar, maar 
aannemelijk voor 1650. 

Er van uitgaande dat deze drie landen driekwart van de bevolking van Azië bevatten, 
kwam Carr-Saunders met een aantal aanpassingen op Willcox op zijn aantal voor het 
gehele continent. 

 

Achttiende eeuw 

Voor de achttiende eeuw was Johann Peter Süsmilch van groot belang voor Willcox, met 
daarnaast Nicolaas Struyck. Süßmilch publiceerde in 1741 Die Göttliche Ordnung waarin 

hij demografische patronen aanvoerde als godsbewijs. Hij gebruikte de aantallen van 
Riccioli, Petty, Vossius, Nicholls en Struyck en vulde deze aan met eigen schattingen. Zo 
kwam hij op 1080 miljoen inwoners in zijn tijd – bijna vijftig procent meer dan de huidige 
consensus – waarvan zeshonderdvijftig miljoen in Azië, honderdvijftig miljoen in Afrika en 
Amerika en honderddertig miljoen in Europa. 

 

Negentiende eeuw 

Carl Friedrich Dieterici schatte de wereldbevolking in 1859 op 1300 miljoen. Dieterici was 
directeur van het Königlich Preussisches Statistisches Bureau  en zijn werk vormde de 
basis voor Ernst Behm, Hermann Wagner en Alexander Supan. 

Supan verfijnde zijn schattingen tussen 1866 en 1870 in het Geographisches Jahrbuch. 

Tussen 1872 en 1882 werden zeven nieuwe schattingen gedaan in supplementen 'Die 
Bevölkerung der Erde' in Petermanss Geographische Miiteilungen, het belangrijkste 
vakblad voor de geografie. Die van Wagner uit 1874 beschouwde Willcox als een goed 
startpunt.. 

 

Recentere schattingen 

De tweede helft van de twintigste eeuw zag een hernieuwde reeks van publicaties met in 
1962 Carlo M. Cipolla. Naast schattingen tot 1650 die niet veel afweken van Willcox, 
volgden een aantal schattingen die verder terug gingen in de tijd, beginnend met Colin 
Clark in 1967. In 1960 had  Edward Deevey zelfs een schatting gemaakt van 1.000.000 
jaar geleden, waarvan hij dacht dat er honderdvijfentwintigduizend mensen waren. Die 
getallen waren echter speculatief en Deevey zei er later over: 

My own treatment of this, published some years ago in Scientific American (Deevey, 
1960) was not very professional 

Een van de problemen daarbij was dat Deevey uitging van een toenemende groei, 
waarvan hij later aangaf : 

If one is prepared to assume that over long times and wide areas during the 
Pleistocene human populations were in some sort of equilibrium, and Dr. Birdsell 
makes this point seem defensible. 
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Naast Deevey is Ansley Coale een van de meest geciteerde auteurs. Coale accepteerde de 
gegevens van Deevey grotendeels en stelde dat de jaarlijkse groei daarmee de eerste miljoen 
jaar op 0,0015 procent lag en op 0,036 procent vanaf de neolithische revolutie tot het begin 
van de jaartelling. 

Sindsdien is er consensus dat de groei ten tijde van de  jager-verzamelaars beperkt was.  

In 1977 ging ook Durand overstag en kwam met schattingen van voor 1750, zich daarbij 
vooral op het werk van anderen baserend. Zijn aantallen lagen vooral door een hogere 
inschatting voor India aan de hoge kant. Colin McEvedy en Richard Jones gingen in 1978 tot 
10.000 v.Chr. terug. Daarbij volgden ze grotendeels Clark, alleen bij 1 n.Chr. zaten zij zo’n 
vijfentwintig procent lager omdat dit beter aan zou sluiten bij de verwachte groeicijfers en 
omdat zij vooral voor India een lagere schatting hadden.  

Jean-Noël Biraben baseerde zich in 1979 vooral op Durand, maar was meer geïnteresseerd 
plotselinge groeispurten dan in absolute aantallen.  

Angus Maddison baseerde zich in 2001 vooral op McEvedy en Jones, afgezien van de lage 
schatting voor 1 n.Chr. en voor na 1500, waar hij recentere gegevens gebruikte.  

 

Schattingen voor de wereldbevolking 0-1500 (miljoenen) 

Bron 0 1000 1500 

Clark (1967) 226 280 428 

Durand (1977) 297 310 484 

Mc Evedy en Jones (1978) 169 265 424 

Biraben (1979) 252 253 461 

Maddison  (2001) 231 268 438 

 

Opvallend bij Durand, McEvedy en Jones en Maddison is dat hun schattingen voor Afrika in 
1500 rond de vijftig miljoen liggen en daarmee aanmerkelijk lager dan de tot dan heersende 
consensus. Biraben zag in tegenstelling tot de anderen wel een dip als gevolg van de 
slavenhandel. 

Rond 1800 woonden er een miljard mensen op de wereld. In 1927 waren dat er twee miljard. 
Eind jaren 1950 groeide de wereldbevolking tot drie miljard personen. Op 11 juli 1987 werd 
het Kroatische jongetje Matei Gaspar symbolisch uitgeroepen tot vijf miljardste wereldburger. 

Op 19 juli 1999 werd volgens de Verenigde Naties de zes miljardste mens geboren. Een jongen 
uit Sarajevo  kreeg de eer. Dit was uiteraard een symbolische keuze, omdat het niet was na 
te gaan wie daadwerkelijk de zes miljardste wereldburger werd. De VN koos voor Sarajevo om 
te tonen dat de regio zich herstelde. Op 31 oktober 2011, iets meer dan 12 jaar later, werd de 
zeven miljardste mens geboren. 
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De VN hanteert een scenario met betrekking tot bevolkingsgroei. In dat scenario, de constant-
fertility variant, wordt uitgegaan van een voortzetting van het huidige, hoge, geboortecijfer. In 

dat scenario zal de wereldbevolking in 2050 de twaalf miljard benaderen. De VN gaat echter 
uit van een toename tot negen miljard mensen. 

De belangrijkste conclusie van het nieuwe VN-rapport is dan ook dat het sterftecijfer, 
wereldwijd, lager uitvalt. Dat heeft niet alleen effect op de totale omvang van de 
wereldbevolking, maar ook op de leeftijdssamenstelling. De helft van de bevolkingsgroei 
tussen 2005 en 2050 wordt gevormd door de leeftijdsgroep van zestig jaar en ouder. 
Vergrijzing is een reëel begrip in de gehele westerse wereld. Het aantal mensen boven de zestig 
jaar verdubbelt er van tweehonderdvijfenveertig miljoen in 2005 tot vierhonderdzes miljoen in 
2050, terwijl de leeftijdscategorie onder zestig jaar in de westerse wereld juist zal afnemen, 
van negenhonderdeenenzeventig miljoen in 2005 tot achthonderdnegenendertig miljoen in 
2050. Sterker nog, de gehele bevolking van de westerse wereld zou in dezelfde periode dalen, 
als het immigratiecijfer niet zo hoog zou zijn. 

De wereldbevolking is tussen 1950 en 2000 met iets meer dan honderddrieënveertig procent 
toegenomen; van 2,515 naar ongeveer 6,121 miljard mensen in totaal. Deze groei was per 
bevolkingsgebied als volgt verdeeld:  

 

Jaar Afrika Lat. Amerika Noord-Amerika Verre Oosten1 Zuid-Azië2 Europa Oceanië USSR3 

1950 224 165 166 671 704 392 13 180 

1960 280 217 199 791 877 425 16 214 

1970 361 283 227 986 1116 459 19 242 

1980 479 361 252 1176 1408 485 23 265 

1985 555 405 264 1250 1568 492 25 279 

1990 645 451 275 1324 1734 499 26 292 

2000 872 546 297 1475 2074 512 30 315 

1China, Japan, Korea 
2India, Pakistan, Bangladesh, Zuidoost-Azië 
3Tegenwoordig GOS (minus Baltische landen) 

  

Uitgaande van een mogelijke groei tot twaalf miljard mensen in 2050 (een verdubbeling elke 
vijftig jaar), zou dit in theorie betekenen dat over zevenhonderdvijftig jaar de wereldbevolking 
is gegroeid tot bijna tweehonderdduizend miljard (of 200 biljoen) mensen. Verdeeld over het 
totale aardoppervlak (144,5 miljoen km², inclusief woestijnen, oerwouden, poolgebieden, etc.), 
zou dit betekenen dat elke wereldbewoner in het jaar 2750 zo'n 0,73 m² ter beschikking heeft. 
Dit komt neer op een bevolkingsdichtheid van zo'n 1,38 miljoen inwoners/km². Ter vergelijk, 
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dat is meer dan honderdvijfendertig keer zo dichtbevolkt als New York in 2008 en meer dan 
vijfenvijftig keer als Calcutta, een van de dichtstbevolkte steden ter wereld. 

Indien men uitgaat van de door de VN gehanteerde prognose dat de wereldbevolking in 2050 
zo'n negen miljard mensen groot zou zijn en men deze extrapoleert (elke 50 jaar 1½ maal 
zoveel mensen), dan zal de mens pas minder dan één vierkante meter per persoon hebben 
tegen het einde van de drieëndertigste eeuw. De VN verwacht echter dat de wereldbevolking 
rond 2200 zal ophouden te groeien, als deze iets hoger dan tien miljard is. Als we elke 
wereldburger één vierkante meter toekennen past de gehele wereldbevolking binnen de 
grenzen van de provincies Gelderland en Limburg. 

Taal 

Engels is de belangrijkste taal in het internationale diplomatieke en handelsverkeer, alsmede 
in de wetenschap en de meeste andere domeinen, waar ze gebruikt wordt als lingua franca. 

Naast het Engels zijn ook het Mandarijn, het Frans, het Russisch, het Spaans en 
het Arabisch de officiële talen van de Verenigde Naties en haar organen. 

Hindi en Urdu (die samen gaan onder de overkoepelende term Hindoestani), en het 
Bengaals zijn qua aantallen twee van de grootste talen ter wereld. Het gebruik van deze talen 
beperkt zich echter voornamelijk tot het Indisch Subcontinent, net zoals het  Japans zich tot 
Japan beperkt, en daarom worden zij over het algemeen niet als wereldwijde lingua franca 
aangemerkt. 

De meest gesproken talen ter wereld waren in 2009:  

 

Taal 
Sprekers 

in miljoenen 
(moedertaal) 

Sprekers 
in miljoenen 
(tweede taal) 

Aantal landen 
waar een taal 

gesproken wordt 
(Inclusief immigranten) 

Chinees  
 

1213 
845 

 
178 

31 
20 

Spaans  329 60 44 

Engels  328 geen gegevens 112 

Hindoestani 242 224 23 

Arabisch  221 246 57 

Bengaals  181 140 10 

Portugees  178 15 37 
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Taal 
Sprekers 

in miljoenen 
(moedertaal) 

Sprekers 
in miljoenen 
(tweede taal) 

Aantal landen 
waar een taal 

gesproken wordt 
(Inclusief immigranten) 

Russisch  144 110 33 

Japans  122 1 25 

Duits  90 28 43 

Frans  68 50 60 

 

Religie 

De zes bekendste wereldreligies zijn het christendom, de islam, het hindoeïsme, het 
boeddhisme, het taoïsme en het jodendom. 

Een lijst van aantallen mensen die aanhangers zijn van een bepaalde religie.  

 

Religie Richting Aantal aanhangers 

Christendom   2100 miljoen 

 Rooms-katholiek 1100 miljoen 

 Overige christelijke groeperingen 350 miljoen 

 Protestantisme 350 miljoen 

 Orthodoxe kerk  240 miljoen 

 Alglicanisme  84 miljoen 

Islam   1570 miljoen 
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 soennisme 1150 miljoen 

 Shiísme 330 miljoen 

Hindoeïsme   900 miljoen 

Niet-religieus  850 miljoen 

Boeddhisme  415 miljoen 

 Mahayana 185 miljoen 

 Theravada 124 miljoen 

Sikhisme   23 miljoen 

Spiritisme   15 miljoen 

Jodendom  14 miljoen 

Baha’i  7 miljoen 

Jainisme   4,2 miljoen 

Zoroastrianisme  2,6 miljoen 

1) Niet iedere boeddhist rekent zich specifiek tot een van deze stromingen 

 

Een zwart gat 

Een zwart gat is een gebied in het heelal waar de zwaartekracht zo sterk is dat niets eruit kan 
ontsnappen, zelfs geen licht. 

Zwarte gaten ontstaan als een enorme ster explodeert en de kern instort tot een kleine zwarte 
vlek. Ze zijn niet zichtbaar, maar ze hebben zoveel massa dat ze alles om zich heen verzwelgen. 
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Volgens de algemene relativiteitstheorie is een zwart gat een gebied in de astronomische 
ruimte waaruit niets, zelfs licht niet, kan ontsnappen. Dit is het gevolg van een extreme 
vervorming van de ruimtetijd die hier optreedt, door de zwaartekracht van een zeer compacte 
enorme massa. 

Rondom een zwart gat is er een denkbeeldig oppervlak dat als grens fungeert, de 
zogeheten waarnemingshorizon. Vlak boven deze waarnemingshorizon kan het licht nog net 
wel aan de enorme zwaartekracht ontsnappen. 

Elk hemellichaam oefent zwaartekracht uit op zijn omgeving. Hoe sterker die zwaartekracht, 
hoe moeilijker het is om eraan te ontsnappen. Om aan het zwaartekrachtsveld van de aarde 
te ontsnappen is bijvoorbeeld een snelheid van 11,2 kilometer per seconde nodig. De zon heeft 
een ontsnappingssnelheid van 617,5 kilometer per seconde.  
 
De ontsnappingssnelheid hangt niet alleen af van de massa van het hemellichaam, maar ook 
van de afmetingen. Een hemellichaam dat net zo zwaar is als de aarde maar twee keer zo klein 
heeft een hogere ontsnappingssnelheid, omdat het zwaartekrachtsveld aan het oppervlak 
sterker is. 

De Britse wetenschapper John Michell kwam in 1783 al met het idee dat er hemellichamen 
zouden kunnen bestaan met zo'n sterk zwaartekrachtsveld dat de ontsnappingssnelheid 
groter is dan de lichtsnelheid (ca. 300.000 kilometer per seconde). Zulke hemellichamen 
(bijvoorbeeld extreem compacte sterren) zouden dus geen licht kunnen uitstralen. 

We weten nu dat zulke 'zwarte gaten' inderdaad bestaan. Hun bestaan wordt voorspeld door 
Einsteins algemene relativiteitstheorie, die bovendien voorschrijft dat geen enkel object in de 
natuur een hogere snelheid kan bereiken dan de lichtsnelheid. Er kan dus 
echt niets ontsnappen aan een zwart gat; er kan alleen maar van alles in vallen, waardoor de 

massa van het zwarte gat toeneemt.  
 
Omdat er geen licht of andere informatie uit een zwart gat kan ontsnappen, is onbekend wat 
zich precies 'in' een zwart gat afspeelt. Wel kan de invloed van een zwart gat op zijn omgeving 
worden waargenomen.  

Een zwart gat is een gebied in de ruimte waar de zwaartekracht zo sterk is dat er niets uit kan 
ontsnappen, zelfs geen licht. Elk zwart gat heeft een rand (de zogeheten 'horizon'), die als een 
soort éénrichtingsdeur in het heelal functioneert: een object dat de horizon passeert, is 
onherroepelijk verloren en kan nooit meer terugkeren. Overigens weet niemand precies wat 
zich binnen die horizon afspeelt.  
 
