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Tussen de 2,45 en 2,22 miljard jaar geleden 
vond de Great Oxygenation Event (GOE) 
plaats, een periode waarin de atmosfeer 
voor het eerst zuurstof begon te bevatten 
als gevolg van de evolutie van fotosynthese. 
Het doel van mijn onderzoek was om aan  
de hand van stabiele ijzerisotopen in zee-
afzettingen uit die tijd iets te kunnen zeg-
gen over het verloop en de omvang van het 
zuurstofgehalte in de oceanen. Tot op de 
dag van vandaag is daarover weinig bekend; 
afzettingen van na de GOE suggereren dat 
de zeeën nog lange tijd anoxisch zijn geble-
ven, hoewel de (paradoxaal genoeg) in de 
zee levende cyanobacteriën in de eerste 
plaats verantwoordelijk waren voor de 
zuurstofproductie.
Het gesteente dat ik heb onderzocht komt 
uit een boorkern afkomstig uit de Zuid- 
Afrikaanse Kalahari-woestijn. Ik heb gekeken 
naar een circa 3 meter dik interval rondom 
het contact tussen de Ongeluk Formatie, 
een honderden meters dikke extrusieve 
lava, en de daaropvolgende Hotazel Forma-
tie, een ijzerrijk sedimentair pakket van 
rond de 100–150 meter dik (zie poster voor 
de schematische log). Dit deel van de stra-
tigrafie was nooit eerder goed bestudeerd, 
omdat het op landsecties vaak erg verweerd 
is; in deze boorkern was voor het eerst 
goed het ‘verse’ gesteente te zien. 
De Hotazel Fm. (circa 2,4 miljard jaar oud) 
bestaat voornamelijk uit ijzer- en mangaan-
rijke chemische sedimenten die zijn afgezet 
in het Transvaal-bekken, een Neoarcheïsche 
en Paleoproterozoïsche zee die aan de ran-
den lag van het oeroude continent Kaapvaal. 
Alhoewel ijzerrijke chemisch-sedimentaire 
gesteentes veel voorkomen in het Precam-
brium – met name de Banded Iron Formations 
zijn beroemd – is de Hotazel Fm. uniek in 
de zin dat haar stratigrafie bestaat uit drie 
cycli: van magnetiet-, naar hematiet-, naar 
mangaan(carbonaat)rijke ijzerformatie. De 
mangaanrijke lagen zijn enkele meters dik 
en bestaan maar liefst voor veertig procent 
of meer uit enkel dat element. Het gehele 
gebied waarin de Hotazel voorkomt, de 

Kalahari Manganese Field, is dan ook  
’s werelds nummer één wat betreft de 
export van mangaanerts. 

In 2010 publiceerden Tsikos en zijn team 
een artikel waarin ze ijzerisotopenwaardes 
van verscheidene plekken in de Hotazel Fm. 
presenteerden. In alle gesteentemonsters, 
en in het bijzonder in de monsters uit de 
hematiet- en mangaanrijke lagen, vonden ze 
zeer negatieve δ56Fe-waarden (tot -2,4 ‰), 
wat betekent dat samples relatief meer 54Fe 
dan 56Fe bevatten. Normaliter levert de 
oxidatie van opgelost Fe2+ (wat tijdens die 
periode in grote hoeveelheden aanwezig 
moet zijn geweest in de zeeën) en de vorming 
van ijzer(III)oxyhydroxides (de voorgangers 
van hematiet) positieve δ56Fe-waardes op. 
Met andere woorden, hematiet zou nor-
maal gesproken een δ56Fe moeten hebben 
van circa +1 ‰. Omdat dit wel het geval is 
lager in de stratigrafie van het Transvaal-
bekken (in de Kuruman en Griquatown 
BIFs), maar de Hotazel Fm. juist hele nega-
tieve δ56Fe-waardes omvat, concludeerden 
Tsikos et al. (2010) dat dit het effect moet 
zijn geweest van Rayleigh-fractionatie (de 
verarming of verrijking van een isotoop als 
dat element overgaat van de vloeistof- naar 
de gasfase  
of andersom), en daarmee bewijs vormend 
voor een dramatische toename in het zuur-
stofgehalte van het Transvaal-bekken in de 
aanloop naar de GOE. Door langdurige pro-
ductie van zuurstof in de bovenste lagen 
van de zee (door middel van fotosynthese), 
werd een groot deel van het reservoir aan 
opgelost Fe2+ geoxideerd en vervolgens aan 
het bassin onttrokken, waarbij preferentieel 
meer 56Fe werd meegenomen. De negatieve 
δ56Fe-waardes in de sedimenten van de 
Hotazel zouden dus precipitatie van ‘het 
laatst overgebleven ijzer’ uit een 56Fe-arm, 
overgebleven reservoir moeten vertegen-
woordigen. Het neerslaan van de buiten-
gewoon grote hoeveelheden aan mangaan 
gebeurde vervolgens in de ondiepste delen 
van de oceaan, waar zowat al het Fe2+ was 

verwijderd door eerdere oxidatie, en Mn2+ 
dus de volgende kandidaat op de redox-
ladder werd. 

Zoals op de poster te zien is, heb ik in mijn 
boorkerngedeelte van Hotazel enkel nega-
tieve δ56Fe-waardes gevonden. Het feit  
dat ze minder negatief zijn dan hogerop  
in de stratigrafie betekent dat dit interval  
perfect aansluit bij de theorie van de 
Rayleigh-fractionatie. Bovendien vond ik 
extreem negatieve waardes in de Ongeluk 
lava, namelijk δ56Fe ≈ -0.7 ‰. Omdat  
normaliter vulkanische gesteentes waardes 
hebben van rond de +0.13 ‰, kan dit 
alleen beteken dat de er tijdens en na 
extrusie van de lava in de ondiepe delen 
van het Transvaal-bekken omvangrijke 
hydrothermale circulatie plaatsvond met 
zuurstofrijk zeewater. Hieruit concludeer  
ik dat rond de 2,4 miljard jaar geleden de 
zuurstofproductie in het Transvaal-bekken 
dermate hoog was dat dit wellicht heeft 
meegeholpen aan de totstandkoming van 
de GOE.
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Zuurstof in de oceanen 2,4 miljard jaar geleden

Tijdens de driedaagse excursie naar de Ardennen aan het begin van mijn 
opleiding Aardwetenschappen aan de UU kwam ik voor het eerst bewust in 
aanraking met ‘oud’ gesteente – uit het vroege Paleozoïcum – afgezet in een 
tijdperk waarin de wereld er totaal anders uitzag dan nu. De interesse voor 
die mysterieuze wereld bleef en daarom koos ik als onderwerp voor mijn 
afstudeeronderzoek een nog veel vroegere periode uit de geschiedenis van 
de aarde, namelijk het Precambrium. 
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