
 
 

  
Digitale versie 



 
 

 
De evolutietheorie  

ontkracht 
- Op eenvoudige wijze uitgelegd - 

Michaël Dekee 

 

Eerste uitgave 2019 

Digitale vesie 

 

 

 

Uitgeverij JEANNE D’ARC 

Brugge, België  

 

Jeannedarcuitgeverij.com 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Website:  

Evolutietheorie-ontkracht.com 

 

© JEANNE D’ARC 2018 

Alle rechten voorbehouden 

Niets uit deze uitgave mag gekopieerd of openbaar gemaakt worden zonder  
schriftelijke toestemming van de uitgever.  

 
 

ISBN: 978-0-244-77379-3 

D/2019/14.603/1 

 





1 
 

Inleiding 
Heden zijn er weinig mensen die de evolutietheorie niet aannemen. Op school komen 
de kinderen er reeds vanaf het lager onderwijs mee in aanraking, maar nog meer vanaf 
het middelbaar onderwijs waar vakken zoals geschiedenis en aardrijkskunde dieper 
ingaan op de geologische lagen en de prehistorische geschiedenis van de mensheid. 
Niemand stelt zich vragen en alles wordt als een zoet broodje geslikt. De evolutietheorie 
zoals die origineel door Darwin werd geformuleerd, had het niet over het ontstaan van 
het leven. De neo-darwinistische evolutietheorie, die doorheen de tijd aangevuld werd 
met ‘nieuwe kennis’ en die heden overal gepropageerd wordt, wel. “God bestaat niet en 
alles gebeurde door toeval” is het veelgehoorde mantra. De evolutietheorie is mede de 
oorzaak van het wijdverbreid atheïsme. Zeer weinigen geloven nog in God, en diegenen 
die nog gelovig zijn, nemen de evolutietheorie ook aan als waar. Vandaag denken de 
meesten: “Zij zullen het wel weten, want zij zijn toch geleerde wetenschappers?” Maar 
wie durft er in deze tijd zich nog vragen te stellen? Waar is het kritisch denken gebleven?  

Omdat mijn eerste boek ‘De evolutietheorie ontkracht’ voor sommige mensen wat aan 
de moeilijke kant bleek, besloot ik een nieuw boek te schrijven, waar ik hetzelfde uitleg, 
maar veel eenvoudiger, en met iets meer beeldmateriaal. 

In dit boek, wordt de evolutietheorie op een kritische manier belicht. Eerst vertel ik over 
de talrijke problemen voor de theorie. Tot slot geef ik een eigen getuigenis en vertel ik 
over waarom wij hier zijn. 

Veel lees- en ontdekkingsplezier! 

De auteur 
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In het kort 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is goed dat we even wijzen op het onderscheid tussen de twee “soorten” evolutie. 
Micro-evolutie is de “evolutie” of het aanpassingsvermogen, of de mogelijkheid tot 
variatie binnen een soort. Dit is waargenomen en bewezen. En voorbeeld hiervan is de 
berkenspanner die in vervuilde gebieden meer in de zwarte vorm voorkomt (omdat de 
witte sneller wordt gevonden door roofdieren) en in schone gebieden meer in de witte 
vorm. Ander voorbeeld: bepaalde naaldboomsoorten die in de toendragebieden zeer 
klein blijven, maar zuidelijker zeer groot worden. Of insecten die weerstand tegen een 
bepaald pesticide opbouwen, bacteriën die weerstand opbouwen tegen antibiotica,... 
Dit zijn allemaal voorbeelden van micro-evolutie.  

Dit kan door natuurlijke, of door de mens geïnduceerde omstandigheden. De hele 
landbouwindustrie (het telen van variëteiten en rassen van zowel planten als vee) berust 
op micro-evolutie. Ook het fokken van huisdieren valt hieronder. Een voorbeeld is de 
hond. Dit fenomeen staat ook wel bekend als polymorfisme. We komen hier later nog 
op terug. De hond heeft ook zijn limieten in het fokken. Men kan niet kleiner gaan dan 
de Chihuahua en niet groter dan de Deense dog. Een hond ter grootte van een muis of 
een paard bestaat niet. Dit zijn de grenzen van micro-evolutie. Marco-evolutie echter, 
duidt op het ontstaan van een nieuwe soort uit een reeds bestaande soort, met grote 
uiterlijke veranderingen over een bepaalde tijdspanne. Evolutietheorie steunt dan ook 
op de veronderstelling dat micro-evolutie uiteindelijk leidt tot macro-evolutie. Dit wordt 
ook wel de evolutietheorie van Darwin genoemd. Maar er zijn heel veel problemen voor 
deze theorie, die gewoonweg genegeerd of onder de mat geveegd worden.  In dit 
boekje zullen we ons richten op de complexiteit van de levende cel, en de fossielen.  
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DNA is zoals een computerprogramma  

 

De huidige ‘moderne’ evolutietheorie verklaart dat het leven zich vanzelf heeft 
gevormd, zo’n 3 miljard jaar geleden, in een soort ‘oerplas’ waarin basiselementen 
aanwezig zouden zijn geweest. Laten we nu eens kijken of dat wel kan. 

DNA is een hele lange en een hele complexe molecule die de basis is van alle leven, want 
ze draagt heel belangrijke informatie. Ze bestaat uit twee strengen (een streng en een 
complementaire streng) van “letters” (nucleotiden) die “woorden” of codons vormen. 
Deze “woorden” of codons vormen  “zinnen” of genen en de genen vormen het DNA, 
dat is het “boek”. En dit boek bevat alle informatie die nodig is om een bepaald levend 
wezen te vormen: het vormt een soort grondplan. De meest eenvoudige levensvormen, 
bacteriën, hebben reeds meer dan twee miljoen “letters” of 600.000 (zeshonderd-
duizend!) “woorden”. Nu wil ik je deze vraag stellen: kan een boek zichzelf schrijven? 
Kun je, als je op je toetsenbord met je ogen dicht willekeurig tokkelt een zinvol boek 
schrijven? Kan het DNA zich zomaar vanzelf vormen?  Een eenvoudige berekening. Stel: 
alles is aanwezig in de oerplas. De kans dat een juiste letter op de juiste plaats komt is 
¼, want er zijn vier soorten letters. De kans dat er twee correct na elkaar binden is ¼ x 
¼ = 1/16. De kans dat een juist codon of “woord” wordt gevormd is ¼ x ¼ x ¼ =  1/(4x4x4) 
= 1/(4^3) = 1/64. De kans dat 10 “woorden” worden gevormd is 1/(64^10) = 
0.0000000000000000867361 %. De kans dat DNA van 600.000 “woorden” wordt 
gevormd in de correcte volgorde is 1/(64^600.000), en dat is een zodanig klein getal dat 
je rekenmachine “ERROR” zal weergeven. De kans is zo goed als nul. Men heeft dit dan 
ook nog altijd niet kunnen nadoen in een laboratorium.  

Uiteraard heb je voor een levende cel meer nodig dan DNA. Er zijn ook eiwitten nodig 
om dat DNA te kunnen lezen, er zijn fosfolipiden nodig, een soort vetten, om een 
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celmembraan te maken (het omhulsel van de cel). Deze vetten zweven niet zomaar rond 
in het water, maar worden in de cel zelf gemaakt door een organel. De naam zegt het 
zelf: een soort orgaan binnen de cel. Een cel, zowel van een prokaryoot (bacterie) als 
een eukaryoot (hogere levensvorm) heeft er verschillende. Een cel is een heel complex 
en een heel bijzonder iets! Je kunt het vergelijken met een lichaam: het heeft een huid 
(celmembraan), organen (organellen), bloed (cytoplasma) en een skelet (cytoskelet). 
Bovendien zijn er heel veel verschillende soorten cellen. Denk maar eens welke soorten 
cellen jij allemaal hebt… Hieronder een afbeelding van een eukaryote cel met alle 
componenten. Het lijkt wel een klein fabriekje.  

Om over evolutie te spreken 
van bacterie tot mens, moet er 
enorm veel informatie worden 
toegevoegd aan het DNA. Dit 
zou gebeuren door toevallige 
“willekeurige” mutaties. Maar 
in de lessen genetica leerden 
wij dat mutaties steeds 
neutraal (er verandert niets) 
ofwel schadelijk (er treedt een 
defect op) zijn voor het 
organisme. Voorbeelden van 

gevolgen van mutaties bij mensen zijn syndromen (genetische ziektebeelden). Dat is 
geen evolutie.  Bij voortplanting wordt het DNA van beide ouders opnieuw geschikt, 
zodat kenmerken van beide ouders gecombineerd worden. Dit leidt tot variatie binnen 
de soort, maar niet tot een nieuwe soort. Bestaande genetische informatie wordt als het 
ware, een beetje zoals een pak speelkaarten, ‘geschud’. Zo kunnen ook bepaalde genen 
aan- of uitgeschakeld worden. Maar opnieuw: dit is geen evolutie. 

Het DNA bevat de informatie over hoe een dier of een plant er zal uitzien. Vele bloemen, 
planten en dieren hebben een schoonheid die geen echt nut heeft en die 
wetenschappers niet kunnen verklaren. Neem nu de vele kleurenvariaties in 
tweekleppige schelpdieren die geen ogen hebben. Wat is het nut? Of een passiebloem 
bijvoorbeeld hoeft zo mooi niet te zijn om insecten aan te trekken. Veel eenvoudiger 
kan ook. Bepaalde bloemen zijn zo mooi gevormd en gekleurd, terwijl de insecten die 
ze moeten bestuiven die kleuren helemaal niet kunnen zien. Bepaalde vogels zijn 
gewoon prachtig door hun vormen en kleuren, terwijl dit vaak niet steeds een doel 
heeft. Idem voor prachtig gekleurde en gevormde slakkenhuisjes. En waarom zijn 
paddenstoelen zo mooi gekleurd? Bill Gates zei ooit dat DNA zoals een 
computerprogramma is, maar dan veel, veel meer ingewikkeld dan gelijk welke 
software die ooit door een mens werd gemaakt… Het kan uiteraard onmogelijk zichzelf 
maken! Kijk toch eens naar die natuurpracht op de volgende bladzijden…  
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Hier zie je enkele prachtige schelpen en een hele mooie oude Griekse vaas. Die vaas 
werd duidelijk door iemand vervaardigd, er is daar over nagedacht geweest, daar zit 
intelligentie achter. Voor die vaas was een blauwdruk nodig, een idee in de gedachten 
van de kunstenaar, en vervolgens een ontwerptekening. Maar die schelpen, die nog véél 
mooier zijn, zouden zomaar vanzelf ‘per toeval’ ontstaan zijn? Ik wil hier graag bij 
opmerken dat vanzelf groeien (wat alle leven doet) géén synoniem is voor ‘vanzelf 
ontstaan.’ DNA voorziet de informatie voor de groei, en in dit geval voor de vorm en de 
kleur van de schelp. Maar zoals we net zagen, kan DNA zichzelf niet vormen. 
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Fossielen en de geologische tijdschaal 
Nu zullen we ons richten op de fossielen, wat zogezegd hét bewijs zou zijn dat er 
evolutie geweest is. De evolutietheorie van Darwin steunt voornamelijk op de huidig 
bekende geologische tijdschaal van 4,6 miljard jaar, en de fossielen die in de 
verschillende lagen worden gevonden. Op deze schaal wordt het vroegste leven 
gevonden in het Precambrium, meer dan 600 miljoen jaar geleden en evolueerde dit 
gestaag naar alle levensvormen. Dit is één van de grondslagen van de evolutietheorie, 
zoals Darwin ook schreef in zijn ‘On the Origin of Species.’ Er zijn echter zeer veel 
problemen met de gevonden fossielen, die de evolutietheorie zouden moeten 
ondersteunen.   