De middellijn van de horizon van een zwart gat is afhankelijk van de massa van het zwarte 
gat. Stellaire zwarte gaten, die ontstaan in de nasleep van de supernova-explosies van zware 
sterren, hebben een horizon met een middellijn van een paar duizend tot enkele tienduizenden 
kilometers. De superzware zwarte gaten in de kernen van vrijwel alle sterrenstelsels hebben 
een horizon met afmetingen van biljoenen kilometers. 

'In een zwart gat vallen' betekent dus: de horizon van het zwarte gat van buiten naar binnen 
passeren. In het geval van een stellair zwart gat ben je al dood voordat het zo ver is. Als je je 
dicht bij de horizon bevindt, is de aantrekkingskracht op je voeten aanzienlijk groter dan de 
aantrekkingskracht op je hoofd. Door die verschilkracht (in feite een extreme vorm van 
getijdenwerking) wordt je lichaam uitgerekt tot een lange sliert - een proces dat met een 
knipoog wel 'spaghettificatie' wordt genoemd. 

In het geval van een extreem groot zwart gat, is de getijdenwerking minder sterk. Op zich 
betekent dat dat je de oversteek van de horizon zou kunnen overleven. Je kunt echter nooit 
aan de achterblijvers op aarde laten weten hoe het inwendige van een zwart gat eruit ziet: als 
er geen licht uit het zwarte gat kan ontsnappen, kun je ook geen radiosignalen versturen. 
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Verder is er natuurlijk ook voor jouzelf geen weg terug. Je zult onherroepelijk in het zwarte 
gat verdwijnen, vermoedelijk als een verzameling losse elementaire deeltjes. Bron: 
allesoversterrenkunde.nl.  

De eerste ideeën over het bestaan van zwarte gaten dateren uit 1790, toen de Engelse geoloog 
John Michell en de Franse wiskundige Pierre Simon Laplace onafhankelijk van elkaar het 
bestaan van onzichtbare sterren veronderstelden. Ze berekenden aan de hand van de wetten 
van Newton, de massa en de omvang van objecten waarvan de ontsnappingssnelheid groter 
zou zijn dan de lichtsnelheid. 

Het idee dat het voor materie onmogelijk zou kunnen zijn om aan nabijgelegen objecten te 
ontsnappen had in die tijd nog geen enkele concrete onderbouwing. Dat de lichtsnelheid de 
maximale snelheid is, werd pas in 1905 aannemelijk gemaakt door Albert Einstein in zijn 
speciale relativiteitstheorie. 

In 1916  publiceerde Einstein de algemene relativiteitstheorie, een nieuwe theorie over de 
zwaartekracht. Enkele maanden later vond Karl Schwarzschild het door de relativiteitstheorie 
voorspelde zwaartekrachtsveld voor een puntmassa, waaruit de theoretische mogelijkheid van 
een waarnemingshorizon bleek. Schwarzschild zelf beschouwde deze horizon niet als fysisch 
realistisch; de waarnemingshorizon bleek later echter wel degelijk betekenis te hebben en 
wordt tegenwoordig geïnterpreteerd als de ‘rand’ van het zwarte gat. 

J. Robert Oppenheimer (de latere uitvinder van de Amerikaanse atoombom) en zijn student 
H. Snyder kwamen in 1939 met de eerste nauwkeurige berekening van de vorming van een 
zwart gat uit een gasbol volgens de algemene relativiteitstheorie. 

Roy Kerr vond in 1963 een familie van exacte oplossingen van Einsteins vergelijkingen zonder 
elektrische lading die later op zwarte gaten betrekking bleken te hebben. Deze oplossingen 
beschrijven roterende zwarte gaten. Algemene oplossingen voor de Einstein-Maxwell-
vergelijkingen met rotatie én lading werden daarna gevonden door Newman en anderen 
in 1965. Met de Kerr-Newman-geometrie kunnen draaiende (on)geladen zwarte gaten worden 
beschreven. 

In 1967 introduceerde de Amerikaanse theoretisch natuurkundige John Wheeler– die eerder 
onder meer aan de waterstofbom had gewerkt – de benaming black hole voor dergelijke 

objecten, in het Nederlands vertaald als ‘zwart gat’. De bondige uitspraak ‘Een zwart gat heeft 
geen haar’ (no-hair theorem: A black hole has no hair) is ook van hem afkomstig. Wheeler 

bedoelde hiermee dat een zwart gat eigenlijk een eenvoudig object is. Alle eigenschappen zijn 
af te leiden uit zijn massa, elektrische lading en impulsmoment. Twee, of meerdere, zwarte 
gaten met gelijke waarden voor deze parameters zijn dus identiek aan elkaar. 

Met behulp van de zwaartekracht-detector LIGO zijn sinds 2015 een aantal samensmeltingen 
van zwarte gaten geregistreerd. 

Op 10 april 2019 werd bekend dat astronomen er met behulp van de Event Horizon 
Telescope (EHT), een virtuele radiotelescoop zo groot als de Aarde, er voor het eerst in geslaagd 
waren om een echte foto te maken van een zwart gat. Het ging in feite om een beeld van de 
fotonengordel rond de waarnemingshorizon van het superzware zwarte gat in het 
sterrenstelsel M87 en van de schaduw van die horizon. 

Er worden naar massa en omvang vier soorten zwarte gaten onderscheiden: 

• Minuscule zwarte gaten  met afmetingen van minimaal die van een 
Planckdeeltje (10−35 meter) tot maximaal 0,1 millimeter en een massa die varieert van 
de Planckmassa (± 0,02 milligram) tot die van pakweg onze Maan.  Dit soort zwarte gaten 
is vooralsnog geheel theoretisch; er is geen enkel bewijs dat ze echt bestaan. De kleinste 
exemplaren, als deze echt (hebben) bestaan, zouden door de hawkingstraling in een fractie 
van een seconde verdampen. Dit type zwart gat is volgens Stephen Hawking niet ontstaan 
door zijn eigen zwaartekracht, maar door druk van buitenaf en zou tijdens of kort na de 
oerknal kunnen hebben bestaan. Als blijkt dat de Planckschaal in de orde van TeV is, is 
het mogelijk om in de Large Hadron Collider dit soort zwarte gaten te produceren. Dan 
zouden verschillende kosmologische theorieën experimenteel getest kunnen 
worden. Volgens sommige theorieën bestaat het kwantumschuim eveneens uit minuscule 
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zwarte gaten die volgens de onzekerheidswetten inherent aan de kwantumwereld 
voortdurend in en uit de virtuele ruimte schieten. 

• Stellaire zwarte gaten, met een massa van omstreeks vijf tot honderd zonmassa’s, die 
ontstaan zijn uit een supernova van een zware ster. 

• Middelgrote zwarte gaten met een massa van vijfhonderd tot duizend zonsmassa's. Over 
de evolutie van dit soort zwarte gaten is nog weinig bekend. Dit type werd door de Chandra 
X-Ray Observatory ontdekt in het stelsel M82 op een afstand van zeshonderd lichtjaar 
van het centrum. Bij het melkwegstelsel ESO 243-49 werd met de XMM-Newton satelliet 
het zwarte gat 2XMM J011028.1-460421 (HLX-1) gevonden met een massa van minstens 
vijfhonderd zonsmassa's.  

• Superzware zwarte gaten met een massa van vijftigduizend tot vele miljoenen malen de 
massa van de zon. Ze worden aangetroffen in de centra van sterrenstelsels. 

 

Kenmerkend aan een zwart gat is de waarnemingshorizon - de grens in de tijdruimte die als 
een ventiel voor licht en materie werkt: die kunnen er alleen van buiten naar binnen doorheen. 
Waarneming van wat binnen de waarnemingshorizon geschiedt is dus onmogelijk van 
buitenaf. Tevens kan er van binnenuit het zwarte gat geen enkel signaal naar buiten worden 
verstuurd.  

De algemene relativiteitstheorie voorspelt dat een grote massa de tijdruimte dermate vervormt, 
dat voorwerpen binnen de waarnemingshorizon alleen naar het zwarte gat toe kunnen vallen.. 

Voor een waarnemer ver van een zwart gat vandaan lopen klokken dichter bij een zwart gat 
langzamer. Door deze  gravitationele tijddilatatie (vertraging van de tijd) lijkt een voorwerp dat 
naar een zwart gat valt steeds langzamer te bewegen. Ook andere processen lijken vertraagd: 
uitgezonden licht heeft een kleinere frequentie en vertoont naast verzwakking gravitationele 
roodverschuiving. Vlak voordat het voorwerp de waarnemingshorizon bereikt, wordt het licht 
zo zwak dat het van buiten de waarnemingshorizon niet meer kan worden gezien. Van binnen 
de waarnemingshorizon was en bleef de invallende lichtbron in principe altijd zichtbaar, 
omdat licht altijd van buiten de waarnemingshorizon naar binnen kan. 

Maar voor een waarnemer die zelf invalt treden deze effecten niet op. Zijn of haar klok blijft 
even snel gaan en na een eindige tijd wordt de waarnemingshorizon bereikt, hoewel de plaats 
ervan lokaal niet waar te nemen is. De waarnemer zou door de extreem grote gradiënt  van 
het zwaartekrachtveld in de nabijheid van het zwarte gat echter wel worden uitgerekt tot een 
lange sliert (spaghettificatie).. 

Als het zwarte gat niet draait, is de waarnemingshorizon bolvormig en ligt deze op een afstand 
van de Schwarzschildstraat  (grensradius van een rond object van het centrum van het zwarte 
gat. 

 

Theoretisch zijn de volgende vier scenario's geopperd voor het ontstaan van zwarte gaten[2]: 

1. ‘Rechtstreeks, geïsoleerd’: een zware ster stort in elkaar, bijna bolsymmetrisch, en 
brengt een neutronenster-kern voort die te zwaar is om zichzelf tegen de 
zwaartekracht in stand te houden; 

2. ‘Onrechtstreeks, geïsoleerd’: een ster met een witte dwerg-kern stort in elkaar en 
verliest door rotatie een deel van haar massa; de weggeslingerde fragmenten verliezen 
energie en draaimoment door het uitzenden van gravitatiegolven, en worden een voor 
een door het centrum ingevangen; 

3. ‘Dicht opeengepakt’: sterren in een dichtbevolkte cluster wisselen toevallig 
zwaartekracht-energie uit, waarbij sommige sterren uit de halo ontsnappen en de 
anderen dichter bij elkaar worden gedreven; 

4. ‘Primordiaal’: kleine dichtheidsverschillen in het jonge heelal creëren primordiale 
zwarte gaten, die geleidelijk zwaarder worden door het invangen van straling en 
materie. 
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De meeste zwarte gaten die we kennen, komen overeen met het eerste scenario; het zijn de 
overblijfselen van hypernova- of supernova-implosies. Als de kern van de imploderende ster 
meer dan ongeveer vijf keer zo zwaar is als de Zon (de Oppenheimer-Volkofflimiet), implodeert 
de kern van de ster uiteindelijk tot een zwart gat, als gevolg van de enorme zwaartekracht die 
op de ster drukt en het uiteindelijk wint van de massa van de ster Volgens de algemene 
relativiteitstheorie kan deze massa worden opgevat als geconcentreerd in een singulariteit. Dit 
kan een punt, een ring of een bol zijn - daarover zijn de geleerden het niet in alle gevallen 
eens. 

Een singulariteit is in de kosmologie een punt met een oneindig klein volume en een oneindige 
grote dichtheid. De ruimtetijd is hier zó sterk gekromd, dat ruimte en tijd feitelijk ophouden 
te bestaan. Dit heeft onder meer tot gevolg dat ook de in de gewone natuurkunde geldende 
wetten in een singulariteit niet meer geldig zijn. Wellicht vinden er in of in de buurt van een 
singulariteit allerlei processen plaats die in de huidige exacte wetenschap nog onbekend zijn. 

Volgens de oerknaltheorie is het hele heelal ontstaan uit een zeer klein punt, dat in de buurt 
van een singulariteit kwam. Een echte singulariteit was dit echter (vermoedelijk) niet. 

De algemene relativiteitstheorie veronderstelt verder voor het huidige heelal minstens twee 
soorten singulariteiten: het centrum van een zwart gat en zogeheten naakte singulariteiten, 
dat wil zeggen de zichtbare tegenhangers van zwarte gaten (zonder gebeurtenissenhorizon 
ofwel waarnemingshorizon). Van het bestaan van dit laatste verschijnsel is men niet geheel 
overtuigd, maar er zijn sterke aanwijzingen dat er behalve zwarte gaten inderdaad ook naakte 
singulariteiten bestaan. 

De zeer zware zwarte gaten die in de centra van veel sterrenstelsels te vinden zijn en een 
massa van enkele miljoenen zonsmassa's hebben, zijn waarschijnlijk kort na de 
oerknal ontstaan. Inmiddels zijn er ook zwarte gaten bekend met een massa van enkele 
duizenden zonsmassa's, maar hoe die ontstaan zijn is nog niet duidelijk. Het is evenmin 
bekend wat er zich in en rond de singulariteit precies afspeelt, aangezien de algemene 
relativiteitstheorie op zulke kleine afstanden niet meer exact geldig is.  

Volgens schattingen bevat ons eigen sterrenstelsel daarnaast enkele miljoenen zwarte gaten 
met elk ca. tien keer de massa van de zon, die zijn ontstaan uit zware sterren of uit botsingen 
tussen sterren. Wanneer deze zwarte gaten zich op een geïsoleerde plek bevinden, dat wil 
zeggen zonder andere sterren in de buurt, zijn ze veel moeilijker te ontdekken dan wanneer 
ze een dubbelstelsel vormen met een ster die eromheen draait; uit de baan die de ster dan 
aflegt kan de aanwezigheid van een donker en zwaarder object worden afgeleid.  

De Engelse natuurkundige Stephen Hawking toonde in 1974 theoretisch aan dat zwarte gaten 
langzaam moeten verdampen. Volgens de onzekerheidswetten in de kwantumwereld ontstaan 
op de waarnemingshorizon voortdurend paren deeltjes en antideeltjes. Normaal heffen deze 
deeltjes zich bijna onmiddellijk weer op door onderlinge annihilatie zodat het energie-effect 
weer nul is. Bij een zwart gat gebeurt het echter soms dat een deeltje in het zwarte gat valt en 
dat het andere ontsnapt in de ruimte. Met andere woorden: er komt straling uit. Dit wordt 
ook wel 'hawkingstraling' genoemd. De energie hiervoor wordt onttrokken aan het zwarte gat. 
Dit wordt iets kleiner. Hoe kleiner het zwarte gat hoe sneller dit zal gaan. Na een tijd kan zo 
een zwart gat helemaal 'verdampen'. Aanvankelijk werd door sommige natuurkundigen 
gedacht dat de informatie die verloren ging doordat er bij het ontstaan van een zwart gat 
materie in viel, voorgoed verdwenen was. 

Annihilatie is het proces waarbij een deeltje en zijn antideeltje bij elkaar komen en elkaar 
wederzijds vernietigen. Dit levert zeer veel energie op, want de volledige massa van beide 
deeltjes wordt in energie omgezet 

De moeilijkheid met het waarnemen van zwarte gaten in het heelal is dat ze door hun sterke 
zwaartekrachtsveld geen licht kunnen uitstralen. Waarneming van deze hemellichamen is 
daardoor alleen indirect mogelijk, bijvoorbeeld door het gedrag van sterren in de onmiddellijke 
nabijheid te bestuderen. 

