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Wat is verzwegen wetenschap?
Je gaat er vanuit dat alles wat jou in schoolboeken en studieboeken verteld is waar is. Dat de wetenschap objectief is en zich enkel beroept op datgene wat empirisch controleerbaar is. En zo zou het ook
moeten zijn. Wetenschap móet objectief zijn. En vondsten, onderzoeken en bewijzen voor een wetenschappelijke theorie zijn bovendien in principe inzichtelijk zodat iedereen deze kan controleren op waarheid. De vraag is alleen: hoeveel mensen doen dat? Heb jij de fundamenten onder 's werelds belangrijkste wetenschappelijke stromingen wel eens onderzocht?
VerzwegenWetenschap is een onderzoek naar de knelpunten en problemen met de evolutietheorie. Het
laat je zien wat jij van de heersende wetenschappelijke evolutionistische elite niet mocht zien, omdat
het hun theorie ontkrachtte. Het laat je talloze genegeerde of verdraaide onderzoeksresultaten zien. Het
laat je massa's vondsten zien die jij niet mocht zien. En het laat, naast veel evolutionisten zelf, ook veel
objectieve wetenschappers aan het woord die vanwege al het tegenbewijs geen evolutionist meer zijn.
We hebben het over wetenschap. Godzijdank is wetenschap empirisch controleerbaar en valt het concept evolutie te testen op waarheid. Daarom ben je uitgenodigd om mee te gaan op een zoektocht naar
de grondslagen van het (neo)-Darwinisme.

EVOLUTIE – EEN GRONDIGE ZOEKTOCHT NAAR DE FEITEN
Toen minister Van der Hoeven het voorstel opperde een debat te organiseren over het ontstaan van de wereld, bleek daar weinig animo voor onder geleerden. Bekende evolutionistische wetenschappers wilden de discussie niet eens aangaan. Wat was de reden hiervoor?
Een debat zou niet moeilijk hoeven te zijn, aangezien de schoolboeken beweren dat de evolutietheorie zo goed als volledig bewezen is. In Amerika echter hebben wetenschappers die
evolutie verwerpen in bijna alle gevallen de debatten gewonnen. De Amerikaanse wetenschapper dr. Kent Hovind heeft jaren geleden zelfs een prijs uitgeloofd van $250.000 voor de
persoon die het bewijs kan leveren dat het leven en alle organismen uit een micro-organisme
zijn voortgekomen. Niemand kwam tot op de dag van vandaag met iets wat ook maar leek op
een bewijs. De vraag die dit bij ons op zou moeten roepen is: als evolutie bewezen is, waarom is er onder zoveel wetenschappers dan zo'n huiver om eens eerlijk te debatteren? Als de
bewijzen voor evolutie overweldigend zijn, zoals populaire magazines soms koppen, waarom
dan niet eens de discussie aangaan met wetenschappers die er anders over denken?
Een Amerikaanse wetenschapper, namelijk de moleculair bioloog Michael Denton besloot niet zomaar
naïef te geloven wat de schoolboekjes zeggen. In plaats van aan te nemen dat het allemaal wel zal
kloppen, is hij op wetenschappelijk niveau gaan onderzoeken welke bewijzen de theorie van Darwin nou
werkelijk ondersteunen. Hij kwam in zijn boek Evolution, a theory in crisis tot de schokkende conclusie:
"Nooit is Darwins evolutietheorie ook maar één keer bevestigd door ook maar één ontdekking of wetenschappelijke vooruitgang sinds 1859." Dat is nogal een uitspraak. En dat schrijft
iemand die géén christen is en volkomen objectief naar de feiten gekeken heeft. Denton erkende eerlijk
dat voor het darwinisme elke grond ontbreekt.
Evolutie - de enige verklaring?
Er is jou vroeger op school misschien verteld dat evolutie het enige wetenschappelijke antwoord is voor
de oorsprong van het leven. Wat ze je niet verteld hebben, is dat een groot deel van wat je schoolboekje noemde al achterhaald is door latere onderzoeken. Wat ze je ook niet verteld hebben, is dat er ontzettend grote problemen zijn met evolutionisme en dat massa's bewijzen in de praktijk tegen evolutie
getuigen. De eerste generaties darwinisten kózen er echter voor in evolutie te geloven en negeerden de
vondsten die tegen hun theorie ingingen. Het enthousiasme voor iets wat een bewijs leek was groter
dan de nuchterheid dit objectief te onderzoeken. De latere generaties namen alles wat de eerdere generaties verondersteld hadden klakkeloos aan als absolute waarheid. Gelukkig staan er steeds meer wetenschappers op die hun nek durven uitsteken en roepen: waar zijn de bewijzen, waar zijn de feiten,
waar is de onderbouwing van wat we overal op aarde rondbazuinen als waarheid?
Waar zijn de bewijzen dan?
In deze studie wil ik je graag confronteren met dat wat werkelijk bewezen is rondom evolutionisme en
wat de vondsten en aardlagen werkelijk aantonen. Ik beroep mij enkel op feiten, bewijzen, onderzoeken
en wetenschappelijke analyses die controleerbaar zijn, hoewel ze door de heersende evolutionistische
elite in de doofpot gestopt worden. Wat ik schrijf kun je dus controleren door onderzoeken en encyclopedieën na te slaan. De waarheid over de feiten is echter zó schokkend anders, dat de meeste mensen
deze niet willen aanvaarden en geloven dat de geleerden 'het toch echt wel weten.' De waarheid is dat
het evolutionisme een dogmatische religie is, gefundeerd op geen enkel feit, enkel opgebouwd uit een
lange reeks aannames, vooronderstellingen en hypotheses die zelfs de meeste bewijzen tegen zich
hebben. Ik zal wetenschappelijke feiten bewijzen geven waarom de evolutietheorie faalt aan alle geaccepteerde criteria van een wetenschappelijke theorie.
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Het is een sprookje om te denken dat wetenschap objectief is. Wetenschappers zijn niet objectief en
onbevooroordeeld in de aardlagen gaan zoeken, maar zij kozen bij voorbaat in Darwin's theorie te geloven en zijn op zoek gegaan naar de bewijzen daarbij! Bewijzen die tot op vandaag afbrokkelen. Van
het grootste deel van de gereconstrueerde aapmensen en overgangsmodellen die in musea zijn geplaatst als vaste bewijzen voor evolutie is naderhand bewezen dat het vergissingen waren. En d á t
wordt je niet verteld in magazines, boeken en documentaires.
Evolutionistische wetenschap is subjectief en werkt vanuit vooronderstellingen die onbewezen zijn, dikt
vondsten aan, haalt feiten uit de context en rangschikt deze op manipulatieve wijze en verzwijgt zelfs
hele hoofdstukken om de hypothese te kunnen blijven geloven en leren. Evolutionisme is een levensfilosofie waar vanuit topgeleerden de wereld willen interpreteren en waaraan zij feiten en vondsten zelfs
ondergeschikt maken. En dat zal ik je laten zien in deze studie. Als je het lef hebt om door te lezen.
Wetenschap is controleerbaar
Wat je je goed moet beseffen, is dat we het hier niet over meningen of opvattingen hebben. We hebben
het over WETENSCHAP . Wetenschap hoort zich te beroepen op empirisch controleerbare feiten en
bewijzen. Alles wat ik mij afvroeg is: waar zijn die feiten en bewijzen dan? Dit vormde de hoofdvraag
van mijn onderzoek. Het is namelijk voor iedereen inzichtelijk of de evolutietheorie gebaseerd of op
controleerbare feiten of op hypothetische vooronderstellingen. Iedereen is in staat vrijelijk onderzoeken
of er sprake is van eerlijk onderzoek of van onbewezen hypothese. Het probleem is echter dat niemand
dat doet! Praktisch iedereen neemt datgene wat in wetenschappelijke bladen en studies wordt gezegd
maar zo aan als waarheid zonder te kijken wat de feiten zijn. Ik weiger dat te doen, en ben op onderzoek uitgegaan.
Steeds meer wetenschappers verwerpen evolutie
En er zijn meer wetenschappers die ons voorgingen en ervoor kozen onbevooroordeeld naar de bewijzen te zoeken. Dr. T. N. Tahmisian van de Commissie voor Atoomenergie van de Verenigde Staten, bijvoorbeeld. Hij onderzocht de feiten en wond er geen doekjes om in zijn conclusie.
"Wetenschappers die overal leren dat evolutie een feit is, zijn grote oplichters, en het verhaal dat ze vertellen is misschien het grootste bedrog ooit. Bij het uitleggen van evolutie
hebben we geen enkel benul van de feiten."
Hetzelfde geldt voor professor Maciej Giertych, M.A. aan de Oxford Universiteit, Ph.D.(Toronto), D.Sc.
(Poznan), professor in de genetica en hoofd van het Genetica Departement van de Poolse Academie van
Wetenschappen aan het Instituut van Dendrologie in Kornik. Hij schreef:
"Mij is geleerd dat paleontologie een massa bewijzen levert voor evolutie. Tot mijn verbazing
ontdekte ik dat bewijzen ontbreken, niet alleen in de genetica maar ook in paleontologie, in
sedimentologie, in dateringstechnieken, en in feite in alle wetenschappen.”
De Nederlandse bioloog drs. Ben Hobrink nam vroeger klakkeloos aan wat de evolutionisten hem voorschotelden. Na uitgebreid onderzoek naar bewijzen op alle mogelijke vlakken deed hij de ferme uitspraak:
"Ik geloof dat de bewijzen tégen de evolutie zo afdoende en overweldigend zijn, dat niemand
een echte evolutionist kan zijn op grond van wetenschappelijke feiten, maar alleen op grond
van filosofische voorkeur."
Malcolm Muggeridge, de wereldberoemde journalist en tevens filosoof stelde zelfs: "Persoonlijk ben ik
ervan overtuigd dat de evolutietheorie, en vooral de mate waarin ze wordt toegepast, één
van de grote grappen zal zijn in de geschiedenisboeken van de toekomst. Het nageslacht zal
verwonderd zijn dat zo'n kwetsbare en dubieuze hypothese aanvaard kon worden op zo'n
ongelooflijk lichtgelovige wijze."
De lijst met wetenschappers die evolutie verwerpen wordt steeds groter. Steeds meer topgeologen, biologen, --paleontologen, -archeologen en andere geleerden beginnen de basis van het darwinisme te
onderzoeken en komen tot dezelfde schokkende conclusies. Ik zal, in tegenstelling tot wat de voornaamste bladen en boeken doen, ook deze wetenschappers aan het woord laten. Ik zal mij in dit hele
onderzoek zo veel mogelijk beperken tot met concrete bewijzen gestaafde studies en uiteenzettingen
die gedaan zijn door universitair geschoolde wetenschappers.
Als je in evolutie gelooft en graag blindelings in de mythe van het darwinisme wilt blijven geloven, dat
raad ik je ten zeerste aan niet verder te lezen. Want ik geloof niet dat je in evolutie kunt blijven geloven
als je de feiten onder ogen ziet. Wil je wél weten wat de waarheid is, en dan ook niets dan de feitelijke,
controleerbare waarheid, dan daag ik je uit deze studie te doorlopen.

- De zaak evolutie, p.5 -

1. DARWIN EN HET GENETICADRAMA
Charles Darwin – een geroemd en tegelijk verguisd man. We kunnen er onmogelijk omheen
dat hij een aantal bijzondere ontdekkingen heeft gedaan die de wetenschap verder geholpen
hebben. Aan de andere kant is het goed kritisch te onderzoeken waar zijn ontdekkingen
stopten, en waar zijn veronderstellingen begonnen. Om de evolutietheorie, en dan met name
de fundamenten onder de theorie, goed te kunnen begrijpen moeten we terug naar 1859 –
het moment dat Darwin zijn theorie publiceerde. In basis is het simpel: Darwin ontdekte dat
soorten variëren en zich aanpassen. Maar de aannames die hij op basis daarvan deed, zijn
verregaand. De vraag die je daarom in je achterhoofd moet houden is deze: wat ontdekte
Darwin, en wat veronderstelde hij?
1.1 Wat Darwin ontdekte
We schrijven het jaar 1859 – het moment dat Darwin zijn On the Origin of species by means of natural
selection uitbracht. In de tijd dat Darwin leefde wist men nog niets van genetica en niets van hoe soorten zich aanpassen, omdat Gregor Mendel, de grondlegger van de genetica, pas later in bekendheid
kwam. Men wist praktisch niets van hoe soorten zich aanpasten. Men wist überhaupt niet dat soorten
zich via bepaalde mechanismen aanpasten.
Darwin was degene die ontdekte dat er variatie voortkwam binnen diersoorten.
Darwin ontdekte hoe er verschillende vinkensoorten waren binnen het grondtype 'vink' , ontstaan door
het mechanisme van natuurlijke selectie. Op ieder eiland van de Galapagos Eilanden leefden vinken die
er iets anders uitzagen. Geleerden noemen dit variatieproces ook wel micro-evolutie (variatie binnen het grondtype). Binnen de vastomlijnde grondsoorten oftewel de genus (bijv. de vink, de leeuw,
de hond) treden door mutatie, isolatie, degeneratie en recombinatie van genen kleine verschillen op.
Wat je goed moet onthouden, is dat variatie binnen het grondtype enkel en alleen komt door aanpassing of recombinatie van de al bestaande genen.
Met Darwin's ontdekking is bijna niemand het oneens. Ook ik niet. Zelfs de grootste critici en de meest
bevlogen creationisten erkennen de realiteit van natuurlijke selectie, de variatie binnen soorten en van
micro-evolutie. Echter, Darwin noemde dat wat hij ontdekte onder de vinkensoorten 'evolutie' - een
misleidende term aangezien ze een opgaande ontwikkeling suggereert. En die opgaande, steeds beter
wordende ontwikkeling is er niet, want micro-evolutie oftewel variatie binnen de grondsoort is gebaseerd op erfelijk verval (degeneratie). Wat Darwin dus evolutie noemde, was in realiteit variatie door
erfelijk verval – het precieze tegenovergestelde. Dit zullen we zo meteen dieper onderzoeken.
Er is een zeer belangrijke regel in de geneticaleer: moedersoorten zijn rijker aan genen dan hun
dochtervarianten. Neem bijvoorbeeld de hond . Evolutionisten noemden in de geschiedenis de verschillende hondensoorten zoals tekkels en Sint-Bernards een voorbeeld van evolutie, omdat zij ontstaan
zijn vanuit de wolf. In realiteit zijn honden hét voorbeeld van erfelijk verlies . Een tekkel heeft aanzienlijk minder genetische informatie dan de wolf! Hij is kleiner, gedegenereerd en kent een groot scala
aan gebreken en lichamelijke zwaktes. Er is duidelijk genetisch verval opgetreden van generatie tot generatie. Het zou pas werkelijk evolutie zijn, als uit een tekkel een wolf zou ontstaan! Wat Darwin dus in
basis ontdekte was genetische variatie en micro-evolutie (door genetisch verval). Geen opgaande ontwikkeling.
FEIT: De genetica van Gregor Mendel toonde aan dat moedersoorten altijd genetisch rijker
zijn dan hun dochtervarianten. Wanneer een soort anders is dan zijn voorouders, komt dat
altijd door een vorm van genetische verarming, bijvoorbeeld isolatie van slechts bepaalde
genetische kenmerken van moedersoort, of degeneratie of genetische aantasting van de genen van de moedersoort.
Biologen kennen het principe van stamvader-effect of founder-effect. Dit betekent dat slechts een
paar individuen van een grote populatie zich isoleren en een nieuwe populatie vormen, waardoor de
oorspronkelijke erfelijke rijkdom van de moederpopulatie verloren gaat. De nieuwe ‘subgroep' die geïsoleerd raakt krijgt dan een andere genetische combinatie dan de hoofdgroep, met in feite minder informatie. Ze krijgen geen nieuwe genen, maar een nieuwe combinatie van de bestaande genen en
daardoor een afwijkend uiterlijk. Om kort te gaan is de werking als volgt: als een kleine groep organismen zich isoleert van de groep, krijgt het hele nageslacht dezelfde genen mee als de ‘stamvader'. Het
stamvader-effect werkt het sterkst als er ook nog inteelt heeft plaatsgevonden (want dan krijgen de
nakomelingen dezelfde genen van beide ouders). Stamvader-effect is een heel begrijpelijk systeem; er
komt namelijk door de isolatie geen vermenging meer voor met andere organismen of groepen en dus
ook niet met andere DNA-kenmerken. Hebben eerste individuen uit zo'n geïsoleerde stam bepaalde opvallende kenmerken, dan zal het nageslacht dat ook al vanaf de eerste generatie hebben. Hebben de
eerste individuen uit zo'n groep door een erfelijke fout (mutatie) een rare afwijking, dan hebben de nakomelingen die ook. Bovendien is de kans dat recessieve (verborgen) kenmerken in het DNA van de
moedergroep tot uiting komen als zich een kleine populatie afsplitst zeer groot.
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Anderzijds is het zo dat wanneer een groep niet geïsoleerd raakt in kleine gescheiden groepjes maar
zeer groot blijft, uiterlijke kenmerken zich nauwelijks in het geslacht zullen verankeren. Extremen in het
uiterlijk zullen dan bijna niet voorkomen.
Het stamvader-effect is een van de meest voorkomende mechanismen van natuurlijke selectie. Overal
op aarde zie je dat diersoorten die een grote populatie vormen in een groot gebied redelijk weinig verschillen in uiterlijk kennen. Diersoorten die gescheiden zijn van de rest op bijvoorbeeld een eiland, wijken vaker iets af van de moedergroep omdat hun genencombinatie is verankerd en er geen genetische
input meer komt uit de moedergroep.