 

De geologische tijdschaal 
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Problemen bij het identificeren van fossielen 
Er zijn heel wat mogelijke problemen die opduiken als het komt op het identificeren van 
een fossiel. Bij uitgestorven diersoorten kan men niet het gedrag van de soort nagaan, 
noch hoe mannetje en vrouwtje eventueel van elkaar verschillen, en hoe een jong 
individu verschilt van een volwassen individu. Bij het geven van een naam aan een fossiel 
gebeurt vooral veel giswerk, of noem het: nattevingerwerk. De wetenschapper moet 
vaak gokken. Want stel, men vindt een soort uitgestorven zoogdier: is het nu een 
nieuwe soort, of het wijfje van een soort die al gevonden was? Of men vindt een kleine 
vis: was het een jong van een soort die al gevonden was, of is het een nieuwe soort? Of: 
men vindt een soort die als twee druppels water lijkt op een soort die nu nog bestaat: de 
wetenschapper is ervan overtuigd dat er evolutie geweest is, dus zal hij het fossiel toch 
een andere naam geven - soms enkel een andere soortnaam (dat is de tweede naam in 
de Latijnse benaming), maar soms een heel ander geslachtsnaam (dat is de eerste naam 
van de Latijnse benaming), waardoor het zogezegd tot een totaal andere groep 
behoorde, wat de indruk doet wekken dat er veel evolutie geweest is.  

  

Variatie binnen de soort 
Een voorbeeld van variatie binnen de soort is de roze zalm (Oncorhynchus gorbuscha), 
een vis die in de zee leeft.  De kop van de mannetjes die in zoetwater komen om te 
paren, verandert volledig. Fossiel zou dit als een andere soort beschreven worden 
omdat de vis ten eerste in een ander milieu voorkwam, en ten tweede, er totaal anders 
uitziet. Deze vis komt tijdens zijn levensstadium in drie soorten water voor: zeewater, 
brak water en zoet water.  

Een volwassen mannetje, de oceaanvorm.               Een volwassen mannetje, de zoetwaterbroedvorm. 

 

Een ander voorbeeld is de mogelijkheid tot grote 
variatie bij de tamme diersoorten. Links zie je een 
schedel van twee hondenrassen. De hond (Canis 
lupus familiaris) is één soort met vele rassen. Stel 
dat men deze schedels fossiel zou terugvinden, dan 
kregen ze ongetwijfeld beiden een totaal andere 
wetenschappelijke naam.  
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Een voorbeeld bij planten is hulst en klimop, waarbij aan één struik soms verschillende 
soorten bladeren kunnen worden gevonden. In de fossiele afzettingen zou men spreken 
van verschillende plantensoorten. 

       Bladeren afkomstig van klimop (Hedera helix).      

 

Een ander voorbeeld is de wijde variatie bij schelpen. Stel dat men de linkse mossel in 
een andere geologische “laag” vindt dan de rechtse mossel, dan zou men wellicht 
beweren dat er evolutie geweest is, want de twee schelpen verschillen. Maar het gaat 
gewoon om één en dezelfde soort. Ikzelf heb dit nog meegemaakt aan de universiteit: 
een fossiele schelp die ietsje anders was dan een fossiele schelp uit een diepere laag 
werd als bewijs aangehaald voor evolutie. De minste verandering was reden om te 
zeggen: “Het is geëvolueerd! Bewijs voor evolutie!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 Variatie bij het nonnetje (Macoma balthica).             Verschillende vormen bij de mossel (Mytilus edulis)    

 

Twee bladeren van de hulst (Ilex aquifolium): 
één met stekels en één zonder stekels. 
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“Levende fossielen”: zie jij evolutie? 
Zoals we reeds aanhaalden, is er het probleem van de naamgeving. De wetenschaper 
vindt iets, en hij zal het sowieso een andere naam geven, omdat het volgens hem toch 
op één of andere manier moet zijn geëvolueerd. Maar ik stel je de vraag: zijn deze 
organismen veranderd, of zijn ze gewoon hetzelfde gebleven? Was er evolutie – het 
ontstaan van een nieuwe soort - of niet? En zo neen, willen de wetenschappers ons 
misschien iets wijsmaken? Het kruisje vóór de naam wil zeggen dat het dier zogezegd is 
uitgestorven, en de kleuren tonen wat ze veranderd hebben aan de naam. 

Armpotigen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

†Lingula  (Jura: 180 milj. j.g.)                                                   Lingula 

 

Weekdieren: Inktvissen:  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

† (Krijt: 80 milj .j. g.)                                                    
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Weekdieren: Tweekleppigen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

† (VS, Carboon: 300 milj. j.g.):            Kammossel   

 

Stekelhuidigen: Zeelelies 
 

 

†  (Jura: 160 milj.j.g.)                                      
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Stekelhuidigen: Zeesterren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

†Astropecten  (Frankrijk, Jura: 140 milj. j.g.)              Astropecten     (oostkust VS) 

 

Stekelhuidigen: Zee-egels 

 

†  
(Zwitserland, Krijt: 120 milj.j.g.) 
 

 

 
(Indische oceaan) 
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Neteldieren: Koralen 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

† (zogezegd “primitief koraal”, Devoon: 380 milj.j.g., Europa en VS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

(Australië, Great Barrier Reef) 
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Geleedpotigen: Degenkrabben 
 

 

 † (Duitsland, Jura: 160 milj.j.g.)                  

 

 

 

    

Geleedpotigen: Kreeftachtigen 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
†  
(Italië, Oligoceen: 35 milj. j.g.) 
  

                                                                                           
(Atlantische Oceaan en Middellandse Zee) 
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Geleedpotigen: Insecten 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
†  
(Solnhofen, Duitsland, Jura: 180 milj.j.g.) 
 
 

                                                                                                                                Keizerlibel (wijfje) 

 

 

 
 

 

      Culex (Polen, Eoceen: 50 milj.j.g.)                                 Gewone steekmug Culex  
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Gewervelden: Kraakbeenvissen 
 

 

† (Solnhofen, Duitsland, Jura: 180 milj.j.g.) 

(zuidwesten van Atlantische Oceaan): 
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Gewervelden: Vissen 
 

 

† (Solnhofen, Duitsland, Jura: 180 milj.j.g.) 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Gewone coelacant   (westelijke Indische oceaan) 

 

 

 

 

 

 
Geen enkel verschil! 
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Wist je dat… 
… de coelacant pas in 1938 werd ontdekt? Tot dan dacht men dat 
de coelacant een lang uitgestorven diersoort was, en was deze vis 
enkel bekend van fossielen. De wetenschappers bestempelden 
het als een overgangsvorm tussen vissen en amfibieën, vanwege 
de vreemd uitziende vinnen; een zogenaamd bewijs voor evolutie. 
Men stelde dat het wellicht in ondiep water moet hebben geleefd. 
Toen men in 1938 in Zuid-Afrika een levend exemplaar ving, bleek 
dat deze vis helemaal geen overgangssoort was die op de grond 
kruipt, maar gewoon een bijzonder uitziende vis die leeft aan de 
rand van het continentaal plat, op diepten van 150 tot 700 meter. 
Het zogenaamde “bewijs voor evolutie” stortte in.    
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Gewervelden: Vissen 

 

 † (kleine scholenvormende rivierharing tot 10 cm, Wyoming, VS, Eoceen: 45 milj.j.g.):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amerikaanse elft (Amerikaanse haringachtige waarvan de jonge exemplaren in 
zoet- en brakwater leven en de volwassen exemplaren in zout water. Typerend is dat jonge exemplaren onder 
de 10 cm vaak in scholen worden waargenomen in rivieren). 
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Gewervelden: Amfibieën 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   †Rana (Spanje, Oligoceen: 25 milj.j.g.)                                    Groene kikker Rana  
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Gewervelden: Amfibieën  

                    †Andrias Chinese reuzensalamander Andrias  
(Duitsland, Oligoceen: 35 milj.j.g.)   
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Gewervelden: Reptielen  
 

 

 

 

 

 

 

† (Engeland, Eoceen: 40 milj.j.g.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onechte karetschildpad (Atlantische en Stille Oceaan) 
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Gewervelden: Reptielen 
 

 

 

 

 

 

 

 

† (Wyoming, VS, Eoceen: 55 milj. j.g.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amerikaanse krokodil  

Geen verschil! 
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Gewervelden: Vogels 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
†  (“Zogezegd een primitieve gierzwaluw; Frankrijk, Paleoceen: 60 milj. j.g.)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewone gierzwaluw (kadaver en levend) 
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Gewervelden: Zoogdieren 
 

 

† (China, Mioceen: 18 milj.j.g.) 

 

Euraziatische waterspitsmuis (onderkaak van het fossiel (met de rood gekleurde 
snijtanden) komt overeen met dat van een recente waterspitsmuis): 
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Gewervelden: Zoogdieren 

 

† (Konijnachtige die slechts ca. 25 cm groot was; heeft alle kenmerken van moderne 
konijnachtigen, maar was zogezegd “primitief” want had korte achterpoten; VS, Oligoceen, 33 milj. j. g.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dwergkonijn (Wordt tussen 23 en 29 cm lang en heeft korte achterpoten; de 
kleinste konijnachtige van Amerika – Westen van de VS) 
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Landplanten: Varens 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 † (Carboon: 300 milj.j.g.)                 Adelaarsvaren  

 

Landplanten: Ginkgo’s 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

†Ginkgo (Jura: 150 milj.j.g.)                                          Japanse notenboom Ginkgo  



29 
 

 

Landplanten: Palmen 
 

 

† (Wyoming, VS, Eoceen: 50 milj.j.g.)        (Florida, VS) 

 

Landplanten: Populieren 
 

 

†Populus (Duitsland, Eoceen: 45 milj. j.g.)                   Ratelpopulier Populus  
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Geknoei met fossielen – vervalsingen in het 
zogenaamde bewijs 
We hebben nu gezien hoe wetenschappers knoeien met de namen van fossielen, om 
aan te tonen dat er zogezegd evolutie is. Het is duidelijk dat heel wat fossiele dier- en 
plantensoorten vandaag onveranderd voortbestaan. De naam zou dus hetzelfde 
moeten zijn. Nu zullen we kijken hoe wetenschappers niet enkel met de namen, maar 
ook met de fossielen zelf knoeien, om evolutie “aan te tonen”.  

 

“Voorouders” van de walvissen 
Bij walvissen scheppen de wetenschappers erover op dat ze hét bewijs voor evolutie, de 
zogenaamde voorouders en tussenvormen, hebben gevonden. Op de universiteit wordt 
walvisevolutie dan ook als één van de voorbeelden bij uitstek aangehaald. In een les aan 
de universiteit toonde de professor echter niet de fossielen, maar een getekend 
evolutieschema, met tekeningen van de zogenaamde ‘tussenvormen.’ Als men wat 
dieper graaft blijkt dat het ‘bewijsmateriaal’ zeer gebrekkig en zeer schaars is. 
Bovendien werd er mee geknoeid. In musea toont men modellen en skeletmodellen, 
maar niet wat ze werkelijk hebben gevonden.  

De evolutie van de walvissen zou beginnen bij Pakicetus, een soort landzoogdier dat de 
beginnende kenmerken zou hebben vertoond van evolutie richting een walvis. 
Professor Gingerich, die het fossiel had gevonden, maakte een model van de schedel en 
stuurde dit naar alle musea over heel de wereld. Opvallend was het naar achter 
“geëvolueerde” neusgat, of een reeds ontwikkeld “spuitgat”. De schedel bleek echter 
vervalst te zijn, want latere vondsten bevestigden dat het neusgat gewoon vooraan lag, 
zoals bij alle normale landzoogdieren, en dat het dier geen zwemvliezen had, maar 
hoeven (zoals een varken). Vervalsing nummer één. 
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Een tweede soort in de rij van evolutie was 
Ambulocetus, een dier met kortere poten, 
zwemvliezen (zogezegd beginnende 
flippers) en een geëvolueerd neusgat. De 
fossiele overblijfselen van dit dier werden 
gevonden door wetenschapper Dr. Hans 
Thewissen. Hij maakte hiervan skelet-
modellen en stuurde dit naar alle musea 
van de wereld. Ook bij ons, bijvoorbeeld in 
het Natuurmuseum in Brussel, kun je zo’n skeletmodel zien, steeds in een zwemmende 
houding. Documentairemaker Carl Werner interviewde de wetenschapper die dit fossiel 

had gevonden. Wat bleek? Het voorste gedeelte 
van de snuit ontbreekt. Hij gaf het zelf toe dat hij 
niet wist waar de neusopening was en dat het 
misschien wel geheel vooraan lag. Maar in de 
musea zien we een gedeeltelijk naar achter 
opgeschoven neus-opening, als “bewijs” voor 
evolutie.  En van zwemvliezen bleek ook helemaal 
geen sprake te zijn. Vervalsing nummer twee!   
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Een derde in de rij is Rodhocetus. Op 
het evolutieschema wordt dit dier 
weergegeven met een walvissenstaart 
en flippers. Toen documentairemaker 
Carl Werner opnieuw Dr. Gingerich aan 
de tand voelde, gaf hij toe dat ze de 
staart en de voorpoten van dit dier niet 
gevonden hadden. Hij veronderstelde 
dat dit dier een walvissenstaart en 
flippers had en tekende die er dan maar bij. Vele jaren later echter, vonden ze opnieuw 
een meer compleet skelet. In het interview (afgenomen in 2009) gaf hij toe dat hij nu de 

voorpoten heeft gevonden, waaruit 
blijkt dat het geen flippers had. En de 
ruggengraat bleek ook niet echt op 
dat van een walvis te lijken, zodat zijn 
conclusie was dat dit wellicht geen 
zwemmend dier was, maar gewoon 
een op het land levend zoogdier. 
Vervalsing nummer drie! Maar de 
professoren, wetenschappers en 

musea blijven deze valse modellen en tekeningen gewoon verder gebruiken alsof er 
niets aan de hand is!  

