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Wat is de oorsprong en historie van onze soort? 
Darwin (1871) behandelde als eerste deze funda-
mentele vraag in zijn boek “The Descent of Man”. 
Hij stelde dat mensen het nauwst verwant zijn 
aan de Afrikaanse mensapen (chimpansees en 
gorilla’s) en dat daarom de oorsprong van onze 
soort in Afrika moest liggen. Sindsdien is zijn 
stelling onderbouwd door de vondst van fossiele 
resten van tenminste 16 mensachtige (hominide) 
soorten (voorlopers van de moderne Homo 
sapiens) in Afrikaanse afzettingen over de laatste 
~ 7 miljoen jaar. Waar, wanneer en hoe ontston-
den deze soorten? Veranderingen in klimaat en 
omgeving beïnvloeden evolutie in hoge mate, en 
aangenomen wordt dat deze processen een bepa-
lende rol hebben gespeeld in menselijke evolutie 
en verspreiding. Vele hypotheses zijn geformu-
leerd om verband te leggen tussen klimaatveran-
deringen en splitsingen in de menselijke afstam-
ming (bv. deMenocal 2004; Fig. 1). Om deze hy-
potheses te testen (of om nieuwe te formuleren) 
moet aan drie belangrijke voorwaarden worden 
voldaan (Behrensmeyer, 2006).

Ten eerste moet worden aangetoond dat kli-
matologische en evolutionaire gebeurtenissen 
precies gelijktijdig hebben plaats gevonden, alvo-
rens enig causaal verband ertussen kan worden 
overwogen. Het probleem is dat, met name voor 
de gebieden waar mensachtige fossielen gevon-
den zijn, er geen gegevens beschikbaar zijn die 
klimaatverandering op de correcte tijdschaal 
(ordegrootte 5-30 duizend jaar) laten zien. Ook is 
de ouderdom van mensachtige fossielen onvol-
doende nauwkeurig te bepalen. Ten tweede moet 
de ruimtelijke dimensie (“the power of place” 
– de invloed van de locatie) beschouwd worden 
omdat de geografie van Afrika bijzonder divers is. 
Lokale verschillen tussen klimatologische en om-
gevingsomstandigheden zullen invloed hebben 

Inleiding en samenvatting

(voor figuren en referenties, zie de Engelstalige introductie)

gehad op menselijke evolutie en verspreiding. 
Tot dusverre is de invloed van deze ruimtelijke 
dimensie nauwelijks onderzocht in studies naar 
klimaat en menselijke evolutie. Ten derde is het 
van belang om toetsbare ecologische mechanis-
men, waardoor klimaatverandering daadwerke-
lijk kan leiden tot evolutionaire verandering, te 
identificeren. 

Doel van het onderzoek

Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om te 
verhelderen hoe klimaat en omgeving invloed 
hebben gehad op de evolutie en verspreiding van 
Afrikaanse hominiden over de afgelopen ~5 mil-
joen jaar. Om dit te bereiken heb ik het volgende 
gedaan: 1) reconstructie van lokale paleokli-
maatsgegevens en verfijning van de ouderdoms-
bepaling van hominide fossielen, 2) aantonen hoe 
geografische locatie bepalend is voor evolutie en 
verspreiding, en 3) aanwijzen van ecologische 
mechanismen die het verband vormen tussen 
veranderingen in klimaat en omgeving en evo-
lutie van hominiden. Een belangrijke onderlig-
gende aanname, deels afkomstig uit mijn achter-
grond als marien bioloog, is dat de aanwezigheid 
van water altijd een belangrijke factor moet zijn 
geweest voor hominiden: als drinkwater maar 
ook als mogelijke bron van voedsel uit zoet water 
of uit zee.