Hetzelfde gold voor de vinkensoorten die Darwin ontdekte: door vinken op verschillende eilanden van
elkaar te isoleren in kleine groepjes, zullen de verschillende populaties er iets anders uitzien (stamvader-effect, dus). Echter, de variërende populaties hebben minder erfelijke informatie ten opzichte van
de oorspronkelijke groep . Ze representeren allemaal een stukje van de originele genenpoel. Bovendien
zijn het allemaal nog steeds vinken: hun genen zijn wat door elkaar gegooid en door stamvader-effect
zijn recessieve (verborgen) kenmerken tot uiting gekomen die in de moedergroep niet tot uiting kwamen, maar het zijn en blijven kenmerken die al in de genen van de grondsoort vink opgeslagen waren.
Er ontstaat nooit zomaar nieuwe informatie in de natuur!
DE FEITEN: Micro-evolutie is variatie die altijd ontstaat door een aanpassing of aantasting
van het reeds bestaande erfelijke materiaal. Daarom vindt de variatie ook altijd plaats binnen de grenzen van de grondsoort (genus). De aangepaste populatie is bovendien altijd genetisch armer dan de moedersoort.
1.2 Gregor Mendel vs. Charles Darwin
Maar Darwin kon nog niets weten van genen of erfelijkheid. Op basis van wat hij ontdekte (variatie binnen de grondtypes), veronderstelde hij dat door middel van natuurlijke selectie de ene grondsoort kan
veranderen in een andere grondsoort. Hij koppelde de verschillende dieren op aarde in een opvolgende
reeks en veronderstelde dat zij uit elkaar voortkwamen en dat de aardlagen vele tussenmodellen zouden herbergen. Echter, deze veronderstelling is tot op vandaag niet bewezen en wordt niet ondersteund
door welke vondst op aarde dan ook.
In 1865, vijf jaar nadat Darwin zijn theorie publiceerde, introduceerde de monnik Gregor Mendel zijn
geneticaleer. Deze leer werd niet makkelijk door Darwin en de zijnen geaccepteerd. Dat was wel begrijpelijk. Mendel toonde aan dat overerving volgens een vast, voorspelbaar patroon liep. Nieuwe eigenschappen kwamen in feite nooit voor, en een organisme kon alleen die eigenschappen tot uiting brengen die hij van zijn vader en moeder ontvangen had. Weliswaar kwamen door kruising soms recessieve
(verborgen) kenmerken naar boven, maar die waren al aanwezig in de genetische samenstelling van de
ouders. Een organisme kan dus wel een nieuwe combinatie van dezelfde genen krijgen (als een kleine
groep zich afsplitst), maar nooit nieuwe genen. Wat er niet in zit, komt er ook niet uit. En dat terwijl
Darwin het voor zijn theorie nodig had dat er nieuwe eigenschappen konden ontstaan, zoals ogen of
vleugels. Anders kon nooit vanuit een eencellig micro-organisme (met weinig genetische informatie) het
enorme scala aan organismen ontstaan dat wij nu kennen (met zeer veel genetische informatie)! Darwin zei dat soorten evolueerden, Mendel toonde aan dat er grenzen waren tussen de soorten. Wie had
nu gelijk? Het antwoord op het dilemma is simpel: Darwin had zijn theorie moeten aanpassen op Mendel's ondervindingen. Er is variatie, maar nóóit buiten de grenzen van de grondsoort. Ieder individu op
aarde is een combinatie van het DNA van vader en moeder.
DE FEITEN: Gregor Mendel toonde aan dat overerving volgens een vast, voorspelbaar patroon
liep. Nieuwe eigenschappen kwamen nooit voor, en een organisme kon alleen die eigenschappen tot uiting brengen die hij van zijn vader en moeder ontvangen had. Een organisme
kan wel een nieuwe combinatie van dezelfde genen krijgen en daardoor een iets afwijkend
uiterlijk (als een kleine groep zich afsplitst), ook kan hij ogenschijnlijk nieuwe kenmerken
krijgen doordat deze bij zijn voorouders recessief (verborgen) waren, maar nooit nieuwe genen of nieuwe eigenschappen . Wat er niet in zit, komt er ook niet uit. Er is dus variatie (micro-evolutie), maar nóóit buiten de grenzen van de grondsoort (macro-evolutie).
Vergelijk het met een letterbak waar de letters a t/m g in zitten. Deze letterbak staat voor de oorspronkelijke populatie organismen. Je kunt veel woorden van drie letters creëren met de letters uit de letterbak (zoals dag, bad, etc). Je kunt ze schudden en anders indelen, waardoor ze er anders uitzien (dga,
bda). Maar je kunt er nooit woorden mee creëren die bestaan uit letters die niet in de letterbak zitten
(bal, hok, tik), noch kun je er opeens cijfers uithalen. Dat zou niemand ontkennen. Om even in deze
vergelijking te blijven, signaleerde Darwin de relatief grote variatie tussen de woorden (dga, bda, dag,
bad) en zei op basis daarvan dat de woorden zich aanpasten door steeds nieuwe informatie te ontwikkelen! Echter, alle variaties zijn puur gebaseerd op de letters die in de bak zaten ( abcdefg, de oorspronkelijke voltallige populatie)! Creationistische wetenschappers zeggen dat de letterbak geschapen is
met de mogelijkheid variatie toe te passen, maar dat de variatie altijd binnen de grenzen van de letterbak ligt.
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Darwin veronderstelde in feite dat er vanuit één letter (bijv. a ), door mutaties een enorm complexe letterbak is ontstaan die zich constant verbetert en waar toevalsgewijs intelligente woorden uit ontstaan
zijn (bijv. slagroomappeltaart, maar dan nog miljoenen keren ingewikkelder)!
Onthoud dit goed: Darwin ontdekte geen (macro-)evolutie tussen grondsoorten, maar microevolutie (variatie) binnen de vastomlijnde grondsoorten – hij veronderstelde evolutie. En dat
is tot op vandaag niet aangetoond.
1.3 Mutaties – aanpassingen en aantastingen in de genetische code
Wat Darwin niet wist, is dat de 'nieuwe' of 'veranderde' soort, altijd een stukje informatie van de voorgaande soort neemt en dus nooit nieuwe informatie kan ontwikkelen. Wat Darwin ontdekte zou geen
enkele wetenschapper ontkennen, hij interpreteerde het echter precies andersom dan het is. Soorten
evolueren niet in betere soorten. Soorten zijn perfect en vastomlijnd, en ze degenereren door genetisch
verval in slechtere ondersoorten.
De eerste generaties na Darwin wisten te weinig van de genetica en de processen in de levende cel om
hier een probleem van de maken. Echter, toen de neodarwinistische generatie in een wetenschappelijke
basis voor het evolutieconcept wilde voorzien, liep men tegen dit dilemma op: soorten veranderen niet
buiten hun grenzen!
Daarop zocht men naar een antwoord om toch in geleidelijke evolutie te kunnen geloven. Het antwoord
was: mutaties . Aan dit woord kleven een hoop verkeerde interpretaties. Een mutatie betekent niet dat
een soort opeens een nieuwe eigenschap krijgt. Een mutatie is niets anders dan een toevalsgewijze
aanpassing van genen door een foutje in de deling van genen. Let goed op het woord 'aanpassing' ;
mutaties maken er nooit genen bij en mutaties ontwikkelen nooit nieuwe informatie. 99% van alle mutaties zijn zelfs schadelijk voor het organisme (je kunt dus beter spreken over een aantasting ). Mutaties gooien op z'n hoogst de genen door de war of maken een stukje van de genen onbruikbaar. Echter,
het was het enige redmiddel om in evolutie te geloven. Mutaties zijn de enige uitzondering, de enige
mogelijkheid waarop diersoorten buiten de genen van hun ouders kunnen veranderen. Neodarwinisten
hadden dus geen andere keus dan de beoogde evolutie te laten verlopen via mutaties.
Dr. David Rosevear zei over mutaties:
"Mutaties zijn ‘toevalsveranderingen' in de genen
en kunnen daardoor niet anders dan leiden tot
verlies van informatie. Er is geen enkele positieve
mutatie bekend, en de meeste mutaties zijn duidelijk een vermindering van kwaliteit."
Dr. David Rosevear
Echter, geloven in ‘heilzame' en ‘informatie toevoegende' mutaties is essentieel voor evolutie; ze vormen de basis van de evolutietheorie. Je hebt namelijk miljoenen toevallige informatie toevoegende mutaties nodig om een organisme een vleugel of oog te laten krijgen! Toch ontbreken mutaties die nieuwe
informatie brengen volledig. Ze bestaan niet.
DE FEITEN: De geneticaleer heeft bewezen dat mutaties geen nieuwe eigenschappen kunnen
creëren. Een mutatie is een toevallige aanpassing of aantasting in het DNA door foutieve deling van genen. Ze maken er nooit genen bij en ontwikkelen nooit nieuwe informatie. 99%
van alle mutaties zijn schadelijk voor het organisme, 1% is neutraal omdat het geen direct
schadelijke gevolgen heeft. Nog nooit heeft iemand een mutatie aangetoond die nieuwe informatie creëerde of de soort verbeterde. Toch vormt het hypothetische geloof in reeksen
van miljoenen informatietoevoegende mutaties het fundament van de evolutietheorie.
Hoe ontstaan mutaties dan eigenlijk?
Eigenlijk is ons lichaam zo gebouwd dat we geen mutaties krijgen. De hele structuur van het DNA (inclusief de bijbehorende reparatie- en correctiemechanismen) is anti-mutatie-gericht . Alles is er op gericht mutaties te voorkomen. Logisch, want ze zijn schadelijk! Dat mutaties toch voorkomen is te wijten
aan mutagene stoffen en/of door straling . Mutatie is geen genetisch mechanisme. Integendeel, er zijn
juist veel genetische mechanismes die mutaties voorkomen of zelfs repareren . Als de leefomstandigheden op aarde zó zouden zijn dat straling en dergelijke niet voorkwamen, dan zou er praktisch geen
genetisch verval zijn. De reden dat evolutionisten mutaties hebben geopperd als mechanisme voor evolutie, is omdat het de enige mogelijkheid is waardoor genen kunnen worden aangepast!
Veel mutaties gebeurden doordat er toevalsgewijs een ‘letter' uit het genetische ‘leesraam' wordt toegevoegd (dit noemt men inserties ), of doordat er toevalsgewijs een letter wordt weggehaald die er wel
hoort te zitten (dit noemt men deleties ). Ze zorgen altijd voor een verlies aan informatie, omdat het
perfect werkende systeem plotseling wordt aangepast waardoor de functionaliteit achteruit gaat. Zelfs
als ze niet direct schade berokkenen, zorgen ze voor erfelijk verlies. Inserties en deleties noemt men
daarom vaak loss-of-function mutaties omdat ze verschuivingen van het leesraam veroorzaken. De veranderingen die worden aangebracht zijn nutteloos en zonder functie.
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Dit is ook de reden waarom veel mensen ( recessieve) erfelijke ziekten en kwalen met zich meedragen
– die komen door mutaties die de werking van ons perfect uitgedachte systeem in de war schoppen.
Een mutatie is meestal schadelijk, waardoor de soort zou uitsterven. Een mutatie kan echter voorkomen
op zo'n manier dat de drager van een gemuteerd gen gewoon kan blijven leven, zij het met een stukje
minder of aangepaste informatie. Mutaties zorgen dus wél voor variatie binnen de grondsoort,
maar zullen opnieuw nooit zorgen voor macro-evolutie. Want de dochtervarianten zijn genetisch slechter dan de moedersoorten. Variatie is altijd 100% een verwarring van de aanwezige informatie.
Soms worden mutaties door geleerden bruikbaar genoemd, omdat ze ons mooi uitkomen (bijv. een
druif zonder pitten). In biologische zin is dit echter geen positieve mutatie waarbij informatie ontstaat.
Integendeel. Het is een verlies van informatie door verarming van het DNA – het tegenovergestelde van
evolutie. De druif had pitten en is ze nu kwijt. Volgens evolutie zijn alle diersoorten ontstaan door verwarring of verschuivingen in het DNA van vroegere soorten. Echter; probeer eens van een wasmachine
een computer te maken door constant één onderdeeltje of moertje te verbuigen, weg te halen of op een
andere plek te zetten. Het klinkt als een domme vergelijking, maar het is een treffend voorbeeld. Want
de perfecte systemen die aan boord van bijvoorbeeld een reptiel zitten zijn volkomen anders dan de
perfecte systemen die aan boord zijn bij een vogel (zoals veren, die aerodynamisch ontworpen zijn en
miljoenen haartjes hebben die volgens wiskundige volgorde geplaatst zijn, of het ongekend ingewikkelde vliegsysteem). Toch zeggen evolutionisten dat het systeem van vogels is voortgekomen uit toevalsgewijze aanpassingen (inserties en deleties) in de dna-codering van het reptielensysteem. Zo wordt het
je misschien niet uitgelegd in de schoolboeken, maar zo is het wel. Om van een reptiel een vogel te
maken (macro-evolutie dus), moeten niet alleen genen worden aangepast , maar moet de hele genetische codering worden gewist en een nieuwe geschreven. Je komt er niet met inserties en deleties, simpel zat. Hoe zou een zo perfect ontworpen oog, vleugel of long moeten ontstaan door een reeks toevalsgewijze fouten in het DNA? Die systemen werken niet eens als ze half-af zijn. (En dan hebben we
het nog niet eens over het instinct om te kunnen vliegen wat moet ontstaan, of over de onherleidbare
complexe techniek die nodig is om met een oog driedimensionale beelden aan hersenen door te geven,
of de gigantische verandering die het lichaam nodig heeft om met longen te ademen)! Evolutie van dit
soort systemen door mutaties is absoluut onmogelijk. En hoewel alle bewijzen tot op vandaag ontbreken, pretenderen evolutionisten nog steeds dat er óók macro-evolutie moet bestaan.
FEIT: Om van bijvoorbeeld een reptiel een vogel te maken (macro-evolutie dus), moeten niet
alleen genen worden aangepast (wat mutaties doen), maar moet de hele genetische codering
worden gewist en een nieuwe geschreven. Je komt er niet met inserties en deleties.
Het kost in feite een omdraaiing van denken. Darwin wilde evolutie zien. Hij zag een keversoort met
vleugels die niet meer bruikbaar waren. Hij noemde dat evolutie. Maar is het evolutie? Nee, het is genetisch verval! De grondsoort kon vliegen, deze soort is zo door mutaties aangetast dat vliegen voor hem
onmogelijk is! Andersóm zou pas evolutie zijn.
Had Darwin dus gelijk? Enerzijds ja, want hij ontdekte micro-evolutie en natuurlijke selectie - hele belangrijke ontdekkingen voor de wetenschap. Anderzijds nee, want de evolutie van de ene grondsoort
naar de andere zoals hij veronderstelde (macro-evolutie) is een genetische onmogelijkheid en tot op
vandaag volkomen onbewezen. Er zijn grondtypes geschapen en door erfelijk verlies en stamvadereffect kan er binnen die soort variatie zijn, variatie buiten de grenzen van de soort bestaat dus niet.
Als je een bak met de letters A,B,C en D hebt kun je oneindig schudden met de bak om andere combinaties te krijgen. Maar nooit zul je het woord MAGNETRON eruit krijgen. Dat is, versimpeld, het verschil tussen micro-evolutie binnen dezelfde genenpoel en hypothetische macro-evolutie.
Echter, het wordt nog erger. Variatie komt slechts in minder dan de helft van de genen van zoogdieren
voor. Wat? Ja, echt! Bij zoogdieren wordt in tenminste 67% van de genen géén variatie aangetroffen (volgens Chris Colby 80%, volgens Campbell 70%). Wanneer er namelijk mutaties voorkomen
in die minimaal 67% van de genen, zorgt het lichaam onmiddellijk voor een bescherming - het eiwit
sterft onmiddellijk en verliest zijn totale functionaliteit, waardoor het organisme ook uitsterft, nog vóór
het zijn genen kan doorgeven aan het nageslacht.
Maar liefst 67% van de genen variëren niet! Dit doet de hele mutatietheorie inzakken!
FEIT: Maar liefst 67% van de genen van zoogdieren kan niet variëren. Dat doet de mutatietheorie instorten, want dat betekent dat mutaties onmogelijk de ene soort uit de andere
kunnen laten ontstaan. Mutaties hebben geen toegang tot meer van de helft van de genen
van een zoogdier!
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1.4 Het allersimpelste micro-organisme
Laat de evolutietheorie eens goed tot je doordringen met wat we zojuist behandeld hebben in ons achterhoofd: moedersoorten zijn rijker aan genen dan hun dochtervarianten; er kan nooit door mutaties of
door wat voor een natuurlijke processen dan ook genetische informatie bijkomen. Dat is een onomkeerbare natuurwet – intelligente informatie ontstaat niet door toeval, maar kan wel worden door toeval
worden aangepast of omgegooid. De Wet van de Entropie (tweede wet van de thermodynamica) zegt
zelfs dat systemen uit zichzelf ontaarden in chaos en verval! Toch zegt evolutionisme dat vanuit een
oersoep een plotselinge chemische reactie leidde tot het ontstaan van het eerste levende (micro)organisme. Zij die zich niet in genetica verdiept hebben zouden dit nog kunnen geloven, maar met een
kleine blik in de bouw van zulke organismen wordt ons duidelijk dat dit tegen alle natuurwetten ingaat.