Let bovendien op de gigantische verschillen tussen de schedel van Rodhocetus, en diens 
zogezegde directe voorouder, Ambulocetus (de tanden, positie neusgat, positie oogkas 
enz…). De bouw is zodanig verschillend dat men zich kan afvragen of die dieren eigenlijk 
wel enige verwantschap hadden.  
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“Voorouders” van de vogels 
Wetenschappers beweren dat de vogels afstammen van de dinosauriërs. Het bewijs zou 
liggen bij de vondst van ‘gevederde’ en ‘vliegende’ dinosauriërs. Het meest bekende 
aangehaalde bewijs is de vondst van Archaeopteryx, een ‘vliegende gevederde’ 
dinosauriër, die in 1875 in Bavaria, Duitsland werd gevonden, en werd gedateerd in het 
Jura, zo’n 150 miljoen jaar geleden.  

De Archaeopteryx wordt meestal 
afgebeeld met een reptielenhoofd 
met schubben en gevederde 
ledematen, om de mensen te laten 
denken dat het dier ‘half reptiel’ – 
‘half vogel’ was, als een bewijs voor 
evolutie. Er zijn daar echter nergens 
fossiele bewijzen voor gevonden. 
Archaeopteryx was een vogel die 
perfect kon vliegen. Hij had enkel 
een paar bijzondere kenmerken, 
zoals tandjes in de snavel en klauwen 
aan de vleugels, maar het was in alle 
opzichten een perfecte vogel, met 
alle kenmerken aanwezig. 
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Er worden ook fossielen gevonden van vogels die geen tanden hadden, maar wel 
klauwen aan hun vleugels. Een voorbeeld is  Confuciusornis, welke gedateerd werd op 
ca 125 miljoen jaar (ca 25 miljoen jaar verschil met Archaeopteryx).  

Maar wat velen niet weten is dat er vandaag de dag nog altijd vogels met klauwen aan 
hun vleugels bestaan, zowel in het volwassen stadium als in het juveniele stadium. 
Voorbeelden van volwassen vogels met klauwen zijn de struisvogel (Struthio camelus) 
(Afrika), de emoe (Dromaius novaehollandiae) (Australië) en de kuifhoenderkoet 
(Chauna torquata, zie hieronder). Let op de twee klauwen op de uitgestrekte vleugel.  
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De kuikens van de hoatzin (Opisthocomus hoazin), die leeft in het Amazonewoud,  
klimmen en houden zich vast in de takken van de bomen met behulp van de klauwen 
aan hun vleugels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook de kuikens van de toerako’s hebben klauwen aan hun vleugels, om in de bomen te 
kunnen klauteren. Hieronder een purperkuiftoerako (Tauraco porphyreolophus).   
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Bovendien worden in de Krijtlagen ook heel wat modern uitziende vogelsoorten 
gevonden, zoals futen, flamingo’s, aalscholvers, strandlopers, uilen, pinguïns en zelfs 
papegaaien, zoals de evolutiewetenschappers Dr. Strickberger, Dr. Sereno en Dr. 
Clemens bevestigen. Deze moderne vogels leefden dus wel degelijk samen met de  
dinosauriërs.Natuurlijk, om het evolutionaire model van de evolutie van vogels uit 
dinosauriërs te vervolledigen, werd er wat geknoeid met de fossielen en de modellen 

van bepaalde dinosauriërs, om toch 
maar het bewijs te ‘leveren’ dat 
dinosauriërs geleidelijk aan in vogels 
‘evolueerden.’ Een eerste voorbeeld is 
het willekeurig toevoegen van veren aan 
modellen van bepaalde dinosauriërs, 
zoals Austroraptor. Het skelet zie je 
hiernaast. Dit is één van de tekeningen 
of modellen die ervan werden gemaakt:  

Let op de zogenaamde veren aan de voorpoten, wat doet denken aan een ‘primitieve’ 
vleugel. Ook de staart lijkt hier opvallend gevederd. Er waren echter geen enkele 
aanwijzingen bij de vondst van het skelet, dat dit dier veren zou hebben gehad. Ze 

werden er dus gewoon bij gefantaseerd: 
een vervalsing! Er werden ook fossielen 
gevonden van dinosauriërs die structuren 
vertonen die door wetenschappers als 
“protoveren” of  een soort “primitieve 
veren” werden bestempeld. Recent 
onderzoek toonde aan dat men zich had 
vergist, en dat het eigenlijk collageen-
vezels zijn. Collageen dient o.a. ter 
versteviging van kraakbeen. Hiernaast 
een fossiel van Sinosauropteryx uit China. 
Veel fossielen van dinosauriërs waarvan 
men dacht dat ze veren hadden, vertonen 
zo’n structuren.   
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Een andere ‘bewijsstuk’ om het evolutionaire diagram te vervolledigen, was de 
zogenaamde Archaeoraptor, afkomstig uit China. Het dier zou een naakte staart van een 
dinosauriër gehad hebben, maar ook vleugels. Een belangrijke vondst, zo dacht men. 
Hieronder ziet men het aan elkaar gelijmd fossiel van Archaeoraptor. Het stuk werd door 
de curator van het Dinosaurusmuseum in Utah, de VS, aangekocht voor $80.000. Deze 
vondst werd in 1999 in het magazine van National Geographic gepubliceerd als zijnde 
dé “missing link”, een dier met zowel de kenmerken van een reeds ontwikkelde vogel, 
als de onmiskenbare kenmerken van een dinosaurus.  

 

Het  bleek echter een vervalsing te zijn: het fossiel bestaat uit verschillende samen-
gevoegde delen van fossielen van verschillende diersoorten. Het fossiel heeft 
beenderen van vijf verschillende diersoorten, welke met lijm, cement en verf tot één 
fossiel geheel werden gemaakt. De Chinese vervalsers bleken heel creatief te zijn 
geweest, en hadden goede kennis van anatomie, én toegang tot zeldzame fossielen om 
hun vervalsing te fabriceren. Zo waren de twee voeten eigenlijk twee helften van één 
voet en waren de scheenbenen er duidelijk in gelijmd. Het fossiel bestond dus uit een 
origineel fossiel gedeelte van een vogel, welke werd aangevuld met stukjes rots en 
fossiel materiaal van andere diersoorten, waaronder een dinosaurus. 

Ondanks het feit dat dit door een wetenschapper, Dr. Rowe, ontmaskerd werd via een 
simpele CT-scan, ging National Geographic toch door met de publicatie van hun artikel. 
Het werd dan later, onder druk, toch weer ingetrokken, omdat het echt niet meer te 
ontkennen was dat hun fossiel bewijs een vervalsing was. 

Dr. Storrs Olson, curator van de afdeling vogels in het Natuurhistorisch museum van 
Washington DC en een internationaal gerenommeerde paleo-ornitholoog, schreef in 
1999 een open brief aan Dr. Peter Raven van het Onderzoeks- en verkenningscomité 
van National Geographic in verband met de publicatie in hun tijdschrift van de ‘vondst’ 
van Archaeoraptor.  
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Dr. Olson schreef:  

 

Met de publicatie van “Veren voor T. rex?” door Christopher P. Sloan in hun 
novemberuitgave, heeft National Geographic nieuwe laagten bereikt voor hun 
betrokkenheid in sensatiebeluste, ongefundeerde roddelkrantjournalistiek. 
[…]. Nog belangrijker echter, is dat van geen enkele van de structuren in het 
artikel van Sloan waarvan wordt beweerd dat het veren zouden zijn, effectief 
bewezen is dat het veren zijn. Zeggen dat het wel veren zijn is niet veel meer 
dan ‘wishful thinking’ dat als een feit wordt gepresenteerd. De verklaring op 
pagina 103 dat “holle, haarachtige structuren ‘protoveren’ karakteriseren is 
nonsens gezien protoveren enkel bestaan als een theoretische samenstelling, 
zodat de interne structuur ervan nog hypothetischer is. De hype omtrent 
gevederde dinosauriërs in de expositie die heden staat tentoongesteld bij de 
National Geographic Society is zelfs nog erger, en maakt de valse bewering 
dat er sterk bewijs is dat een wijde variëteit vleesetende dinosauriërs veren 
had. Een model van de onbetwiste dinosaurus Deinonychus en illustraties van 
baby tyrannosaurussen worden in veren gekleed afgebeeld; dit alles is 
gewoonweg denkbeeldig en heeft geen plaats buiten science fiction. Het idee 
van gevederde dinosauriërs en de oorsprong van vogels uit Theropoda wordt 
actief verkondigd door een groep van toegewijde wetenschappers die 
samenwerken met bepaalde redacteurs bij Nature en National Geographic die 
zelf uitgesproken en hoog partijdige verkondigers van het geloof zijn.  
Waarheid en zorgvuldige wetenschappelijke afweging van bewijsmateriaal is 
onder één van de eerste slachtoffers geweest in hun programma, die nu snel 
één van de grotere wetenschappelijke hoaxen van onze tijd aan het worden is. 
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“Voorouders” van de mensen 
Ook bij de zogenaamde fossielen van de  “voorouders” 
van de mens werd er heel wat geknoeid. Laten we 
beginnen bij onze vroegste voorouder, “Lucy” 
(Australopithecus afarensis), de zogenaamde eerste 
rechtop lopende aap. Op basis van de fossielen die ze 
hebben gevonden hebben ze een model van een rechtop 
lopende aap gereconstrueerd. De overblijfselen van 
Lucy zijn trouwens de enige “bewijsstukken” die ze 
hebben om te zeggen dat er apen waren die rechtop 
zouden hebben gelopen. De andere fossielen van 
Australopithecus betreffen voornamelijk schedels en 
enkele zeldzame botfragmenten. Maar laten we de 
overblijfselen van Lucy nu eens bestuderen. Eerst en 
vooral is slechts 40% van het skelet gevonden, dus 
minder dan de helft van alle beenderen. Vervolgens: de 
knie (omcirkeld) werd 2,5 kilometer verderop gevonden, 

een heel stuk dieper in 
de grond, en het werd 
aan dit skelet toe-
gevoegd alsof er niets aan de hand was. Deze knie, in 
combinatie met de heup, leverde het bewijs voor de 
rechtop lopende aap. De heup leek aanvankelijk op die 
van een gewone aap. Dr. Owen Lovejoy, de 
wetenschapper die zich heeft bezig gehouden met de 
reconstructie van Lucy, dacht dat deze heup verkeerd 
aan elkaar gefossiliseerd was, waardoor het op die van 
een aap geleek. Wat deed hij? Hij maakte een kopie van 
de heup, brak die in stukken, vijlde er wat aan en lijmde 
de stukken weer aan elkaar. Resultaat? Een heup die lijkt 
op die van een mens. Daardoor kon hij nu “aantonen” 
dat deze aap rechtop liep. 1 En jawel, vervolgens werden 
hier kopieën van gemaakt, alsook modellen van rechtop 
lopende apen, en naar alle grote musea gezonden. In de 
loop der jaren zijn er nog paar (delen van) skeletten 
gevonden, maar bij geen enkele was er een complete en 
intacte en heup, waardoor de vervalste heup van Lucy 
eventueel zou kunnen worden “bevestigd.” 