Onderzoeksgebied

Het veldwerk voor dit onderzoek is uitgevoerd in 
2004, 2006 en 2010 in ~2 miljoen jaar oude meer-
afzettingen langs de oostkust van Lake Turkana 
(Kenia, Ethiopië) voorheen Lake Rudolf geheten 
(Fig. 2). Het was – en is – een voorrecht te mogen 
werken in dit afgelegen en woest mooie gebied, 
dat bewoond wordt door de Dasanetch, de Tur-
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kana en de Gabbra. Lake Turkana werd pas in 
1888 voor het eerst aan de buitenwereld gepre-
senteerd door de ontdekkingsreizigers Teleki en 
von Höhnel (Brown, 1989) en kreeg een iconische 
geografische status in Oost Afrika. Het immens 
grote meer in de winderige woestijn trok avon-
turiers om vele redenen (zoals ivoor, en kroko-
dillen; Graham & Beard, 1973), maar ook louter 
omdat het daar lag: het bereiken van deze plek 
was een emotionele ervaring (Fig. 3). Het stelde 
mensen in staat om zichzelf te bewijzen, hun uit-
houdingsvermogen en talenten te testen en om 
zich te onderscheiden (Brown, 1989; Imperator, 
2006). In de zestiger jaren van de vorige eeuw 
werd de iconische status versterkt door de vondst 
van afzettingen met hominide fossielen aan de 
oostkust van het meer, bij Koobi Fora. Deze afzet-
tingen waren ontdekt door paleoantropoloog en 
fossielenjager Richard Leakey toen hij, onderweg 
vanuit Ethiopië en uitwijkend voor een storm, uit 
het raam van zijn vliegtuigje naar beneden keek 
(Gibbons, 2006). Sinds het begin van het Koobi 
Fora Research Project in 1968 zijn en worden 
honderden fossielen van hominiden, maar ook 
van andere flora en fauna gevonden (Fig. 4, 5). 
Dit proefschrift draagt bij aan inzicht in de kli-
matologische en ecologische context voor deze 
belangrijke fossielen uit “de wieg der mensheid” 
in het Turkana Bekken.

De andere bepalende plek voor mijn onderzoek is 
Trinil in het Solo Bekken op Java (Indonesië). In 
1893, aan de oevers van de Solo rivier, ontdekte 
Eugène Dubois fossielen van een overgangs-
vorm tussen aap en mens: Pithecanthropus erectus 
of Homo erectus zoals deze nu wordt genoemd 
(Dubois, 1894; Fig. 6). Dubois (Fig. 7) was de eerste 
wetenschapper die biologische, paleontologische 
en biogeografische informatie gebruikte om de 
mogelijke geografische locatie van dergelijke 
overgangsfossielen te voorspellen. In 1887 gaf hij 
zijn veelbelovende wetenschappelijke carrière in 
Amsterdam op om deze fossielen ook daadwer-
kelijk te gaan ontdekken. Hij vertrok naar Ne-
derlands Oost-Indië op zoek naar een naald in de 
hooiberg, en wonder boven wonder vond hij die 
(Shipman, 2001; Theunissen, 1989). Het andere 
opmerkelijke aan Dubois is dat hij een echte eco-
loog was, en zijn tijd ver vooruit. Hij realiseerde 
zich dat mens-aap/aap-mens fossielen alleen 
konden worden begrepen in de context van hun 
leefomgeving. Dubois verzamelde daarom alle 
plantaardige en dierlijke fossielen uit de 

“Pithecanthropus” opgravingsplaats. Niet alleen de 
spectaculaire botten van grote zoogdieren maar 
ook de kleinste vis- en vogelbotjes, alsmede vele 
schelpen. Sinds de aankomst van deze materialen 
in Nederland aan het begin van de vorige eeuw is 
de rijke Dubois collectie nauwkeurig beschreven 
en opgeborgen, momenteel in het Nederlands 
Centrum voor Biodiversiteit Naturalis in Leiden 
(Nederland). Ik had – en heb – het voorrecht om 
te werken in deze unieke historische collectie. 
Dankzij Dubois’ inspanningen van meer dan 100 
jaar geleden is het mogelijk om de aquatische 
omgeving van Homo erectus in detail te reconstru-
eren, en om nieuwe hypothesen te formuleren 
omtrent diens gebruik van voedselbronnen.