Het allersimpelste micro-organisme op aarde is namelijk totaal niet simpel. Dat dacht men in Darwins
tijd, maar met onze huidige technieken kennen we dit soort organismen veel beter analyseren. De allersimpelste levensvorm op aarde kent een onherleidbaar complexe structuur en een systeem dat haast
niet te doorgronden is. De informatie die in zo'n micro-organisme zit opgeslagen is vergelijkbaar met
duizend encyclopedieën . De complexiteit in de 'machine' van dit organisme is niet goed te begrijpen,
laat staan door mensen te creëren, ook al zou je alle intelligentie op aarde bundelen.
Op aarde kost het verschillende intelligente wetenschappers al vele decennia een fabriek of een werkend systeem te creëren. Alle onderdelen moeten apart zijn uitgevonden in de eeuwen ervoor. En als
zo'n fabriek klaar is, dan is er nog steeds geen 'leven' in, het is en blijft een dood ding. De werking van
zo'n fabriek ontstaat doordat men hem in gang zet. Toch gelooft men dat een onherleidbaar ingewikkeld
micro-organisme uit het niets is ontstaan vanuit enkele toevallige, doelloze chemische processen in de
oersoep. Als wetenschappers alleen al de mogelijkheid open laten dat er een macht of intelligentie was
die het systeem van leven in werking heeft gezet, worden ze al subjectief en onwetenschappelijk genoemd. De vraag is naar mijn idee wíe er nou werkelijk subjectief zijn…. Het evolutionisme zegt in feite:
er was niets, maar door een toevallig samenspel van factoren waren er opeens duizend perfecte, nauwkeurige encyclopedieën. Bovendien, en dat moet je niet vergeten, moest het eerste micro-organisme
tot leven komen, in leven blijven en zelfs (toevallig) een ingewikkeld mechanisme ontwikkeld hebben
om zichzelf voort te planten , anders waren jij en ik er nu niet geweest. Eén foutje in het chemische
proces zou al hebben gezorgd voor uitsterven.
De complexiteit van een micro-organisme is een doorn in het oog van de evolutionist. Er kan geen verklaring gegeven worden hoe dit organisme uit niets ontstaan moet zijn. Het ironische is, dat als men
vandaag radiogolven uit de ruimte zou opvangen met bijvoorbeeld opeenvolgende priemgetallen, men
zou veronderstellen dat er een intelligent wezen achter moet zitten - zulke informatie kan namelijk niet
ontstaan zonder intelligentie. Echter, diezelfde wetenschappers beweren dat de duizend encyclopedieën
die zijn opgeslagen in een micro-organisme wél toevallig zijn gecodeerd zonder dat er een intelligent
wezen was die het aanstuurde!
En nu komt het meest absurde. Uit dit micro-organisme, met relatief gezien weinig genetische informatie, zijn in de loop der tijd palmbomen, mensen, rozen, spinnen, olifanten, lichtgevende zeediertjes, zebra's, passiebloemen, stekelvarkens, appels, dolfijnen met sonartechniek, kokosnoten, herten, tijgers,
kanonstorren, vogels met aerodynamisch perfecte veren, muggen, pauwen en andere organismen ontstaan met elk nog duizenden malen ingewikkeldere bouw, spijsverteringskanalen, hersenen en andere
uitzonderlijk ingewikkelde technieken in zich. Hoewel dochtervarianten altijd genetisch armer zijn dan
de moedersoorten, kent onze aardbol een gigantische variatie aan prachtige en doordacht ontworpen
organismen die ontstaan zouden zijn uit één micro-organisme!
Evolutie, zoals het op school geleerd wordt, is onmogelijk, onbewezen en absurd.
Een kort rijtje met feiten die we tot nu toe hebben ontdekt:
A: Mutaties zijn toevallige aanpassingen in de dna-codering.
B: Mutaties creëren nooit nieuwe systemen, maar verwarren enkel de bestaande systemen.
C: 99% van alle mutaties zijn schadelijk; nog nooit is er een heilzame mutatie waargenomen.
D: Evolutionisme zegt dat alle perfect ontworpen organismen op aarde zijn ontstaan door
mutaties, vanuit genetisch armere organismen!
Niet voor niets zijn er steeds meer wetenschappers die dit fundament onder de evolutietheorie verwerpen.
S. Lovtrup zei zelfs in Darwinism: The refutation of a myth, blz. 422: “Micromutaties komen voor,
maar de theorie dat zij alleen verantwoordelijk zijn voor evolutionaire verandering is óf gefalsificeerd, óf het is een niet-falsificeerbare, en daarom metafysische theorie. Ik veronderstel dat niemand zal ontkennen dat het bijzonder ongelukkig is als een complete tak van de
wetenschap verslaafd raakt aan een foute theorie. Maar dat is wat gebeurd is in de biologie.”
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Misschien besteden populaire magazines en boeken er geen (of alleen negatieve) aandacht aan, maar
er zijn méér wetenschappelijke stromingen. Je hebt ook de Intelligent Design beweging en de Creationistische beweging. Je kunt zelf invullen wat het meest logische is.
Evolutionisme zegt: er ontstond door toevallige chemische processen een micro-organisme van ongekende complexiteit, inclusief voortplantingsmechanisme, waarin meer informatie gecodeerd ligt dan in
duizend encyclopedieën; dit micro-organisme (vergeleken met ons maar zeer weinig genetische informatie) ontwikkelde zich door fouten en verwarringen in de bestaande DNA-codering (mutaties) tot nog
veel complexere levensvormen en uiteindelijk tot de mens.
Intelligent Design (en creationisme) zegt: door mutaties kan geen nieuwe informatie ontstaan en
alle organismen op aarde en in aardlagen zijn 100% grondsoort; blijkbaar zijn er zijn ooit perfecte
grondsoorten geschapen die een goed ontworpen DNA-codering hebben; door fouten en verwarringen
(mutaties) is er variatie (micro-evolutie) tot stand gekomen waardoor er – binnen de grondsoorten –
veel verschillen zijn.
Aan jou de keus wat het beste op de feiten steunt.

FEIT: De allersimpelste levensvorm op aarde kent een onherleidbaar complexe structuur en
een systeem dat niet te doorgronden is. De informatie die in zo'n micro-organisme zit opgeslagen is vergelijkbaar met duizend encyclopedieën. Het systeem kan half-af niet werken. En
toch geloven evolutionisten dat zo'n micro-organisme door toeval is ontstaan. En dat alle leven op aarde door toevallige mutaties (fouten in de dna-codering) is ontstaan vanuit zo'n
micro-organisme!
Dat variatie op aarde enkel voortkomt uit degeneratie, is al te zien aan de voortplanting van organismen. Ieder organisme erft slechts de helft van de informatie van iedere ouder. Bijvoorbeeld bij de
mens. Stel dat er een mensenpaar is met één kind, waarbij de moeder bloedgroep AB heeft (dat betekent dat zij zowel A als B allelen heeft), en de vader bloedgroep O (beide allelen zijn O en recessief).
Dat betekent dat het kind óf AO óf BO allelen zijn hebben – dus óf bloedgroep A, óf bloedgroep B zal
missen in de genen van het kind. Gaat het geslacht verder met twee van zulke mensen, dan raakt de
oorspronkelijke genetische informatie (van de moedergroep) kwijt. Zo werkt het in principe met alle
genetische eigenschappen – er is genetische verlies, en alle variatie is terug te voeren op genetisch verlies.
Maar nu even terug naar het grote verschil tussen variatie binnen soorten en macro-evolutie . Eén van
de grootste misverstanden in de biologie is de gedachte dat micro-evolutie een soort 'kleinere' versie is
van macro-evolutie. Micro-evolutie is iets volkomen anders dan macro-evolutie. De eerste komt veelvuldig voor en is gebaseerd op aantasting/verval/recombinatie van bestaande genen. De tweede vereist
het creëren van nieuwe genetische informatie, en is nog nooit gesignaleerd.
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Veel evolutionisten stellen (of denken echt) dat creationisten de variatie tussen soorten ontkennen. Dat
is echter niet zo. Variatie en micro-evolutie zijn een feit. Creationisten geloven echter dat schepping van
grondsoorten de meest logische verklaring is als je organismen en fossielen bestudeert, omdat alle variatie die we ooit gesignaleerd hebben plaatsvind binnen de grondsoorten en komt door stamvadereffect en degeneratie. Evolutionisten geloven dat de soorten toevalsgewijs door mutaties beter worden
en nieuwe informatie creëren en zo ook langzaam nieuwe soorten worden Zoals we nu gezien hebben is
dat niet mogelijk. Maar omdat er achter de evolutionistische beweging een enorme propaganda zit en je
zelfs geen wetenschapper kunt zijn zonder doordrongen te worden van evolutionistisch gedachtegoed,
is de zienswijze van Darwin tegenwoordig nog intens populair.

Afbeelding: Alle dieren op aarde zijn in te delen in een vaste grondsoort met onoverkomelijke grenzen
(zoals bijvoorbeeld hondachtige, katachtige, mens, roos, meeuw, etc).Variatie in uiterlijk komt alleen
voor binnen de grenzen van het DNA van de grondsoort (bijv.: hond, wolf, vos, coyote, tekkel, etc). Er
bestaan geen schakels tussen de grondsoorten. En dit geldt ook voor de aardlagen - alles daarin is in te
delen in dezelfde grondsoorten als we op aarde zien, en van schakels ontbreekt ook daar ieder spoor
(zie hoofdstuk 2). Alle variatie komt voort uit micro-evolutie; binnen de vastomlijnde grenzen van de
grondsoort is het DNA aangetast of gerecombineerd waardoor een populatie die van de moedergroep
gescheiden werd er iets anders uit ging zien.
Alle voorbeelden die men aanhaalt om evolutie te bewijzen zijn in werkelijkheid bewijzen van het tegenovergestelde. De niet-vliegende aalscholver die slechts op één plaats op aarde voorkomt, is genetisch gedegenereerd. De aalscholver heeft door genetische aantasting de mogelijkheid tot vliegen verloren. Normaal zou zo'n soort uitsterven vanwege zijn achterstand op andere aalscholvers. Enkel op
plaatsen waar de vliegkunst ook niet nodig bleek (zoals op de Galapagos Eilanden, waar de vogel de vis
zo uit het water kan vangen), stierf de gemuteerde soort niet uit.
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Dat de huidige soorten terug te voeren zijn tot een perfecte oersoort, zien we ook aan de katachtigen.
De Panthera -katachtigen (zoals leeuwen en tijgers) missen een bepaald soort bot achterin de tong in
vergelijking met de Felis -katachtigen (waar huiskatten toe behoren). De Acinonyx -katachtigen (waar
hyena's toe behoren) hebben dat bot wel, maar missen weer de mogelijkheid om hun klauwen in te
trekken. De verschillen tussen de katten zijn duidelijk ontstaan vanuit verlies aan informatie! Door de
isolatie worden genen in- en uitgesloten.
Ook P.M. Scheele haalt in zijn boek Degeneratie – het einde van de evolutietheorie aan, dat “…op het
niveau van het DNA de veranderingen naar beneden gericht zijn, een verlies van informatie
inhouden, of concreter: een verlies aan genen. Veel voorbeelden die gebruikt worden om aan
te tonen dat er evolutie is, blijken in werkelijkheid juist voorbeelden van degeneratie te zijn!
Zo dreigt de cheetah uit te sterven door pure genetische verarming en degeneratie, is de
niet-vliegende aalscholver het vermogen om te vliegen kwijtgeraakt, heeft de koalabeer de
genen verloren om er een gevarieerder dieet op na te houden en blijkt de eendagsvlieg het
allerlaagste stadium van degeneratie bereikt te hebben: balancerend op het randje van de
dood weet hij zich nog net voort te planten. Ook onder mensen is er degeneratie: elke erfelijke ziekte is veroorzaakt door een mutatie in een gen dat oorspronkelijk goed was en dat alle andere mensen ook goed hebben. Onze verre voorouders moeten genetisch ‘volmaakt'
geweest zijn, in die zin dat ze geen enkele erfelijke afwijking hadden.”
Inderdaad – evolutie gaat precies de andere kant op dan Darwin dacht. Er komt nooit informatie bij die
tot nieuwe soorten leidt; er is steeds meer verlies aan informatie waardoor de ooit perfecte soorten nu
steeds zwakker en armer worden! Voor alle diersoorten geldt dat er ooit een ‘oertype' was (bijv. de
oerwolf), de moeder en vader van de hele grondsoort. Uit dit perfecte model zijn in duizenden jaren,
door natuurlijke selectie, recombinatie, degeneratie en stamvadereffect de genen dermate verward en
aangetast dat we de vele soorten (binnen het grondtype) zien die we vandaag zien (zoals wolven, honden, coyote's, vossen, pekineesjes en poedels) – helaas wel vol met erfelijke zwakheden en ziekten!
Charles Darwin constateerde al dat wanneer je afgesplitste soorten duiven met elkaar kruiste, deze dan
‘terugvallen naar voorouderlijke aard' . Ze gaan de kenmerken van een gewone houtduif vertonen, uit
wie deze ontstaan zijn. Dit is precies wat we mogen verwachten. De ondersoorten (die door recombinatie zijn ontstaan) representeren allemaal een stukje van het DNA uit de oorspronkelijke genenpoel
waaruit zij voortkomen. Dus als je die soorten weer samenvoegt zie je hoe de oorspronkelijke soort eruitzag! Die samengevoegde soort is genetisch sterker dan alle ondersoorten, omdat die minder genetische informatie hadden. Zo is het ook met honden; de vuilnisbakkenrassen zijn genetisch veel sterker
dan de rashonden, die vaak met allemaal ras-eigen kwalen rondlopen door de degeneratie die ze hebben ondergaan!

De quagga is een uitgestorven Afrikaanse soort van de familie van de paardachtigen. De laatste quagga
stierf in 1883. De quagga laat ons opnieuw zien hoe alle ondersoorten (zebra, paard, ezel) voortkomen
uit één grondsoort. De quagga heeft genetische kenmerken van de zebra, maar ook van het ons bekende paard.
1.5 Voorbeelden van genetische evolutie?
Het is goed om een aantal populaire schoolvoorbeelden te tonen die worden aangereikt als ‘voorbeeld
van evolutie'. Want terwijl het scholieren wordt geleerd dat dit voorbeelden zijn van evolutie, zijn het in
feite voorbeelden van genetische degeneratie. Sommigen hiervan hebben we al genoemd. Da belangrijksten zijn:
A: MOTTEN OP BOOMBASTEN
Een populair voorbeeld zijn de grijze of zwarte motten (Biston betularia) die op boombasten leven. De
populaties zouden zich aanpassen aan de kleur van de bast – donkerder in industriële gebieden en lichter in schone gebieden. Echter, wat er nooit bij verteld wordt is het feit dat de aangepaste populaties
genetisch armer zijn dan de moederpopulatie motten. De oorspronkelijke mottensoort heeft dus erfelijk
verval en degeneratie ondergaan (bijv. door stamvadereffect) en is daarom in zijn uiterlijk veranderd.
Micro-evolutie dus, waarin de genetische informatie minder is geworden, en zeker niet meer, zoals ‘evolutie' suggereert.
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De dieren hebben zich ook niet aangepast aan de omgeving. Het proces gaat precies andersom. De
motten die door de erfelijke aantasting lichter werden, overleefden beter in schone gebieden omdat zij
daar minder opvielen. Hetzelfde geldt voor de donkere soorten in industriële gebieden. Het wordt in de
schoolboeken echter zó gebracht dat de indruk gewekt wordt dat de mot spontaan evolueert als hij in
een andere omgeving komt.
B: KEVERS MET FUNCTIELOZE VLEUGELS
Evolutionisten halen vaak aan dat er keversoorten zijn die vleugels hebben die ze niet meer kunnen gebruiken. ‘De soort gaat langzaam over in een andere soort', wordt er dan gesuggereerd. In werkelijkheid had de moedersoort kever vleugels die wel bruikbaar waren, en deze soort niet. We hebben het
hier dus niet over evolutie, maar over genetische verarming en aantasting. Het zou pas evolutie zijn als
er uit een diersoort zonder vleugels opeens een soort voortkwam met vleugels!
C: HET FOKKEN VAN DIEREN
Soms wordt het fokken van dieren aangehaald als bewijs voor evolutie. Want, zo zeggen sommigen,
door de dieren door en door te fokken ontstaat een nieuwe diersoort. Hier is echter precies hetzelfde
aan de hand als in de vorige soorten. Door dieren te isoleren van de groep en (zeker in het geval van
inteelt) door en door te fokken, worden nieuwe genetische combinaties van het oorspronkelijke DNA
gecreëerd. De organismen die een bepaalde gewenste eigenschap bezitten (lees: hij is al aanwezig)
worden met elkaar doorgefokt om zo die eigenschap te verankeren. De ‘nieuwe' soort is enkel een verarming van het DNA van de oorspronkelijke populatie. Daarom zijn doorgefokte dieren ook in de meeste
gevallen zwakker en genetisch belast. Mutaties die het DNA in de war geschopt hebben en altijd recessief waren, komen door de inteelt plotseling tot uiting. Hoe dan ook is het fokken van dieren geen voorbeeld van evolutie, maar van het tegenovergestelde: degeneratie en erfelijk verval.