                                                           
1 Via de website evolutietheorie-ontkracht.com kun je het filmpje bekijken van de reconstructie van 
Lucy’s heup door Dr. Owen Lovejoy.  
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De zogenaamde “missing link”, de ‘Piltdown man’ 
(Eoanthropus dawsoni) die in 1912 in Engeland werd 
gevonden, was ook een vervalsing. Men had opzettelijk 
fossielen van een aap en een mens gecombineerd om het 
bewijs te leveren voor een overgangsvorm. Pas 41 jaar later 
werd toegegeven dat de gereconstrueerde schedel eigenlijk 
bestond uit delen van de kaak en tanden van een orang-oetan 
en schedelfragmenten van een kleinhoofdige mens. Vaak 
wordt één “tussensoort” beschreven aan de hand van een 
handvol botfragmenten. Zo werd Homo rudolfensis beschreven op basis van één enkele 
schedel die werd gereconstrueerd uit “honderden stukjes.” Laten we nu eens de 
schedels van onze “vroege voorouders” vergelijken met die van moderne apen. Links 
zie je schedels van Australopithecus africanus en rechts de schedels van een chimpansee 
(Pan troglodytes). Zie jij veel verschil? Als er niet veel verschil is, was er dan wel evolutie?  
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In 1924 werd een jong exemplaar van Australopithecus africanus in Taung in Zuid-Afrika 
gevonden. Deze schedel kreeg de naam “Taungkind”, omdat het van een “kind” van 
Australopithecus is, een belangrijke vondst zo beweert men. Maar laten we deze 
schedel nu eens vergelijken met die van een jonge chimpansee: 

  

 

  

 

 

 

 

 

Opnieuw, lijken die niet zeer veel op elkaar? 
Waarom wordt iets dat als twee druppels water lijkt 
op huidig bestaande apen, een totaal andere naam 
gegeven en als onze voorouder beschouwd?  

Als we dan een “latere voorouder” bekijken, 
namelijk Homo heidelbergensis, een zogezegde 
uitgestorven vroege mensensoort die volgens de 
wetenschap zo’n 500.000 jaar geleden leefde. Als 
we die vergelijken met een schedel van een 
moderne mens, namelijk een aboriginal (Australië 
en Papua Nieuw Guinea), dan is er opnieuw 
opvallend weinig verschil.  

 

 

 

 

 

 

 

Homo                                               Homo  
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Hieronder toon ik je nog eens drie schedels van de hond. Allemaal van één en dezelfde 
soort (Canis lupus familiaris) én ondersoort van de wolf, en toch zo’n groot verschil?  En 
schedels die amper verschil tonen zouden van totaal andere soorten zijn en een enorme 
evolutie doorgemaakt hebben, puur omdat die schedels opgegraven werden en als oud 
beschouwd worden? Dat is gewoonweg absurd.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Hieronder  een afbeelding van schedels van verschillende mensenrassen. De uiterst 
rechtse schedel is niet van een voorouder van de persoon met de schedel uiterst links! 

 
De meeste wetenschappers geloven in evolutie, en doen hun onderzoek dan binnen 
dat denkkader. De vondsten zijn er niet om evolutie te bewijzen, de evolutietheorie 
wordt door hen gebruikt om de vondsten te interpreteren. 
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Geen overgangsvormen gevonden 
Bij sommige diergroepen, zoals we net konden zien, was men in staat om een soort 
stroman op te zetten, een zogenaamd bewijs voor evolutie. Maar bij de meeste 
diersoorten en diergroepen zitten ze met de handen in het haar, omdat er tot op heden 
nog geen enkele ‘aanwijsbare voorouder’ werd gevonden. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
de vleermuizen. Er zijn ruim 1000 fossielen van vleermuizen gevonden, maar er is nog 
geen enkel fossiel bekend van een mogelijke ‘overgangssoort’: een soort kruipend dier 
dat voorpoten zou vertonen met verlengde vingerkootjes en vliezen. Alle bekende 
fossielen zijn afkomstig van perfect gevormde vleermuizen: er is niets primitiefs of nog 
‘niet volledig geëvolueerd’ aan te merken. Hier zie je twee fossielen van vleermuizen 
(Palaeochiropteryx), die gedateerd werden in het Eoceen, zo’n 48 miljoen jaar geleden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder zie je een zogezegde ‘primitieve vleermuis’ met een lange staart 
(Icaronycteris index) van zo’n 50 miljoen jaar geleden. Vergelijk die nu eens met een 
moderne kleine klapneusvleermuis. (Rhinopoma hardwickii). Primitief? Natuurlijk niet! 
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Uitsterving: bewijs voor evolutie? 

 

Een pterosaurus.  

Is het uitsterven van diersoorten nu bewijs voor evolutie? Neen. Darwin schreef in zijn 
boek dat overgangsvormen, en ‘lagere’ soorten door de beter geëvolueerde soorten 
zouden weggeconcurreerd worden. Dat is echter niet zo. Vandaag bestaan er nog altijd 
bacteriën, wormen, schelpdieren, inktvissen, koralen, insecten, vissen, amfibieën, 
reptielen,… Er zijn, zoals we eerder al zagen, levensvormen die in de fossielenlagen 
worden gevonden, die vandaag nog altijd onveranderd voortbestaan. Er zijn zeker 
diersoorten uitgestorven, maar dat is iets van alle tijden, en het is niet omdat ze een 
overgangsvorm waren van een later ontstane “beter ontwikkelde” soort. Ze werden 
gewoon te intens bejaagd, hadden slechts een klein leefgebied of waren klein in aantal, 
waardoor ze kwetsbaar waren voor klimatologische veranderingen, en daardoor 
hielden ze op zeker moment op te bestaan.    

De uitgestorven wolharige mammoet is niet de voorouder van de olifant, de 
uitgestorven trekduif niet de voorouder van de stadsduif, de uitgestorven reuzenalk niet 
de voorouder van de gewone alk, het uitgestorven reuzenhert is niet de voorouder van 
het edelhert, de uitgestorven Stellers’ zeekoe is niet de voorouder van de gewone 
zeekoe en de uitgestorven sabeltandtijger is niet de voorouder van de panter.  
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Hier zie je enkele recent uitgestorven diersoorten: 
de reuzenalk (+1844), de wolharige mammoet, het 
reuzenhert, de Stellers’ zeekoe (+1768). Geen van 
hen was de voorouder van een nu nog bestaande 
soort. Dit geldt niet enkel voor deze uitgestorven 
soorten, maar voor alle uitgestorven soorten.  
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Het is toch bewezen dat stenen en fossielen 
miljoenen jaren oud zijn? 

Helaas, we moeten je teleurstellen. Er werd eigenlijk helemaal niets bewezen. Ik zal het 
zo eenvoudig mogelijk proberen uit te leggen. Om de ‘leeftijd’ van een steen te bepalen 
(waarin een fossiel zit) gebruiken wetenschappers dateringstechnieken op basis van 
radioactieve isotopen van een element, en het dochterisotoop of het vervalelement 
(een ander element of een ander isotoop van hetzelfde element). Een radioactief 
isotoop van een element is een element met een onstabiele atoomkern, waardoor 
radioactief verval optreedt en een dochterisotoop ontstaat. Op basis van de verhouding 
van moeder- en dochter-isotoop en de berekende vervalsnelheid, wordt de leeftijd van 
iets berekend (niet gemeten!). Een voorbeeld: Kalium-40 dat vervalt naar Argon-40. 
Eerst en vooral moeten ze enkele veronderstellingen doen, of aannames. Meestal  
wordt de leeftijd van de steen gemeten waar het fossiel is ingebed, en niet het gebeente 
of het fossiel zelf. Dit zijn de aannames die ze (onterecht) maken: 

1: “We weten dat er op tijdstip nul, toen het dode organisme (plant of dier) werd 
begraven, of bij het afsterven van het organisme, géén dochterisotoop aanwezig 
was.” Of: “We kennen de hoeveelheid dochterisotoop in de beginsituatie.” 

2: “We weten dat de vervalsnelheid steeds constant was, dat er dus géén 
gebeurtenissen zijn geweest waardoor de vervalsnelheid kon beïnvloed worden en 
vroeger sneller kon zijn gegaan.” 

3: “We weten dat het systeem altijd gesloten was: er is dus nooit iets ontsnapt of 
bijgekomen.” 
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Het probleem is dat ze geen enkel van deze drie dingen weten. Op basis van deze nooit 
te bewijzen veronderstellingen denken de mensen dat de wetenschappers staalharde 
beweringen maken. Waren ze er dan bij toen het organisme afstierf om de tijdsduur van 
fossilisatie te meten? Neen. Deze dateringen komen neer op dit: het gooien van een 
dart naar het verleden en op goed geluk een datum vastpinnen. In feite is geen enkel 
van hun zogenaamde dateringen betrouwbaar. Dit volgt ook uit het feit dat stukken 
gestolde lava van vulkanen, waarvan de leeftijd bekend is (men kent het jaar waarin de 
lava stolde), gedateerd werd op honderdduizenden, zoniet miljoenen jaren. Een vulkaan 
in Nieuw Zeeland is tussen 1949 en 1975 enkele keren uitgebarsten. Toen het nieuw 
gevormde gesteente werd gedateerd werden leeftijden tussen de 250.000 en 3,5 
miljoen jaar gevonden. Gesteente dat is gevormd tijdens de uitbarsting van Mount St. 
Helens in Amerika werd gedateerd op 350.000 jaar, terwijl het gesteente op dat 
moment slechts 10 jaar oud was. Basalt van een vulkaan in Hawaii die in 1800 uitbarstte 
werd gedateerd op ruim 1,8 miljoen jaar. En de lijst gaat verder.  Bij de datering van deze 
rotsen werd gebruik gemaakt van de Kalium-Argon-methode. Het wordt verondersteld 
dat als gesteente smelt en weer stolt, er initieel geen Argon (Ar-40) meer in te vinden is 
(omdat Argon een gas is) en het aanwezige Kalium (K-40) vervalt langzaam naar Ar-40. 
Echter, deze veronderstelling blijkt fout, want recent gestold lava bevat wel degelijk 
meetbare hoeveelheden Ar-40.  

Hieronder zie je een foto afkomstig van een laboratorium in de Wetenschapsfaculteit 
van de Universiteit van Coronna, Spanje. De schelp (Chlamys sp.), die gevonden was in 
Granada, werd gedateerd in het Mioceen, dus zo’n 20 miljoen jaar oud. Merk op dat de 
schelp als twee druppels water lijkt op een recente wijde mantel (Aequipecten 
opercularis). Alweer een ‘levend fossiel’!  
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Ook bij C-14 datering zijn er dezelfde problemen. Dat is de techniek die aan de hand van 
het verval van radioactief C-14 (dat hoog in de atmosfeer wordt gemaakt door uv-
straling) naar het stabiele N-14, de leeftijd van jonge fossielen wil aantonen. Men denkt 
de hoeveelheid C-14 (het percentage) te kunnen bepalen die lang geleden in de 
atmosfeer aanwezig was. Indien die hetzelfde was als vandaag, dan zijn hun 
berekeningen betrouwbaar, maar indien dat niet zo was, dan zijn ze dat niet. En de 
uitvinder van de C-14-methode vond dat vandaag de verhouding C-14/C-12  in de 
atmosfeer nog steeds niet constant is. Dat is heel problematisch, want dat betekent dat 
de verhouding vroeger anders kon geweest zijn, waardoor de berekeningen voor oudere 
fossielen onbetrouwbaar wordt.  

Bovendien wordt er nog C-14 (dat maximaal 55.000 jaar zou overleven in fossielen) 
gevonden in steenkool (zogezegd meer dan 100 miljoen jaar oud) en diamanten 
(zogezegd meer dan 1 miljard jaar oud).  

 

Dus al die fossielen en gesteenten waarvan ze beweren dat ze miljoenen jaren oud zijn, 
zijn eigenlijk niet zo oud. Maar waarom houden die wetenschappers vol dat hun 
techniek wél betrouwbaar is en dat hun dateringen juist zijn? Omdat evolutie lange 
tijdsperioden of een ‘oude aarde’ nodig heeft om als theorie enigszins aanvaardbaar te 
klinken. Ook willen de wetenschappers zich blijven vastklampen aan evolutie om ons 
bestaan te verklaren én mogelijke bovennatuurlijke verklaringen bij voorbaat naar de 
prullenmand te verwijzen. Want dat zou nogal onwetenschappelijk zijn! 

