
De oorsprong van het leven
Eender welke cultuur op aarde heeft zich de vraag gesteld hoe leven ontstond. Geen enkel antwoord kan harde bewijzen
voorleggen. Dit heeft de deur opengelaten voor een caleidoscoop van antwoorden vanuit mythologie, religie en
wetenschap, terug te brengen tot een twee grote groepen:

Creationisme is een religieus geïnspireerde opvatting
dat het heelal en het leven ontstaan is door een
bovennatuurlijke scheppingsdaad, vrij plotseling en
eenmalig. Dit was de heersende opvatting tot ver in de
19de eeuw.

Abiogenese geeft wetenschappelijke modellen voor het
ontstaan van leven uit anorganische materie door
natuurlijke processen. Twee opvattingen zijn mogelijk:

1. Leven is het gevolg van onwaarschijnlijke opvolging
van gebeurtenissen door natuurlijke oorzaken, met als
gevolg dat leven in het heelal zeldzaam tot uniek op
aarde is. Door een zeer groot aantal plaatselijke
verschillen en veel tijd vergroten de kansen.

2. Kosmische evolutie ziet het ontstaan van leven als
onvermijdelijk, door het principe van zelforganisatie dat
de ontwikkeling van de chaos na de Big Bang tot het
meer georganiseerd heelal van vandaag heeft gestuurd.
Dit houdt in dat leven ontstaat om het even een geschikte
hoeveelheid materiaal van de juiste samenstelling
reageert met een energiebron.

De oersoep-theorie

De oorspronkelijke omstandigheden op aarde waren
zeer verschillend van de huidige. Zodra de temperatuur
vloeibaar water mogelijk maakte ontstonden plassen,
zeeën en oceanen, met opgeloste moleculen als
fosfaten, waterstofsulfide en kooldioxide, en een
atmosfeer zonder zuurstof, met als voornaamste
componenten stikstof, waterstof, kooldioxide en -
monoxide, waterdamp en ammoniak. Lokaal verschil-
lende energiebronnen, vulkanen, bliksem en
ultraviolette straling van de Zon deden steeds
complexere moleculen ontstaan. Hierop beruste het
Miller-Urey experiment in 1953. Zij konden aantonen dat
in de beschreven omstandigheden aminozuren
ontstonden. Door polymerisatie ontstaan steeds
complexere eiwitten. Fosfolipiden vormen afgesloten
lagen, de basis voor celmembranen. Hierin ontstaan
steeds meer gespecialiseerde polypeptiden als
ribozymes, RNA en tenslotte DNA als informatiedragers
voor metabolisme en replicatie.

Ruimteonderzoek toont aan dat complexe moleculen
ontstaan in reducerende atmosferen bijvoorbeeld op de
Saturnusmaan Titan onder invloed van UV-straling. De
Cassini- en Huygensmissie heeft aangetoond dat in de
dikke organische smog uit eenvoudige stoffen als CO,
HCN, cyanoacetyleen moleculen worden
gevormd zoals tholines en koolwaterstoffen.

Ook vandaag nog zien we verschillende mogelijke
plaatsen op aarde met speciale omstandigheden rijk
aan levensvormen, zoals hydrothermale bronnen in
vulkanische gebieden en “black smokers” in de diepzee.
Hier zijn anaerobe bacteriën gevonden die volgens
DNA-onderzoek de meest primitieve levensvormen op
aarde zijn. Deze vormen dan weer de basis van de
voedselketen van kokerwormen, mosselachtigen,
kreeftachtigen en slakken.

complexe

Het fossielverslag voert ons 3,5 miljard jaar terug in de tijd. Isotopenonderzoek suggereert dat het leven nog enkele
honderdenmiljoenen jaren eerder ontstond. Er bestaat geen “standaardmodel” voor het ontstaan van leven.