D: RESISTENTIE TEGEN PESTICIDEN
Het populaire pro-evolutionistische studieboek Teaching about Evolution zegt: “De aanhoudende evolutie van menselijke ziekteverwekkers is tegenwoordig een van de meest serieuze gezondheidsproblemen
waar de menselijke beschaving voor staat. Vele soorten bacteriën zijn steeds meer resistent geworden
voor antibiotica doordat natuurlijke selectie de resistentiegenen heeft aangepast (…). Soortgelijke voorbeelden van snelle evolutie komen voor in veel verschillende organismen. Ratten hebben resistentie
ontwikkeld tegen het vergif warfarin. Vele honderden insectensoorten (…) hebben resistentie ontwikkeld
tegen pesticides die hun aanvallen – zelfs tegen chemische bescherming die van nature in planten zit.”
Evolutionisten doen het voorkomen alsof de genoemde organismen langzamerhand, door mutaties
nieuwe genetische informatie ontwikkelen tegen steeds nieuwe soorten antibiotica of pesticiden. Dit is
echter een misleidende weergave van de werkelijkheid. In realiteit heeft dit proces niets te maken met
het creëren van nieuwe genetische informatie. Veel bacteriën hebben van nature weerstand tegen diverse agressieve stoffen. Echter, door mutaties is die weerstand bij bepaalde soorten verdwenen (je
kunt het vergelijken met ziekten bij mensen waardoor zij geen antistoffen meer aanmaken). Wanneer
de populatie bacteriën dus in aanraking komt met een bepaalde specifieke antibioticum, zullen de bacteriën zonder weerstand uitsterven. Echter, zij die de weerstand wel hebben blijven leven. Hoe langer
men hetzelfde middel blijft toedienen, hoe meer de bacteriën zonder weerstand afnemen waardoor hun
genetische samenstelling uiteindelijk geëlimineerd wordt. Maar de populatie met weerstand neemt alleen maar toe. Uiteindelijk hou je alleen bacteriën over die wel weerstand hebben – op dat moment
zeggen wetenschappers dat ‘zij weerstand ontwikkeld hebben'. Dat is echter onzin. De overlevende bacteriën dragen minder informatie mee dan de grote groep waaruit zij voortkomen (stamvadereffect),
maar zijn wél resistent tegen dit specifieke middel.
In alle bekende gevallen was er geen sprake van nieuwe informatie die ontwikkeld wordt, maar van het
uitsterven van de niet-aangepaste soort. Het gaat zelfs vaak om verlies van informatie door mutaties .
Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Bacteriën kennen een natuurlijke weerstand tegen het antibioticum penicilline. Ze produceren in normale gevallen een enzym, penicillinase, dat de penicilline vernietigd. De hoeveelheid die ze kunnen vernietigen wordt bepaald door een gen. De gecodeerde hoeveelheid die ze aankunnen is genoeg wanneer zij in het wild leven, maar de bacteriën worden overweldigd
door de hoeveelheid die ze voor hun kiezen krijgen wanneer aan mensen penicilline wordt toegediend.
Echter, een mutatie bij bepaalde bacteriën zorgt ervoor dat het gen dat de hoeveelheid regelt uitgeschakeld wordt. Door dit erfelijke verlies kan de bacterie de antibiotica wél aan, en blijft zodoende in leven. De aangepaste soort is in z'n geheel gezien zwakker en genetisch armer, maar in dit specifieke geval is hij beter aangepast.
Uiteindelijk is het zo, dat in gebieden waar bijvoorbeeld een bepaald soort pesticide wordt toegepast,
alleen insecten overblijven die er ook tegen kunnen. In gebieden waar men de pesticide niet gebruikt
leven alle bacteriën nog. Evolutionisten noemen dit proces evolutie, maar dat is het duidelijk niet.
E: RUDIMENTAIRE ORGANEN
Wat evolutionisten jaren lang als het bewijs voor evolutie hebben aangedragen, is in werkelijk enkel
een bewijs voor het tegenovergestelde: genetisch verval. Rudimentaire organen (oftewel organen die
langzamerhand zijn gereduceerd) zijn geen bewijs voor evolutie, maar voor erfelijk verval. De lynx bijvoorbeeld, heeft geen staart meer. En hazelwormen hebben geen poten meer, maar slechts nog onderhuidse ‘resten' van poten. Ook slangen hebben zulke onderhuidse resten van poten. Daar waar ooit perfecte lichaamsdelen gezeten hebben, daar zitten ze nu niet meer.
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Dit is een sprekend voorbeeld van micro-evolutie door aantasting van de genen. De grondsoort (of oersoort) was genetisch veel rijker en de dochtergroepen zijn steeds sterker gedegenereerd.
Al deze voorbeelden zijn beslist geen bewijs voor gemeenschappelijke afstamming, maar voor degeneratie vanuit een ooit genetisch perfecte grondsoort.
Dan zijn er ook nog een aantal bekende evolutionistische stokpaardjes rondom rudimentaire organen
die later zijn ontkracht. Zo zouden op zee levende zoogdieren (zoals walvissen) ook rudimentaire pootjes hebben, maar het is gebleken dat dit belangrijke onderdelen zijn die de voortplantingsorganen beschermen, en zelfs verschillend zijn bij mannetjes en vrouwtjes. Helemaal geen functieloze overblijfselen dus, maar vitale onderdelen. Ook het ‘staartbeen' dat mens heeft bleek niet een rudimentair overblijfsel van de apenstaart te zijn, maar een onderdeel met belangrijke functie in de ondersteuning van
de endeldarm. De blindedarm van de mens is eveneens altijd aangehaald als evolutionair overblijfsel.
Echter, tegenwoordig geeft men toe dat de blindedarm wél functie heeft, namelijk in het immuunsysteem. De mucosa en submucosa van de blindedarm bestaan uit vele lymfachtige knoestjes, en de blindedarm kent een functie als een orgaan van het lymfatische systeem. De mens kan zonder een blindedarm, net zoals het zonder een galblaas of milt kan – maar dat betekent niet dat het orgaan functieloos
is. Het lichaam is zo ontworpen dat het zulke functies kan overnemen of herstellen.
F: DIEREN IN GROTTEN
Bepaalde vissen die in grotten leven waar geen zonlicht in voorkomt, missen ook ogen. Dit soort variatie wordt vaak onder de noemer van evolutie geschoven, terwijl het hier overduidelijk om erfelijk verlies
gaat. De moedergroep (buiten de grot) had nog wel ogen, de geïsoleerde dochtergroep (in de grot) niet
meer. De vraag is dus niet zozeer of het hier echt om evolutie gaat, maar meer hoe dit mechanisme
werkt.
Eigenlijk is het niet zo heel ingewikkeld. Ten eerste: als je een kleine groep vissen isoleert in een grot
en er vervolgens mutaties voorkomen, dan zullen die zeer snel zichtbaar zijn in de hele groep (stamvader-effect). Variatie wordt véél sneller zichtbaar in een kleine groep waar geen input van buitenaf meer
bij kan. Veranderingen door mutaties komen dus sneller voor in een geïsoleerde grot, dan daarbuiten.
Wanneer er nu buiten de grot een mutatie voorkomt (bijv. dat de vis de ogen verliest door deletie in het
DNA), dan zal de aangepaste (of eigenlijk: aangetaste) soort minder goed functioneren en binnen korte
tijd uitsterven. Hij zal het namelijk niet op kunnen nemen tegen de vissen die nog wel ogen hebben.
Echter, binnen de grot zal de aangepaste soort geen nadeel hebben ten opzichte van de nietaangepaste soort. Sterker nog, een vis in een grot zonder licht die geen ogen heeft, heeft een genetisch
voordeel op de rest. Want doordat het aardedonker is, zullen de vissen vaak tegen objecten of ruwe
randen opzwemmen, omdat ze dit niet kunnen zien. De vissen met ogen zullen hier veel sneller verwondingen krijgen en sneller uitsterven dan de soort zonder ogen. Ogen zijn namelijk heel vatbaar voor
verwonding. In de loop van honderden, misschien duizenden jaren zijn binnen de grot alle vissen met
ogen uitgestorven, en alleen de vissen zonder ogen leven nog. Buiten de groep sterft juist de aangetaste soort uit.
En het belangrijkste van alles: hoe dit mechanisme ook werkt - de aantasting is een voorbeeld van verarming in het DNA, en dus zeker geen evolutie.
Al deze voorbeelden zijn juist tegenbewijzen voor evolutie. Ze tonen aan dat variatie alleen
bestaat door verarming en aantasting van het DNA; macro-evolutie en de evolutietheorie
vragen om de toename en verbetering van DNA.
Bovendien: de voorbeelden pleiten eerder voor creatie, en zeker niet voor evolutie.
Evolutionisme stelt eigenlijk: hoe langer je wacht, hoe beter een organisme wordt. In de praktijk heeft
de genetica aangetoond dat 99% van de mutaties schadelijk zijn. Ga dus maar eens na wat er gebeurt
als je miljoenen jaren wacht! Inderdaad – een diersoort wordt dan genetisch steeds slechter. De tekkel,
een gedeformeerde nakomeling van de wolf, is zó erg aangetast en genetisch verarmd, dat hij een tal
van erfelijke ziektes en afwijkingen door mutaties met zich meedraagt. Dr. Gary Parker drukte dit kernachtig uit: “Tijd, de gebruikelijke held van het evolutieplot, maakt de problemen alleen maar
erger. Hoe meer tijd er voorbij gaat, hoe groter de genetische last of genetische corruptie.”
(Dr. Gary Parker, Mutation-selection in biblical perspective)
In de huidige organismen zijn vele ziekten en afwijkingen in het DNA zijn binnengeslopen door genetische verarming. Erg veel mensen hebben ziekten die genetisch bepaald zijn en terug te voeren zijn op
mutaties. Hoe verder we teruggaan in de tijd, hoe beter en gezonder de organismen waren. Om in het
voorbeeld te blijven: de wolf is genetisch sterker, groter en beter dan de tekkel. Als we dus een lijn
trekken van de huidige organismen tot vroegere organismen, dan zien we dat er aan het begin ooit een
perfecte grondsoort geschapen moet zijn, die in de duizenden jaren na die creatie steeds meer is aangetast.
Geneticaleer heeft bewezen: Hoe langer je wacht, hoe armer en aangetaster een diersoort
wordt. Aangezien 99% van de mutaties schadelijk zijn, zullen organismen dus altijd corrupter worden, hoe langer je wacht. Dit zien we ook in de praktijk bij moedersoorten en dochtersoorten. Miljoenen jaren zijn dus geen uitkomst, maar een tegenbewijs voor evolutie.
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Overigens heeft ook de moleculaire biologie aangetoond dat evolutie onmogelijk is. Deze nieuwere wetenschap heeft alleen maar sterker benadrukt hoe groot de kloof is tussen grondsoorten, en hoe onoverkomelijk de genetische grenzen zijn. Prof. Giertych (geneticus en hoogleraar), schreef hierover:
“Velen hoopten dat de moleculaire genetica evolutie zou bevestigen. Dat is niet gebeurd. Het
bevestigt juist de taxonomische afstanden tussen organismen [red.: dat er strikt gescheiden
grondsoorten zijn], maar niet de gepostuleerde phylogenetische sequenties. Het bevestigde
Linnaeus, niet Darwin.”
(Linnaeus was de 18e eeuwse geleerde die de diersoorten indeelde in grondsoorten.)
Moleculair-bioloog Denton schrijft hierover: "Als de kennis over de moleculaire biologie een eeuw
geleden bekend was geweest, dan zou misschien het idee van de evolutie nooit geaccepteerd
zijn."
En tenslotte prof. dr. ir. Arie van den Beukel, een Nederlandse natuurkundige: “Menigmaal wordt gesuggereerd dat de resultaten van de moleculaire biologie van de laatste tientallen jaren de
beslissende steun zouden verschaffen aan de darwinistische theorie. Niets is minder waar.
Het zijn juist deze resultaten, met name de (onherleidbaar) complexe processen en mechanismen die zich afspelen in de levende cel, die de aanhangers van het zogenaamde ‘intelligent design' ertoe gebracht hebben om met klem van redenen vast te stellen dat het ondenkbaar is dat dit alles volgens toevalsprocessen van darwinistische snit ontstaat zou kunnen zijn.”
De wetenschap heeft het ultra-populaire Darwinisme altijd de hand boven het hoofd gehouden, zelfs
toen andere wetenschappen keer op keer de onmogelijkheid ervan bewezen. Tegenwoordig belijdt men
de leer van Mendel naast die van Darwin, terwijl de eerste de tweede onmogelijk maakt. Darwin had op
veel punten gelijk: dieren worden door stamvadereffect aangepast op de omgeving en dit werkt via natuurlijke selectie. Echter, er worden geen nieuwe genen toegevoegd – er is juist genetisch verlies. En
wanneer je teruggaat in de tijd, kom je bij alle diersoorten weer uit bij één perfecte oersoort die genetisch zeer rijk was - en dat duidt zeer duidelijk op een creatie, niet op evolutie.

Deze grafieken laten het verschil zien tussen de creationistische visie en de evolutionistische. Evolutionisten (eerste grafiek) geloven in macro-evolutie vanuit één organisme doordat er steeds meer genetische informatie bijkomt, creationisten (tweede grafiek) geloven in geschapen grondsoorten, en microevolutie binnen vastomlijnde soorten door recombinatie, stamvadereffect en micro-evolutie.
1.6 Uit evolutionistisch onderzoek blijkt: macro-evolutie bestaat niet
In tegenstelling tot wat mensen vaak denken is redelijk simpel aan te tonen of een theorie klopt of niet,
het is namelijk wetenschap, dus we hebben het over (empirisch) controleerbare feiten. Let goed op. In
1980 werd het Macro Evolution Congres gehouden in Seattle, met als schokkende conclusie: er is wel
evolutie in het klein (micro-evolutie, dus variatie binnen de grondsoort), maar niet in het
groot (macro-evolutie). Dit is een vaststaand en controleerbaar feit. Macro-evolutie bestaat alleen in
hypothese en die hypothese wordt wereldwijd verkondigd. Dat er tot op vandaag nog nóóit macroevolutie is bewezen en het tóch als feit wordt onderwezen, realiseert bijna niemand zich! De belangrijkste bewijzen die evolutionisten daarom aanhalen voor evolutie, zijn gebaseerd op overeenkomsten in
bouw van dieren. Maar dat is evenmin een bewijs. Je kunt dat net zo goed zien als het feit dat er een
duidelijke blauwdruk in de schepping zit, omdat er één ontwerper achter zit! Bovendien accepteren evolutionisten het tegendeel – ernstige verschillen in bouw - ook niet als tegenargument. En als organismen die (volgens evolutie) helemáál niet uit elkaar voortkomen grote overeenkomsten vertonen, dan is
het opeens een ‘bewijs van convergente evolutie'. Op die manier worden feiten puur naar de hand gezet.
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FEIT: In 1980 werd door evolutionisten het Macro Evolution Congres gehouden in Seattle,
met als schokkende conclusie: er is wel evolutie in het klein (micro-evolutie, dus variatie
binnen de grondsoort), maar niet in het groot (macro-evolutie). Dit is een vaststaand en controleerbaar feit. Macro-evolutie bestaat alleen in hypothese en die hypothese wordt wereldwijd verkondigd.
Macro-evolutie is niet mogelijk in theorie.
Macro-evolutie is nooit gesignaleerd.
Macro-evolutie zien we niet terug in de aardlagen (zie het volgende hoofdstuk).
Dus wat zou objectieve wetenschap moeten doen met een verzinsel als macro-evolutie…? Juist – het
verwerpen. Echter, macro-evolutie is essentieel om te kunnen blijven geloven in evolutie, en vandaar
dat macro-evolutie nog steeds wereldwijd verkondigd wordt. Macro-evolutie bestaat dan misschien niet;
het bestaat wél in de hoofden van wetenschappers.
We hebben nu een fundament gelegd in ons onderzoek naar de feiten en bewijzen rond het evolutionisme. We gaan nu verder naar de volgende stap: overgangsmodellen.
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2. DE MILJOENEN OVERGANGSMODELLEN ONTBREKEN
De overgangsmodellen die jou in evolutionistische studies, op school of in wetenschapsbladen getoond worden, zijn zuiver hypothetisch en bestaan alleen in de fantasie van de onderzoekers. Ze worden niet ondersteund door het fossielenbestand, noch door de genetische
theorie. Nooit is er ook maar één overtuigend fossiel van een overgangsmodel gevonden. Dit
mag schokkend klinken, maar het is een feit.
2.1 Miljoenen overgangsmodellen?
“Een groot aantal goed opgeleide wetenschappers in gebieden buiten biologie en paleontologie hebben jammer genoeg het idee gekregen dat het fossielenbestand veel meer Darwinistisch is dan het in werkelijkheid is. Dit komt waarschijnlijk door de oversimplicatie in secundaire uitgaven als tekstboeken met een lager niveau, semi-populaire artikelen, enzovoorts.
Daarnaast is er waarschijnlijk wat ‘wishful thinking' mee gemoeid. In de jaren na Darwin
hoopten zijn advocaten de voorspelde vooruitgaande ontwikkelingen te vinden. Kort gezegd,
deze zijn niet gevonden – maar het optimisme is moeilijk tegen te gaan, waardoor pure fantasie de tekstboeken is binnengeslopen.”
David Raup, een evolutionist en gerespecteerde paleontoloog in Science, nr. 213, p.289.
Nadat Darwin's theorie massaal werd aangenomen door wetenschappers over heel de wereld, ging men
er vol enthousiasme van uit dat de aardlagen de komende decennia miljoenen tussenmodellen zouden
onthullen tussen diersoorten. Wanneer er namelijk een evolutionaire lijn is tussen organismen, van een
micro-organisme tot aan geavanceerde planten, bloemen, vissen, reptielen, apen en mensen, dan is het
onmogelijk dat we alleen volkomen ontwikkelde organismen tegenkomen. Sterker nog, de aardlagen
zouden rijker gevuld moeten zijn met half-organismen of tussenmodellen, dan met volkomen ontwikkelde soorten. Darwin zelf schreef: ‘…het aantal overgangsmodellen dat ooit bestaan heeft, moet
werkelijk enorm zijn.'