Resultaten en conclusies

Hoofdstuk 1 – In dit hoofdstuk onderzoeken we het 
mogelijke belang van aquatische systemen 
(meren, rivieren, kustgebieden) als bron van 
voedsel voor hominiden. Kennis over de voedsel-
niche is de sleutel tot het begrip van menselijke 
evolutie, omdat dieet invloed heeft op lichame-
lijke proporties, hersenomvang, cognitie en voor-
keur voor leefomgeving. Hier schetsen we de eco-
logische context voor het huidige debat over de 
moderniteit (of niet) van het eten van aquatisch 
voedsel door hominiden. We gebruiken de vind-
plaats van Homo erectus in Trinil (Solo Bekken op 
Java, Indonesië) als voorbeeld om na te gaan hoe 
onderzoeksvragen over mogelijke relevantie van 
aquatische voedselbronnen kunnen worden be-
antwoord. Faunale en geochemische (strontium 
isotopen) analyse van aquatische fossielen van 
de Trinil Hauptknochenschicht (HK) fauna tonen 
aan dat het gebied rond Trinil bestond uit laag-
landrivieren, meren, moerasbossen en lagunes 
met enige mariene invloed, die geleidelijk over-
gingen in graslanden. De omgeving van Trinil 
HK leverde tenminste elf eetbare soorten schelp-
dieren en vier eetbare vissoorten, die konden 
worden gevangen met minimale technologische 
hulpmiddelen. We tonen aan dat vanuit ecolo-
gisch gezichtspunt de basisaanname zou moeten 
zijn dat hominiden die leefden in  kustgebieden, 
met eenvoudig te vangen aquatische fauna, 
deze voedselbronnen kunnen en zullen hebben 
gebruikt. De hypothese van aquatisch voedsel-
gebruik kan worden getoetst met tafonomische 
analyse van aquatische fossielen die geassocieerd 
zijn met hominide fossielen. We laten zien dat 
kenmerken van schelp-assemblages uit Trinil HK, 
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die de eetbare soorten Pseudodon en Elongaria be-
vatten, wijzen op verzameling van deze schelpen 
voor consumptie –mogelijk door Homo erectus. De 
belangrijke boodschap van dit hoofdstuk is dat de 
bewijslast nu is omgekeerd. In plaats van aquati-
sche exploitatie te moeten bewijzen voordat dit 
kan worden geaccepteerd als realistische optie, is 
het nodig om bewijs te leveren als men staande 
wil houden dat hominiden die in de kustzone 
leefden, géén aquatische voedselbronnen konden 
of wilden exploiteren.

Hoofdstuk 2 – In dit hoofdstuk testen we of zuur-
stofisotopen ratios (δ18O) van fossiele tweeklep-
pige schelpen uit ~2 miljoen jaar oude meerafzet-
tingen in het Turkana Bekken kunnen worden 
gebruikt om een reconstructie te maken van 
klimaat en omgeving in dit gebied. We laten zien 
dat variatie in δ18O waarden, zoals vastgelegd in 
groeilijnen van moderne en fossiele schelpen uit 
het Turkana Bekken, voornamelijk wordt veroor-
zaakt door nat-droog seizoensgebonden veran-
deringen in de chemische samenstelling van het 
meerwater. Op korte tijdschaal van maanden-
jaren wordt die samenstelling, via de Omo rivier 
vanuit Ethiopië, bepaald door seizoenale variatie 
in regenval boven de Ethiopische Hooglanden. 
We tonen aan dat, door sterke verdamping en 
demping van het seizoenale δ18O signaal in 
meren, fossiele schelpen uit de meerafzettingen 
van het Turkana Bekken niet bruikbaar zijn voor 
reconstructie van het paleoklimaat. Echter, schel-
pen uit rivierafzettingen kunnen daarvoor wel 
worden gebruikt. De combinatie van δ18O en δ13C 
(koolstofisotopen ratios) data van fossiele schel-
pen uit het Turkana Bekken maakt het mogelijk 
om verschillende paleo-omgevingen te onder-
scheiden: meer, rivierdelta of –pluim, en rivier. 
De rijke aanwezigheid van grote fossiele schelpen 
in de ~2 miljoen jaar oude meerafzettingen wijst 
erop dat de zuurgraad destijds lager moet zijn 
geweest dan tegenwoordig, ondanks de hoge 
δ18O waarden die hetzelfde zijn als de waarden in 
het huidige zeer alkalische Turkanameer -waar 
schelpen vrijwel niet kunnen voorkomen. Dit kan 
worden verklaard door een niet-lineair verband 
tussen δ18O waarde en toenemende verdamping 
(Craig-Gordon model). Omgevingscondities in het 
~2 miljoen jaar oude meer waren gunstiger dan 
die in het hedendaagse Turkanameer: het oude 
meer bevatte goed drinkwater en grote hoeveel-
heden schelpdieren, vis en andere waterdieren 
(zoals krokodillen en schildpadden) die gegeten 

konden worden door de daar levende hominiden.