Gas van een nabije ster wordt naar het zwarte gat getrokken en gaat er een baan omheen 
beschrijven, daarbij een zogenaamde accretieschijf (aangroeischijf) vormend. Doordat de 
materie aan de binnenkant van de schijf sneller draait dan de lagen die er wat meer vandaan 
liggen, ontstaat er wrijving. Deze wrijving veroorzaakt röntgenstraling, die men kan 
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waarnemen met een röntgentelescoop. Het bestaan van andere zwarte gaten is afgeleid uit de 
bewegingen van één enkele ster of een dubbelster die om iets heen draaien wat niet zichtbaar 
is. 

In het centrum van de Melkweg bevindt zich naar alle waarschijnlijkheid een zwart 
gat: Sagittanus A. De massa hiervan kan bepaald worden door de banen van sterren te 
bestuderen die zich in de buurt van het centrum van de Melkweg bevinden, en blijkt tussen 
de vier en de vijf miljoen keer de massa van de Zon te bedragen. De Schwarzschildradius voor 
een dergelijke massa bedraagt 0.08 astronomische eenheden. De maximale diameter van 
Sagittarius-A, die met de waarnemingen van nabijgelegen sterren in overeenstemming te 
brengen is, bedraagt vijfenveertig astronomische eenheden, zodat het voorlopig niet absoluut 
zeker is dat het hier om een zwart gat gaat. 

 

 

Een zwart gat verorbert een aan stukken gescheurde ster. 
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De eindtijd   
Een paar duizend jaar geleden is door de Mens een ontwikkeling in gang gezet die tegengesteld 
is aan de ontwikkeling tijdens het carboon. Door de landbouw werden grote gebieden ontbost, 
steenkool werd verbrand en veengebieden werden in oplopend tempo  drooggelegd en 
ontgonnen. Honderd jaar geleden kwam de exploitatie van de in het 
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Precambrium opgebouwde olievoorraden op gang die al snel gevolgd werd door de exploitatie 
van de voorraden aardgas. Er is sindsdien sprake van een opwarming van de aarde, die door 
de activiteiten van de mens lijkt te zijn veroorzaakt. 

Organismen en populaties hebben invloed op hun omgeving die een positieve of negatieve 
terugkoppeling kan hebben op het organisme of de populatie zelf. Als de hypothese klopt dat 
de landbouw een afkoeling van de Aarde heeft voorkomen, dan is de landbouw de afgelopen 
tweeduizend jaar waarschijnlijk een positieve terugkoppeling geweest voor het evolutionaire 
succes en het voortbestaan van de Mens. 

De meeste wetenschappers zijn van mening dat de afname van de biodiversiteit en de 
opwarming van de Aarde die geobserveerd worden grotendeels door de Mens veroorzaakt zijn. 
Over het verdere verloop wordt veel gespeculeerd. De meeste scenario's schetsen een somber 
toekomstbeeld. Een minderheid ziet minder of weinig problemen of zelfs positieve 
ontwikkelingen en nieuwe kansen. Het massale kappen van bossen wordt door 
wetenschappers vaak als grondoorzaak aangevoerd en dit proces moet worden gekeerd. De 
uitdaging is een belangenafweging tussen meer immigratie naar overbevolkte gebieden in 
Europa of anderzijds (r)emigratie naar dunbevolkte gebieden en de open gekomen plekken 
opnieuw vervangen door bos middels herbeplanting. 

Wat we zeker weten, is dat het magnetisch veld van de aarde aan het veranderen is. Dat is 
echter niet iets van de laatste tijd, maar een voortdurend proces. Zo vond Roald Amundsen 
de geomagnetische noordpool in 1904 vijftig kilometer verwijderd van het punt waar James 
Ross deze in 1831 aantrof. En ook gedurende de twintigste eeuw is deze geomagnetische 
noordpool aan het schuiven geweest: gemiddeld zo’n tien kilometer per jaar en recent gaat het 
dus aanzienlijk sneller. En dat is niet de enige manier waarop het magnetisch veld verandert. 
Ook de kracht ervan fluctueert: zo is deze sinds de negentiende eeuw met zo’n tien procent 
afgenomen. Sommige mensen denken dat dat erop wijst dat het magnetische veld zich 
binnenkort omkeert. Bij die voorspelling wordt er echter flink geëxtrapoleerd: als de trend van 
het afzwakkende magnetische veld doorzet, zou dit over zo’n 1500 jaar resulteren in een 
dipoolmoment (een kwantitatieve maat om de intensiteit van het magnetisch veld weer te 
geven) van nul en dan zou het gaan gebeuren. Maar veel wetenschappers willen daar niets 
van weten. ‘Het veld neemt de hele tijd in kracht toe en af,’ vertelt onderzoeker Gary 
Glatzmaier. ‘We weten dit van paleomagnetische studies.  

Wel is er een mogelijkheid dat de omkering van het aardmagnetisch veld het leven op aarde 
iets lastiger maakt voor ons moderne mensen. Een zwakker magnetisch veld maakt onze 
elektronica veel kwetsbaarder voor geladen deeltjes afkomstig van de zon. Die deeltjes kunnen 
zelfs als het aardmagnetisch veld behoorlijk krachtig is, grote schade aanrichten. Dat zagen 
we bijvoorbeeld tijdens een zonnestorm in 1859 toen telegraafsystemen in Europa en Noord-
Amerika niet meer werkten en in 1989 toen een zonnestorm ervoor zorgde dat mensen in 
Quebec urenlang zonder stroom zaten. Stel je nu voor dat de zon die geladen deeltjes op ons 
afvuurt, terwijl het magnetisch veld zich omdraait en dus aanzienlijk zwakker is. Je kunt je 
voorstellen dat het leidt tot grote problemen in onze met technologie gevulde wereld. 
Satellieten kunnen uitvallen, communicatie- en navigatiesystemen vallen weg, 
elektriciteitsnetwerken liggen plat… De schade zou in de biljoenen euro’s kunnen lopen. 
‘Hopelijk vindt deze gebeurtenis in de verre toekomst plaats, zodat we de tijd hebben om 
technologieën te ontwikkelen die de schade kunnen beperken,’ aldus professor Andrew 
Roberts van de Australische Nationale Universiteit, die in 2018 ontdekte dat een omkering 
van het aardmagnetisch veld soms ook heel snel kan gaan.  

Samenvattend hoeven we dus niet bang te zijn dat het geomagnetisch veld tijdelijk helemaal 
verdwijnt en het leven op aarde daardoor het veld moet ruimen. Maar het kan dus wel zijn dat 
we enigszins terug worden geworpen in de tijd. En niet alleen moderne technologieën werken 
na zo’n omkering wellicht niet langer naar behoren. Ook je kompas is van de leg. Na een 
omkering stelt het kompas dat de magnetische zuidpool zich in het noorden bevindt. Dat is 
dus even omschakelen. Hetzelfde geldt voor dieren die een soort ingebouwd kompas hebben 
en zich met behulp van het aardmagnetisch veld oriënteren op hun omgeving en route. Maar 
ook dat hoeft geen onoverkomelijk probleem te zijn. Onthoud dat een omkering van het 
aardmagnetisch veld al snel duizenden jaren in beslag neemt. In die duizenden jaren kunnen 
onder meer vogels en walvissen zich van generatie op generatie aanpassen aan de verandering 
die gaande is. Bron: scientias.nl.  
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Over miljarden jaren zal de aantrekkingskracht tussen planeten ervoor zorgen dat hun baan 
om de Zon verandert en minder voorspelbaar wordt. Computersimulaties tonen aan dat er 
een kans van één procent is dat de baan van Mercurius binnen vijf miljard jaar 
zodanig excentrisch wordt, dat het dan heel goed mogelijk wordt dat de Aarde in botsing komt 
met Mercurius, Venus of Mars 

Er zijn allerlei wegen die leiden naar de ondergang van de Aarde. Sommige rampen kunnen 
ons morgen al treffen. En hoe dan ook zal onze planeet nog maximaal vijf miljard jaar bestaan. 
Tegen die tijd heeft de Zon al zijn waterstof verbruikt en wordt hij een rode reus. Onze ster 
zwelt op, verteert de dichtstbijzijnde planeten en grilt al het leven op aarde. 
Het einde van de Aarde komt dus zodra de Zon alle waterstof in haar kern opgebruikt heeft 
en zal overgaan op het fuseren van de waterstof in de buitenste lagen. In dit stadium verandert 
de Zon in een rode reus. Zij verliest hierbij drieëndertig procent van haar totale massa, maar 
de lichtkracht wordt naar verwachting 2730 keer groter dan nu. De verminderde massa zal 
tot gevolg hebben dat de meeste planeten zich verder van de Zon af zullen bewegen, maar de 
planeten Mercurius en Venus zullen door de opzwellende Zon worden verzwolgen. Het lot van 
de Aarde is onzeker; als zij niet zelf mee verzwolgen wordt, zal zij in ieder geval totaal 
onleefbaar worden door de sterk opgelopen temperatuur.   

Over ongeveer vijf miljard jaar zal dus alle waterstof in het inwendige van de Zon zijn omgezet 
in helium, met als gevolg dat de Zon zal uitzetten tot een rode reus van rond de 
tweehonderdvijftig keer zijn huidige omvang. Een rechtstreeks gevolg is dat de temperatuur 
op Aarde sterk zal stijgen, wat in ieder geval tot de verdamping van alle oceanen zal 
leiden. Over negenhonderd miljoen jaar zal door de hogere temperatuur de 
hoeveelheid anorganische kooldioxide in de atmosfeer zijn toegenomen tot een concentratie 
waarbij fotosynthese door C4-fixatie onmogelijk is. Dat betekent dat de meeste plantensoorten 
niet meer kunnen overleven, waardoor de zuurstof uit de atmosfeer zal verdwijnen. Dit zal 
dierlijk of menselijk leven ook onmogelijk maken.   

De mensheid speelt een belangrijke rol in de biosfeer. De invloed van de mens op de aardse 
ecosystemen is substantieel. Dit heeft geleid tot het uitsterven van meerdere diersoorten. 
Vooral sinds de jaren vijftig van de twintigste eeuw zijn er diersoorten uitgestorven door 
menselijke handelingen, met in 2007 een totaalverlies van tien procent van alle soorten en 
nog eens dertig procent aan soorten die worden bedreigd met uitsterven. Andere door de mens 
veroorzaakte veranderingen op Aarde zijn klimaatverandering en de vernietiging van de 
habitat van een aantal diersoorten. De hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer is sinds 
de industriële revolutie met ongeveer dertig procent gestegen.  

De gevolgen van deze veranderingen in de atmosfeer en op Aarde zullen naar verwachting nog 
vijf miljoen jaar aanhouden en kunnen leiden tot een grote afname van de biodiversiteit. 
Andere vormen van menselijk ingrijpen in de natuurlijke toestand van de Aarde, zijn het 
aanleggen van stuwmeren, dijken en inpoldering van laaggelegen gebieden (zonder menselijk 
ingrijpen zou Nederland grotendeels een moerasdelta zijn met meanderende rivieren), 
grootschalige ertswinning en fossiele brandstofwinning, wat invloed op plaatselijke geologie 
en biotopen heeft in de wingebieden. 

Vanuit menselijk oogpunt bestaan er verschillende mogelijke scenario’s voor het einde van de 
wereld, of in elk geval het uitsterven van de mensheid. Deze variëren van zelf veroorzaakte 
oorzaken als een kernoorlog, tot invloed van buitenaf zoals een planetoïde-inslag. De kans dat 
iets dergelijks gebeurt, is lastig tot niet te voorspellen. In andere scenario's wordt het einde 
van de wereld in de nabije toekomst bewust door de mens of de door hem 
bereikte technologische singulariteit veroorzaakt, bijvoorbeeld doordat alle materie van de 
Aarde wordt omgezet in computronium of in een dysonbol. Er zijn ook scenario's waarbij alle 
materie in het zonnestelsel, inclusief de Zon zelf, wordt 'hergebruikt' door nakomelingen 
in megaschaalconstructies, wat dan betekent dat het hele zonnestelsel zijn einde heeft bereikt 
als object in natuurlijke toestand en overgaat in een door intelligentie vervaardigde 
constructie. 

Mocht de mensheid uitsterven voordat er belangrijke kunstmatige wijzigingen in de 
natuurlijke toestand van de Aarde hebben plaatsgevonden, dan zullen de sporen van haar 
bestaan nog vrij lange tijd zichtbaar blijven. Vooral bouwwerken zoals snelwegen en gebouwen 
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zullen gedurende enkele millennia blijven bestaan. Kanalen, mijnschachten en andere 
aanpassingen in het landschap zullen nog langer zichtbaar blijven.  

We weten eigenlijk nog veel te weinig van het klimaat af om op zo'n onverantwoorde manier 
ermee te rommelen. En de ijstijden laten zien, dat er veel onverwachte schakelaars inzitten 
die plotseling omgezet kunnen worden, met onverwachte - en snelle - effecten. Wat eerst een 
geleidelijke verandering kan lijken, kan plotseling een rampzalige snelheid aannemen, die 
onze maatschappij niet kan bijbenen. Geen belegger zou zo'n risico op de beurs durven 
nemen. 
 
Het is zelfs mogelijk dat we door het broeikaseffect eerst nog een koude periode gaan beleven, 
door het effect van smeltend ijs op de oceanische warmtepomp zoals hierboven beschreven is. 
Snel afsmelten van de Groenlandse ijskap zou de warme golfstroom kunnen stoppen. De 
allerlaatste ijstijd misschien wel, voor de definitieve opwarming - naar een onleefbare planeet?  

 

 

 

 

Gevolgen klimaatverandering wereldwijd 

Doordat het warmer wordt, zal het in een groot deel van de wereld droger worden, terwijl het 
in andere gebieden juist natter wordt. Dat heeft allerlei gevolgen: 

- Meer overstromingen doordat de zeespiegel stijgt. Vooral dichtbevolkte 
kustgebieden en rivierdelta’s in ontwikkelingslanden zullen hier mee te maken 
krijgen.   

- Voedseltekorten in gebieden waar het droger wordt, met als gevolg honger en 
ondervoeding. 

- Tekort aan drinkwater en water voor irrigatie in gebieden waar het droger 
wordt.   

- Afname van de biodiversiteit (het aantal verschillende soorten) doordat dieren- 
en plantensoorten uitsterven. Dat heeft ook negatieve gevolgen voor de visserij. 
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- De oceanen verzuren. Koraalriffen lopen daardoor risico om af te sterven. 
Koraal is een belangrijk leefgebied voor vissen en planten. 

- Er komen meer bosbranden en meer woestijnen. 
- Er is kans op meer en langere hittegolven. Dat is vooral een risico voor ouderen 

en andere kwetsbare groepen. 

 

Vooral arme, tropische gebieden zullen last krijgen van de klimaatverandering. Daar ontstaan 
bijvoorbeeld problemen door watertekorten, overstromingen, ziekten en slechtere oogsten. 
Vooral dichtbevolkte kustgebieden en rivierdelta's in arme landen zijn kwetsbaar. Juist die 
landen hebben niet het geld en de technologie om zich aan de klimaatverandering aan te 
passen. 