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Op dit moment is er al 150 jaar een zoektocht gaande in de aardlagen naar overgangsmodellen die de
theoretische opgaande evolutionaire lijn moeten aantonen. Want er is maar één manier waarop evolutie
ooit bewezen zou kunnen worden, en dat is wanneer het aangetoond wordt. En helaas voor de evolutionisten is er nog nooit een overgangsvorm gevonden. Er zijn wel organismen die een bepaalde tijd werden gepropagandeerd als overgangsmodellen, maar ze bleken dat tot op vandaag nooit werkelijk te
zijn. Maar de waarheid die men aantrof in de aardlagen is zelfs nog erger dan dit. De hele evolutionaire
ontwikkeling die er zou moeten zijn ontbreekt volkomen in de aardlagen. Dat kleine organismen zijn
geëvolueerd tot complexe organismen is nadrukkelijk niet terug te vinden in de praktijk, en alle duizenden diersoorten die tot nu toe door onderzoekers zijn opgegraven waren 100% grondsoort.
2.2 De twee vijanden van de evolutionist: ‘stasis' en ‘plotselinge verschijning'
Wetenschappers hebben al een groot deel van de aardlagen op aarde weten uit te kammen. Wat hier
uit voortgekomen is, liegt er niet om. De wetenschapper T. Neville George zegt in Fossils in Evolutionairy Perspective (blz. 1 en 3) het volgende:
“De hoeveelheid fossielen is bijna onhandelbaar groot geworden. En toch blijven de gegevens uit de fossielen hoofdzakelijk bestaan uit hiaten.”
En: “De hiaten zijn reëel en gelijk aan de hiaten die we in de hedendaagse wereld vinden.”
Dr. Henry M. Morris Ph. D. beaamde dit in The Scientific Case Against Evolution :
“Vroeger claimden ze [= evolutionisten] dat de werkelijke bewijzen voor evolutie in het fossielenbestand te vinden waren, maar het is een feit dat er tussen de miljarden fossielen die
tegenwoordig bekend zijn niet één duidelijke overgangsvorm zit met overgangsstructuren
van het evolutieproces.”
Behalve dat er enkel en alleen hiaten in de aardlagen te vinden zijn, ontbreekt ook ieder spoor van evolutionaire ontwikkeling. Dat hebben ze je vast niet verteld op school, maar het is een vaste, controleerbare waarheid. Evolutionist Walter E. Lammerts zei over het ontbreken van evolutionaire ontwikkeling
in aardlagen:
“Het eigenlijke percentage van gebieden die deze progressieve orde van simpel tot complex
tonen is verassend klein. Inderdaad worden formaties met zeer complexe levensvormen vaak
direct boven de granieten basis gevonden. Verder heb ik in mijn eigen archieven meer dan
500 gevallen die getuigen van een omgekeerde orde, oftewel met simpele levensvormen bovenop de complexere types.”
Laat goed tot je doordringen wat Walter E. Lammerts hier zegt: er zijn ontzettend weinig gebieden met
aardlagen waar complexere organismen werkelijk boven minder complexe soorten liggen. Situaties
waarin dat gebeurt zijn meer uitzondering dan regel. Er worden vaak formaties met complexe organismen vlak boven de onderste aardlaag gevonden. En als klap op de vuurpijl zijn er (alleen al in Lammerts eigen archief) honderden gevallen bekend waarin de simpel-tot-complex orde volkomen omgekeerd is. Daar zijn de simpele levensvormen ‘jonger' dan de complexere levensvormen. Zelfs zogenaamde overgangsmodellen die in jouw schoolboekjes staan als bewijs voor evolutie (zoals de Archeopteryx ) zijn gevonden in aardlagen jonger dan hun beoogde nakomelingen. Evolutionaire ontwikkeling is
dus een theoretische aanname , niet een door de praktijk bewezen feit.
Naast de genoemde gevallen lopen evolutionisten bij het onderzoeken van de aardlagen altijd tegen dezelfde problemen op. De inmiddels overleden Harvard-paleontoloog Stephen Jay Gould (zelf een evolutionist) legt dit uit (in Evolution's Erratic Pace, Natural History, p.13,14 ):
“De geschiedenis van de meeste fossielsoorten behelst twee kenmerken die met name indruisen tegen een geleidelijke ontwikkeling:
1) Statis. De meeste soorten vertonen geen doelgerichte verandering gedurende hun verblijf
op aarde. Ze verschijnen in het fossielenbestand in dezelfde gedaante als waarmee ze verdwijnen. Morfologische veranderingen zijn meestal beperkt en doelloos.
2) Plotselinge verschijning. In geen enkel gebied komen soorten ooit geleidelijk te voorschijn middels gestage transformatie van de voorouders, maar ze verschijnen altijd plotseling en 'volledig gevormd'."
Wat Gould zegt, onderstreept datgene wat Lammerts al aangaf. Simpel gezegd ontbreekt evolutie in de
aardlagen. Soorten veranderen niet doelgericht en worden niet beter door miljoenen jaren (dat noemt
men dus Stasis). De soorten komen niet voort uit andere soorten, maar verschijnen altijd plotseling en
volkomen ontwikkeld (wat men dus plotselinge verschijning noemt). Morfologische veranderingen in de
gedaantes van de organismen (zoals door mutaties) zijn ‘meestal beperkt en doelloos' en de soorten
verdwijnen weer als vastomlijnde grondsoorten! Vissen komen als vissen en veranderen niet in reptielen. Reptielen verschijnen als reptielen en veranderen niet in vogels of zoogdieren. Alles wat men vindt
in de aardlagen is 100% grondsoort, en nooit vond men bijvoorbeeld een half-reptiel half-zoogdier.
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Dit op zichzelf ontkracht de evolutietheorie al. En het klopt daarentegen perfect met de creationistische
visie dat vastomlijnde grondsoorten zijn geschapen met de mogelijkheid zich binnen de grenzen van
micro-evolutie aan te passen. Het fossielenbestand toont altijd grondsoorten (vogels, reptielen, hondachtigen, katachtigen) en nóóit de veronderstelde overgangsvormen tussen die soorten. Ze zijn er gewoon niet.
Naast het probleem van stasis en plotselinge verschijning is er ook nog het dilemma rond zogenaamde
levende fossielen. Veel dieren die vandaag de dag op aarde leven zijn identiek aan hun gefossiliseerde
'verre voorouders' die honderden miljoenen jaren oud zouden zijn. Dat is in evolutionair oogpunt een
groot probleem, omdat de soort in zo'n gigantische tijdsperiode zich echt door mutaties had moeten
aanpassen. Maar grootste probleem is dat deze dieren in die enorme tijdskloof tussen toen en nu geen
fossielen hebben achtergelaten!
DE FEITEN: Elke vorm van evolutionaire ontwikkeling ontbreekt in de aardlagen. Nergens op
aarde komen soorten in de aardlagen geleidelijk te voorschijn middels geleidelijke transformatie van de voorouders. Simpele levensvormen liggen zelden werkelijk in oudere aardlagen
dan complexere levensvormen. Organismen verschijnen plotseling in de aardlagen als volledig ontwikkelde grondsoorten (‘plotselinge verschijning') en komen niet uit andere soorten
voort. De organismen veranderen tijdens hun verblijf niet en vertonen geen enkele blijk van
evolutie (‘stasis').
In The Origin of Mammals zegt de Amerikaanse geleerde Duane Gish, Ph.D. over de evolutietheorie en
overgangsmodellen:
”Als deze evolutionistische zienswijze waar is, dan zou het fossielenbestand een enorm aantal overgangsvormen moeten opleveren. Natuurhistorische musea zouden moeten uitpuilen
van ontwijfelbare tussenmodellen. Ongeveer 250.000 verschillende fossiele diersoorten zijn
op dit moment verzameld en geclassificeerd. Deze fossielen zijn willekeurig verzameld vanuit
rotsen die alle geologische perioden van de geschiedenis van de aarde zouden weergeven.
Als we uitgaan van de waarheid van de evolutietheorie en de wetten van de waarschijnlijkheid, zou het grootste deel van deze 250.000 diersoorten overgangsmodellen moeten zijn.
Dus, als de evolutietheorie waar zou zijn, zouden er geen twijfels, vragen of debatten zijn
over of evolutie een feit is.”
Als evolutie waar zou zijn, zou het net zo geaccepteerd zijn als de wet van de zwaartekracht. De miljoenen overgangsmodellen zouden dan geen ruimte voor andere denkwijzen meer toelaten. Helaas zijn
er geen miljoenen overgangsmodellen. Er is geen één duidelijk overgangsmodel gevonden.
Vanuit dit oogpunt begrijpen we ook de krampachtigheid waarmee evolutionisten al bijna 150 jaar aan
het zoeken zijn naar overgangsmodellen. Of op z'n minst naar fossielen die vanwege hun onvolledigheid
de mogelijkheid toelaten het te interpreteren als overgangsmodel. Zelfs evolutionistische lectuur en
studies spreken over de zoektocht naar kandidaat-overgangsmodellen en kandidaat-voorouders. Men
gelooft bij voorbaat in evolutie, maar moet nu de bewijzen er nog bij vinden! Helaas voor evolutionisme
blijft het zoeken zonder resultaat. Bijna alle voorbeelden van overgangsvormen in de biologieboekjes
zijn achterhaald óf onbewezen en overgoten van een dikke laag fantasie. Weliswaar is er al een hele rij
vondsten in de media gebracht als een overgangsmodel tussen twee soorten, maar dat bleek nooit bewijsbaar een overgangsmodel te zijn. Het bleek in praktisch alle gevallen een misser te zijn, pure fantasie, of zelfs een vervalsing. Zelfs de zogenaamd objectieve wetenschapper ziet wat hij wil zien vanuit
hypothese en vooronderstelling. Eerlijk, objectief onderzoek van de aardlagen kan maar tot één conclusie leiden: overgangsvormen bestaan niet en zijn er nooit geweest.
De uitspraken die ik nu doe klinken misschien ongenuanceerd en vragen om een gedetailleerde onderbouwing. En die zal ik ook geven, op basis van feiten die je zelf kunt controleren. Maar eerst een kort
stukje theorie.
2.3 Waarom overgangmodellen in theorie al onmogelijk zijn
Het is een universele wet dat een systemen pas werken als ze compleet zijn. Ieder willekeurige machine
of apparaat stopt met werken als ook maar het kleinste onderdeel ontbreekt. Met levende organismen –
onherleidbaar complexe machines met duizenden interne processen – is dat niet anders. Een long werkt
niet als hij half is ontstaan. Ons darmkanaal werkt niet als hij half is ontstaan. De kleinste verandering
door een erfelijke ziekte in ons lichaam zorgt er al voor dat het totaalproces in de problemen komt.
Toch veronderstellen evolutionisten dat de ene soort stap voor stap uit de andere voortkwam. Dat is
met simpele tekeningetjes van skeletten die langzaam veranderen nog wel te verkopen, maar op het
gebied van de interne organen, processen en systemen is het een biologisch en genetisch volslagen
onmogelijke stellingname. Niet voor niets beperken de evolutionisten zich ook altijd tot de ‘reconstructies van skeletten', en wagen ze zich niet aan de rest. Hoe alle onherleidbaar complexe systemen van
het lichaam stap voor stap ontwikkeld kunnen zijn kan nooit verklaard worden door fossielen.
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Een systeem als ons oog is zo indrukwekkend en onherleidbaar complex ontworpen, dat er niets door
mensen is gemaakt wat ook maar vergelijkbaar is. Evolutie veronderstelt dat dit ontstaan is door toevallige verwarringen in het dna (mutaties) over miljoenen jaren zonder doel of ontwerp. En het ergste
van alles: het zou stap voor stap gebeurd zijn, terwijl een systeem als dat van het oog niet kan werken
als het half af is.
Kieuwen werden stap voor stap longen. Stel je dat eens voor: een dier met kieuwen die net niet meer
werken en longen die half ontwikkeld zijn! Dat kan helemaal niet. Of een dier dat geen goede schubben
meer heeft, maar ook nog geen goede veren. Zo'n dier zal uitsterven. Nog problematischer wordt het
wanneer we het gaan hebben over hersenprocessen, spijsvertering, aerodynamisch perfect ontworpen
vleugels, gifspuwende klieren – al deze processen werken niet als ze half af zouden zijn. Sterker nog,
survival of the fittest houdt in dat een dier met zo'n half-proces het snelst zal uitsterven. Neem nou
eens een dier als een kanonstor. Die heeft een ingebouwde katalysator aan boord en een buisje (een
kanon) waarmee hij gif spuit op zijn vijanden. Hoe is dat stap voor stap ontstaan? Het dier had eerst
een onbruikbare buis en kreeg er later toevallig zeer gevaarlijke gifstoffen in - die waren de eerste miljoenen jaren nog onbruikbaar, maar toen de katalysator ook ontwikkeld was kon hij gif schieten...? En
dan moet ook het instinct nog hergeprogrammeerd worden, want anders schiet hij zijn vrouwtje per
ongeluk dood en dan is de soort uitgestorven.
Darwin schreef in On the origin of species in 1859:
“Als iemand het bestaan zou kunnen aantonen van een complex orgaan dat zich onmogelijk
ontwikkeld zou kunnen hebben via talrijke opeenvolgende kleine wijzigingen, dan zou mijn
theorie volledig instorten.”
Voor Darwin ontbrak de mogelijkheid zijn theorie te verifiëren omdat men toen nog niet een kwart wist
van wat men nu weet. Tegenwoordig heeft men de onherleidbaar complexe systemen in onze organen
voor een groot deel ontrafeld, en geen enkel orgaan kan mogelijk door een stapsgewijze ontwikkeling
zijn ontstaan! (Evolutionisten zijn ook nooit inhoudelijk op deze dilemma's ingegaan omdat ze onoplosbaar zijn. Een oog kan niet stap voor stap ontstaan – één onderdeel dat niet werkt zorgt al voor een totaal defect!) In alle gevallen betekent de overgang van de ene grondsoort naar de andere een verandering die niet stap voor stap plaats heeft kunnen vinden, omdat het een verwijdering (deletie) van alle
genetische informatie nodig heeft, en een toevoeging van volkomen nieuwe genetische informatie. Om
van een reptiel een vogel te maken moeten niet alleen genen worden aangepast, maar moet de hele
genetische broncodering worden gewist en een nieuwe geschreven.
DE FEITEN: Systemen werken alleen als ze volledig af zijn. Voor alle lichaamsprocessen, organen en systemen geldt dat ze onmogelijk door geleidelijke evolutie tot stand kunnen zijn
gekomen. Tot op de dag van vandaag ontbreken wetenschappelijke (biologische) verklaringen voor dit probleem. Niet voor niets beperken evolutionisten zich in hun argumentaties tot
theoretische reconstructies van het skelet.
Het moge duidelijk zijn: in theorie zijn overgangsmodellen onmogelijk. En dat wordt op overweldigende
wijze bevestigd door de praktijk. Het probleem is dat evolutionisten (al sinds de 19 e eeuw) zo ontzettend graag overgangsmodellen willen zien, dat ze regelmatig de vondsten ietwat hebben verdraaid, of
op zijn minst vanuit een enorme vooronderstelling geïnterpreteerd. Dat is geen beschuldiging, maar een
regelrecht feit. Hele lijsten zijn er in de media gebracht die we tegenwoordig stuk voor stuk kunnen afstrepen. Laten we deze lijst eens gaan bekijken en onderzoeken wat er werkelijk gevonden is!
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2.4 De drie grote problemen rond de evolutionistische argumentatie m.b.t. overgangsmodellen
Dr Colin Patterson, de senior paleontoloog van het British Museum of Natural History, schreef zoals we
genoemd hebben het boek Evolution. Hij behandelde in dit boek in theorie hoe soorten uit elkaar voortgekomen konden zijn. Voor wie dacht dat hij zich baseerde op werkelijk gevonden overgangsvormen,
heb ik slecht nieuws. Patterson schreef: “Ik beaam volledig dat directe illustraties van overgangsvormen in mijn boek ontbreken. Als ik overgangsvormen kende, fossiel of levend, dan
zou ik die zeker hebben toegevoegd.” Iedere zelfrespecterende evolutionist zou moeten toevoegen
dat de overgangsmodellen die in boeken worden getoond hypothetisch zijn.
Zoals we gezien hebben lopen evolutionisten al 150 jaar op tegen het probleem van stasis en plotseling verschijnen in de aardlagen. Soorten duiken op in de aardlagen in volmaakte vorm, veranderen
niet en verdwijnen weer zoals ze gekomen zijn. En als een soort al aangepast is, dan valt dit altijd binnen de grenzen van micro-evolutie. De vaststelling van de aan Harvard University geschoolde paleontoloog Stephen Jay Gould liegt er niet om: “ In geen enkel gebied komen soorten ooit geleidelijk te voorschijn middels gestage transformatie van de voorouders”. In geen enkel gebied heeft men evolutie aangetroffen!
Het is een wetenschappelijk feit dat de aardlagen niets aantonen over verandering van soorten, noch
over evolutionaire voorouders. Mark Ridley, een Britse evolutionist, vertelt ons in zijn artikel in New
Scientist (90:832, 1981): “Geen enkele echte evolutionist, of hij nou gradualist of punctuationist is, gebruikt het fossielenbestand om de evolutietheorie te verdedigen tegenover speciale creatie.'