Hoofdstuk 3 —  In dit hoofdstuk bestuderen we de 
invloed van orbitale klimaatcycli op menselijke 
evolutie in oostelijk Afrika. Het gaat dan om kli-
maatveranderingen op lange tijdschalen van on-
geveer 20, 40, 100 en 400 duizend jaar, die worden 
veroorzaakt door cyclische variaties in bewegin-
gen van de Aarde. Twee tot dusver onopgeloste 
kwesties bij dit soort onderzoek zijn het gebrek 
aan gedetailleerde lokale klimaatgegevens, en de 
onvoldoende nauwkeurige datering van de afzet-
tingen waar hominide fossielen uit komen. In 
het vorige hoofdstuk hebben we aangetoond dat 
zuurstofisotopen ratios van fossiele meerschel-
pen uit het Turkana Bekken niet kunnen worden 
gebruikt voor reconstructie van het paleoklimaat. 
In dit hoofdstuk ontwikkelen we daarom een 
nieuwe klimaat-“proxy”, de strontiumisotopen 
ratio (87Sr/86Sr) van visfossielen uit oude meerfa-
ses in het Turkana Bekken. Door de tijd heen is in 
fossiele vissenbotjes en –tanden (die Sr bevatten) 
de orbitaal beïnvloede variatie in moesson in-
tensiteit boven de Ethiopische Hooglanden vast-
gelegd. De Sr klimaatproxy kan worden gebruikt 
in alle meerafzettingen in het Turkana Bekken, 
uiteenlopend in ouderdom van ~4.2 tot 0.8 Ma. 
Wij pasten deze methode toe op een tijdsinterval 
van ongeveer 150.000 jaar, in ~2 miljoen jaar oude 
meerafzettingen die hominide fossielen bevatten. 
Datering van de afzettingen is verbeterd door 
nieuwe magnetostratigrafische metingen, die een 
nauwkeurig gedateerde ompoling van het aard-
magnetisch veld aan het begin van het tijdsinter-
val lokaliseren. Spectraal-analyse laat zien dat de 
87Sr/86Sr variabiliteit voornamelijk wordt bepaald 
door de precessie (20 duizend jaar cyclus) van de 
Aarde, hetgeen ons vervolgens in staat stelt om 
hominide fossielen in een nauwkeurig astrono-
misch gedateerd klimaatsraamwerk te plaatsen. 
Onze resultaten laten zien dat, door permanente 
rivierverbinding tussen de Ethiopische Hooglan-
den en het Turkana Bekken, het meer tijdens het 
hele studie-interval doorlopend van water werd 
voorzien -zelfs gedurende droge perioden tijdens 
precessie-maxima als regenval boven Ethiopië op 
z’n laagst was. Uit de data blijkt dat het ook door-
lopend werd bewoond door hominiden. Dit staat 
in tegenstelling tot andere bekkens in het Oost 
Afrikaanse Rift Systeem, die veel zwaarder wer-
den getroffen door precessie-gerelateerde droog-
teperiodes. Wij stellen dat het oude Turkanameer 
een oase was, die tijdens precessie-gestuurde 
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droge periodes een refugium (schuilplaats) bood 
aan hominiden. Zij konden in het Turkana Bek-
ken wel, maar elders in de Oost-Afrkaanse Rift 
niet, de door precessie veroorzaakte droogte pe-
riodes overleven. 