 

Gevolgen in Nederland 

Ook in Nederland wordt het warmer en stijgt de zeespiegel. De belangrijkste gevolgen van de 
klimaatverandering voor Nederland:  

- Het weer wordt extremer: meer zware buien, meer hittegolven. 
- Er is meer kans op overstromingen; de rivieren en riolering kunnen bij hevige 

regenval het water niet meer goed afvoeren. 
- De natuur in Nederland verandert: soorten die oorspronkelijk uit warmere 

gebieden komen, voelen zich steeds beter thuis in Nederland. Bekende 
voorbeelden zijn de eikenprocessierups, de kleine heremietkreeft, bepaalde 
tekensoorten en de ‘hooikoortsplant’ Ambrosia. Een ander effect is, dat het 
voorjaar eerder begint: planten bloeien eerder, bomen lopen eerder uit, insecten 
verschijnen eerder en vogels broeden vroeger in het jaar. Dit kan problemen 
geven, bijvoorbeeld voor trekvogels die bij aankomst in Nederland de 
insectenpiek hebben gemist en onvoldoende voedsel kunnen vinden. Soorten 
die zich niet snel genoeg kunnen aanpassen aan de veranderende 
omstandigheden lopen de kans te verdwijnen. Er zijn ook voordelen: we 
kunnen andere groente- en plantensoorten gaan verbouwen omdat die het in 
Nederland beter zullen gaan doen. 

- De winters worden zachter; het zal minder vaak vriezen. 
- Het wordt natter: in het voorjaar, najaar en de winter valt er meer neerslag. 
- De zomers worden juist droger en heter. Er zijn meer zomerse en tropische 

dagen. 

 

In Nederland zijn de gevolgen van klimaatverandering waarschijnlijk te beheersen. We kunnen 
dijken en duinen versterken en langs rivieren opslaggebieden maken voor extra rivierwater. 
Je kunt zelf ook helpen om wateroverlast te beperken door minder tegels en meer groen in je 
tuin aan te brengen. Regenwater kan dan in de bodem wegzakken waardoor het riool minder 
overbelast wordt. Dus minder ondergelopen kelders en straten.  

Hoe groot de problemen straks worden, hangt af van de maatregelen die we nemen. Aan de 
ene kant moeten we de uitstoot van broeikasgassen verminderen zodat de opwarming beperkt 
blijft (deze aanpak wordt ‘mitigatie’ genoemd, dat betekent ‘vermindering’). Aan de andere kant 
is het verstandig dat we ons aanpassen aan een ander klimaat (dit type maatregelen wordt 
‘adaptatie’ genoemd). Beide type maatregelen zijn nodig. 

Ieder mens zorgt voor CO2-uitstoot. Een huishouden in Nederland stoot jaarlijks gemiddeld 
ongeveer 20.500 kilo CO2 uit. Een deel daarvan is ‘directe’ uitstoot voor energieverbruik in 
huis en vervoer (8.000 kilo), de rest is ‘indirecte’ uitstoot voor onder andere voeding, kleding 
en meubels (12.500 kilo). 

Voor je CO2-uitstoot maakt het uit wat in je dagelijkse leven wel en niet doet. Hoe ga je naar 
je werk? Wat eet je? Hoeveel nieuwe kleren koop je? Wat voor vakantie kies je? Je kunt deze 
keuzes meteen veranderen. Soms ben je duurder uit. Maar wat goed is voor het klimaat, is 
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vaak juist ook goed voor je portemonnee. Hoe langer je dit volhoudt, des te beter voor het 
klimaat. 

- Ga met de trein of fiets naar je werk 
- Boek geen verre vliegvakantie  
- Eet alleen plantaardig 
- Eet altijd vegetarisch 
- Kampeer in Nederland in plaats van in Zuid-Frankrijk 
- Gebruik je verwarming op een energiezuinige manier 
- Reis met de trein in plaats van het vliegtuig naar Berlijn 
- Koop al je kleren tweedehands 
- Ga voor korte afstanden tot zeven en halve kilometer met de fiets 
- Voorkom voedselverspilling 
-  

Eén keer iets doen en dan jaar in jaar uit CO2 besparen. Dat kan door te investeren in 
bijvoorbeeld woningisolatie, zonnepanelen en een elektrische auto. Het kost geld, maar levert 
ook wat op. Vaak ben je met zo’n duurzame investering op den duur voordeliger uit. Of je 
bent uiteindelijk voor ongeveer hetzelfde geld klimaatbewust bezig. 

- Laat je spuwmuren isoleren 
- Isoleer het dak van je huis 
- Vervang je auto door een elektrische 
- Plaats tien zonnepanelen op je dak 
- Schaf een hybride warmtepomp aan 
- Vervang in je hele huis enkel glas door HR++ glas 
- Isoleer de vloer van je huis 
- Schaf een zonneboiler voor warm water aan 
- Vervang al je gloei- en halogeenlampen door ledlampen 
- Koop een waterbesparende douchekop 

Bron: milieucentraal.nl. 

 

 

 

 

 

Waterbesparende douchekop 
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Elfstedentocht  

 

Gevolgen broeikaseffect 

- Nooit meer een Elfstedentocht. De temperatuur in Nederland is in de afgelopen 

honderd jaar gestegen met 1.8 graden Celcius.  De grootste stijging van 1,4°C 

zagen we tussen 1951 en 2013. Daardoor hebben we niet alleen nog warmere 

zomers, maar neemt het gemiddeld aantal ijsdagen af naar één tot vier dagen 

per jaar.  

- Meer doden door hitte. Tussen 1910 en 2013 is de neerslag in alle seizoenen 

toegenomen, behalve in de zomer. En regenbuien worden steeds heftiger. 

Tegelijk neemt de kans op lange periodes van droogte toe. Deze weerextremen 

brengen schade toe aan huizen, gewassen en de bodem. De afgelopen jaren 

sterven er steeds meer mensen in periodes van hitte. Dit zal in de toekomst 

steeds meer toenemen. 

- Hogere dijken en zakkende bodem. De zeespiegel stijgt waarschijnlijk van 

veertig centimeter in 2050 naar tachtig centimeter in 2085, tot enkele meters 

in 2100. Bij drie tot vijf graden bestaat zelfs de kans op vierenhalf of zes meter 

stijging. Daar zijn onze dijken nu niet op gebouwd. Verder zakt Nederland weg. 

Letterlijk. Met name in het westen van het land en rond de Groninger gasvelden 

daalt de bodem door de lage grondwaterstand in rap tempo. 

- Uitsterven van veel planten en dieren.  Door de opwarming worden veel 

planten- en diersoorten bedreigd. En al die soorten beïnvloeden elkaar. Zo 

bloeien sommige planten eerder waardoor insecten zich vroeger laten zien. 

Trekvogels hebben zich nog niet aangepast en lopen zo hun voedsel mis. 
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Insekcten zijn als bestuivers ook belangrijk voor ons eten. Als die verdwijnen 

kunnen wij bepaalde groenten en fruit niet meer produceren. 

- Een zouter Nederland. De zeespiegel stijgt en in de zomer komt er te weinig 

zoet water bij. Hierdoor kan zout zeewater Nederland in stromen en mengen 

met het zoet rivierwater, grondwater en slootwater. Daardoor loopt ons 

drinkwater gevaar. Ook kunnen oogsten verloren gaan omdat veel 

voedselgewassen niet tegen zout water kunnen. 

- Meer blauwalg. De algen groeien beter bij hogere temperaturen. Een toename 

van schadelijke algen, zoals blauwalg, is een gevaar voor de volksgezondheid.  

- Een zouter Nederland. De zeespiegel stijgt en in de zomer komt er te weinig 

zoet water bij. Hierdoor kan zout zeewater Nederland in stromen en mengen 

met het zoet rivierwater, grondwater en slootwater. Daardoor loopt ons 

drinkwater gevaar. Ook kunnen oogsten verloren gaan omdat veel 

voedselgewassen niet tegen zout water kunnen Meer blauwalg. De algen 

groeien beter bij hogere temperaturen. Een toename van schadelijke algen, 

zoals de blauwalg, is een gevaar voor de volksgezondheid. 
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Voorspellingen zeggen dat de warme golfstroom langs Europa tot stilstand komt. Dit kan 

leiden tot afkoeling van West-Europa. Dan worden winters strenger en stormen heviger. 

Sommige modellen laten een zeer sterke uitdroging, ‘verwoestijning’, van de bodem in Zuid-

Europa zien. Daardoor is de kans op warme en droge zomers in Nederland groter. De kans op 

het ontstaan van oostelijke orkanen neemt toe door de wereldwijde opwarming ook. Restanten 

van orkanen zullen dan ook eerder West Europa bereiken. 

Door klimaatverandering mislukken oogsten. Veel mensen moeten hun huis verlaten door 

wateroverlast of juist extreme droogte. Armoede, honger en gebrek aan zekerheid kan 

gewapende conflicten extra voeden. In een wereldmarkt als de onze neemt ook het risico op 

grote financiële en economische crises toe. Dus klimaateffecten elders zullen Nederland raken. 

Als we willen voorkomen dat de aarde meer dan anderhalve graad opwarmt, zullen we onze 

Co2-uitstoot snel moeten afbouwen naar nul. Dat kan alleen, als we allemaal meedoen. Ook 

de oliemaatschappijen. Want pas als bedrijven als Shell klimaatverandering serieus nemen, 

maken we een kans om de opwarming van de aarde tot een minimum te beperken. Bron: 

milieudefensie.nl. 

 

 

 

 

Sterrenwacht  
Een sterrenwacht of observatorium is een instituut van waaruit sterren en  

andere hemellichamen worden bekeken en bestudeerd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 

professionele sterrenwachten en volks- of publiekssterrenwachten.   
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Een professionele sterrenwacht is een wetenschappelijk instituut waar  
astronomen onderzoek verrichten aan de sterrenhemel. Tot de uitvinding van de fotografie en 
de toepassing daarvan in de sterrenkunde keken astronomen vooral zelf door een telescoop. 
Dit was, vooral in koude winternachten, lang niet altijd een aangename bezigheid.. Door de 
komst van fotografie werd meer gezien - een fotografische plaat is immers gevoeliger dan het 
menselijk oog - en konden astronomen het systematisch waarnemen vaak overlaten aan 
assistenten. Tegenwoordig zijn veel professionele telescopen vrijwel volledig geautomatiseerd 
en bestuderen astronomen, comfortabel achter de computer in hun werkkamer, enkel de 
armada aan gegevens die een telescoop (deze kan overal ter wereld of zelfs in de ruimte 
gestationeerd zijn) in hun opdracht produceert. 

Traditioneel werden professionele sterrenwachten gebouwd in de buurt van grote steden 
(bv. Ukkel bij  Brussel) of op plaatsen waar wetenschap bedreven werd, zoals 
de universiteiten van Leiden, Gent en Utrecht. 

Al decennialang wijkt men daar vanaf vanwege onder andere de natuurlijke turbulentie die in 
de aardatmosfeer voorkomt en lichtvervuiling. Door de komst van steeds grotere telescopen 
werd het steeds belangrijker dat er zo min mogelijk turbulentie moest zijn voor goede 
waarnemingen. Daarom kwamen veel nieuwe professionele sterrenwachten op bijvoorbeeld 
hoge bergen te staan. Ook wordt bij de keuze voor een locatie gekeken naar de 
weersomstandigheden om een zo efficiënt mogelijke sterrenwacht te realiseren. Sinds enkele 
jaren is het door lasertechnologie ook mogelijk om telescopen te corrigeren voor de aanwezige 
turbulentie. 

Sterrenwachten op aarde hebben als bijkomend nadeel dat ze meestal alleen in het zichtbaar 
licht en bij infrarood kunnen waarnemen. Voor waarnemingen in bijvoorbeeld het ver-
infrarood- en röntgengebied van het elektromagnetisch spectrum zijn 
ruimtetelescopen noodzakelijk. Radiogolflengtes zijn daarentegen wel weer vanaf het 
aardoppervlak waar te nemen, bijvoorbeeld met de Westerbork Synthese Radio Telescoop en 
LOFAR. 

Omvangrijke professionele sterrenwachten zijn onder andere te vinden in Chili (het Paranal 
observatorium) en Hawaï (het Mauna Kea observatorium). 

In tegenstelling tot een professionele sterrenwacht, heeft een volkssterrenwacht of 
publiekssterrenwacht als doel een breed publiek te informeren over 
sterrenkunde en ruimtevaart, de astronomie te populariseren en amateurastronomen te 
verenigen. Bij een volkssterrenwacht worden met enige regelmaat lezingen gegeven over 
allerhande onderwerpen in de sterrenkunde dan wel ruimtevaart. Ook kan eenieder terecht 
voor vragen over het actief beoefenen van de hobby sterrenkunde, door het observeren met 
een telescoop. 

De Oude Sterrewacht is het voormalige observatoriumgebouw van de Sterrewacht van 
de Universiteit Leiden. 

Het gebouw is een rijksmonument en ligt op een markante locatie naast de Hortus botanicus 
Leiden op de kop van een voormalig bolwerk aan de Witte Singel. Het door architect Henri 
Camp ontworpen gebouw werd in 1861 in gebruik genomen.   
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De Oude Sterrewacht, Sterrenwachtlaan, Leiden 

 

Frederik Kaiser gaf al in 1854 een eerste ontwerp van een sterrenwacht in het 
tijdschrift Lectuur voor de Huiskamer. Zijn plan werd niet uitgevoerd, wel het voorstel dat 
beschreven is in het eerste deel der annalen der Sternwarte in Leiden, uitgegeven in 1868: 

De nieuwe sterrewacht is gebouwd midden tussen twee vleugels, waarvan de eerste de woning 
is van de directeur, de andere van de twee observatoren en de twee custoden, waarvan één 
instrumentmaker moet zijn. Een voornaamste vereiste is dat dit gehele personeel aan de 
sterrewacht woont en aan dat vereiste is voldaan. De sterrewacht zelf bevat ruime vertrekken 
voor elk der instrumenten, die gebruikt worden, voor de boekerij, voor de rekenkamers der 
observatoren en rekenaars, een collegekamer en een instrumentmakerswerkplaats. 



187 

 

De regering toonde zich ongenegen om in de staatsbegroting de post op te nemen voor de 
stichting van een sterrenwacht. De politicus jonkheer Daniël Theodore Gevers van 
Endegeest deed nu een beroep op het Nederlandse volk. Zowel studenten en hoogleraren van 
de Universiteit van Leiden, maar ook anderen, brachten een aanzienlijke som bijeen, waarvan 
een sterrenwacht in Leiden gesticht kon worden. Pas toen, in 1856, werd door de minister van 
Binnenlandse Zaken Gerrit Simons de post op de staatsbegroting gezet. 

In 1861 werd onder leiding van F. Kaiser een nieuw en groter observatorium gebouwd op een 
terrein dat gedwongen werd afgestaan door de Hortus botanicus. In de vorige sterrenwacht 
konden slechts relatieve plaatsbepalingen van hemellichamen worden verricht. De nieuwe 
werd volgens Kaisers plan ook ingericht voor het uitvoeren van zogenaamde absolute 
onafhankelijke bepalingen. Het werktuig daarvoor was de mendiaancirkel, een kostbaar 
instrument. Dit werd op 20 april 1861 ontvangen, gemaakt door de firma Pistor Martins te 
Berlijn, en was na verloop van weinig dagen op de daarvoor bestemde pilaren opgesteld. Naar 
Kaiser herinnert nog de naam Kaiserstraat, een straat tussen het Rapenburg en de Witte 
Singel. 