Maar toch lees je in evolutionistische uiteenzettingen tot in detail hoe de ene diersoort uit de andere
ontstond, inclusief afbeeldingen van overgangsvormen tussen de soorten. Waar komen deze claims
vandaan? Waarop zijn deze afbeeldingen gebaseerd, als ze niet gebaseerd zijn op het fossielenbestand?
We gaan zo meteen de evolutionistische claims langslopen, en op ieder niveau de hypothese onderzoeken op feiten. Waar zijn de theorieën op gebaseerd? Op welke vondsten baseert men zich, en in
hoeverre bevestigen de aardlagen de theorie? In hoeverre houden de wetenschappelijke onderwijzers
zich aan de waarheid? Ik zal mij beperken tot feitelijke vondsten en bewijzen. Ik heb de argumenten
van evolutionisten bekeken, onderzocht, tegen het licht gehouden en de evolutionistische lectuur geraadpleegd om de feiten te onderzoeken. Maar voordat we de lijst met zogenaamde ‘overgangsmodellen' en ‘evolutionaire voorouders' is het goed te begrijpen wat er fundamenteel mis is aan de argumenten van evolutionisten. Kort gezegd is het zo dat aan de argumentaties van evolutionistische wetenschappers rondom deze overgangsmodellen drie grote problemen verbonden zijn:
PROBLEEM A: De wetenschappelijke bladen en studies vertellen er nagenoeg nooit bij in hoeverre hun
uitleg over evolutionaire voorouders van organismen een uitleg is van hun hypothese, óf dat het uitleg
is van concreet bewezen ondervindingen. Ontzettend vaak worden er stellingen geponeerd (of zaken
met de grootste stelligheid beweerd) die simpelweg hypothese zijn en niet onderbouwd worden met
bewijzen. De lezers weten dit echter niet.
PROBLEEM B: De reconstructies van overgangsmodellen die gedaan worden om 'aan te tonen' hoe
twee soorten uit elkaar voortkomen, worden bijna altijd door de geleerden zelf ingevuld, en zijn dus
niet terug te voeren op vondsten! Je hoort het goed. Evolutionisten vinden een gefossiliseerd organisme
A en een organisme B, en ‘reconstrueren' vol fantasie de tussenliggende mogelijke fasen. En díe worden
in de schoolboeken gepubliceerd. Er zijn maar weinig mensen die weten dat enkel de volkomen ontwikkelde A en de volkomen ontwikkelde B werkelijk in de aardlagen te vinden is. Bovendien zijn deze reconstructies altijd gebaseerd op het skelet van dier A en B, en niet op de zachte delen en organen, terwijl de grootste evolutionaire veranderingen plaats hebben moeten vinden in die organen (denk maar
eens aan hoe kieuwen longen zijn geworden, of koelbloedige dieren warmbloedig). Maar liefst 99% van
de biologie van een organisme zit in zijn zachte anatomie, en die vind je niet in een fossiel. Wanneer
evolutionisten dus een verklaring geven van hoe een vogel uit een reptiel zou kunnen zijn ontstaan op
basis van een fossiel of skelet, dan laten ze 99% van het verhaal achterwege. Die 99% van het verhaal
vullen ze overigens zelf in aan de hand van hun vooronderstelling. J. Shreeve zei daarom terecht in
Discover (nr. 11, 1990): “Fossielen zijn wispelturig. Beenderen zullen ieder liedje zingen dat jij
wil horen.”
De genoemde paleontoloog Colin Patterson, zelf evolutionist, gaf dit eerlijk toe toen een lezer hem, als
reactie op zijn boek Evolution vroeg een fossiel bewijs te tonen dat alle soorten uit één soort voortkwamen. Patterson antwoorde – eerlijker dan we meestal in pro-evolutionistische bladen zien – het volgende: “Ik zal maar duidelijk zijn: er is niet één zo'n fossiel dat men als waterdicht argument
kan zien. De reden is dat de bevindingen over afkomst en voorouders niet toe te passen zijn
op de gevonden fossielen. (…) Het is gemakkelijk verhalen te verzinnen over hoe uit de ene
soort de andere voortkwam, en redenen te vinden hoe dit begunstigd is door natuurlijke selectie. Maar zulke verhalen zijn geen deel van wetenschap, omdat er geen manier is ze op
waarheid te testen.”
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PROBLEEM C: Bij hun uitspraken over en reconstructies van kandidaat-overgangsmodellen die men
werkelijk als fossiel gevonden heeft baseren de wetenschappers zich bijna altijd op één fragmentarisch
fossiel of skelet, dat vaak ernstig onvolledig is. Sommige reconstructies zijn zelfs gedaan op basis van
één tand of kaakbeen! Veelal zijn er beenderen samengeraapt uit meerdere skeletten die ver van elkaar
vandaan gevonden worden. Dit zorgt ervoor dat de vondsten erg discutabel en voor vele uitleg vatbaar
zijn. Reconstructies worden daarom in ernstige mate gekleurd door de vooronderstelling van de onderzoeker. Bepaalde reconstructies die we zullen bekijken zijn zelfs volkomen manipulatief en staan ver af
van de werkelijk gevonden beenderen.
Alle uitleg die wetenschappers geven over evolutie, overgangsmodellen en voorouders van miljoenen
jaren oud, zijn hypothetisch en niet gebaseerd op bewijzen of feiten. Hou goed in je achterhoofd wat
Dr. T. N. Tahmisian zei: "Bij het uitleggen van evolutie hebben we geen enkel benul van de feiten."
DE FEITEN: Wetenschappelijke bladen vermelden zelden of de uitspraken die zij doen een
weergave zijn van hun hypothese, of van de controleerbare feiten. De reconstructies van
overgangsvormen zijn daarom bijna altijd fantasierijke ‘mogelijke evolutionaire stadia' die
niet terug te vinden zijn in de aardlagen. Als men zich beroept op werkelijk gevonden overgangsmodellen, dan gaat het vaak om ernstig onvolledige skeletten die voor vele uitleg vatbaar zijn. Vooraanstaande wetenschappers onderkennen dat het uitleggen van evolutie niks
te maken heeft met feiten, maar met hypotheses.
2.5 Evolutionaire voorouders – wat is er werkelijk gevonden?
Genoeg uitleg! We gaan nu stuk voor stuk de claims van gevonden overgangsmodellen langs die we de
afgelopen 150 jaar gehad hebben. Ik hoop dat onderstaand onderzoek duidelijk zal maken dat de uiteenzettingen over de evolutionaire voorouders van diersoorten in evolutionistische lectuur in praktisch
alle gevallen niet gebaseerd zijn op bewijzen uit de aardlagen, maar op theorie en hypothese.
2.5 a: De evolutie van micro-organismen tot meercelligen:
Evolutionisten geloven dat alle organismen zich ontwikkelden uit eencellige organismen (met 1 cel,
dus). Door celdeling zouden vanuit de eencelligen individuen ontstaan zijn met 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128,
256, enz. cellen. Als dit waar zou zijn, zouden we talloze van dit soort micro-organismen moeten vinden. Echter… in de huidige natuur én in de aardlagen komen geen zelfstandig levende soorten voor die
de genoemde aantallen cellen hebben (namelijk van 2-265 cellen). Sterker nog, tussen de eencelligen
en de circa 500-celligen zit niets.
Daarnaast is er een grote kloof tussen de bacteriën en de andere levende organismen: bacteriën hebben geen celkern, alle andere organismen wel. En de cellen die meercellige organismen dragen zijn een
miljoen keer groter en oneindig keer complexer dan de cellen van bacteriën! De tussenliggende stadia
zijn nooit teruggevonden en zijn dus tot op vandaag hypothese.
Om kort te gaan: men heeft nooit een overgangsvorm gevonden tussen eencelligen en meercelligen, noch tussen bacteriën en ander soorten.
2.5 b: De evolutie van planten en bloemen:
Volgens de evolutieleer komen alle organismen, dus ook planten en bloemen, voort uit hetzelfde microorganisme. Wanneer we echter naar wetenschappelijke feiten kijken, zien we dat het bewijs hiervoor
ontbreekt. 's Werelds grootste online encyclopedie, Answers.com , zegt over de plantengroepen op aarde dat zij “gescheiden van elkaar zijn door grote morfologische hiaten”. De plantengroepen zijn
inderdaad strikt gescheiden soorten; tussenvormen zijn er niet. Dit wijst meer in de richting van schepping van de grondsoorten met mogelijkheid tot micro-evolutie, dan naar geleidelijke macro-evolutie.
En wat zeggen de aardlagen eigenlijk? Want als planten voortkomen uit miljoenen jaren geleidelijke
ontwikkeling, dan zouden we de voorouders en tussenvormen dáárin moeten terugvinden. The Natural
History of Palms geeft ons het antwoord: "De meeste botanici hopen dat het fossielenverslag
klaarheid zal brengen. Maar (...) er is geen hulp van dien aard ontdekt... Er zijn geen bewijzen van het voorgeslacht."
Ook wat bloemen betreft zijn er allerhande theorieën over hoe zij zijn ontwikkeld. Voor die theorieën
ontbreekt echter het bewijs. Wikipedia noemt dit, tussen neus en lippen door: "De eerste fossiele
bewijzen van echte bloemen verschijnen 130 miljoen jaar geleden. Jammer genoeg is er
geen fossiel bewijs van hoe bloemen exact ontwikkeld zijn; ze duiken op in volkomen geavanceerde vorm in het fossielenbestand."
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Met andere woorden: de bloemen duiken plotseling, geheel ontwikkeld op in gefossiliseerde vorm, in
een aardlaag die men vanuit evolutionistische tijdsdiagrammen indeelt in 130 miljoen jaar. Primitieve
bloemen of tussenstadia zijn er niet. Darwin was hiervan trouwens op de hoogte. Hij noemde het plotselinge verschijnen van bloemen in de aardlagen 'een weerzinwekkend mysterie'.
DE FEITEN: Alle plantensoorten zijn strikt van elkaar gescheiden grondsoorten. De aardlagen
tonen geen evolutie, noch enig bewijs over voorouders van de planten. Bloemen verschijnen
volkomen ontwikkeld in de aardlagen; primitieve soorten, half-soorten of tussenstadia zijn er
niet. Voor de evolutie van planten en bloemen uit andere vormen ontbreekt daarom alle bewijs vanuit de aardlagen. Alles wat je verteld wordt, is hypothese.
2.5 c: De evolutie van insecten en vliegende insecten:
Over de oorsprong van insecten zwijgen de aardlagen. Hoe ze zijn ontstaan is volgens wetenschappers
niet duidelijk, en zelfs de groep waaruit ze ontstaan zouden zijn is niet bekend. De Encyclopaedia Britannica zegt hierover: "Het fossielenverslag biedt geen enkele informatie over de oorsprong
van insecten." En The Insects verklaart: "Er zijn geen fossielen bekend die laten zien hoe de
primitieve voorouders van de insekten eruitzagen."
Om precies te zijn duiken de insecten voor het eerst op in de aardlagen van het zogenaamde 'Devoon',
dat is volgens evolutionistische tijdsdiagrammen 350 miljoen jaar geleden. Echter, deze insecten waren
op het moment van verschijnen al volkomen ontwikkeld en zeer gespecialiseerd. Geleidelijke ontwikkeling ontbreekt volledig. Een nog groter raadsel voor de evolutionist is wanneer de insecten de vliegkunst
ontwikkelden. Alle gevonden fossiele vliegende insecten waren namelijk al behendige vliegers die volkomen ontwikkeld waren, en er zijn in zijn geheel geen vondsten gedaan van tussenvormen van lichaamsdelen of vleugels. Met andere woorden: de insecten duiken op in de aardlagen als volkomen
ontwikkelde dieren en de vliegende insecten duiken op in de aardlagen met volledig ontwikkelde vleugels. Tussenvormen of half-vormen zijn er niet. Vanuit de aardlagen is creatie aannemelijker dan geleidelijke evolutie.
DE FEITEN: Aardlagen onthullen niets over de oorsprong van insecten. Ze duiken op in de
aardlagen als volkomen ontwikkelde dieren. Vliegende insecten duiken op in de aardlagen
met volledig ontwikkelde vleugels. Tussenvormen of half-vormen zijn er niet. Voor de evolutie van insecten uit andere vormen ontbreekt dus alle bewijs vanuit de aardlagen. Alles wat
je verteld wordt, is hypothese.
2.5 d: De evolutie van de eerste gewervelden:
Er zijn veel theoretische uitzettingen te vinden in populair-wetenschappelijke lectuur over hoe gewervelde organismen geëvolueerd zijn. Deze uiteenzettingen zijn echter niet gebaseerd op bewijzen uit de
aardlagen. Ze zijn hypothetisch. De Encyclopaedia Britannica zegt hierover: "Fossiele overblijfselen
verschaffen geen informatie over de oorsprong van gewervelden." Francis Hitching van de Royal
Archaeological Institute schreef: “Er zouden kasten vol overgangsvormen moeten zijn – om precies te zijn zouden we verwachten dat de fossielen zo in elkaar overlopen dat het moeilijk
vast te stellen is waar de ongewervelden stopten en de gewervelden begonnen. Maar dit is
niet het geval. In plaats daarvan duiken groepen overduidelijke, makkelijk in te delen vissen
in het fossielenbestand op, ogenschijnlijk uit het niets, mysterieus en plotseling, volledig gevormd en op de meest niet-Darwinistische manier. En voor deze vissen waren er dergelijke,
onlogische hiaten waar hun voorouders hadden moeten zijn.” (Uit: The Neck of the Giraffe:
Darwin, Evolution and the New Biology, p.9,10).
Er zijn simpelweg geen fossielen die enig gewicht in de schaal leggen over de evolutie van gewervelden.
Deze geavanceerde organismen met hun ontwikkelde wervelkolom verschijnen plotseling in de aardlagen zonder geschiedenis en zonder minder ontwikkelde voorouders. Ze zijn er gewoon opeens.
Toch noemen evolutionisten in hun studies dat gewervelden 530 miljoen jaar geleden 'tot ontwikkeling
kwamen'. Deze terminologie is al vrij misleidend, want de vondsten tonen helemaal geen ontwikkeling.
Ze waren er opeens, kant en klaar en tot in detail ontwikkeld.
De eerste gewervelde zou volgens de theorieën een organisme zijn, genaamd de 'Myllokunmingia'. Deze
Myllokunmingia is in fossiele vorm teruggevonden en was een vis. Men dénkt op basis van vondsten dat
hij een gewervelde was, maar weet het niet zeker. En als het al een gewervelde was, bewijst het nog
absoluut niet dat hij de éérste gewervelde was. De vissen die tegenwoordig in de oceaan zwemmen zijn
namelijk óók gewerveld. Sterker nog, de Myllokunmingia zoals in de aardlagen gevonden, lijkt sterk op
een vis die tegenwoordig voorkomt (namelijk de slijmprik ). Er is geen enkele reden aan te nemen dat
het om iets anders gaat dan een volkomen ontwikkelde vissoort. De reden dat deze vondst in de publiciteit wordt gebracht als de voorouder van de gewervelden is dat men de theorie bevestigd wil zien.
Wetenschappelijke en empirische bewijzen ontbreken in zijn geheel. En trouwens, de Myllokunmingia
wordt óók gezien als kandidaat voor de eerste vis. Want die moest ook nog gevonden worden.
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Wat je overigens niet moet vergeten is dat tussenvormen of half ontwikkelde gewervelden ook nergens
te vinden zijn. Zelfs als je heilig in de Myllokunmingia als eerste gewervelde gelooft, dan nog steeds
duiken de gewervelden op in de aardlagen als compleet ontwikkelde dieren - want de stadia tot aan de
Myllokunmingia ontbreken.
DE FEITEN: Voor de evolutie van gewervelden uit andere vormen ontbreekt alle bewijs vanuit
de aardlagen. De fossielen tonen enkel en alleen volkomen ontwikkelde gewervelden. Tussenvormen of primitieve stadia ontbreken. Bewijzen uit de aardlagen dat de Myllokunmingia
de eerste gewervelde was ontbreken eveneens; er is geen reden dat dit organisme iets anders was dan een normale vis met volkomen ontwikkelde wervelkolom. Alles wat je verteld
wordt, is hypothese.
2.5 e: De evolutie van de eerste vissen:
Wanneer we evolutionistische lectuur openslaan over de evolutie van vissen, wordt er schoorvoetend
bevestigd dat de aardlagen hierover niets, maar dan ook echt niets zeggen. De Engelstalige Wikipedia
zegt: "Het vroege fossielenbestand aangaande vissen is niet erg duidelijk. Het lijkt erop dat
het dier niet succesvol genoeg was in zijn vroege evolutie om veel fossielen na te laten." Net
als in alle vorige gevallen duiken vissen op in de aardlagen als volkomen ontwikkeld. Tussenstadia die
de evolutionaire voorouders zouden moeten bewijzen, ontbreken. Toch wil men blijven geloven in een
geleidelijke evolutie tot de vis, en daarom zegt men: die half-vissen of primitieve vormen waren er heus
wel, maar die hebben geen fossielen nagelaten . Op die manier kunnen we alle hiaten en inconsequenties wel wegredeneren. Dat is geen wetenschap, maar bewijsvoering in cirkelredenering.