En als alles zo oud niet is, dan moeten landschapskenmerken sneller kunnen ontstaan 
dan wat over het algemeen wordt aangenomen. En inderdaad, we kunnen dit onder 
andere zien in IJsland. In 1963 ontstond nabij IJsland namelijk een nieuw eiland: Surtsey-
eiland. 

In 2007 berichtte New Scientist dat “geografen zich erover verbazen dat kloven, geulen 
en andere landschapskenmerken die normaal tienduizenden of miljoenen jaren nodig 
hebben om zich te vormen, hier werden gevormd in minder dan 10 jaar.”  
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De officiële  geoloog van IJsland, Sigurdur Thorarinsson (, 1912–1983), schreef: “Een 
IJslander die geologie en geomorfologie gestudeerd heeft aan buitenlandse 
universiteiten, stelt later door ervaring in zijn thuisland vast dat de tijdschaal die hij 
geleerd heeft om geologische ontwikkelingen aan te koppelen misleidend is wanneer 
vaststellingen worden gemaakt van de krachten – constructief en destructief – die het 
aanschijn van IJsland gekneed hebben en nog aan het kneden zijn. Wat elders 
duizenden jaren kan duren, kan hier in een eeuw gerealiseerd worden. En hij is tegelijk 
verbaasd wanneer hij naar Surtsey komt, want dezelfde ontwikkeling kan hier enkele 
weken of zelfs dagen in beslag nemen.” Verder zei hij: “Er waren keienbanken en lagu-
nes, indrukwekkende kliffen… Er waren holen, valleien en zacht golvende grond. Er 
waren kraken en steile rotshellingen, kanalen en puin-hellingen… “ Hij sprak ook van 
reeds mooi geronde keien, afkomstig van de kliffen.  

Het getuigenis van deze IJslandse geoloog toont dat de vorming van een landschap en 
het ontwikkelen van natuur op een pas gevormd eiland zeer snel kan gebeuren.  
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Hetzelfde geldt voor de omgeving van Mount St. Helens, de vulkaan in Alaska die in 
1980 op gewelddadige wijze uitbarstte. Hieronder zie je een foto genomen in 2003, zo’n 
23 jaar na de catastrofe, en je ziet al die door bergriviertjes uitgesneden canyons in het 
afgezette vulkanische gesteente. Die waren er nog niet na de uitbarsting en de 
bedekking van de omgeving door deze lagen; ze zijn er pas gekomen door erosie in de 
jaren daarna.  

Deze canyons, en dus dit landschap werd gevormd op een luttele tientallen jaren. Maar 
vergelijk deze canyons nu eens met bijvoorbeeld de Grand Canyon, waar het water van 
de Coloradorivier zogezegd miljoenen jaren nodig had om deze canyon uit te slijten tot 
z’n huidige vorm:  
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Begint het er dan niet op te lijken dat de Grand Canyon wellicht veel jonger is dan die 
geleerde wetenschappers ons willen doen geloven? Zeker als we bedenken dat het 
gesteente van de Grand Canyon (en aanverwante canyons) vroeger zachter zal geweest 
zijn, vlak na de afzetting, net zoals bij de Mount. St. Helens.  
En dan heb ik het nog niet eens gehad over de problemen met de geologische lagen. Je 
hebt twee problemen: polystrate fossielen en problemen met de chronologische 
volgorde van de zogezegde lagen. De Grand Canyon bijvoorbeeld, heeft z’n lagen mooi 
boven elkaar, maar er is een probleem: op sommige plaatsen ontbreken de lagen uit het 
Ordovicium en het Siluur (ruwweg 100 miljoen jaar) terwijl er bovendien 100 miljoen jaar 

erosie ontbreekt. Alle lagen 
zijn mooi boven elkaar 
gestapeld zonder dat er ooit 
van erosie van onderliggende 
lagen sprake is geweest. 
Bovendien is er tijdens de 
miljoenen jaren dat er erosie 
is geweest, nooit meer iets 
afgezet geweest. Dit wijst niet 
op langzame afzetting, maar 
op zeer snelle sedimentatie 
van dat dik pak gesteente op 
tijdstippen kort na elkaar. Dit 
is een gevolg van een cata-

strofale gebeurtenis (net zoals bij Mount St. Helens). En zo heb je bij andere formaties 
veel ‘jongere’ lagen onder veel ‘oudere lagen’, en vaak in gebergtegebieden, omdat men 
daar door erosie de lagen beter kan bestuderen. Vervolgens heb je de polystrate 
fossielen. Dit zijn fossielen die rechtop staan in het gesteente, waardoor duidelijk is dat 
de lagen niet langzaam, gedurende 
miljoenen jaren, werden afgezet, maar 
dat het dik pak gesteente op één 
ogenblik daar terecht kwam. Men vindt 
voornamelijk bomen terug die rechtop 
staan in gesteenteformaties, maar soms 
ook andere fossielen. Bomen zijn stug en 
konden, indien ze nog in de grond 
geworteld waren, rechtop blijven staan 
terwijl er modder werd afgezet, terwijl 
grote dieren door de werkende kracht 
doorgaans een horizontale houding 
aannamen. 

Devoon (350 – 400 milj. j.g.) 

Cambrium (488 – 600 milj. j.g.) 
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Fossielen door elkaar gerammeld 

 

In afzettingen worden vaak fossielen van zowel land- als zeedieren door elkaar 
gevonden. Ze zijn bovendien vaak heel goed bewaard gebleven, wat wijst op een 
catastrofe en een snelle begraving in een dik pak sediment. Het gesteente werd dus niet 
langzaam, gedurende miljoenen jaren, afgezet. Een mooi voorbeeld is de bekende 
kalksteengroeve in Solnhofen, Duitsland, welke zou dateren uit het boven-Jura. We 
hebben reeds enkele fossielen getoond die afkomstig zijn uit deze groeve. Het 
probleem is dus dat daar fossielen naast elkaar worden gevonden van dieren die in de 
(diep)zee leven en dieren die in het woud leven. De libel, de hagedis en de vogel 
(Archaeopteryx) leefden in het woud, terwijl de coelacant op meer dan 200 meter diepte 
leefde in de oceaan: 
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Hier zie je een zee-reptiel (Ichtyosaurus), een zee-egel, een zeelelie, een krokodil, een 
inktvis, een vlinder, een hagedis en een rog (niet op gelijke schaal weergegeven). Ze 
worden gewoon door elkaar gevonden in dezelfde steengroeve in Solnhofen.  



54 
 

Zacht weefsel in fossielen van dinosauriërs 
Er is echter nog iets anders dat de ouderdom van de fossielen en de gesteenten zelfs 
volledig onderuit haalt. In 2012 vond Mark H. Armitage, toen hoofd van het 
microscopielabo in de Staatsuniversiteit van Californië te Northridge, zacht weefsel van 
bloedvaten, zacht fibrillair beenweefsel en intacte osteocyten (beenvormende cellen) in 
de hoorn van een Triceratops. Hij publiceerde zijn vondst in verschillende weten-
schappelijke tijdschriften. Hij werd kort nadien ontslagen van de universiteit waar hij 
werkzaam was, omdat zijn bevindingen bepaalde wetenschappers kwaad maakte.  
Mark Armitage was zo vriendelijk om enkele foto’s van zijn vondsten te voorzien voor 
dit boek.  

 
Een skelet van een Triceratops horridus, die volgens wetenschappers leefde aan het eind van het Krijt, 

zo’n 65 miljoen jaar geleden. 
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Osteocyt uit de hoorn van een Triceratops getoond door een gewone microscoop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osteocyten gefotografeerd door middel van een rasterelektronenmicroscoop. 
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Er wordt voortdurend zacht weefsel ontdekt in botten van dinosauriërs. Zo werden in 
2005 in het dijbeen van een Tyrannosaurus rex  bloedvaten, celmateriaal en zelfs intacte 
bloedcellen teruggevonden! In de jaren daarna werd zacht weefsel ontdekt in o.a. de 
fossielen van een Hadrosaurus en een Mosasaurus. En in 2015 werden collageen en 
bloedcellen gevonden in een zogenaamde 75-miljoen jaar oude klauw van wat wellicht 
een Gorgosaurus was. Bovendien zeiden wetenschappers dat het fossiel in zeer slechte 
conditie was (zie foto onder), ze waren enorm verbaasd dat ze daar zacht weefsel in 
vonden. Het is natuurlijk onmogelijk dat intact, zacht (cel)weefsel een gigantisch grote 
tijdsperiode van tientallen miljoenen jaren zou overleven. Mark Armitage maakte dan 
ook brandhout van de bewering van bepaalde wetenschappers dat ijzermoleculen 
(gevormd door ijzer uit o.a. rode bloedcellen) in staat zouden zijn om intacte cellen 
miljoenen jaren te ‘fixeren’, dat is: verhinderen dat deze vergaan. IJzermoleculen zijn 
namelijk veel te groot en hebben géén fixerende eigenschappen, zoals formaldehyde 
(“sterk water”). IJzer wordt niet gebruikt om dode dieren te bewaren, of microscopische 
preparaten te bewaren. De vondsten van zacht weefsel in dinosauriërbotten zijn 
uitermate problematisch voor de evolutionaire tijdschaal van 4,6 miljard jaar… 
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ghedoghedo 3.0 

 

  

Wist je dat… 
… er ook voortdurend andere problematische fossielen worden gevonden? Zo 
vonden wetenschappers in 2009 een fossiele inktvis uit het Krijt, met nog een 
intacte inktzak mét nog bruikbare inkt. Het fossiel werd gedateerd op 150 
miljoen jaar, maar de inkt was niet gefossiliseerd. De structuur van de inkt was 
gelijkaardig aan de inkt van huidige inktvissen. Men gebruikte die inkt zelfs om 
een tekening van de inktvis te schetsen. In 2012 was er een gelijkaardige vondst. 
In 2013 vond men een “46-miljoen jaar oud” fossiel van een mug in een soort 
leisteen, met restanten bloed in. Een wetenschapper van het Natuurhistorisch 
museum van Washington DC zei dat de kans dat zo’n mug over zo’n lange 
tijdspanne bewaard blijft “oneindig klein” is.  
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Maar als evolutie niet waar is…  
Dan is er maar één alternatief. Dat kwam ik, de 
auteur van dit boek, ook op een heel bijzondere 
manier te weten. Eerst zal ik je even wat meer 
over mijzelf vertellen. 

Ik ben al heel mijn leven gefascineerd geweest 
door de biologie. En van kindsbeen af 
verzamelde ik schelpjes en botjes enzovoort. 
Het werd een echte hobby. Toen ik naar de 
universiteit ging om biologie te studeren, had ik 
een grote verzameling schedels, skeletten, 
fossielen, schelpen en zelfs dieren op sterk 
water. In het begin hingen en stonden die 
dingen in mijn slaapkamer, maar later 
verhuisde de verzameling naar de zolder.  
Hiernaast zie je een zelf geprepareerde schedel 
van een edelhert, dat boven mijn bureau hing. 