De Sterrewacht, in een afgesloten stuk van de Hortus, was een enclave in de stad Leiden. Het 
gebouw bevatte niet alleen werkkamers en koepels met telescopen, maar ook woningen van 
de hoogleraren en van enkele instrumentmakers, terwijl op het terrein nog enkele kleine 
woningen stonden die bewoond werden door (vrijgezelle) assistenten. Het geheel was een 
kleine, besloten leefgemeenschap die in stand is gebleven tot 1974, toen het instituut werd 
overgeplant naar een nieuw gebouw aan de Wassenaarseweg, ver uit het centrum. 

Vanaf dat moment werd de Oude Sterrewacht een bijgebouw van de subfaculteit Biologie. 
Biologie was gevestigd aan de Witte Singel in een flat met toren en omliggende gebouwen op 
het terrein van het oude Zoötomisch Laboratorium aan de Sterrenwachtlaan. De Sterrewacht 
werd onder meer gebruikt als gespecialiseerde bibliotheek, voor feest-, college- en 
werkruimtes en voor de eigen minicomputer, een DEC PDP 11/45 en voor data-invoer 
op ponskaart voor het centrale IBM S/370  mainframe. 

Van 2009 tot en met 2011 is het gebouw gerenoveerd. Het gebouw doet tegenwoordig dienst 
als collegeruimte voor de Rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden. Aanvankelijk was het 
enkel bedoeld voor opleidingen en cursussen aan professionals zoals advocaten, maar door 
ruimtenood wordt in het gebouw ook geregeld lesgegeven aan rechtenstudenten. In de kelder 
is een bezoekerscentrum geopend, dat te bereiken is via de Hortus Botanicus. Er worden 
rondleidingen gegeven naar de antieke telescopen. 

In de nieuwste spelling is een observatorium een sterrenwacht. De weg vanaf de Kaiserstraat 
heet dan ook de Sterrenwachtlaan. Het observatorium heet echter de Oude Sterrewacht of 
kortweg Sterrewacht, in de klassieke spelling. 
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1961, de Zunderman reflector (spiegeltelescoop) 

 

Publiekssterrenwacht Hellendoorn is een sterrenwacht gelegen op de Sallandse 

Heuvelrug aan de westzijde van het dorp Nijverdal, gemeente Hellendoorn. 

Voorheen was de sterrenwacht gevestigd in de Hellendoornse molen De Wippe. Per 19 april 
2013 is deze gevestigd in het Buitencentrum Sallandse Heuvelrug van Staatsbosbeheer, aan 

de rand van een natuurgebied. Op deze locatie is nog relatief weinig lichtvervuiling. 

Boven op het gebouw staat een koepel met daarin een aantal telescopen. 

• Spiegeltelescoop. Spiegel vierhonderdzes millimeter, brandpuntafstand ruim vier meter. 

• Honderddertig millimeter deepsky-telescoop. 

• Zonnetelescoop 

Aan de zuidkant van de koepel is een observatieplatform gebouwd, waar vanaf met het blote 
oog of met binoviewers – sterke verrekijkers – astronomische waarnemingen kunnen worden 
gedaan. 

In het gebouw is verder aanwezig een planetarium waar ook films kunnen worden vertoond 
en lezingen gehouden. Ook worden er cursussen gegeven.  
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Het ‘Buitencentrum Sallandse Heuvelrug’ van Staatsbosbeheer met boven op de koepel van 

de sterrenwacht en observatieplatform. 

 

Een planetarium is een apparaat waarmee de sterrenhemel wordt getoond. Oorspronkelijk 

was een planetarium een mechanisch schaalmodel van het zonnestelsel, de planeten dus. 

In  1924 ontstond het eerste planetarium dat gebruikmaakte van lichtprojectie en dat de hele 

sterrenhemel kan tonen.  

 

 
Planetarium van Franeker 
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Mechanische planetaria, ook Orrery-planetaria genoemd, zijn bekend uit verschillende vroege 
culturen. Archimedes zou al hebben beschikt over een primitief planetarium waarmee de 
bewegingen van de zon, de maan, en de planeten kon worden voorspeld. In 1902 ontdekte 
archeoloog Spyridon Stais tussen de voorwerpen die in een scheepswrak bij 
Antikythera waren gevonden, een klomp geoxideerd materiaal met daarin een 
mechanisme met tandwielen. Aangenomen wordt dat het mechanisme, dat uit 82 v.Chr. 
dateert, werd gebruikt als astronomisch uurwerk. 

Een dergelijk planetarium heeft het uiterlijk van een klok, doch met meer wijzers (5 à 8). Aan 
het uiteinde van de wijzers zijn de planeten bevestigd. De wijzers kunnen door een motortje 
of handmatig worden rondgedraaid. Het is voor weinig geld te koop. 

Veel groter, maar wezenlijk niet anders is het mechanische planetarium dat Eise Eisinga in 
1781 in het plafond van zijn woonkamer in het Friese Franeker bouwde. Dit planetarium is 
nog steeds in werking en wordt aangedreven door een slingeruurwerk. 

Projectieplanetaria tonen de loop van de hemellichamen op een koepelvormig projectiescherm. 
Zij tonen niet alleen de planeten maar ook - en vooral - de sterren, zodat de 
benaming stellarium meer van toepassing zou zijn. Het hart van zo'n planetarium is een bol 

waarop projectoren gemonteerd zijn die de sterren projecteren. Door de bol rond te draaien 
ziet men de dagelijkse beweging van de sterren. Verder bevat het apparaat een aantal 
projectoren voor zon, maan en planeten. Het resultaat ziet eruit of men de echte sterren ziet, 
zonder dat men wordt gehinderd door lichtvervuiling en slecht weer en de sterren blijven zelfs 
overdag zichtbaar. De projectoren zijn zodanig gekoppeld dat ze de bewegingen aan de hemel 
kunnen weergeven, desgewenst versneld, en kunnen laten zien hoe de sterrenhemel er op een 
bepaald moment in de tijd uit zal zien of heeft gezien. Een groot voordeel ten opzichte van een 
draaibare sterrenkaart is het feit dat de positie van de zon, maan en planeten kunnen worden 
berekend op elk tijdstip. 

De projectiemethode met de Zeiss-projector werd in 1924 ontworpen door de firma Zeiss Ikon. 
Deze aanduiding wordt ook gebruikt voor projectoren die niet door Zeiss zijn gemaakt. Een 
van de eerste van deze projectoren stond van 1934 tot 1976 onder een koepel op de 
bovenverdieping van het gebouw van de Haagse Courant. 

Er bestaan computerprogramma's die de hemellichamen op een computerscherm tonen en 
met de juiste hardware kunnen deze programma's de hemel ook op een koepel projecteren. 
Een dergelijk planetarium biedt mogelijkheden die met de mechanische projectie ondenkbaar 
zijn. Het kan extra informatie tonen zoals de namen van sterren en sterrenbeelden (naar wens 
in en uit te schakelen), kunstmanen zonder dat extra hardware nodig en het kan zelfs 
rekening houden met de eigenbeweging van de sterren. Bovendien is de projector veel kleiner 
en dus minder een obstakel in de zaal. 

De Westerbork Synthese Radio Telescoop (kortweg WSRT ook bekend als Radiosterrenwacht 

Westerbork c.q. Zwiggelte), is een uit veertien losse parabolische antennes bestaande 

radiotelescoop in de bossen bij Hooghalen en Westerbork in Drenthe. De WSRT is in 1970 in 

gebruik genomen en wordt nog steeds voor sterrenkundige waarnemingen gebruikt.  

Astronoom Jan Hendrik Oort speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van deze 
telescopen. Van het oorspronkelijke systeem uit 1970 stammen alleen nog de parabolische 
antennes en grond coax kabels. Alle andere componenten zijn in 1999 geheel vervangen, 
waardoor de WSRT kan concurreren met andere radiotelescopen in de wereld. 

Het terrein waar de antennes opgesteld staan ligt gedeeltelijk op het voormalige Kamp 
Westerbork. Om storing te voorkomen, is de bebouwing binnen twee kilometer van de 
radiotelescopen, waaronder het kamp, afgebroken. 
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Westerbork, parabolische antennes 

 

De veertien stuks vijfentwintig meter diiabool reflector antennes staan in oost-westrichting 
opgesteld over een lengte van 2,8 kilometer, met een onderlinge afstand van 144 meter. Door 
middel van de radiosynthese techniek kan op deze manier een telescoop met een van 2,8 
kilometer (diameter) nagebootst worden (apertuursynthese). Tien antennes hebben een vaste 
positie, twee op een rail van 300m en twee op een rail van 200m, waarover deze vier verreden 
kunnen worden.(de rail is vlak van boven, van een kraanbaan). De telescopen staan in 
equatoriale opstelling: een van de draaibare assen wijst naar de Poolster. Hierdoor staat de x-
y polarisatie stil t.o.v. de radiobron, tijdens de twaalfuurs meting. De eerste twee 
radiotelescopen (rt) zijn voorzien van het MultiFrequentieFrontEnd (1998), dat cryogeen 
gekoeld is en voorzien is van zes frequentie banden (verschillende feeds). Deze worden gebruikt 
voor VeryLongBaselineInterferrometry (samenwerking met andere telescopen en een satelliet) 
waarmee deze zo een onderdeel vormt van het Europese VLBI-netwerk, testen en Galileo 
(Europese GPS) calibratie metingen. De MFFE's hebben verschillende ontvangers die gevoelig 
zijn voor radiostraling tussen 350 MHz en 8,3 GHz (golflengtes tussen 92 centimeter en 3,6 
centimeter). 

Op 13 september 2018 wordt Apertif geopend. Apertif is gebouwd in de overige twaalf rt's, en 
bestaat uit PhasedArrayFeed (PAF) antennes, elk frontend bestaat uit honderdeenëntwintig 
dipolen waarmee elektronisch zevenenderti bundels gemaakt kunnen worden, voor een snelle 
hemel survey. 

Naast Apertif is een opstelling van veertig supersnelle servers aangesloten: ARTS. Dit 
instrument neemt continu, in vele banden, de hemelsignalen op. In geval van een snelle 
gamma straling uitbarsting (Gamma Ray Burst) zijn de straling karakteristieken, voor de 
grootste uitbarsting, daarmee opgenomen. 

De WSRT wordt beheerd door de ASTRON in Dwingeloo.  

De radiotelescoop is gevoelig voor storingen door mobiele telefoons en gemotoriseerd verkeer. 

Het gebruik hiervan wordt dan ook tot een minimum beperkt. Hiervoor wordt gewaarschuwd 

met borden in de nabije omgeving en bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Enkele 

voertuigen hebben ontheffing om zich in de omgeving te bevinden. Voor het algemene publiek 
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is de radiotelescoop alleen te voet of per fiets bereikbaar, en dat geldt ook voor het 

voormalige kamp Westerbork. De parkeerplaats is op ongeveer twee kilometer afstand  bij 

Herinneringscentrum Kamp Westerbork.  

 

 
Westerbork  

 
Dwingelo  
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Het Observatorium is een land-art kunstwerk in Flevoland. Het is ontworpen door de 

Amerikaanse kunstenaar  Robert Morris. 

 

Het Observatorium is bedoeld om de mens de ritmes van dag en nacht en de wisseling van 

vier jaargetijden bewust te laten meemaken. Het werk is sterk geïnspireerd op oude 

steenformaties zoals Stonehenge, waar eveneens de wisseling van seizoenen werd gevierd. 

Het Observatorium is klok kalender en tempel tegelijk. 

Het 'Observatorium' bestaat uit twee concentrische cirkels. De buitenste daarvan wordt 
gevormd door een aarden wal, die overvloeit in het omliggende terrein. Aan de westkant zit in 
deze wal een tunneltje, dat toegang biedt tot de binnenste ring van het 'Observatorium'. De 
binnenste ring is ook een aarden wal, maar de binnenwand ervan is bekleed met tropisch 
hardhout. Daardoor ontstaat een bijzonder akoestisch effect binnen deze binnenste ring. Aan 
de oostkant zitten drie vizieropeningen: één pal naar het oosten, één 37 graden ten noorden 
van de west-oost as en één 37 graden ten zuiden daarvan. De openingen zijn gemarkeerd met 
granieten vizierstenen. De zichtlijn van de west-oost as is tot buiten de buitenste cirkel 
doorgetrokken en wordt door twee grote stalen vizierplaten geaccentueerd. Hierdoor komt 
tijdens de lente- en herfstequinox de zon precies op deze lijn op. De openingen op 37 graden 
zijn gericht op de punten waar de zon op de kortste en de langste dag (zonnewende) opkomt. 

Het Observatorium in Flevoland is een vergrote kopie van het Observatorium zoals dat in 
1971 in het kader van de Arnhemse kunstmanifestatie Sonsbeek buiten de perken in 

Velsen tentoongesteld werd. Dat Observatorium bleef niet bewaard omdat het op een plaats 
met een woningbouwbestemming was opgetrokken. Het was veel minder robuust – met 
duinzand - uitgevoerd en beschikte niet over vrije zichtlijnen. In 1973 legde de organisator 
van Sonsbeek buiten de perken contact met de toenmalige Rijksdienst voor de 

IJsselmeerpolders met het verzoek om plaatsing van een kopie van het Observatorium in een 
van de polders. Daarbij golden twee belangrijke criteria: het Observatorium moest ter 
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bezichtiging goed te bereiken zijn en de zichtlijnen moesten vrij zijn en ook in de toekomst vrij 
blijven. 

De Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders stemde in met het verzoek en vond een passende 
kavel aan de doorgaande weg van Lelystad naar Swifterbant. De Stichting Sonsbeek zou een 
deel van de kosten van realisatie dragen. Voor de uitvoering was dit volgens de Rijksdienst 
voor de IJsselmeerpolders minder noodzakelijk omdat het werk geheel aansloot bij de 
cultuurtechnische werken (grondverzet e.d.) die de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders 
normaal verrichtte. 

De besluitvorming over de aanleg van het Observatorium verliep traag. Uit de correspondentie 
blijkt dat de polderinrichters weinig ervaring hadden in de omgang met kunstenaars en 
andersom. Maar in 1976 kwam er schot in de zaak. Robert Morris gaf persoonlijk toestemming 
voor aanleg van het Observatorium in Flevoland en wees Coen de Groot als architect aan: hij 
was ook architect van het Observatorium in Velsen in 1971. Bij de bouw in het voorjaar van 
1977 kwam Morris persoonlijk een kijkje nemen. 

Op 22 april 1977 werd het Observatorium feestelijk geopend door R.H.A. van Duin, directeur 
van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. In  1990 is het beheer van het Observatorium 
overgedragen aan Stichting Flevolandschap. 

De in 2012 gereedgekomen Hanzelijn, de spoorlijn tussen Lelystad en Zwolle, loopt vlak langs 
het Observatorium. De portalen van de bovenleiding verstoren het vrije zicht op de 
zonsopkomst in de winter. 

Regelmatig is het Observatorium het toneel van manifestaties. Zo is er elk jaar in het weekend 
nabij de zomerzonnewende de manifestatie Sunsation waar toneel, zang, dans en gedichten 
de stilte verbreken. Rondom het 'Observatorium' stallen kunstenaars gedurende enkele weken 
ingewikkelde objecten uit. Tijdens de winterzonnewende vindt een veel kleinere manifestatie 
plaats, die wordt georganiseerd door kunstenaars uit Flevoland zelf.  

 

 



195 

 

 

 
Observatorium Robert Morris 
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De Aardzee, landschapskunst, Piet Segers, Vogelweg, Zeewolde 

 

 

Met vijf hectare, net zo groot als de omliggende landbouwkavels, is Aardzee één van de grootste 

kunstwerken in Nederland. Het kunstwerk is via twee voetgangersbruggen te betreden. 