Theorieën over de evolutie van vissen zijn er wel, en die worden verkondigd alsof ze bijna bewezen
zouden zijn. Er wordt wild gespeculeerd over hoe vissen zouden voortkomen uit manteldiertjes. Niet
omdat hiervoor enig wetenschappelijk bewijs is, want verwantschap tussen manteldieren en vissen is
ver te zoeken. Manteldiertjes lijken totaal niet op vissen, maar eerder op zeeanemonen. Ze zijn zelfs
sessiel , wat wil zeggen dat ze zich met hun voet op een rots of andere stevige ondergrond vastzetten!
En het belangrijkste van alles: overgangsstadia tussen de twee zijn nooit gevonden. De enige reden dat
men de manteldieren als voorouder van vissen heeft aangewezen, is omdat hun larven (in de verte) iets
weg hebben van volwassen lancetvisjes (Cephalochordata) . Dit is niet erg logisch, want dit zou betekenen dat de genoemde moedersoort zich op een bepaald moment zó ontwikkeld moet hebben dat deze
niet meer volwassen werd, maar altijd in larve-vorm bleef. Dit soort vergezochte theorieën zijn allesbehalve gebaseerd op feiten. Men gelooft heilig in de vooronderstelling dat de vissen niet als soort geschapen zijn maar geëvolueerd moeten zijn uit eerdere organismen, en hoewel de aardlagen het tegenovergestelde beweren blijft men zoeken naar kandidaat-voorouders (zoals ik al aangaf wordt de
Myllokunmingia ook voorgedragen als kandidaat voor de eerste vis). Marvels & Mysteries of Our Animal
World maakt duidelijk dat er over de evolutie van vissen feitelijk niets bekend is: "Voor zover wij weten, was er geen 'schakel' die dit nieuwe dier verbond met enige voorgaande levensvorm. De
vis verscheen gewoon."
DE FEITEN: Voor de evolutie van vissen uit andere vormen ontbreekt alle bewijs vanuit de
aardlagen. Vissen duiken op als volledig ontwikkelde grondsoorten; primitieve voorouders of
eerdere evolutionaire stadia ontbreken. Overgangsvormen zijn nooit gevonden. De gedachte
dat vissen uit manteldiertjes voortkomen is volslagen onbewezen en steunt niet op vondsten.
Alles wat je verteld wordt, is hypothese.
2.5 f: De evolutie van vissen tot amfibieën
Volgens de evolutionistische visie ontwikkelden vissen zich in een bepaald stadium geleidelijk tot amfibieën. Hun vinnen werden langzamerhand pootjes, hun kieuwen werden stap voor stap perfect werkende longen, hun huid veranderde, ze kregen oogleden en soms een staart en hun instinct veranderde
eveneens ingrijpend. In evolutionistische lectuur wordt dit verkondigd alsof men hier honderden fossiele
bewijzen van heeft.
In realiteit is men tot op vandaag wanhopig aan het zoeken naar deze half-vis-half-reptielen. Alles wat
men tot nu toe heeft gevonden is óf vis óf amfibie, maar nooit iets ertussen. Wel zijn er al veel kandidaten geweest. Men vond een fossiel van de (volgens evolutionistische diagrammen) 70 miljoen jaar oude
Coelacanth-vis . Deze vis zou vinnen hebben gehad waarmee hij kon lopen over de zeebodem. Dat was,
zo verkondigde men, een duidelijk overgangsmodel tussen vissen en reptielen en een groot bewijs van
evolutie. En het was moeilijk deze theorie te verifiëren dan wel falsificeren omdat de Coelacanth al 70
miljoen jaar uitgestorven was en er alleen een dubieus fossiel te onderzoeken was. Maar plotseling dook
de Coelacanth levend op in 1938 (de Latimeria chalumnae) ! Door het levende dier te onderzoeken
bleek dat het de vinnen nodig had om zich goed door het water te kunnen manoeuvreren, en zeker niet
om te lopen. En uit de zachte delen van het dier bleek dat het 100% vis was, en geen overgangsmodel.
Er was niets amfibie-achtigs aan de soort. Toch werd, zoals in zoveel voorbeelden, de ontdekking van
het overgangsmodel groots en overtuigend in de media gebracht, terwijl de ontdekking dat het toch
geen overgangsvorm was een eenzame dood stierf. En het ergste is: als de Coelacanth niet levend opgedoken was, had hij nu nog steeds als bewijs van evolutie in de boeken gestaan.
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Een nieuwere kandidaat is de Tiktaalik – een fossiel van een vis. Hij heeft vinnen, net als de Coelacanth,
die evolutionisten als pootjes (of halfpootjes) interpreteren. Opnieuw toont het fossiel zó weinig informatie dat dit niet te bewijzen is. Net zoals bij de Coelacanth zouden we dus moeten wachten totdat er
eentje in het echt opduikt.
Sommige wetenschappers noemen de Ichthyostega als eerste, primitieve amfibie. Van deze soort is
echter geen overgangsvorm tussen vis en amfibie te maken. Het heeft volledig gevormde poten, schouders en bekken en is - hoe kan het ook anders - een volledig ontwikkelde amfibie.
Nog steeds is men op zoek naar het bewijs voor de hypothetische evolutie van de vis naar het amfibie.
Maar omdat men, ondanks gebrek aan bewijs, bij vóórbaat zeker weet dat het waar is, wordt op scholen, in boeken, op internetsites en in wetenschappelijke lectuur stellig onderwezen dat '...de voorouders
van amfibieën visachtig waren, met vinnen die op pootjes leken. Uiteindelijke veranderden deze vinnen
in functionele beenderen en maakten ze de overgang naar op land levende dieren' (Wikipedia). Geen
van de lezers zal beseffen dat de bewijzen nog altijd afwezig zijn en dit niets meer is dan een wanhopige hypothese.
DE FEITEN: Voor de evolutie van amfibieën uit vissen ontbreekt alle bewijs vanuit de aardlagen. Tussenstadia en schakels zijn nooit gevonden. De ‘70 miljoen jaar geleden uitgestorven'
Coelacanth-vis die jarenlang als overgangsvorm werd gepropageerd bleek dat totaal niet te
zijn toen hij levend opdook. Alle overgangskenmerken die aan hem werden toegeschreven
door evolutionisten bleken pure inleg en fantasie toen men het dier in het echt kon onderzoeken.
2.5 g: De evolutie van amfibie tot reptiel
Evolutionisten geloven dat amfibieën in verloop van miljoenen jaren evolueerden tot reptielen. Ze begonnen eieren te leggen en sommige soorten begonnen zelfs hun kroost in leven te houden via een placenta om ze vervolgens levend geboren te laten worden. Dit is slechts een greep uit de grote veranderingen die plaats gevonden moeten hebben om te geloven in deze evolutie, maar zijn allen niet terug te
vinden in de aardlagen. Ze zijn hypothese. The Reptiles vertelt over de evolutie amfibie naar reptiel:
"Een van de frustrerende kenmerken van het fossielenverslag (...) is, dat het zo weinig laat
zien van de evolutie van reptielen in hun vroegste dagen, toen het hardschalige ei zich ontwikkelde."
De Hylonomus en de Paleothyris worden door veel wetenschappers gezien als de eerste 'echte' reptielen. Niet omdat ze minder ‘reptiel' zijn, maar enkel omdat ze van alle reptielen in de (volgens evolutionistische dateringsmodellen) 'oudste' aardlaag liggen. Het zijn echter volledig ontwikkelde reptielen, en
ze staan niet 'dichter' bij de amfibieën. Het zijn nadrukkelijk géén overgangsvormen. Omdat men toch
een overgangsmodel willen kunnen laten zien, wordt door een groot aantal geleerden het fossiel van
een organisme genaamd de Seymouria onderwezen als de schakel tussen amfibieën en reptielen. Dit
zorgt echter voor grote problemen. Allereerst is het niet hard te maken dat de Seymouria afwijkt van
een gewoon amfibie. Zoals in alle eerdere gevallen is het gewoon een volkomen ontwikkelde grondsoort. Alleen voor wie veel fantasie heeft is het een overgangsmodel, want uit het fossiel valt dat niet af
te leiden (net als bij de Coelacanth wordt hem het voordeel van de twijfel gegeven, omdat men toch
geen levende soort heeft om het te verifiëren).
Maar nog erger is het feit dat de Seymouria in een aardlaag ligt die door evolutionisten wordt gedateerd
op 280 miljoen jaar geleden, en dat maakt de Seymouria zo'n 30 miljoen jaar jonger dan de Hylonomus
en de Paleothyris! Met andere woorden: de schakel tussen amfibie en reptiel is 30 miljoen jaar
later ontstaan dan de eerste 'echte' reptielen zelf. De vroegste reptielen zijn een gigantische
tijdsperiode ouder dan hun voorouders...
DE FEITEN: Voor de evolutie van reptielen uit amfibieën ontbreekt alle bewijs vanuit de aardlagen. Nooit zijn er tussenmodellen of overgangsvormen gevonden. De Seymouria, die door
veel wetenschappers wordt voorgedragen als de ‘missing link' tussen amfibie en reptiel, is
een gewone amfibie. Hij kan onmogelijk het overgangsmodel zijn omdat er volgens evolutionistische datering al 30 miljoen jaar eerder reptielen leefden (de Hylonomus en de Paleothyris). Dit doet de hele hypothese in duigen vallen.
2.5 h: De evolutie van reptielen naar zoogdieren en vogels
Het volgende belangrijke stadium in de evolutie was de ontwikkeling van zoogdieren en vogels. Volgens
de evolutietheorie hebben die zich vanuit reptielen ontwikkeld. De aardlagen zijn uitgekamd op zoek
naar de bewijzen hiervoor, maar tot op heden zijn er geen tussenvormen ontdekt. The Reptiles onthult:
"Er bestaat geen schakel tussen zoogdieren en reptielen". Goede kandidaten voor de 'oudste
zoogdieren' ontbreken eveneens; The Mammals zegt in dit verband: "Fossielen onthullen jammer
genoeg heel weinig over de dieren die wij als de eerste echte zoogdieren beschouwen".
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Dit geld ook voor de overgang naar vogels. Waar Processes of Organic Evolution nog voorzichtig uitlegt
dat ‘…de overgang van reptielen naar vogels minder goed met bewijzen gestaafd is' , zegt The World
Book Encyclopaedia zonder er omheen te draaien: "Er is nog geen enkel fossiel van zo'n vogelachtig reptiel gevonden." Toch zul je in de schoolboeken wél afbeeldingen van zulke overgangsmodellen
aantreffen. Evolutionisten hebben namelijk reconstructies gemaakt van hoe de evolutie verlopen zou
kunnen zijn. Die tussenstadia zijn echter niet werkelijk in de aardlagen gevonden.
Toch zijn er een aantal fossielen die jarenlang (en sommigen nu nog steeds) als overgangsmodellen
worden gepresenteerd. Sommige wetenschappers spreken over 'zoogdier-achtige reptielen' die overgangsmodel zouden zijn naar de 'echte' zoogdieren. Echter, T.S. Kemp schreef in The Reptiles that Became Mammals het volgende over deze organismen: "Elke soort zoogdierachtige reptiel die gevonden is, verschijnt plotseling in de aardlagen en wordt niet voorafgegaan door een soort
die er de directe voorouder van is. De soort verdwijnt bepaalde tijd later weer abrupt, zonder
soorten na te laten die er de afstammelingen van zijn"(New Scientist 92:583,4-3-1982). Er is dus
helemaal geen geleidelijke ontwikkeling naar deze soort! De aardlagen tonen aan dat deze organismen
die door bevooroordeelde Darwinisten worden bestempeld als 'zoogdier-achtige reptielen' in werkelijkheid helemaal niet voortkomen uit reptielen en ook niet de voorouders zijn van zoogdieren. Ze staan op
zichzelf; iedere evolutionaire lijn ontbreekt. En hoe zoogdier-achtig ze werkelijk zijn is op basis van het
fossiel niet te bewijzen en hangt af van de vooronderstelling van de onderzoeker. De verwachting echter is dat deze organismes net zo zoogdier-achtig zijn als de Coelacanth-vis amfibie-achtig bleek te zijn.
Wat de evolutie van reptielen naar vogels betreft, zullen velen de Archaeopteryx aanhalen als een voorbeeld van een overgangsmodel. En de Archaeopteryx is goed om onder de loep te nemen, want het is
een van de meest populaire fossielen die jaren is geopperd als overgangsmodel. Wanneer critici de
vraag stellen waarom er miljoenen overgangsvormen tussen organismen ontbreken, dan toont de evolutionist meestal de Archaeopteryx. Deze Archaeopteryx had vele kenmerken die ervoor zorgden dat de
meeste onderzoekers hem onmiddellijk indeelden als een vogel (Aves). Hij was zo groot als een duif en
had een volkomen ontwikkeld verendek. De complex ontworpen veren die dit dier had waren identiek
aan die van moderne vogels. Het dier vloog. Het postuur van het dier was ook gelijk aan die van vogels,
net als de poten en de nek. In feite was de Archaeopteryx in alles een vogel. Echter, de Archaeopteryx
had ook een aantal kenmerken die onderzoekers omschreven als 'reptiel-achtig'. Zo had het dier een
staart die langer is dan de meeste moderne vogels hebben, en het bezat tanden - iets wat moderne vogels niet hebben. Toch is het veel te kort door de bocht om de Archaeopteryx op basis dáárvan een
overgangsmodel te noemen. Immers, een aantal andere uitgestorven vogels die men teruggevonden
heeft had ook tanden, zoals de Icthyornis en Hesperornis - en die waren onbetwistbaar 100% vogel.
In 1977 werd er een ontdekking gedaan die de Archaeopteryx als overgangsmodel volledig op losse
schroeven zette: men vond een vogel die zonder enige twijfel een echte, volkomen ontwikkelde vogel
is, in een aardlaag die volgens evolutionistische indeling 60 miljoen jaar ouder is dan de Archaeopteryx
(deze vondst is bevestigd door Dr. James Jensen van de Brighan Young University, en werd aangekondigd in Science-News 112, Sep. 1977 p.198)! Net als bij de Seymouria laat dit alle hoop varen dat we
het over een overgangsmodel hebben. De voorouder van de vogel kan onmogelijk 60 miljoen jaar later
geleefd hebben dan zijn nakomelingen. Het is bewezen dat de Archeopteryx geen overgangsmodel van
reptiel naar vogel is. Het genoemde artikel in Science-News citeert prof. John Ostrom van Yale University: "We moeten nu zoeken naar de voorouders van vliegende vogels in een veel vroegere
tijdsperiode dan de tijd waarin de Archaeopteryx leefde." De vondst laat alles in duigen vallen en
heeft (gelukkig) veel wetenschappers overtuigd dat de Archaeopteryx een vogel is, en niets dan een
volkomen ontwikkelde vogel. Een unieke vogel, maar zeker geen half-reptiel.
Maar zelfs zonder de ontdekking van vogels in oudere lagen was het vele geleerden al duidelijk dat we
de Archaeopteryx niet als een half-reptiel mogen voordoen. Dr Alan Feduccia, een belangrijke autoriteit
op het gebied van vogels aan de University of North Carolina en zelf een evolutionist, zei: "Paleontologen hebben getracht de Archaeopteryx te veranderen in een aan de grond gebonden, gevogelde dinosaurus. Maar dat is het niet. Het is een vogel, een die op boomtakken leefde. En
geen enkele hoeveelheid 'paleogebabbel' gaat dat veranderen." (Feduccia, A. - Archaeopteryx:
Early Bird Catches a Can of Worms, Science 259, 5 February 1993.)
De evolutionist A.J. Marshall beaamde dit, door in Biology and Comparative Physiology of Birds (Academic Press 1960 p.1) te stellen: "De oorsprong van vogels is een voorbeeld van een afgeleide
waarheid. Er is geen fossiel van de stadia waardoor de opmerkelijke verandering van reptiel
naar vogel tot stand is gekomen."
Tenslotte is het goed om op te merken dat de Archaeopteryx op zichzelf staat in de aardlagen. Er zijn
geen fossielen van zijn 'voorouders', noch van soorten die uit hem voortkwamen. Hij verschijnt plotseling volkomen ontwikkeld en verdwijnt weer zonder in enige evolutionaire lijn geplaatst te kunnen worden. Net als bij alle vorige voorbeelden tonen de aardlagen totaal geen opgaande evolutionaire ontwikkeling en zijn alle zogenaamde 'overgangsmodellen' in realiteit allesbehalve tussenstadia, maar volkomen ontwikkelde grondsoorten.
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Het zure is dat de Archaeopteryx nog stééds in schoolboeken getoond als belangrijkste voorbeeld van
evolutie! De waarheid wordt in evolutionistische lectuur ernstig geweld aan gedaan. De Amerikaanse
wetenschappelijke website Nova zegt over de Archeopteryx: “Dit fossiel uit het Jura toont, in fijn detail,
de vorm van een kleine dinosaurus met veren. Het ontketende een revolutie in ons begrip van hoe vogels evolueerden.” Het is ronduit te gek voor woorden dat dit op deze wijze voorgesteld wordt, want het
is simpelweg niet waar. Allereerst is er geen enkele grond voor het fossiel een dinosaurus te noemen –
het is een vogel, men wil hem alleen graag zien als een dinosaurus. Ten tweede heeft de vondst van de
Archeopteryx helemáál geen revolutie ontketend die wetenschappers liet zien hoe vogels evolueerden.
Grote onzin! Het is precies andersom. Darwin beweerde in 1859 dat vogels uit reptielen voortkwamen,
en de Archeopteryx was een zogenaamd bewijs om die vooronderstellig te kunnen onderschrijven.