Nu, ik ben thuis christelijk opgevoed geweest, maar gaandeweg werd ik lauw en 
onverschillig. Mijn hobby was voor mij belangrijker, het stond op de eerste plaats! Ik 
leefde voor mijn skelettenverzameling, én voor de biologie! Toen ik aan de universiteit 

begon, maakte ik kennis met het keiharde 
atheïsme. Ikzelf werd nooit een atheïst, 
maar ik had wel atheïstische vrienden, en 
uiteraard professoren. De professor 
celbiologie zei bijvoorbeeld in zijn eerste 
les: “Hier zul je zien waarom God niet 
bestaat!”. En dat er evolutie was geweest 
gedurende miljoenen jaren, en dat wij 
afstammen van een aap, dat stond buiten 
kijf! Ik was daar dan ook van overtuigd.  Ik 
was eigenlijk vrij geëngageerd in het 
biologie-wereldje. Zo was ik in de jaren dat 
ik aan de unief studeerde (van 2009 tot 
2012) lid van de Belgische strand-
werkgroep, een vereniging voor 
zeebiologie; was ik een tijdlang vrijwilliger 
in het Dierkundemuseum van de 

universiteit; was ik betrokken bij verschillende websites, zoals Waarnemingen.be van 
natuurpunt, enzovoort.  
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Ik had ambitie om een 
echte bioloog te 
worden, en liefst van al 
een zeebioloog. Ik had 
ook een grote fascinatie 
voor de zeezoogdieren, 
in het bijzonder de 
walvissen. Zo was ik er 
ook als de kippen bij om 
naar de potvis te gaan 
kijken die in januari 
2012 was aangespoeld 

in Heist. Maar het liep niet zoals ik het had gedroomd. Begin 2011 had ik een eerste 
bijzondere ervaring in de vorm van een droom: de Wederkomst van Jezus Christus vond 
plaats en ik moest voor God verschijnen voor het oordeel, en ik vond mezelf 
onvoorbereid. Ik riep: ‘Nee, nee, ik ben hier niet klaar voor!’ En toen schrok ik wakker. Ik 
realiseerde me dat God me bij de kraag had gegrepen. Ik moest weer leren bidden. 
Daarna begon ik tijdens mijn rozenkransgebed te bidden en te smeken om de Heilige 
Geest. En ja, mijn gebed werd verhoord, en ik werd door Hem aangeraakt, of eerder: 
overspoeld, helemaal in het begin van 2012. Het was een ervaring die ik nooit zal 
vergeten. Ik lag te bed en ik droomde dat ik God smeekte om zijn Heilige Geest aan mij 
te schenken. Toen was het alsof God mij aanraakte, en ik werd zo overweldigd dat ik 
wakker werd met een gelukzalig hemels gevoel, mijn lichaam tintelde en het voelde 
alsof ik in de hemel was. Onder tranen dankte ik God, meer dan een uur lang.  

En wat daarna gebeurde, was nog merkwaardiger. Ik had dus die grote verzameling 
schelpen, skeletten en fossielen, en na die dag was ik niet meer gehecht aan die dingen. 
Er kwam in mij een verlangen om het allemaal weg te doen, wat ik ook heb gedaan. 
Maar ik zat nog altijd aan de universiteit, en ik studeerde verder biologie. Ik wilde toch 
nog mijn diploma halen. Ik zat toen in het 3de bachelorjaar en ik was reeds bezig met 
mijn bachelorproef, een eindwerk voor de bacheloropleiding. Maar door mijn groeiend 
geloof begon ik moeite te krijgen met het vak ‘Evolutie’, omdat het mij almaar minder 
interesseerde. De hele opleiding begon mij wat tegen te zitten, hoewel ik goed bezig 
was en geen vakken van vorige jaren moest meenemen. Evolutie (een vak in het Engels) 
was ook een redelijk moeilijk vak, dat moesten mijn vrienden zelfs toegeven. De hele 
cursus was een aaneenschakeling van hypothesen, verklaringen en uitleggingen, 
formules, diagrammen en grafieken. De examenvragen waren dan ook, net zoals de 
cursus zelf, steeds vaag en vrij ingewikkeld. Zelfs mijn vrienden, die anders vlot door de 
andere vakken geraakten, vonden dit examen heel zwaar. 
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Hier een email die ik heb bewaard:  (namen zijn pseudoniemen): 

Maarten antwoordde de volgende dag: “Ik volg Michaël en Anton qua evolutie... Wat 
was me dat??? Ik wist niks, die vragen waren zo vaag, ik had echt geen idee op wat ze 
doelden.. Heb dan wel op alles iets geantwoord.” En hij besloot: “Als mijn zever bij 
vragen 3, 4 en 5 goed is ben ik er door en anders niet.” Ja, zo schreef hij dat in zijn e-mail! 
Zij vonden dat examen dus ook moeilijk en de vragen zeer vaag, en het was niet omdat 
het hen niet interesseerde, want zij waren wel nog altijd 100% overtuigd van de 
evolutietheorie. Ik geraakte er telkens net niet door, zowel op het eerste examen als op 
het herexamen. Toen besloot ik om een soort sabbatjaar te nemen en enkel Evolutie en 
twee andere vakken waar ik ook niet door was geraakt (Algologie, waar er ook 
hoofdzakelijk over evolutie werd gepraat, en Biostatistiek) mee te nemen en te 
herdoen.  
 
Maar toen gebeurde er iets. In het najaar van 2012 droomde ik, toen ik na de 
herexamens besloot om mijn studies nog verder te zetten, tot tweemaal toe dat ik nooit 
zou slagen voor Evolutie. Ik droomde dat ik examen ‘Evolutie’ had en ik bakte er niks 
van, ik kon amper iets invullen en ik was dus alweer gebuisd voor dat vak. Dan stond ik 
plots bij een priester die ik kende. Hij had een Bijbel in de hand en hij zei: “God heeft de 
wereld geschapen, Hij heeft de mens en de dieren geschapen. Alles staat in de Bijbel, 
wat moet een mens nog meer weten?” En dan werd ik wakker. Ik was daarvan 
geschrokken. Dan korte tijd daarna droomde ik weer dat ik examen ‘Evolutie’ had. Weer 
lukte het niet, ik probeerde nog de vragen in te vullen, maar het ging amper. Dan moest 
ik naar voor gaan, voor het mondeling examen. Er lag daar een hoop boeken waarvan ik 
er één moest uitkiezen om dan bij de professor te verwerpen. Het waren boeken over 
God. Toen werd ik  wakker. Dat heeft voor mij uiteindelijk de doorslag gegeven om 

Van: Michaël 
Aan: Anton, Staf, Maarten 
Verzonden: Woensdag 30 mei 12:37 
Onderwerp: Ramp 
 
Jow, 
  
En hoe was het eerste examen? Van mij was dat ‘Evolution’ en dat kon beter. ‘K heb zelfs geen idee of ik er 
door ben of niet. De oefening van B. was nog çava, denk daar wel veel juist te hebben. Op de vraag van S. 
(over de soorten mimicry) kon ik ook vrij goed antwoorden (maar was het wel volledig?)  alsook op de vraag 
van F.  (over lagere groeiratio r bij toch hoge fitness, hoe te verklaren : voorbeeld met bruine jan-van-gent... 
etc). De vraag van De C. zal wel gene vetten geweest zijn. ‘T ging over fylogenie en of men verschillende 
bomen kon opstellen van 2 genen en hoe men de juiste boom kiest etc... ‘K heb daar vanalles verteld en 
simplistisch voorbeeld gegeven, maar hij trok wat gezichten en zei paar keer OK, ja. hmm...  verder niks. Juist 
nog wat extra redenen? En dan zei hij: je mag het blad afgeven aan Prof L. Pfft amai... slechtste prof in jaren 
zeg ik daartegen! Geen idee of het nu juist of totaal verkeerd was, hetgeen ik zei... 
Bij L.  ging het +-, ‘k had daar wel juiste dingen gezegd (‘t ging over gene flow en gen. drift); maar op de 
formule kon ik niet direct komen, maar mits wat tips heb ik toch nog wat zaken uit de brand gesleept, maar 
‘t was toch dat niet... Misschien krijg ik een 9, misschien een 10? We zien wel... 
 
Grtz 
Michaël 
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ermee te stoppen. Dat was dus ook meteen het antwoord: het is gewoon schepping – 
evolutie is een leugen. 
 
Alle antwoorden op de problemen die we zijn tegengekomen in dit boek, kunnen we 
vinden in… jawel, zoals ik in die droom te weten kwam: de Bijbel. De wereld en alle leven 
erop is het werk van een Schepper.  Laten we beginnen bij het begin.  
 

Schepping 

In het eerste boek van de Bijbel, in Genesis, lezen we dat God het universum en de 
wereld schiep in zes dagen of tijdsperioden. De zesde dag schiep hij de eerste mens 
Adam, en uit Adam schiep hij Eva, die zijn vrouw werd. Hij plaatste hen in de Tuin van 
Eden. De wereld was toen volmaakt, in een paradijselijke staat, zonder kwaad, pijn en 
lijden, ziekte en dood. Anna Katharina Emmerick, een Duitse mystica uit de 19de eeuw, 
heeft in een visioen de schepping zien gebeuren, en over die volmaakte wereld zei ze: 

Alle planten, bloemen en bomen hadden een ander voorkomen: nu ziet alles er 
daartegenover woest en kreupel uit, nu is alles als het ware vervallen.  [...] Ik dacht nog, 
wat is alles toch schoon, nu er nog geen mensen zijn! Er is geen zonde, geen verstoring, 
geen verkreuking geweest. Hier is alles heil en heilig. [...] Tussen de gewassen bemerkte ik 
eerst beweging en levende dieren; daarom zag ik de dieren hier en daar tussen de bosjes en 
de struiken, als uit de slaap opstaan en uitkijken. Zij waren niet schuw en gans anders dan 
nu; zij waren tegenover de tegenwoordige dieren bijna als mensen; zij waren rein, edel, snel, 
vrolijk en zacht. Het is niet te vertolken hoe ze waren. De meeste dieren waren vreemd voor 
mij. Ik zag schier geen zoals nu. Ik zag geen apen, geen insecten of andere hatelijke dieren; 
ik dacht steeds: die zijn een straf voor de zonde. Ik zag veel vogels en hoorde het lieflijkste 
gezang, zoals 's morgens, maar ik hoorde geen dieren brullen en zag geen roofvogels 
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En de mensen waren naakt en schaamden zich niet voor elkaar. Ze waren als engelen. 
Maar ze moesten een proeftijd ondergaan, en er was een boom waar ze de vruchten niet 
mochten van eten. Door een daad van ongehoorzaamheid en verleid door de duivel aten 

ze toch van die boom, waardoor dat gebod werd 
overtreden en de eerste zonde werd gepleegd. 
Adam en Eva kwamen via de verboden vrucht 
dingen te weten die ze niet moesten weten, 
waardoor lustgevoel, schaamte, zonde en de 
dood intrad. Na de zondeval werden zij uit de 
Tuin van Eden verdreven en kwamen ze op de 
boete-aarde aan, de paradijselijke aarde die 
vervloekt werd, die als het ware een 
transformatie onderging, en welke de aarde is die 
wij nu kennen. De natuur die eens in harmonie 
met de mens was, bedreigde de mens nu via 
ziekten, gevaarlijke roofdieren, giftige en 
stekende planten, bijtende insecten en de wilde 

natuurelementen. En door de schaamte moest de mens zich nu bedekken met kledij. 
Maar God beloofde aan Adam en Eva dat uit hun nageslacht een Verlosser zou geboren 
worden, die de band met God zou herstellen en de hemel opnieuw zou openen voor de 
mensen. Het is ook na de zondeval, toen Adam en Eva zich begonnen voort te planten, 
dat de verwildering van de mens intrad. Het begon bij Kaïn, die zijn broer Abel 
doodsloeg. Kaïn werd door God verbannen en Kaïns nakomelingen werden steeds 
goddelozer. De mens verwilderde, de duivelen namen mensenvrouwen in hun bezit en 
het menselijk ras ontaardde zodanig dat God besloot ze geheel uit te roeien, behalve 
Noach en zijn familie. De verwildering van de mens is volgens mij ook een verklaring 
voor de zogenaamde ‘primitief uitziende’ mensenschedels die worden gevonden – onze 
zogenaamde ‘voorouders’.  