Hoofdstuk 4 – In dit hoofdstuk postuleren we 
het “droogte-refugium model”. Dit model stelt 
dat de het bos langs de Indische Oceaan kust in 
oostelijk Afrika een geïsoleerd droogterefugium 
bood, gunstig voor evolutie gedurende cyclisch 
voorkomende (ongeveer elke 400 duizend jaar) 
aride episodes gedurende de afgelopen miljoenen 
jaren. De in dit refugium geëvolueerde soorten 
konden zich ver landinwaarts in Afrika versprei-
den langs door rivieroevers gevormde corridors, 
steeds wanneer cyclisch voorkomende natte 
episodes expansie mogelijke maakte vanuit de 
enclaves langs de oostkust. Hier ontwikkelen we 
het droogte refugium model in ruimte en tijd, 
om de invloed van klimaatsverandering op ho-
minide evolutie en verspreiding te verklaren in 
de periode tussen ~5 en 2.5 Ma. We doen dit door 
middel van: 1) het opzetten van een klimaats- en 
tektonische raamwerk, 2) het kiezen van leef-
tijd, geografische locatie en genus van de “stam 
hominide” in het model en 3) het definiëren van 
het algoritme in het model dat voorspellingen 
produceert over evolutie en verspreiding. Deze 
voorspellingen worden vervolgens gevalideerd 
met gegevens uit de beschikbare gedateerde fos-
siele afzettingen. We concluderen dat patronen 
in het voorkomen van fossiele hominiden tussen 
~5 en 3 Ma volledig verklaard kunnen worden 
door middel van de regelmatige nat-droog kli-
maatscycli (op 400 duizend jaar tijdschaal) vol-
gens het droogte refugium model. Na ~3 Ma had 
de grootschalige ijsvorming op het Noordelijk 
Halfrond een belangrijke invloed op menselijke 
evolutie, doordat deze een verdroging in Afrika 
en daarmee inkrimping van het Indische Oceaan 
kustbos richting de evenaar veroorzaakte. Wij hy-
pothetiseren dat dit ecologische mechanisme van 
habitat fragmentatie een driedeling veroorzaakte 
in hominide populaties die destijds leefden in 
het kustbos langs de Indische Oceaan. Als gevolg 
hiervan bevonden de drie populaties zich geïso-
leerd in verschillende ecologische omstandighe-
den, en ondergingen verschillende evolutionaire 
ontwikkelingen. Het resultaat was een evolutio-
naire splitsing in drie nieuwe hominide soorten. 
Tenslotte laten we zien hoe (in navolging van 
Eugène Dubois) het droogte refugium model kan 

worden toegepast om mogelijke nieuwe locaties 
in Afrika te identificeren waar fossiele hominiden 
gezocht kunnen worden.

Hoofdstuk 5 – Dit hoofdstuk maakt de cirkel rond, 
door de evolutionaire en maatschappelijke re-
levantie van het gebruik van aquatisch voedsel 
door hominiden nader te beschouwen. In tegen-
stelling tot terrestrisch voedsel is watervoedsel 
rijk aan stoffen die een sterke invloed hebben op 
fysiologie, gen-expressie, hersengroei en ontwik-
keling. De belangrijkste stof is DHA 
(docosahexaenoic acid), een essentieel omega-3 
vetzuur dat wordt gevormd door fytoplankton 
(eencellige algen), en opgehoopt door aquatische 
organismen (bv. schelpdieren en vissen) hogerop 
in de voedselketen. Consistente consumptie van 
aquatisch voedsel over miljoenen jaren tijd vormt 
aldus een potentieel direct en krachtig ecolo-
gisch mechanisme in de menselijke evolutie. Het 
is daarom de moeite waard om vast te stellen 
hoe lang hominiden al gebruik maken van deze 
voedselbronnen, en hoe groot het aandeel daar-
van in hun dieet was. Dit soort onderzoek is ook 
van maatschappelijk belang omdat DHA een be-
langrijke rol blijkt te spelen in de gezondheid en 
ontwikkeling van de moderne mens. Een tekort 
aan DHA wordt gerelateerd aan ziektes en pro-
blemen (hart- en vaatziektes, ontstekingsziektes, 
ontwikkelingsproblemen van ogen en zenuwstel-
sel bij jonge kinderen, depressie, asociaal gedrag, 
agressie en doodslag) die veel voorkomen in de 
moderne samenleving. Deze ziektes en stoornis-
sen brengen menselijk lijden en hoge economi-
sche kosten met zich. Als de behoefte aan DHA 
in het menselijke dieet kan worden geplaatst in 
een evolutionaire context, kunnen aanbevelingen 
voor dieetverandering veel meer gewicht in de 
schaal leggen en zullen ze mogelijk sneller geac-
cepteerd worden. Hiervan zal de maatschappij 
profiteren. Men zou kunnen aanbevelen om meer 
watervoedsel te gaan eten, maar grootschalige 
visvangst en viskweek brengt weer andere pro-
blemen met zich mee. Mijn stelling is daarom dat 
we de voor ons essentiële vetzuren (zoals DHA) 
het beste rechtstreeks uit gekweekt fytoplankton 
kunnen halen, om deze stoffen vervolgens toe te 
voegen aan onze voedingsmiddelen. Fytoplank-
ton heeft ons mogelijk tot mens gemaakt, en is 
nodig om ons menselijk (humaan) te laten blij-
ven. 