Tussen de beschutting van de glooiende taluds, die als opstuwende golven door het landschap 

rollen, lopen paadjes bedekt met blauwgrijze schelpen, een verwijzing naar lucht en water. De 

schijnbaar willekeurig geplante bomen versterken het gevoel van beschutting. 
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Aardzee voelt als een oase van rust midden in de open polder. Als een gestolde beweging van 
de zeebodem ligt het tussen de vlakke akkers in. De waterspiegel van de waterpartij is het 
enige horizontale oppervlak tussen de hellingen. Met dit landschapskunstwerk refereert 
Slegers aan de transformatie van de wilde Zuiderzee naar het serene polderlandschap en de 
dialoog tussen de elementen aarde en water. 

 

 

De Zuidwalvulkaan  
Na de uitbarsting van de vulkaan op IJsland in april 2010 is de aswolk, gevaarlijk dichtbij 

gekomen. Maar waar niemand het over heeft gehad is het feit dat zich in onze onmiddellijke 

nabijheid ook een vulkaan bevindt en wel in de Waddenzee. 

De Zuidwalvulkaan is een dode vulkaan in Nederland die zich op ruim twee kilometer onder 

het aardoppervlak bevindt, onder de Waddenzee tussen  Harlingen en Vlieland, meer precies 

iets ten zuidwesten van de zandplaat  Griend. De vulkaan is niet meer actief sinds de 

late Jura (ca. 160-145 miljoen jaar geleden) en is sindsdien bedekt onder meer dan 

tweeduizend meter sedimentair gesteente, voornamelijk schalie en zandsteen uit het Krijt. 

Een dode of uitgedoofde vulkaan is een vulkaan waarvan wetenschappers hebben vastgesteld 

dat de kans op nieuwe erupties (vrijwel) afwezig is. Het zijn vulkanen waarbij de aardkorst in 

de loop der tijd dusdanig is dichtgegroeid dat er geen magma meer doorheen kan komen. 

De vulkaan werd ontdekt in 1970 toen de Franse oliemaatschappij Elf Petroland een boring 

deed in de Waddenzee, met als doel een mogelijk gasveld dat zich daar volgens seismisch 

onderzoek bevond. De maatschappij stuitte tot haar verbazing onder het reservoirgesteente 

op gesteente in het boorgat dat van vulkanische oorsprong was. Het bleek een vulkaan te zijn 

die gevormd was tijdens de fase van orogenese in het toenmalige Europese continent van 

ongeveer honderdzestig miljoen jaar (Ma) geleden. Het Zuidwalgasveld, dat zich direct boven 

de vulkaan bevindt, werd in 1988 in productie genomen en produceert nog steeds gas. Naast 

de gesteentefragmenten (boorgruis genoemd), was er nog een andere indicatie voor de 
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aanwezigheid van een warmtebron in de vorm van een vulkaan; de 

gemiddelde temperatuur op een diepte van twee kilometer is normaal gesproken honderd 

graden Celsius, maar in dit geval bleek dit bijna honderdvijfendertig graden. 

De vulkaan had een hoogte van ongeveer één kilometer en was gedurende zo'n twaalf miljoen 
jaar actief. De  erupties van de vulkaan waren hevig en kortstondig met veel explosies. Dit, 
samen met de minerale samenstelling, duidt op vulkanisme dat plaatsvond als gevolg 
van subductie die niet direct nabij de vulkaan plaatsvindt. De Kimmerische orogenese, zoals 
de periode van gebergtevorming die destijds plaatsvond genoemd wordt, was een fase van 
compressie waarbij de toenmalige microplaten  Turkije en Iran noordwaarts bewogen en in 
botsing kwamen met het  Euraziatische continent. Deze orogenese zou door de Euraziatische 
plaat schokgolven teweeg hebben kunnen brengen, die leidden tot vulkanisme. Dit proces zou 
zich tijdens de Alpiene orogenese herhaald kunnen hebben, toen tijdens het Eoceen in 
de  Eifel grootschalig explosief vulkanisme ontstond als mogelijk gevolg van de botsing en 
subductie van de Adriatische Plaat.. 

De vulkaan in de ondergrond is bedekt door zandsteenlagen uit het vroeg-Krijt, die een 
reservoirgesteente vormen voor gas. Het afsluitingsgesteente is een dik pakket kleisteen dat 
is afgezet tijdens de transgressieve fase na de vorming van de Zuidwalvulkaan, in het vroeg-
Krijt. 

De storing in het aardmagnetisch veld in de Waddenzee iets ten zuidwesten van de zandplaat 
Griend, wordt veroorzaakt door de Zuidwalvulkaan. In de ondergrond aldaar, op een diepte 
van circa tweeënhalve kilometer, komt vulkanisch gesteente voor dat de Zuidwalvulkaan moet 
hebben uitgespuwd. Dit vulkanische gesteente is sterk magnetisch waardoor het 
aardmagnetische veld daar afwijkt.  

  

 

Locatie vulkaan  
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Griend is een kleine, begroeide zandplaat, het restant van een vroeger groter eiland, gelegen 

op ongeveer twaalf kilometer ten zuidwesten van het waddeneiland Terschelling. Ze maakt 

deel uit van de Grienderwaard, een deel van de Waddenzee. 

De zandplaat is onbewoond en onbebouwd op een vogelwachtershuis na, dat een groot 
gedeelte van het jaar wordt gebruikt als onderdak voor vogelwachters en  natuuronderzoekers. 
Griend is niet voor het publiek toegankelijk. Verder staat er een houten baken voor de 
scheepvaart, kaap Griend. 

Doordat Griend niet door dijken wordt beschermd 'wandelt' het langzaam in oostelijke 
richting. Om het voor de ondergang te redden zijn er in de loop der jaren maatregelen genomen 
om het te beschermen. Langs de zuidrand werden enkele strekdammen aangelegd. Rond 1988 
werd het verstevigd door de aanleg van een lage zanddijk langs de noordzijde. Sindsdien is 
het proces van afkalving omgezet in een proces van aangroei. 

 De Zuidwalvulkaan heeft zo’n honderdzestig miljoen jaar geleden lava over het toenmalige 
landschap uitgestoten. Twaalf miljoen jaar later dooft de zuidwalvulkaan uit en worden de 
geologische processen voltooid die hem tot de gasleverancier van vandaag hebben gemaakt. 
Want het gas zelf is al veel ouder. In het geologisch tijdperk carboon, zo’n driehonderd miljoen 
jaar geleden, ligt het Europese continent ter hoogte van de evenaar. Van Engeland tot Polen 
zijn tropische moerassen te vinden, met veel planten, waar veen in ontstaan.  

De zee spoelt daar regelmatig overheen, en zet klei en zand af op het veen. Als dat later wordt 
samengeperst onder nieuwe lagen, ontstaat gas, steenkool en schalie, versteende klei. Zou er 
verder niets meer zijn gebeurd, dan zou het aardgas vermoedelijk onbereikbaar gebleven zijn, 
omdat het homogeen in de afzettingen verspreid zit. Maar de vulkaan dient zich van onder de 
aardkorst aan  en breekt de lagen met het gas langzaam in stukken. Het gas komt dan ook in 
beweging, en verplaatst zich door de breuken omhoog naar een laag poreus zandsteen, dat 
aan het einde van het carboon is gevormd. Nog verder opstijgen wordt onmogelijk gemaakt 
door een ondoordringbare zoutafzetting, die ondanks het geweld van de vulkaan goeddeels 
intact is gebleven. 

Zo kan het gebeuren dat het gas uiteindelijk tot stilstand komt op het hoogste punt van de 
ruïne van de vulkaan, vlak boven de krater. Uit de boringen in de vulkaanpijp is gebleken dat 
de berg nog steeds nagloeit, want de temperatuur ligt er zo’n dertig graden Celsius hoger dan 
normaal op die diepte. Bron: nazatendevries.nl. 
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Dode vulkaan met lavaveld 
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Planeet X 
Planeet X, ook wel Planeet negen, is de denkbeeldige planeet die na de ontdekking van 
Neptunus de nog niet verklaarde afwijkingen in de banen van Uranus en Neptunus moest 
verklaren. 

Nu de meettechnieken sterk verbeterd zijn ten opzichte van die ten tijde van 
Lowell (begin twintigste eeuw), is gebleken dat zijn berekeningen op onjuiste data zijn 
gebaseerd en dus niet kloppen; er is volgens de huidige inzichten geen negende planeet nodig 
om de banen van de andere planeten te verklaren. 

Net zoals Neptunus ontdekt was nadat uit de baanafwijkingen van Uranus was berekend waar 
deze ongeveer moest staan, berekende Percival Lowell waar deze nieuwe, onbekende 
(dwerg)planeet te vinden zou moeten zijn. De (dwerg)planeet kreeg de werknaam: Planeet X, 

waarbij X op onbekend slaat.  

Het bestaan van een mogelijke extra planeet is op 20 januari 2016 onthuld door 
astronomen van Caltech. Deze planeet wordt echter Planeet negen genoemd en is vermoedelijk 
tien keer groter dan de Aarde en vijfhonderd keer zwaarder dan Pluto. De planeet beïnvloedt 
de banen van veel Kuipergordelobjecten. De kans dat deze Kuipergordelobjecten ‘toevallig’ op 
dezelfde wijze om de zon draaien is slechts 0,007 procent. ‘Kortom, het kán haast geen toeval 
zijn’, aldus Brown. ‘Er moet iets zijn dat de koers van deze objecten bepaalt.’ 

Er leeft bij sommigen het idee dat er een negende planeet moet zijn. Deze planeet zou een zeer 
langgerekte eleptische baan hebben en daardoor eens in de zesendertighonderd jaar in de 
buurt van de Aarde komen. Maar, redeneren zij verder, als hij komt dan is de ernst van de 
daardoor ontstane rampen (aardbevingen, vloedgolven enz.) niet te overzien. 

Volgens sommigen waren de Babyloniërs al op de hoogte van het bestaan van een tiende 
planeet, die Nibiru of Niburu genoemd werd. Voor dit idee is echter geen 
wetenschappelijke ondersteuning.  

 

 

Diagram mogelijke baan planeet x 

 

Wereldnieuws was het op 20 januari: wetenschappers hadden indirect bewijs gevonden dat 

ons zonnestelsel niet acht, maar negen planeten telt. De negende planeet zou op grote afstand 

om de zon draaien en tien keer groter zijn dan de Aarde.   
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Hoewel de onderzoekers hun ‘ontdekking’ groots aankondigden, hadden ze de planeet niet 

direct waargenomen. In plaats daarvan leidden ze het bestaan van de planeet af uit zes 

Kuipergordelobjecten. Deze Kuipergordelobjecten hebben allemaal elliptische banen, maar 

volgen dezelfde richting de fysieke ruimte. ‘De kans dat dit toeval is, is slechts 0,007 procent,’ 

vertelde onderzoeker Mike Brown daarover. ‘Kortom het kán haast geen toeval zijn. Er moet 

iets zijn dat de koers van deze objecten bepaalt.’ Brown en zijn collega’s onderzochten 

meerdere scenario’s, maar kwamen uiteindelijk tot de conclusie dat de koers van deze objecten 

maar door één object bepaald kan worden: een negende planeet in ons zonnestelsel. 

En nu laat Mike Brown op Twitter weten dat het bewijs voor het bestaan van planeet X is 

uitgebreid. Er is namelijk een nieuw Kuipergordelobject ontdekt dat eveneens een elliptische 

baan heeft en zich precies op de plek bevindt waar deze zich als de negende planeet werkelijk 

bestaat, zou moeten bevinden. De kans dat het toeval is dat deze zeven Kuipergordelobjecten 

deze baan volgen en er dus geen planeet X is, is volgens Brown – die bekent het nog niet exact 

berekend te hebben – zo’n 0,001 procent. 

Het bewijs voor het bestaan van een negende planeet is dus weer wat sterker geworden. Maar 
wanneer gaan we deze planeet nu ontdekken? De ruwe baan van de planeet is al bekend, 
maar de exacte locatie helaas nog niet. Maar dat is een kwestie van tijd, zo liet Brown eerder 
aan Scientias.nl weten. ‘De kans is heel, heel groot dat we planeet X gaan vinden binnen een 

periode van vijf jaar.’ Bron: scientias.nl.  

Het is momenteel een van de drukst besproken onderwerpen onder de eindtijdprofeten: 
Planeet X. In mei is het zover. Een forse planeet, een paar keer groter dan de aarde, zal dwars 
door ons zonnestelsel schieten, rakelings langs onze planeet scheren, een rondje om de zon 
maken en weer uit het zicht verdwijnen. Wat dat voor de aarde betekent, daarover zijn de 
meningen verdeeld, zo blijkt uit de honderden opgewonden internetpagina’s en de tientallen 
boeken die inmiddels over Planeet X verschenen zijn. Meest gehoorde noodkreet: de 
zwaartekracht van X zal honderden vulkanen doen uitbarsten, reusachtige vloedgolven zullen 
de continenten overspoelen en de aardas zal van het ene op het andere moment omslaan zodat 
de poolkappen verschuiven naar de evenaar. En dan mogen we nog van geluk spreken. In 
andere scenario’s pelt X de aardkorst van onze planeet, splijt hij de aardbol doormidden, jaagt 
de aarde richting zon of jaagt haar juist richting interstellaire ruimte. Weer anderen hebben 
begrepen dat de ‘magneetvelden’ van X ervoor zorgen dat de aarde ophoudt met draaien. Drie 
dagen en drie nachten, beweren meer bijbels ingestelde doemzeggers. Alle onheilsprofeten 
hebben begrepen dat Planeet X de aarde zal bekogelen met uit de buitenste regionen van het 
zonnestelsel meegesleurde meteorieten. 

Misschien is er een sprankje hoop. Planeet X was immers ooit een bewoonde planeet, vol 
piramidebouwers, Atlantiërs – enfin, dat soort volk. Inderdaad, er bestaan aardlingen die al 
vele jaren in telepathisch contact zeggen te staan met de ‘Nibiruërs’ of de ‘Nefilim’, zoals de X-
lingen vaak genoemd worden. Die hebben onthuld dat ze naar goed apocalyptisch gebruik van 
plan zijn een select gezelschap aardbewoners mee te nemen, voordat hun planeet de onze 
platwalst. 

Erg origineel is het allemaal niet. Nog geen twee jaar geleden, in mei 2000, zou de aarde ook 
al door heftige zwaartekrachtvelden aan stukjes worden gevibreerd omdat op die dag alle 
zichtbare planeten zo’n beetje op één lijn kwamen te liggen. Maar planeet X lijkt meer los te 
maken. Uit een enquête onder bezoekers van de aan apocalyptische rampen gewijde website 
Armageddon Online bleek dat zij een ontmoeting met Planeet X een waarschijnlijker einde der 
tijden achten dan de inslag van een reuzenmeteoor of de uitbarsting van een supervulkaan. 
Ook de auteur van dit artikel, die een populair-wetenschappelijke website bijhoudt over 
apocalyptische rampen, maakt uit de haast dagelijks per e-mail binnenkomende reacties op 
dat de mythe van X meer leeft dan welk ander doemscenario ook. Een e-mail uit de VS: ‘U 
staat beslist op de loonlijst van zowel de NASA als de [Amerikaanse] overheid.’ Of, uit de reactie 
van een zekere Buzz: ‘Ik vind het vreemd dat u het bewijs voor het bestaan van Planeet X 
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helemaal niet gelooft. Dat is niet wetenschappelijk.’ Want dat is waarin de Planeet X zich 
onderscheidt van de meeste andere onheilsprofetieën: ze rust op een wetenschappelijk 
aandoende, uitgebreide waslijst van ‘bewijzen’. De X-aanhang schermt met obscure 
Soemerische teksten, geologische weetjes en artikelen uit gerespecteerde wetenschappelijke 
bladen. Planeet X is een fascinerende leugen verstopt in kleine waarheden. 