 

Een wereldwijde catastrofe 
Hét antwoord op de vele problemen met betrekking tot de fossielen, geologische lagen 
en de wetenschappelijke datering is uiteindelijk de zondvloed.  Lezen we eerst in de 
Bijbel: (Gen. 6,1-22):    

Toen Jahwe zag hoezeer op de aarde de boosheid van de mensen was toegenomen en 
hoezeer de begeerte van hun hart de hele dag naar het kwade uitging, kreeg Hij spijt dat 
Hij de mens op de aarde gemaakt had, en Hij was er zeer verdrietig om. En Jahwe zei: `Ik 
ga de mens, die Ik geschapen heb, van de aardbodem wegvagen, zowel de mens als het 
vee en de kruipende dieren en de vogels in de lucht, want het spijt Mij dat Ik ze gemaakt 
heb.' Alleen Noach vond genade in de ogen van Jahwe. Dit is de geschiedenis van Noach. 
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Noach was een rechtschapen man; hij bleef te midden van zijn tijdgenoten een onberispelijk 
leven leiden en hij richtte zijn schreden naar God. Noach verwekte drie zonen: Sem, Cham 
en Jafet. De aarde was voor de ogen van God verdorven en vol gewelddaden. En God zag 
hoe bedorven de aarde was, want alle mensen op de aarde gingen verkeerde wegen. God 
zei tot Noach: `De dagen van de mensen zijn geteld, want zij zijn er de schuld van dat de 
aarde vol gewelddaden is. Ik ga hen met de aarde vernietigen. Gij moet een ark van pijnhout 
bouwen; met riet moet gij de ark maken, en ze van binnen en van buiten met pek bestrijken. 
Als volgt moet gij ze maken: de ark moet driehonderd el lang zijn, vijftig el breed en dertig 
el hoog. Het dak dat gij op de ark aanbrengt moet een el naar buiten uitsteken. In een van 
de zijden moet gij een deur aanbrengen; ook moet gij een onderste, een tweede en een 
derde ruim maken. Want Ik sta op het punt een watervloed over de aarde te brengen, die 
alle levende wezens onder de hemel zal verdelgen; alles wat zich op de aarde bevindt, zal 
omkomen. Met u echter zal ik een verbond aangaan; gij moet u inschepen in de ark, met uw 
zonen, met uw vrouw en met de vrouwen van uw zonen. Van alle levende wezens moet gij 
verder een paar in de ark brengen, om ze met u samen in leven te doen blijven; een 
mannelijk en een vrouwelijk dier moet het zijn. Van de verschillende soorten vee, van de 
verschillende soorten dieren die over de grond kruipen, moet een paar met u meegaan en 
aldus in leven blijven. Breng verder allerlei etenswaar bijeen en leg daar een voorraad van 
aan, zodat gijzelf en de dieren te eten hebt.' Noach deed dit; alles wat God hem geboden 
had, voerde hij uit. 

Het is opmerkelijk te noemen dat alle volkeren en godsdiensten een zondvloedverhaal 
hebben, sterk gelijkend op dat van de Bijbel. Als we allemaal afstammen van de mensen 
die op de ark aanwezig waren, dan is dat uiteraard niet verwonderlijk.  
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Over de ark 

 

 Het schip was 300 el of 157 meter lang (515 voet); 1 el = 52,3 cm, wat 
overeenkomt met de Egyptische el uit de oudheid. 

 Het schip was bijgevolg 26,2 meter breed (50 el)  en 15,7 meter hoog (30 el). 
 Het schip was verdeeld in drie verdiepingen, stel een verdieping van 3 meter, 7 

meter en 5 meter hoog. In één verdieping konden vele tussenverdiepingen 
(evt. met kooien) aangebracht worden. Totale inhoud: ca 64.000 m³. 

 Oppervlakte van de drie dekken samen: ruim 1,2 ha (tussenverdiepingen niet 
meegerekend).  

De ark kwam volgens de Bijbel, nadat het water weer zakte, ergens in de bergen van 
Ararat te liggen (het huidige oostelijk klein-Azië): 

“Op de zeventiende dag van de zevende maand kwam de ark op de bergen van Ararat te 
liggen” (Gen. 8,4).  

Wat bijzonder is, is dat amateurarcheoloog Ron Wyatt in de bergen van Ararat iets 
gevonden heeft wat op een structuur van een schip lijkt en dat de exacte afmetingen 
heeft van de Bijbelse ark, alsook allerlei bijbehorende artefacten. Ik zal de vondst 
beschrijven, maar wil het oordeel aan de lezer overlaten.  
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Flavius Josephus, de bekende Joodse 
historicus, schreef in ca. 90 A.D. over de ark 
van Noach: “Z’n overblijfselen worden daar 
aangewezen door de inwoners, tot op 
vandaag.” Hij citeerde Berosus de 
Chaldeaan, die in ca 290. v. Chr. aangaf dat 
bezoekers stukjes van de ark mee naar huis 
namen om er geluksbrengers van te maken: 
“Naar verluidt is er nog steeds een deel van 
het schip in Armenië, aan de berg van de 
Cordyaeanen, en sommige mensen maken 
stukjes van het schip los en nemen ze mee, 
als amuletten om ongelukken af te 
wenden.” In 1959 werden er luchtfoto’s 
gemaakt door de Turkse autoriteiten die 
suggereerden dat er een bootvormige 
structuur te zien was, 29 km ten zuiden van 

de berg Ararat, op een hoogte van 1988 meter, in “het gebergte van Ararat”.  

Dr. Brandenburger, een fotogrammetrisch expert die ten tijde van president Kennedy 
de Cubaanse raketbasissen had ontdekt, zei dat hij ervan overtuigd was dat dit een schip 
was. Op 5 september 1960 werd de luchtfoto van de bootvormige structuur samen met 
de foto’s van onderzoekers die ter plaatse waren geweest, maar geen diepgaand 
onderzoek hadden verricht, gepubliceerd in het tijdschrift “Life Magazine”. De conclusie 
was dat het een “bizarre geologische formatie” moet zijn.  

Het was pas in 1977 dat  Ron Wyatt  een expeditie leidde in het gebied   , de eerste in een 
reeks van 24, en hij nader onderzoek uitvoerde. Er werden metaaldetectietests en 
radarscans uitgevoerd. Er werden allerlei artefacten teruggevonden, waaronder 
potscherven, metalen voorwerpen en gigantische ankerstenen, gelijkend op deze die 
bekend zijn uit het Middellandse-zeegebied, maar dan veel groter. Opvallend is dat de 
omliggende plaatsnamen verbonden zijn aan de geschiedenis van de zondvloed, 
hoewel de inwoners zich hier totaal niet van bewust zijn (de oorspronkelijke bevolking 
werd er dan ook uitgeroeid tijdens de Armeense genocide). Zo heet de plaats waar de 
ankerstenen gevonden werden Arzep, ofwel “Plaats van de acht” en de berg waarop de 
ark ligt heet Cesnakidag of Berg van de Dag des Oordeels. Tien jaar na zijn eerste 
onderzoek was Wyatt eregast bij de Turkse overheid, die de gevonden structuur 
erkende als zijnde de ark van Noah en het omliggende natuurgebied instelde als een 
beschermd nationaal park. De media echter, wilde niet over deze vondst berichten, en 
stak het in de doofpot. Na deze vondst waren atheïstische wetenschappers er snel bij 
om deze vondst af te doen als een gewone geologische structuur, dat door lava zou 
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gevormd zijn. Zijn bevindingen 
worden tot op heden aangevallen 
door atheïstische geologen.  

Hiernaast zie je een soortelijke 
weerstandsscan van de ondergrond, 
welke de ondergronds liggende 
structuren weergeeft.  

 

Hier poseert een lokale inwoner 
samen met de archeologen bij één 
van de gigantische ankerstenen, 
die versierd zijn met kruisen of 
taferelen. Ankerstenen werden in 
de oudheid gebruikt in het 
Middellandse Zeegebied om 
grote schepen te stabiliseren, op 
de manier zoals te zien is op de 
afbeelding hieronder. De anker-
stenen die gevonden werden in 

het Araratgebergte zijn een heel stuk groter dan deze die gevonden zijn in het 
Middellandse Zeegebied, wat normaal is voor een veel groter schip.  

Hieronder zie je een stuk metaal dat 
werd gevonden aan de buitenzijde 
van de bootstructuur, en dat lijkt op 
een klinknagel. En radarscans in 1977 
toonden een ondergrondse regel-
matige structuur, iets wat niet zou aanwezig mogen zijn 
indien dit een natuurlijke geologische formatie zou zijn. 
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Als de zondvloed waar is en de ark echt heeft bestaan, dan rest er ons één vraag: hoe 
konden alle diersoorten in die ark? 

We hebben het er in dit boek al enkele malen over gehad, en het is het antwoord op de 
vraag hoe alle diersoorten in de ark konden: micro-evolutie. Bij gedomesticeerde 
diersoorten bestaat er namelijk een hele reeks aan vormen en rassen. 

- Rund (Bos primigenius taurus): Meer dan 700 rassen: de Schotse hooglander, de 
Belgische Witblauw (een vleeskoe), de Holstein-Frisian (een Amerikaans melkkoe-
ras),… Het rund is tegenwoordig erkend als een ondersoort van het (uitgestorven) 
oerrund (Bos primigenius) 
 

- Hond (Canis lupus familiaris): Meer dan 490 
rassen: de Teckel, de Poedel, de Chihuahua, 
de Deense dog, de Sint-Bernard, de 
Dobbermann, de Dwergpincher,… De hond is 
erkend als ondersoort van de wolf (Canis 
lupus).  

 
- Kip (Gallus gallus domesticus): Meer dan 400 

rassen: Legkippen, vleeskippen, sierkippen,… 
De kip wordt beschouwd als een ondersoort van de rode kamhoen (Gallus gallus).  

 
- Paard (Equus ferus caballus): Meer dan 150 rassen: van het Belgisch trekpaard tot 

de Shetlandpony. Het kleinste paard ooit is het dwergminiatuurpaard met een 
hoogte van 48 cm. Het paard is een ondersoort van het wilde paard (Equus ferus).  
 

- Konijn (Oryctolagus cuniculus): Meer dan 300 
rassen: van de Vlaamse reus tot het 
dwergkonijn. Het tamme konijn wordt door de 
wetenschap gewoon als een variant gezien van 
het Europese konijn (Oryctolagus cuniculus).  

 
Indien nu bij deze soorten zo’n variatie kan 
optreden, dan moet dat ook kunnen bij wilde 
diersoorten. Het is dan ook heel aannemelijk dat 
goed op elkaar lijkende soorten van een bepaald 
geslacht, die sowieso nauw aan elkaar verwant zijn, eigenlijk ondersoorten of rassen 
zijn. Bewijs daarvoor is dat die kruisbaar zijn. 
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Dit zijn enkele voorbeelden van bekende kruisingen uit de dierenwereld:  

Oudersoorten Naam van de kruising 

kameel (Camelus dromedarius) x  lama (Lama glama) ‘cama’ 

leeuw (Panthera leo) x  tijger (Panthera tigris) ‘lijger’ of ‘tigon’ 

paard (Equus ferus caballus) x ezel (Equus africanus asinus) muilezel of muildier 

wolf (Canis lupus) x  hond (Canis lupus familiaris) wolfshond 

zebra (Equus quagga) x paard (Equus ferus caballus) ‘zorse’ 

zebra (Equus quagga)  x ezel (E. africanus asinus) ‘zesel’ 

schaap (Ovies aries)  x geit (Capra aegagrus hircus) ‘gaap’ 

jaguar (Panthera onca) x leeuw (P. leo) ‘jagleeuw’ 

bruine beer (Ursus arctos) x ijsbeer (Ursus maritimus): ‘grolar beer’ 

coyote (Canis latrans)  x wolf (Canis lupus) ‘coywolf’ 

serval (Leptailurus serval) x huiskat (Felis silvestris catus) ‘Savanna-kat’ 

bizon (Bison bison) x  rund (Bos primigenius taurus)   ‘beefalo’ 

narwal (Monodon monoceros) x beloega (Delphinapterus leucas) ‘narluga’ 

 

En ga zo maar verder… Sommige 
kruisingen of hybriden zijn vruchtbaar 
en in staat om zich voort te planten, 
maar anderen dan weer niet. Van de 
ijsbeer en de grizzlybeer zijn in het 
wild hybriden gevonden die in staat 
waren zich voort te planten. Dit is 
uiteraard geen bewijs voor ‘macro-
evolutie’: dat er bijvoorbeeld uit een 
landzoogdier een walvisachtige zou 
ontstaan, of dat alle leven afstamt van 
één ‘oerbacterie’.  

Waar we hier mee te maken hebben is het volgende: er was ergens ver terug in de tijd 
een moedersoort (die door God geschapen werd) welke aanleiding gegeven heeft tot 
het ontstaan van ondersoorten of rassen. Er is dus wel een zekere vorm van evolutie, 
maar opnieuw micro-evolutie: de evolutie grenst binnen de perken van die ‘soort’ en 
gaat daar niet buiten. Vandaar dat men bij de teelt van gedomesticeerde dieren nog niet 
in staat was om bijvoorbeeld een soort beer of kat uit een hond te doen ontstaan, 

Een ‘zebroïde’:  een kruising tussen een ezel en een 
zebra. 
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ondanks dat er in de duizenden jaren dat er honden gefokt worden al honderden 
hondenrassen zijn ontstaan. Heden staat de teller op 493.  