Vreemd genoeg waren het astronomen die X in het leven riepen, halverwege de 19de eeuw. De 
baan van de planeet Uranus leek een onverklaarde afwijking te hebben. Er was extra massa 
nodig om de berekeningen kloppend te krijgen. Een extra planeet bijvoorbeeld, opperde de 
Franse wiskundige Urbain Le Verrier in 1846. Erg buitenissig was die gedachte niet. Een paar 
maanden eerder nog had hij de baan van Neptunus redelijk accuraat voorspeld door te kijken 
naar de beweging van Uranus. Maar terwijl Neptunus keurig volgens de berekeningen werd 
aangetroffen, bleef de nieuwe hypothetische verstoorder van Uranus onvindbaar. In de eeuw 
die volgde zagen minstens 23 uiterst secure voorspellingen van de massa, positie en 
omlooptijd van de nieuwe planeet het daglicht. Thomas Jefferson Jackson See had drie 
planeten nodig om de baan van Uranus kloppend te krijgen, de befaamde Harvardastronoom 
William Henry Pickering voorspelde er liefst zeven, waarvan er een (‘planeet Q’) ruim zestig 
keer zo zwaar was als Jupiter. Het was de zakenman en astronoom Percival Lowell (1855-
1916) die de ongrijpbare planeet met de letter ‘X’ doopte. Lowell, nu vooral herinnerd om zijn 
onwrikbare geloof in intelligent leven op Mars, ondernam vanuit zijn privéobservatorium in 
Flagstaff in de staat Arizona, twee uitgebreide zoektochten naar X – waarbij hij ironisch genoeg 
tot tweemaal toe de planeet Pluto fotografeerde zonder het vlekje te interpreteren als planeet. 
Maar ook Pluto, in 1930 herkend als planeet, was bij lange na niet afdoende om de 
berekeningen op orde te krijgen. 

Planeet X werd een milde obsessie. Toen John Anderson van NASA’s Jet Propulsion 
Laboratory in 1987 geen afwijkingen kon ontdekken in de koers van de ruimtesondes Pioneer 
10 en 11, maakte hij daaruit op dat planeet X blijkbaar een zeer elliptische baan moest hebben 
– de vogel was eventjes gevlogen.   

In 1976 nam ‘de zaak Planeet X’ een onverwachte wending. Het was de tijd van Uri Geller, 
Charles Berlitz, John Keel en Raymond Moody. De pseudowetenschap was na de 
cultuuromslag van de jaren 1960 tot ongekende bloei gekomen. In New York raakte de oud-
economiestudent en journalist Zecharia Sitchin in de ban van Erich von Däniken, de 
Zwitserse schrijver die meende dat de goden uit de oudheid buitenaardse ruimtereizigers 
waren geweest. Sitchin, Rus van geboorte en opgegroeid in het Midden-Oosten, begon te 
grasduinen in de Soemerische en Babylonische literatuur, op zoek naar buitenaardse wezens. 
En die vond hij zonder veel moeite, door net als von Däniken de Mesopotamische mythen 
letterlijk te nemen en door in iedere rare Soemerische hoed een ruimtehelm te zien. Sitchin 
zou zichzelf voortaan uitgeven voor linguïst, archeoloog en historicus, en met von Däniken en 
Immanuel Velikovsky uitgroeien tot wat de Amerikaanse skepticus Bob Carroll ‘de heilige drie-
eenheid van de antieke astronautentheorie’ noemde. 

Sitchin is de optelsom van von Däniken en Velikovsky. Volgens Sitchin werd de aarde namelijk 
zowel bezocht door kosmonauten als bijna verwoest door een langsrazende planeet, zoals 
Velikovsky betoogde in Worlds In Collision (1950). Sitchin besloot dat de kosmonauten 

afkomstig moesten zijn van Velikovsky’s planeet. Om dat voor elkaar te krijgen nam Sitchin 
zijn toevlucht tot een zelfs voor kosmonautengelovigen akelig gecompliceerde theorie. Zijn 
interesse gaat uit naar de ‘Enoema Elish’, het Babylonische scheppingsepos uit de 12de eeuw 
v.C. Daarin krijgt het monster Tiamat het aan de stok met Mardoek, hoofd van het 
Babylonische godenpantheon. Mardoek wint, en splijt Tiamat, waarmee hemel en aarde 
ontstaan. 

Volgens Sitchin moet je zoiets letterlijk nemen. Mardoek is een zwerfplaneet met een zeer 
elliptische baan die hij in zesendertighonderd jaar doorloopt – wat betekent dat Mardoek 
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meestal uit het zicht is. Tiamat is een oerplaneet die al bestond voor de aarde. Mardoek kwam 
tijdens een van zijn omlopen in botsing met Tiamat, zo betoogde Sitchin in zijn boek The 
Twelfth Planet (1976), met als gevolg de planetoïdengordel – en de aarde. Nu was er op 

Mardoek intelligent leven ontstaan, aldus Sitchin. Toen de planeet weer eens langskwam, 
sprongen deze ‘Nefilim’ over op onze planeet, om in het huidige Nabije Oosten een basis te 
vestigen.  Om te voorzien in hun behoefte aan arbeid, maakten de Nefilim met behulp van 
genetische modificatie de mens uit de aap. Logisch, want: ‘In veel opzichten is de moderne 
mens, Homo sapiens, een vreemde op aarde.’ Bron: skepsis.nl. 

De ontdekking van een nieuw object in de buitenste regionen van het zonnestelsel wijst erop 
dat de geheimzinnige ‘Planeet X’ of ‘Planet Nine’ echt bestaat. Het object, 2015 TG387, is een 
ruimterots met een diameter van bijna driehonderd kilometer. 

De nieuwe ruimterots bevindt zich ver buiten de baan van Pluto. Hij kwam aan het licht toen 
Amerikaanse onderzoekers speurden naar nog onbekende dwergplaneten – of (als het meezat) 
naar een negende planeet waarvan astronomen al jarenlang het bestaan vermoeden. Het 
object 2015 TG387 is niet de ongrijpbare planeet waar de onderzoekers op hoopten, maar 
onderschrijft wel het bestaan van deze planeet. 
2015 TG387 bevindt zich momenteel op een afstand van 80 ‘AE’, een astronomische eenheid 
die gelijk is aan de afstand tussen de aarde en de zon. Met andere woorden: het nieuwe object 
staat 80 keer zo ver van de zon als de aarde. Het object beweegt in een enorm uitgerekte baan. 
Daardoor benadert hij de zon tot minimaal 65 AE, om vervolgens weer weg te reizen tot een 
ongelofelijke afstand van 2300 AE. 

De grote afstand betekent dat het nieuwe object zich zo ver van alle bekende planeten bevindt 
dat onderlinge zwaartekrachteffecten verwaarloosbaar zijn. Zelfs Neptunus, de verste planeet, 
staat op ‘slechts’ 30 AE van de zon en heeft daardoor geen grip op 2015 TG387. Dat maakt 
het object tot een uitstekende kandidaat om te kijken wat zich verder schuilhoudt in de 
buitenste regionen van het zonnestelsel. Als zich daar een grote planeet bevindt, zullen de 
zwaartekrachteffecten daarvan duidelijk te zien zijn in de baan van 2015 TG387. 

De Amerikaanse onderzoekers bevestigen dat de baan van 2015 TG387 wijst op het bestaan 
van ‘Planeet X’. Daarmee sluit 2015 TG387 zich aan in een rij van andere verre 
zonnestelselobjecten die eerder het bestaan van de mysterieuze planeet onderschreven. 
Volgens computermodellen zou deze geheimzinnige negende planeet zich bevinden op 
honderden AE’s. Het zou kunnen gaan om een ‘superaarde’. 

Gezien zijn grote afstand tot de aarde was het detecteren van 2015 TG387 geen sinecure. De 
onderzoekers hadden geluk dat het object momenteel erg dichtbij is, voor zijn doen. 
‘Gedurende 99 procent van zijn 40.000 jaar lange pad rond de zon, is hij te zwak om te zien’, 
zegt betrokken onderzoeker David Tholen in een persverklaring. De onderzoekers troffen het 
object dus precies op het juiste moment. Dat wil niet zeggen dat de onderzoekers ook snel 
hun conclusies konden trekken: gezien de gigantische omloopperiode om de zon, duurde het 
drie jaar voordat het team het object voldoende had zien bewegen om zijn volledige baan in te 
kunnen vullen. 

Toch is de zoektocht de moeite waard, zeggen de ontdekkers. ‘Zulke verre objecten zijn als 
broodkruimels die ons naar Planeet X kunnen leiden. Hoe meer we er vinden, hoe meer we 
zullen begrijpen van de buitenste regio van het zonnestelsel’, aldus collega-onderzoeker Scott 
Sheppard. Waarschijnlijk houden zich nog duizenden objecten als 2015 TG387 zich schuil in 
de uithoeken van het zonnestelsel. Bron: newscientist.nl.  
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Nan Madol  

Nan Madol  is een kunstmatig eiland dat grenst aan Pohnpei (Ponape) in Micronesia. De stad 
bestaat uit een aantal kleine, kunstmatige eilanden, die met kanalen verbonden zijn. Op de 
eilanden treft men netjes opgestapelde hopen basaltblokken, die vaak een paar ton per stuk 
wegen en waarvan de oorsprong nog niet achterhaald is. De naam Nan Madol betekent 
letterlijk ruimte tussen, wat duidt op de kanalen tussen de deeleilanden. 

De originele bevolking van Nan Madol is in de  negentiende eeuw volledig uitgestorven. Een 
gangbare theorie is dat dit eiland een overblijfsel is van een heel oude cultuur en dat de 
bouwsels een rituele betekenis hadden. Shirley Andrews beweert in haar boek Lemuria and 
Atlantis dat Nan Madol onderdeel uitmaakte van het door de oceanen verzwolgen en 

legendarische vasteland van Mu.  

De bergtoppen die nog boven water steken zijn de eilanden in de Zuidelijke Stille Oceaan.Mu 
werd vernietigd door zware aardbevingen en de daaropvolgende vulkaanuitbarstingen. 

Op het eilandje Pohpei (voorheen Ponapel) op bijna tweeduizend kilometer ten noordoosten 
van Nieuw Guinea is een ruïne, Nan Madol. Deze ruïne bestaat uit een aantal gebouwen die 
gebouwd zijn met staven basalt. Sommige bouwweren staan in het water. Er is een tunnel die 
onder water door naar de zee loopt. Een en ander doet vermoeden dat Nan madol erg oud 
moet zijn. De officiële datum wordt gesteld rond 1250 na Chr. 
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De naam Nan Madol betekent ‘ruimten tussen’ en is een verwijzing naar de kanalen die het 

puin doorkruisen. De oorspronkelijke naam was Soun Nan-Leng (Reef van de Hemel), volgens 

Gene Ashby in zijn boek Pohnpei, An Island Argosy . De verwoeste stad is één van de 

hedendaagse grote archeologische raadsels en wordt ook wel  ‘Atlantis’, het ‘achtste 

wereldwonder’, of het ‘Venetië van de Pacific’ genoemd. 
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Het centrum was een bijzondere verblijfplaats voor de adel. De activiteiten rondom het 
mortuarium werden uitgevoerd door priesters. De bevolking bestond vrijwel zeker uit niet 
meer dan duizend mensen, het kunnen er ook minder zijn geweest. Hoewel veel van de 
bewoners leiders waren, de meerderheid waren gewone mensen. Nan Madol is voor een deel 
gebruikt om de regerende Saudeleur leiders te organiseren en te controleren door hen als de 
potentiële rivalen te zien, hen te verplichten in de stad in plaats van in hun eigen wijken 
wonen. Daar waren hun activiteiten moeilijk te controleren. 

Madol Powe, de mortuarium sector, bevat achtenvijftig eilandjes in het noordoostelijke gebied 
van Nan Madol. De meeste eilandjes werden ooit bewoond door de priesters. Sommige 
eilandjes dienden een speciaal doel zoals voedselbereiding, kanobouw op Dapahu en 
kokosoliebereiding op Peinering. Hoge muren rondom de graven bevinden zich op Peinkitel, 
Karian, en Lemenkou. Maar de meest prominente is het koninklijke mortuarium op het 
eilandje Nandauwas. Daar zijn de wanden 5,5-7,6  meter hoog rondom een grafmonument op 
het voorplein. Dit werd gebouwd voor de eerste Saudeleur. 

Op Nan Madol is er geen vers water of voedsel; water moet worden opgevangen en voedsel in 
het binnenland verbouwd. Tijdens Saudeleurbewind brachten  Pohnpeians voedsel en water 
per boot. De Saudeleur ontvingen het voedsel op het eilandje Peiniot, later genoemd naar de 
dichter Usennamw. 

Rond 1628, toen de Isokekekel de Saudeleurs versloegen, begon het Nahnmwarki tijdperk. De 
Nahnmwarkis woonden nu in Nan Madol, maar moesten hun eigen water te verzamelen en 
hun eigen voedsel verbouwen. Het verzamelen van water en voedsel wordt verondersteld de 
oorzaak te zijn dat ze uiteindelijk  Nan Madol hebben verlaten en terug zijn gegaan naar hun 
eigen wijken. Een andere verklaring is dat ze zijn uitgestorven. 

Mu is de naam van een continent dat volgens een hypothese ooit bestaan zou hebben op 
Aarde, maar millennia geleden zou zijn vergaan in zee. 

Het concept en de naam van Mu werden voor het eerst bedacht door de negentiende-eeuwse 
reiziger en schrijver Augustus Le Plongeon (1825–1908). Hij kwam met de theorie na 
onderzoek in enkele Maya-ruïnes in Yucatan. Volgens eigen zeggen zou hij een oude tekst 
hebben vertaald waaruit bleek dat de Mayabeschaving ouder was dan de Griekse of 
Egyptische. Volgens hem zouden de verschillende oude beschavingen zoals die van het oude 
Egypte en Meso-Amerika gesticht zijn door vluchtelingen van een nog oudere beschaving. Het 
continent Mu zelf zou zich volgens hem in de Atlantische Oceaan hebben 
bevonden. Plongeons theorie verkreeg meer bekendheid door James Churchward (1851–
1936), die er onderzoek naar deed en met de conclusie kwam dat Mu zich in de Grote 
Oceaan zou bevinden. Hij schreef er een serie boeken over, genaamd Lost Continent of Mu, the 
Motherland of Man (1926), wat later bekend werd als The Lost Continent Mu (1931). Zijn 

theorieën over het continent werden nog verder uitgewerkt door andere schrijvers. De pseudo-
archeoloog Graham Hancock berekende dat Mu in 10 000 voor Christus zou zijn vergaan. 
Masaaki Kimura kwam met de theorie dat enkele onder water gelegen structuren bij het 
Japanse eiland Yonaguni afkomstig zouden zijn van Mu.  