Bij de mens is er juist hetzelfde verhaal: er zijn vele rassen en kleuren, maar iedereen 
stamt af van één voorouderlijk mensenpaar, namelijk Adam en Eva. Het is zelfs 
wetenschappelijk aangetoond dat alle mensen van één zelfde mensenpaar afstammen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om terug te komen op de dieren die in de ark moesten: dit zullen in veel gevallen 
hoogstwaarschijnlijk ‘moedersoorten’ geweest zijn van een bepaald geslacht: de 
Bijbelse ‘soort’ of type. Dit reduceert het aantal dieren dat in de ark moest aanwezig 
zijn. 

Er zijn zo’n 1258 zoogdiergeslachten en zo’n 2197 vogelgeslachten of -genera. 
Classificatie is geen exacte wetenschap en veel onderzoekers zijn het oneens over welke 
soort waar moet worden geplaatst. Er is in de afgelopen eeuw al veel gerammeld met, 
en gesleuteld aan de wetenschappelijke naamgeving van heel wat diersoorten. Men 
vergeet ook dat Linnaeus, de grondlegger van de classificatie van soorten in groepen, 
dit deed met het achterliggende idee dat God een bepaalde orde in de schepping had 
gemaakt. Met zijn classificatie wilde hij niet zeggen dat ze daarom afstamden van 
eenzelfde voorouder. Het is logisch dat het DNA van twee op elkaar gelijkende soorten 
niet veel zal verschillen. Pas later heeft men die classificatie gekoppeld aan de 
evolutietheorie. 

Onderzoeker en geoloog John Woodmorappe suggereerde dat er op z’n minst 16.000 
dieren nodig waren om de soorten te behouden die God had geschapen. Er zijn uiteraard 
ook heel wat aquatische soorten (zeezoogdieren (walvisachtigen,…), zeevogels 
(albatrossen, sterns, alken,…), zeeschildpadden,…) die niet in de ark moesten en perfect 
in volle zee konden overleven. Enkel de landzoogdieren, landreptielen en landvogels 
moesten aan boord. Woodmorappe gebruikte vervolgens een korte el (46 cm) voor de 
ark en berekende dat “minder dan de helft van het totale gebied van de drie dekken 
samen van de ark moesten bezet worden door dieren en hun omsluitingen.”  

Moedersoort door God 
geschapen: het ‘type’ 

Ondersoort 
A 

Ondersoort 
B 

Ondersoort 
C 

Ondersoort 
D 

Ondersoort 
E 
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Een andere berekening werd gemaakt op basis van laadruimten van vrachtwagens. Het 
schip had dezelfde capaciteit als ongeveer 450 laadruimten, en laadruimten voor vee 
kunnen ongeveer 250 schapen bevatten. Dit maakt dat de ark wel ruim 120.000 dieren 
ter grootte van een schaap kon bevatten.  

De zondvloed was iets bovennatuurlijks, dit zal ook voor de ark gelden. Er zijn 
bovennatuurlijke en onverklaarbare elementen, zoals het voedsel voor één jaar voor alle 
dieren… Denken we maar aan de broodvermenigvuldiging van de Heer 2 of het manna 
dat de Israëlieten in de woestijn aten 3. Bovendien is het aannemelijk dat Noach van de 
grotere dieren jonge exemplaren meenam, die minder plaats innamen dan volwassen 
exemplaren. De levensverwachting lag dan ook hoger, zodat een groter nageslacht kon 
worden gevormd. En tot slot zal Noach wellicht niet álle landdieren meegenomen 
hebben. Dit verklaart het grote aantal fossiele uitgestorven dieren, voornamelijk 
dinosauriërs. Zij werden gewoon verzwolgen door de zondvloed.  

 

Verdere beschouwingen 
Professor Frank Lewish Marsh (hoogleraar biologie aan de Andrews-universiteit in 
Berries Springs, Michigan ) zegt dat het fout is om te veronderstellen dat de zondvloed 
een lokale gebeurtenis zou zijn geweest, want dan zou God aan Noach niet gevraagd 
hebben om zo’n ark te bouwen. Dan kon hij gerust verhuizen naar een gebied dat zou 
gespaard blijven. Er zijn twee bronnen van waaruit het water voor de vloed komt: de 
‘hemelsluizen’ en de bronnen van de diepte. De bronnen van de diepte kunnen slaan op 
de grote hoeveelheden water die recent werden gevonden op ca 400 km diepte – 
geschat op ongeveer evenveel als wat de huidige oceanen samen bevatten. God kan dit 
natuurlijke water, dat eigenlijk in gesteente zit, op bovennatuurlijke wijze los hebben 

                                                           
2 Joh. 6,1-14 
3 Ex. 16 
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gemaakt en naar boven hebben doen komen. De Bijbel spreekt over het ‘openbreken’ 
van de aardkorst. Marsh schrijft:  “De verwoesting, die dit tevoorschijn brekende water in 
de aardkorst heeft aangebracht, moet groot, op sommige plaatsen zelfs onvoorstelbaar 
groot zijn geweest. Natuurlijke middelen werden hier op een onnatuurlijke, verschrikkelijke 
wijze aangewend om de oppervlakte van de eens zo schone aarde tot grote diepte om te 
ploegen en volkomen te verwoesten. Veertig dagen lang woedde het geweld van de steeds 
in omvang toenemende, kolkende watermassa’s op aarde, totdat de antediluviale bergen 
waren bedekt en alle landdieren buiten de ark waren omgekomen.” 

Dr. Marsh legt uit dat Noach zeker niet alle dinosauriërs mee had genomen in zijn ark, 
zeker deze zoals de T-Rex, en dat de meesten dus toen zijn uitgestorven. Het water was 
voortdurend in beweging en zette vijf maanden lang z’n verwoestend en 
herstructurerend werk verder, waardoor bergen weggevaagd of gevormd werden, 
vulkanische processen plaatsvonden en andere ontelbare verschijnselen waarvoor 
geologen nog geen verklaring hebben gevonden. “Zonder kennis van de feiten in Genesis 
is de beoefening van de historische geologie tijdverspilling.”  

 Plooiingen en gelaagdheid in het natuurlijke gesteente zijn wellicht al ontstaan tijdens 
de schepping zelf, maar werd door de zondvloed, die overigens meer dan een jaar 
duurde, vaak ‘omgewoeld’.  De eb- en vloedbewegingen van het water ging 
onafgebroken door, waardoor afwisselend lagen met fossielen van landdieren en 
waterdieren werden gevormd, maar soms ook door elkaar. In de door de zondvloed 
gevormde lagen komen niet uitsluitend oppervlakte-materialen en aarde vermengd 
met dode organismen voor. De oorspronkelijke materialen waaruit de diepere lagen van 
de aardkorst vóór de zondvloed hadden bestaan, zoals gips, anhydraat en dolomiet, 
konden tijdens de zondvloed eveneens in beweging komen en afwisselend met 
oppervlaktematerialen weer worden afgezet. Ook de grote hoeveelheden bruinkool en 
steenkool die worden gevonden, kunnen op deze wijze verklaard worden. Voor de 
afzetting van één meter steenkool is een grote massa plantaardig materiaal nodig 
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geweest, wat het zeer onwaarschijnlijk maakt dat dit langzaam in laagjes zou afgezet 
geweest zijn, zeker gezien de door elkaar liggende fossiele afdrukken, maar eerder door 
de werking van het water tijdens de zondvloed in grote hopen werd afgezet. De omvang 
van de plantengroei moet voor de zondvloed dan ook zeer groot geweest zijn, met de 
ideale klimatologische omstandigheden in het achterhoofd. In bepaalde gevallen kan 
het ook dat grote veenmoerassen, met grote hoeveelheden turf, die reeds in de eeuwen 
vóór de vloed gevormd was, door een grote laag gesteente bedekt is geworden en op 
die manier in steenkool veranderde. Vóór de zondvloed was er een klimaat dat veel 
zachter was dan nu, met tot in beide polen bebossing. Planten die in subtropische 
streken groeien kwam voor tot op 60° noorderbreedte, terwijl bomen die in koelere, 
gematigde streken voorkomen, tot op 10° van de noordpool voorkwamen en delen van 
Antarctica bedekten, gezien restanten van gefossiliseerde bomen die daar worden 
gevonden. Hieronder zie je een moderne ondergrondse steenkoolmijn in Colorado (VS), 
steenafval uit een mijn (met daarin afdrukken van planten) en gedolven steenkool. De 
wereldwijde hoeveelheid steenkool is gigantisch.  
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Redding uit de zonde 
 

Nu terug naar de Bijbel. Paulus beschrijft in zijn brief aan de Romeinen hoe de zonde 
door één mens in de wereld kwam, en hoe door één Mens de Verlossing kwam: 

Door één mens is de zonde 
in de wereld gekomen en 
met de zonde de dood en zo 
is de dood over alle mensen 
gekomen, aangezien allen 
gezondigd hebben. Er was 
immers reeds zonde in de 
wereld, voor de wet er was; 
maar zonde wordt niet 
aangerekend, waar geen 
wet is. Toch heeft de dood 
als koning geheerst in de tijd 
van Adam tot Mozes, dus ook over hen die zich niet op de wijze van Adam schuldig hadden 
gemaakt aan de overtreding van een gebod. Adam nu is het beeld van de Mens die komen 
moest. Maar de genade van God laat zich niet afmeten naar de misstap van Adam. De fout 
van een mens bracht allen de dood, maar allen schonk Gods genade rijke vergoeding door 
de grote gave van zijn genade, de ene mens Jezus Christus. Zijn gave is sterker dan die ene 
zonde. Het oordeel dat volgde op de ene misstap liep uit op een veroordeling, maar de gratie 
die na zoveel overtredingen verleend werd betekende volledige kwijtschelding. Door 
toedoen van een mens begon de dood te heersen, als gevolg van de val van die mens. 
Zoveel heerlijker zullen zij die de overvloed der genade en de gave der gerechtigheid 
ontvangen, leven en heersen, dankzij de ene mens Jezus Christus. Dit betekent: een fout 
leidde tot veroordeling van allen, maar een goede daad leidde tot vrijspraak en leven 
voor allen. En zoals door de ongehoorzaamheid van een mens allen zondaars werden, 
zo zullen door de gehoorzaamheid van Een allen worden gerechtvaardigd. (Rom. 5,12-
19) 

Adam is de eerste mens die de zonde in de wereld bracht, en daarmee ook de dood. 
Jezus Christus is de tweede Adam, en Maria de tweede Eva (Eva kwam uit Adam, 
Christus kwam uit Maria). Door Christus kwam het heil, de Verlossing en werden de 
deuren van de Hemel opnieuw geopend en werd de zonde en de dood overwonnen. 
Allen die in Hem geloven en in staat van genade sterven, zullen eeuwig leven bezitten 
en verrijzen op de Jongste Dag om samen met Christus te wonen in Zijn Koninkrijk (het 
hersteld Paradijs). 
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Besluit 
 

De evolutietheorie en het darwinisme stort als een kaartenhuisje in elkaar. Er is wel een 
zekere vorm van evolutie, maar slechts op soort-niveau. Dit noemen we micro-evolutie. 
Macro-evolutie echter, van ééncellige alg tot eik, of van bacterie naar blauwe vinvis, is 
iets denkbeeldig. De evolutietheorie en de hele leer die daar rond werd gebreid is dan 
ook gebaseerd op pseudowetenschap, of de gebrekkige interpretatie van objectieve 
gegevens, met wetenschappelijke onderzoeksmethoden die verre van onfeilbaar zijn. 

De genetische gegevens, de fossielen 
en de geologische lagen wijzen niet op 
miljoenen jaren evolutie, maar op een 
Bijbels gebeuren, namelijk schepping 
en zondvloed. 

Er kan maar één Waarheid zijn. God 
bestaat wél, en Hij is de Schepper, de 
Auteur van al wat leeft, inclusief jij en 
ik. Wij zijn géén toevalsproduct, en de 
dood is niet het einde van ons bestaan. 
Er is leven na de dood, en Jezus is 

gekomen om ons de Weg te tonen, ons te verlossen uit onze zonden en de deur tot dat 
eeuwig leven, die gesloten was door de zondeval, opnieuw te openen. Een leven in een 
volmaakte wereld waar iedereen gelukkig zal zijn, zonder kwaad, pijn, lijden, ziekte en 
dood. Waar alleen maar liefde heerst. Dat is de prachtige toekomst die God voor ieder 
van ons wil. Wie zou zoiets kunnen weigeren? God bemint ons, maar we moeten ons 
hart voor Hem willen openen. 
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