Het bestaan van Mu werd echter al ten tijde van Le Plongeons ideeën bekritiseerd. Vandaag 
de dag zijn wetenschappers er zeker van dat Mu nooit heeft bestaan, evenals andere 
legendarische verloren continenten zoals Lemurië. Moderne kennis van geologie ontkracht het 
bestaan van een verloren continent van enige noemenswaardige omvang omdat volgens de 
theorie van de platentektoniek een continent niet zomaar in zee kan zinken. Ook is het 
onmogelijk dat er ooit een natuurramp heeft plaatsgevonden van dusdanig grote omvang dat 
een geheel continent hierdoor kan zijn weggevaagd. Het kan ook zijn dat Mu in werkelijkheid 
geen continent was maar een eiland, maar dat maakt het idee dat hier een 
gemeenschappelijke voorouder voor meerdere beschavingen zou zijn ontstaan een stuk 
minder aannemelijk. Tenslotte zijn er archeologische bewijzen die de theorie dat de oude 
beschavingen uit de oude en nieuwe wereld een gemeenschappelijke voorouder hebben 
ontkrachten. 

Lemurië is een hypothetisch verloren land of continent, dat zich volgens uiteenlopende 
verhalen zou hebben bevonden in de Indische Oceaan. Het concept van Lemurië dateert uit 
de negentiende eeuw, en komt voort uit pogingen van geleerden uit die tijd om de grote 
gelijkenissen in biogeografie tussen onder andere India en Madagaskar te verklaren. 
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De bioloog Philip Lutley Sclater wordt vaak gezien als de eerste die met de theorie over Lemurië 
kwam. Hij deed onderzoek naar zoogdieren in de Indische Oceaan en omliggende landen. Wat 
hem verbaasde was dat hij fossielen van dezelfde dieren vond in India en Madagaskar, maar 
niet in Afrika en het Midden Oosten. Dit was voor hem het bewijs dat Madagaskar en India 
mogelijk ooit deel uitmaakten van een gezamenlijk continent. Deze theorie was voor die tijd 
niet ongebruikelijk. Ook Etienne Geoffroy Saint-Hilaire kwam al met een theorie over een 
verloren continent in de Indische Oceaan, maar gaf dit geen naam. Later gaf Alfred 
Wegener echter in de theorie van de continentverschuiving een afdoende verklaring voor deze 
overeenkomsten. 

Lemurië wordt vaak vergeleken met andere legendarisch verzonken landen, zoals Kumari 
Kandam. 

Aan het bestaan van Lemurië, evenals dat van andere verloren continenten zoals  Mu, wordt 
vandaag de dag sterk getwijfeld door hedendaagse kennis van de platentektoniek. Hoewel er 
verzonken continenten bestaan zoals het Kerguelenplateau, is er geen enkel bewijs voor het 
bestaan van een dergelijk verzonken continent in de Indische Oceaan. 

 

 
Kaart van ‘Het Verdwenen Continent Mu’, door  James Churchward (1927) 

 

Het verhaal van de vernietiging van Mu, het moederland van de mens, is in werkelijkheid heel 

vreemd. Het geeft ons de oplossing voor het mysterie van de witte sporen van de Zuidzee en 

leert ons hoe een grote beschaving zich heeft verspreid naar het centrum van de Stille Oceaan, 

om in één nacht volledig te worden gewist. Een paar eeuwen geleden zouden wetenschappers 

hebben getwijfeld aan de mogelijkheid van het bestaan in het midden van de Stille Oceaan 

van een enorm continent zoals Mu. Maar sindsdien zijn er documenten ontdekt, vergelijkingen 

gemaakt die bewijzen dat dit continent bestond.  

Eerst worden de heilige tabletten ontdekt in een Indiase tempel en ontcijferd met behulp van 

een geleerde priester. Deze tablets gaven een eerste glimp van Mu en lanceerden nogal wat 

ontdekkingsreizigers over de hele wereld. Ze werden gebakken door de Naacals, hetzij in 

Birma, hetzij in het moederland. Ze vertellen hoe de Naacals uit dit continent in het midden 

van de Stille Oceaan kwamen. Ze vertellen ook het verhaal van de schepping van de mens op 

deze aarde. Oudere documenten geschreven in Mayax, Egypte en India, beschrijven de 
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vernietiging van dit land van Mu, toen de aardkorst zich bedekte om het hele continent in een 

afgrond te storten. mij met water en vuur. Toen sloot het water van de Stille Oceaan of Indische 

Oceaan zich af op wat een machtige beschaving was geweest. 

Dan is er bevestiging van het bestaan van Mu in andere oude manuscripten, waaronder een 

klassieker zoals de hindoe-paus Ramayana, Geschreven door de historicus Valmiki onder het 

dictaat van Narana, hogepriester van de Rishi (heilige) tempels in Ayhodia, die de oude 

tempelarchieven aan hem voorlezen. Valmiki zegt dat de Naacals ‘naar Birma kwamen vanuit 

hun thuisland in het oosten’, dat wil zeggen vanuit de Stille Oceaan. Een ander document 

bevestigt het verhaal van de heilige tabletten en Valmiki; dat is het Troano-manuscript dat 

tegenwoordig in het British Museum is. Het is een heel oud Maya-boek geschreven in Yukatan. 

We hebben het over het ‘Land van Mu’, met dezelfde symbolen van Mu die we in India, Birma 

en Egypte vinden. Er is nog steeds een verwijzing naar de Codex Cortesianus, een bijna 

hedendaags Maya-boek uit het Troano-manuscript. En dan is er het Lhasa-document, 

honderden geschriften uit Griekenland, Midden-Amerika, Mexico en de grotschilderingen in 

de grotwoningen van de westelijke staten uit de Verenigde Staten. 

Er zijn de ruïnes, die ons door hun situatie en de symbolen die hen versieren vertellen over 
het continent Mu, het moederland van de mens. Op de Zuidzee-eilanden, met name in 
Mangaia, Tonga-taboe, Panape, de Marianas en het Paaseiland, zijn er tegenwoordig 
overblijfselen van oude stenen tempels en andere monolithische overblijfselen dateren uit de 
tijd van Mu. In Uxmal, in Yucatan, draagt een verwoeste tempel herdenkingsinscripties van 
de ‘landen van het westen, waar we vandaan komen’; en de buitengewone Mexicaanse 
piramide, ten zuidwesten van Mexico-stad, werd gebouwd, volgens zijn inscripties, als een 
monument ter herdenking van de vernietiging van dezelfde ‘landen van het westen’ . 
 
En dan is er de universaliteit van bepaalde oude symbolen en gebruiken ontdekt in Egypte, 
Birma, India, Japan, China, op de eilanden van de Stille Oceaan, Midden-Amerika, Zuid-
Amerika en onder bepaalde stammen van Noord-Amerika. Deze symbolen en gebruiken lijken 
zoveel op elkaar dat er geen twijfel over bestaat dat ze een gemeenschappelijke bron hebben: 
MU. Dit alles stelt ons in staat het verhaal van Mu's vernietiging te volgen. 
 
Dit continent was een enorme heuvelachtige vlakte die zich uitstrekte van Hawaï tot het 
zuiden. Een lijn getrokken tussen Paaseiland en de Fijians vormde de zuidelijke grens. De 
omvang was meer dan achtduizend kilometer van oost naar west, en meer dan vijfduizend 
kilometer van noord naar zuid. Het continent bestond uit drie landen, gescheiden door smalle 
kanalen of zeestraten.  
 
Heel lang geleden was er een enorm continent in het midden van de Stille Oceaan waar we 
vandaag alleen de zee en de lucht zien en kleine archipels die we de eilanden van de Zuidzee 
noemen.  
 
Het was een heel mooi tropisch land, bedekt met uitgestrekte vlaktes. De valleien en vlaktes 
waren vruchtbaar, het gras groeide en er waren gecultiveerde velden, terwijl de heuvels werden 
overschaduwd door een prachtige tropische vegetatie. Geen berg stond in dit aardse paradijs, 
omdat de bergen nog niet uit de ingewanden van de aarde waren geduwd.  
 
Dit grote rijke land werd bewaterd door talloze rivieren en beken, die slingerden tussen de 
lage heuvels en de vruchtbare vlaktes. De weelderige vegetatie bedekte het hele land met een 
prachtig groen ornament. Duizend geurende bloemen bloeiden op de bomen en struiken; de 
stranden werden begrensd door hoge palmbomen en langs de rivieren zwaaiden hoge varens 
in de wind. In de valleien vormden de rivieren meren waar rondom de heilige lotus bloeide. 
Duizend gekleurde vlinders fladderden onder de bomen en kolibries zoemden van bloem tot 
bloem, schijnend als gevleugelde juwelen in de zon.  
 
In de oerwouden zwierven kuddes machtige kolossen en olifanten die met hun enorme oren 
zwaaiden om op ongewenste insecten te jagen. Terwijl deze machtige natie op zijn hoogtepunt 
was, bedekt met ontelbare tempels en monumenten, was het slachtoffer van een ramp. 
Rumblings (diep aanhoudend resonerend geluid) rijzen uit het binnenste van de aarde gevolgd 



210 

 

door aardbevingen en vulkaanuitbarstingen en schudden het zuidelijke deel. Langs de kusten 
bedekten immense vloedgolven de vlakten en overspoelden de prachtige steden. Vulkanen 
spuwen vlammen, rook en lava. Omdat het land plat is, stroomde de lava niet, maar stapelde 
zich op, waardoor piramides werden gevormd die later rotsen werden. Eindelijk kalmeerden 
de vulkanen en gingen dood. 
 
Na de ramp heeft het volk van Mu zijn angst overwonnen. De verwoeste steden werden 
herbouwd en het leven ging verder. Enkele generaties na deze ramp, toen het fenomeen bijna 
was vergeten, was Mu opnieuw het slachtoffer van aardbevingen. ‘Het hele continent stond op 
en rolde als de golven van de oceaan. De aarde beefde en schudde zichzelf als de bladeren van 
bomen in een onweersbui. Tempels en paleizen stortten in, monumenten en beelden werden 
omvergeworpen. De steden waren niet meer dan ruïnes,’ aldus het Troano-manuscript, de 
Codex Cortesianus en het Document van Lhasa. Toen de aarde opkwam en viel, trilde en op 
en neer gutste, stroomden de onderaardse vuren naar buiten en doorboorden de wolken in 
een razende gloed van vijf kilometer in diameter. De vlammen sloten zich aan bij de bliksem 
die de lucht deed schijnen. Zware rook bedekte het continent. Opnieuw vielen gigantische 
vloedgolven over de vlakten. De steden en al hun bewoners verdwenen in de golven. ‘Toen de 
ondergaande zon aan de horizon verscheen onder de deken van zwarte rook die het hele 
continent bedekte, dachten we dat we een vuurbal zagen, transcendent en woedend. Toen het 
achter de horizon zonk, heerste de ondoorzichtige duisternis, die van tijd tot tijd verdween 
door de bliksem.’ 
 
Gedurende de nacht werd Mu volledig verwoest. In een crash van de apocalyps zonk de 
verdoemde aarde, diep in de vlammen van de hel ‘in een oceaan van vuur’ die aldus bezit nam 
van zijn slachtoffer. Mu en zijn inwoners werden opgeofferd. Terwijl Mu in zijn vurige afgrond 
zonk, viel een andere kracht het aan, honderddertig miljoen kubieke meter water! Aan alle 
kanten stortten de gigantische golven neer. Ze ontmoetten elkaar in het midden van de 
verzonken aarde. 
 
Mu, het moederland van de mens, met zijn trotse steden, zijn tempels en paleizen, zijn kunst, 
zijn wetenschappen en zijn cultuur, was niet meer dan een droom uit het verleden. Water was 
zijn lijkwade. Deze catastrofe was de eerste stap in de vernietiging van de eerste grote 
beschaving op aarde. Voor bijna drieduizend jaar gooide de vernietiging van Mu een dikke 
sluier over dit deel van de aarde. We beginnen deze sluier op te heffen, maar er zijn nog steeds 
veel verborgen regio's.  
 
Toen het continent werd verscheurd en overspoeld door bepaalde verschijnselen, bleven 
hoogten en stroken aarde op het oppervlak van de wateren. Ze vormden eilanden en archipels, 
maar ze werden verscheurd door vulkaanuitbarstingen. Na de aarde en alles wat het bevatte 
te hebben bedekt, kalmeerden de wateren, alsof ze tevreden waren met hun vernietigende 
werk, en deze wateren worden tegenwoordig de Stille Oceaan genoemd. Nooit is een naam 
ironischer toegewezen! Bron: afrikahepri.org.  

 

Laatste woorden    
Predikant William Miller had er lang over nagedacht en allerlei berekeningen op losgelaten. 

Maar nu wist hij het zeker: in 1844 zou Jezus terugkomen. De oude aarde zou vergaan en 

plaatsmaken voor een nieuwe, betere aarde. Vele gelovigen verkochten al hun bezittingen en 

wachtten geduldig af. Maar er gebeurde niets. Het ging de boeken in als de ‘Great 

Disappointment’ 

De wereld had in de ogen van wetenschappers, waarzeggers en culturen zoals die van de 

Maya's al vele keren hebben moeten vergaan. En toch hebben we het telkens overleefd. 

Astronomen hebben nu opnieuw een datum genoemd die we in onze agenda moeten noteren 

als het potentiële einde van de wereld. Maar wees gerust, we hebben nog tijd genoeg: op 16 

maart 2880 zou een reusachtige asteroïde op onze planeet botsen. 
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Het is niet onmogelijk dat een zwart gat de aarde volledig vernietigt. Dat ontdekten 

wetenschappers van de universiteit van Princeton.  De natuurkundigen leggen uit dat er een 

scenario is waarbij zwaartekrachtgolven een alles absorberend zwart gat zouden kunnen 

creëren waarin een groot deel van het heelal verdwijnt.   

De wetenschappers wilden onderzoeken wat er zou gebeuren als deze golven tegen elkaar aan 
zouden botsen. Daarvoor gebruikten ze de relativiteitstheorie van Einstein. Zorgwekkend 
genoeg ontdekten ze dat als de golven groot genoeg zijn er een gigantisch zwart gat kan 
ontstaan dat vijfentachtig procent van de energie van de golf kan opslorpen. Daardoor wordt 
tijd en ruimte zoals we dat nu kennen volledig vernietigd. De bevindingen verschenen in 
vakblad General Relativity and    Quantum Cosmology. Natuurkundeprofessor aan Princeton 

Frans Pretorius zegt erover: ‘Deze deeltjes hebben heel veel energie en produceren 
een kromming in de ruimtetijd. Als de golven botsen draait de kromming naar zichzelf toe’. 
Met andere woorden: de ruimtetijd zuigt zichzelf het zwarte gat in. Bron: Newsweek. 
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De wereld vergaat op 21 december. Verzekeraar Centraal Beheer Achmea gelooft daar niets 
van en introduceert de 'Einde van de wereld verzekering'. Mocht de wereld aanstaande vrijdag  
daadwerkelijk vergaan, dan vergoedt de verzekeraar alle schade. De polis verzekert het 
vergaan van de wereld door onder anderen 'een meteorietinslag, intergalactische 
asteroïdenaanval en opstand van zombies. De verzekering is gratis en kan worden afgesloten 
door een 'like' op de Facebook-pagina van de verzekeraar. Het aangaan van de verzekering is 
bewust laagdrempelig gehouden, zodat iedere Nederlander zich nog even snel kan verzekeren. 
Uit de polisvoorwaarden blijkt dat de verzekering alleen geldig is op 21 december 2012. Bron: 
RTLnieuws.nl. 
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