DE FEITEN: Voor de evolutie van zoogdieren en vogels uit reptielen ontbreekt alle bewijs
vanuit de aardlagen. Tussen zoogdieren en reptielen bestaat geen enkele schakel. Van fossielen zoals die van de Archeopteryx is het al in 1977 bewezen dat ze onmogelijk overgangsmodellen kunnen zijn. Hoewel de meeste wetenschappers dit onderschrijven, wordt
het fossiel tot op vandaag aan leerlingen getoond als een knap staaltje evolutie. In realiteit
is er geen enkel bewijs in de aardlagen van tussenstadia tussen reptiel en zoogdier of vogel.
Alles wat ze je vertellen is pure hypothese.
2.5 i: De evolutie van landlevende zoogdieren tot walvissen
Nu komen we aan bij een opmerkelijk hoofdstuk in het boek van evolutie. Persoonlijk vind ik de wijze
waarop de hypothetische evolutie van (op land levende) zoogdieren tot walvissen een van de meest
ernstige voorbeelden van manipulatieve weergave van feiten. De ‘reconstructies' die gedaan zijn om dit
hiaat in de aardlagen op te vullen zijn niet wetenschappelijk, maar misleidend.
Cetacea (walvissen en dolfijnen) zijn bijzondere dieren. Het zijn namelijk zoogdieren die in het water leven. Ze hebben tal van unieke kenmerken en zijn perfect ontworpen voor het leven in het water. Sommige soorten maken zelfs gebruik van een uitermate ingewikkeld sonarsysteem. Bovendien missen ze
beharing en hebben ze geen bekken of heupen – dit in tegenstelling tot de landlevende zoogdieren.
Evolutionisten geloven dat de Cetacea geëvolueerd zijn uit zoogdieren die op het land leefden. Echter,
duidelijke overgangsmodellen zijn nooit gevonden. Evolutionistische walvis-experts als E.J. Slijper beaamden dit. In Dolphins and Whales (p. 17) zegt Slijper: “We bezitten geen enkel fossiel van de
overgangsmodellen tussen de genoemde landzoogdieren en de walvissen.” Eigenlijk is het net
zoals bij alle eerder genoemde organismen. De walvissen die we terugvinden in de alleroudste lagen
waren al volkomen ontworpen voor het water. We zien – zoals tot nu toe in alle gevallen – geen primitievere vormen terug die dichter bij landlevende zoogdieren stonden.
Maar in pro-evolutionistisch onderwijs zoals Teaching about Evolution and the Nature of Science wordt
iets heel anders verkondigd. Daarin wordt gesteld dat walvissen ‘evolueerden uit een primitieve groep
van zoogdieren met hoeven”! Waar zijn deze overgangsvormen dan op gebaseerd? Laten we het nader
onderzoeken.
Onderzoekers vonden in de aardlagen van 50 miljoen jaar geleden het volgende – zeer onvolledige skelet:

Het zou mogelijk een in water levend dier hebben kunnen zijn, al is dat op basis van de beenderen niet
te bewijzen. Merk op dat tussen de gevonden beenderen niet eens een bekken te vinden is. Met hun
evolutionistische vooronderstelling ‘reconstrueerden' de wetenschappers het skelet tot een overgangsmodel tussen zoogdieren en walvissen. Cruciale elementen, zoals het bekken dat normaal mist bij de in
water levende zoogdieren, werden er gewoon bij verzonnen om het aannemelijker te maken als tussenmodel:

Op dit punt is al niet meer te verifiëren of het organisme er wérkelijk zo uitzag. Zelfs als het dier wel
een bekken had, dan is het nog steeds een fantasierijke reconstructie waarbij aannames gedaan moeten worden die oncontroleerbaar zijn.
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De geschiedenis heeft bewezen dat dit soort weergaves er ernstig naast kunnen zitten. Maar het gaat
nog een stap verder. Het organisme kreeg de naam Ambulocetus en wordt tegenwoordig als volgt getoond aan het publiek:

Het dubieuze skelet is plotseling veranderd in een half-zoogdier! Het heeft een behaarde huid en een
bek als een soort hond gekregen. Al deze zoogdier-elementen zijn er ingelegd en behoorden niet de
oorspronkelijke vondst. Om het dier te kunnen gebruiken als schakel tussen zoogdieren en walvissen
heeft men er informatie ingestopt die we simpelweg absoluut niet kunnen weten. Maar volgens evolutionisten is dit een primitief overgangsmodel tussen zoogdier en walvis dat 50 miljoen jaar geleden in het
water zwom.
De belangrijkste claims die evolutionisten doen over de aard van de Ambulocetus kunnen niet eens kritisch onderzocht worden. De evolutionistische bioloog Annalisa Berta gaf als commentaar op het fossiel
dat we weinig kunnen zeggen over het voortbewegingssysteem van de Ambulocetus, omdat het bekken
niet bewaard is gebleven (te lezen in Science 263, 1994, Fossil Evidence for the Origin of Aquatic Locomotion in Archeocete Whales door J.G.M. Thewissen, S.T. Hussain, and M. Arif). En hoe dan ook: we
hebben het over slechts één fossiel dat is teruggevonden , waar gigantisch vergaande theorieën aan
gekoppeld worden!
En zelfs als je al deze argumenten wegdenkt, is er nog een andere reden om de Ambulocetus te verwerpen als overgangsmodel: het fossiel is van recentere datum dan gevonden fossielen van onmiskenbaar echte walvissen. Dit maakt het onmogelijk dat we het over een overgangssoort hebben.
Maar men heeft nog meer fossielen gevonden die bestempeld zijn als overgangsmodel tussen zoogdieren en walvissen. Men vond de fossiele restanten van een organisme dat de boeken inging als de Basilosaurus . Dit organisme, zo blijkt uit het skelet, was een zeezoogdier van 21 meter lang. Dit is maar
liefst 10 keer zo groot als de Ambulocetus! Echter, het pro-evolutionistische Teaching about Evolution beeldt het dier af in dezelfde grootte als de Ambulocetus, om het aannemelijk te maken als overgangsvorm.
In tegenstelling tot de Ambulocetus is het bij de Basilosaurus duidelijk dat het een waterzoogdier was.
Echter, het dier leefde volkomen in het water, net als moderne walvissen, en het is moeilijk er een tussenvorm van te maken tussen zoogdieren. Er is weinig aan het fossiel waaruit we kunnen afleiden dat
er ook maar iets zoogdier-achtigs aan was. Barbara Stahl, paleontologe op gebied van gewervelden en
bovendien een evolutioniste, legde in haar boek Vertebrate History: Problems in Evolution over het fossiel uit: “De slangvormige bouw van het lichaam en de aparte vorm van het kaakbeen maken
het duidelijk dat deze archaeocetes [zoals de Basilosaurus] niet een mogelijke voorouder
van moderne walvissen kan zijn geweest.” Kortom: de Basilosaurus is op basis van het fossiel niet
te koppelen aan zoogdieren , maar was een volledig waterzoogdier. Hij is gezien zijn bouw evenmin te
koppelen aan walvissen . Hoe is het mogelijk dat het dier dan wordt verkondigd als zijnde een overgangsmodel tussen die twee? Het dier wordt zelfs volkomen tegen de werkelijkheid in afgebeeld als een
zwart-witte half-walvis, om het gewenste beeld te versterken…!
Teaching about Evolution zegt daarnaast dat de Basilosaurus kleine ledematen had waarvan men dacht
dat ze niet functioneel meer waren. Dit is echter niet waar. Zelfs veel evolutionisten zijn het erover
eens dat de Basilosaurus deze lichaamsdelen nodig had tijdens het paren.
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Maar een van de meest opzienbarende voorbeelden van reconstructies is de Pakicetus inachus, een ander kandidaat-overgangsmodel in de ogen van sommige evolutionisten. De wijze waarop dit organisme
door bladen en boeken is weergegeven is ronduit onwetenschappelijk, misleidend en manipulatief.
Volgens evolutionistische dateringsmethodes leefde de Pakicetus inachus 52 miljoen jaar geleden, en
meerdere onderwijspublicaties hebben hem als overgangsmodel tussen zoogdieren en walvissen geleerd. Van het dier is enkel een paar kaakbeen-, tand- en schedelfragmenten teruggevonden. Enkel de
rood gekleurde delen behoren tot het gevonden fossiel; het witte deel is reconstructie:

Met gigantische speelruimte en een grote fantasie heeft de wetenschapper Gingerich de volgende ‘reconstructie' gemaakt van het dier, die zelfs onderwezen werd aan (school)leraren en geplaatst werd op
de cover van het populaire wetenschapsblad Science:

Op basis van een paar stukjes kaak, tand en schedel hebben de zogenaamde ‘wetenschappers' van het dier een zwemmend, in water levend dier gemaakt dat op vissen jaagt en lijkt
op een walvis! En het wordt aan het volk getoond als zijnde een overgangsvorm tussen zoogdier en
walvis. En daar komt nog bij dat aan zijn hoormechanisme is af te leiden dat het een zoogdier was, en
dat hij samen met andere landdieren gevonden is in sedimenten die door stromend water gevormd zijn!
Het gaat dus niet om een in water levend zoogdier, maar om een op land levend zoogdier dat door
vloedwater verrast werd.
Een prominente walvisexpert, Thewissen, groef nog meer beenderen op van de Pakicetus, en publiceerde zijn bevindingen in Nature. Zijn ontdekkingen veegden de gedachte dat de Pakicetus een in water
levend landzoogdier was van tafel. In het commentaar werd verteld: “Alle postcraniale beenderen
tonen aan dat de Pakicetids landzoogdieren waren, en (…) tonen aan dat deze dieren renners
waren, waarbij enkel hun voeten de grond raakten” (Nature 413, 2001). Dit is héél wat anders
dan de manipulatieve voorstelling die Gingerich publiceerde! Met de nieuwgevonden beenderen erbij
bleek het dier een hele andere bouw te hebben:
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Het is duidelijk een landzoogdier zonder enige connectie tot de walvis. Hij leefde op het land, was een
uitstekende renner en was op geen enkele wijze aangepast aan het leven in water.
Nieuwe reconstructies op basis van dit hele skelet lieten het volgende plaatje zien van de Pakicetus,
waarin duidelijk wordt dat we dit dier onmogelijk als overgangsmodel tussen zoogdieren en walvissen
kunnen blijven zien:

Toch blijft men, ondanks het gebrek aan enig bewijs en ondanks alle tegenbewijzen bij de evolutionistische vooronderstellingen. Want het blad beschrijft de Pakicetus nog steeds als ‘landlevende cetacean
(=walvisachtige)' en stelt: “…de eerste walvissen leefden volledig op het land, en waren efficiënte renners”. Met andere woorden: een wetenschapper heeft ooit op basis van enkele kaak-, tand- en schedelfragmentjes een fossiel omgedoopt tot half-walvis, en zelfs als blijkt dat het dier een volkomen ontwikkeld landzoogdier was zonder enige connectie met een walvis, blijft men het dier als een voorouder van
de walvis onderwijzen! Hoe zelfcorrigerend is wetenschap?
We mogen in ieder geval blij zijn dat de latere onderzoeken de eerst gepubliceerde reconstructie van de
baan hebben geveegd. Toch laat dit voorval zien hoe ontzettend fantasierijk reconstructies gedaan worden en hoe makkelijk dit naar de buitenwereld gebracht wordt als waarheid! Zoals vaak vindt men later
meerdere botten terug en blijkt dat het skelet helemaal niet als overgangsmodel gezien kan worden,
maar tot een vaste grondsoort behoort. Het is een feit dat overgangsvormen vaak vol overtuiging in de
media worden gebracht, terwijl – als men erachter komt dat het toch niet zo was – dit nagenoeg geen
aandacht krijgt. Overigens zijn sommige evolutionisten nu van mening (op basis van fossiel ‘bewijs')
dat walvissen voortkomen uit varkensachtigen (beschreven in het artikel Fossil Finds Show Whales Related to Early Pigs ). Blijkbaar zeggen de fossielen telkens wat anders? Of ligt het aan de interpretatie van de onderzoeker wat een fossiel zegt? Gingerich, die de eerstgenoemde reconstructie gemaakt
had, zegt in het genoemde artikel: “De paleontologen, en ik ben er een van, zaten fout.” Het is jammer
dat de wetenschap niet eerst een claim op waarheid onderzoekt voor het in schoolboeken te plaatsen!
Het is nog waardevol te vermelden dat soorten als de Pakicetus en Ambulocetus plotseling in de aardlagen opduiken zonder voorgeschiedenis en zonder te veranderen in een andere soort. Een Russische
walvisexpert genaamd G.A. Mchedlidze, heeft serieuze twijfels geuit over de vraag of wezens als de
Pakicetus en Ambulocetus aangezien kunnen worden als voorouders van walvissen. Volgens hem zijn
het volkomen aparte diersoorten.
Een ook de twee soorten moderne walvissen, de Odontoceti en de Mysticeti , verschijnen plotseling en
zonder voorgeschiedenis in de aardlagen. Er is geen connectie naar de gevonden (onvolledige) fossielen. Er is überhaupt geen enkele reden in de aardlagen te vinden dat walvissen geëvolueerd zijn uit andere soorten vanwege de onomstotelijk aanwezige stasis en plotselinge verschijning! Het is en blijft dus
onwetenschappelijk gepuzzel met enkele halve fossielen die niets met elkaar te maken hebben. Hierbij
refereer ik nogmaals aan de (nota bene zélf evolutionistische) paleontoloog Colin Patterson, die zei:
”Het is gemakkelijk verhalen te verzinnen over hoe uit de ene soort de andere voortkwam, en redenen
te vinden hoe dit begunstigd is door natuurlijke selectie. Maar zulke verhalen zijn geen deel van wetenschap, omdat er geen manier is ze op waarheid te testen.”
In werkelijkheid onthullen de aardlagen niets over evolutie. Ze onthullen overtuigend dat alle diersoorten aparte scheppingen zijn die niet uit elkaar voortkomen en verdwijnen zoals ze gekomen zijn.
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Tenslotte is één van de belangrijkste en oudste redenen voor evolutionisten om te geloven in walvisevolutie de aanname dat walvissen rudimentaire poten hebben in hun vlees. Ze wijzen daarmee op kleine
botten die geen functie meer zouden hebben. Echter, het is gebleken dat deze ‘restanten' helemaal niet
nutteloos zijn. Ze ondersteunen de voortplantingsorganen en zijn zelfs verschillend bij mannetjes en
vrouwtjes! Ze wijzen op creatie, niet op evolutie. Toch wordt de mythe van de disfunctionele rudimentaire poten nog steeds in boeken en lesmateriaal genoemd als voorbeeld van evolutie. Net als bij de zogenaamd ‘functieloze' ledematen van de Basilosaurus betekent het negeren van de functie niet dat er
geen functie is!
DE FEITEN: Voor de evolutie van walvissen uit landlevende zoogdieren ontbreekt alle bewijs
vanuit de aardlagen. De Ambulocetus is een op fantasierijke wijze gereconstrueerd ‘overgangsmodel' en bevat in realiteit geen controleerbare kenmerken van zoogdieren. Bovendien
leefde hij later dan de volkomen ontwikkelde walvissen. De Basilosaurus faalt als overgangsmodel omdat hij niet te koppelen is aan zoogdieren; het was een volledig waterzoogdier. Hij is gezien zijn bouw evenmin te koppelen aan walvissen – hij staat op zichzelf in de
aardlagen. De Pakicetus Inachus werd op basis van enkele kaak-, tand- en schedelfragmenten gereconstrueerd tot half-walvis zonder dat enige grond daarvoor aanwezig is. Nadat
meerdere botten teruggevonden waren, bleek het te gaan om een landlevend zoogdier dat in
de verste verte niets wegheeft van een walvis. Ook de mythe dat walvissen disfunctionele
rudimentaire poten zouden hebben is ontkracht, aangezien deze beenderen een functie hebben ter ondersteuning van de voortplantingsorganen en zelfs voor mannetjes en vrouwtjes
verschillend zijn. De evolutie van walvissen is daarom nog altijd pure hypothese.
2.5 j: De evolutie van apen tot mensen
De laatste fase in de evolutie was het moment dat een uitgestorven chimpanseesoort rechtop begon te
lopen, niet meer in bomen klom maar zich ontwikkelde tot de mens. Evolutionisten geloven dat er al
sinds 4 miljoen jaar ‘aapmensen' (hominiden genoemd) op aarde liepen die zich geleidelijk ontwikkelden tot de moderne mens, Homo sapiens. Je moet je ten eerste goed beseffen dat als dit werkelijk zo zou zijn, we letterlijk miljarden en miljarden aapmensen zouden moeten vinden in de
grond (reken maar eens uit – een miljard jaar ‘aapmensheid' zonder anticonceptie). Toch blijven deze
bewijzen uit.
Regelmatig wordt de afbeelding getoond waarin je de evolutie van aap tot mens ziet – stapje voor stapje wordt hij minder behaard, begint hij meer rechtop te lopen en wordt hij meer menselijk. Je zou bijna
geloven dat evolutionisten duizenden fossielen en skeletten gevonden hebben die samen onomstotelijk
bewijsmateriaal leveren. Maar niets is minder waar. De meeste reconstructies van aapmensen zijn gedaan op basis van één discutabel skelet of zelfs klein deel van een skelet en zijn zelfs volgens bepaalde
vooraanstaande wetenschappers allemaal afkomstig van óf apen, óf mensen .
Sommige aapmensen die trots over de wereld gingen bleken zelfs vervalsingen te zijn die nauwelijks
gerectificeerd zijn in de media! Maar goed, laat ik niet voor mijn beurt spreken. Laten we de claims van
de evolutionisten eens grondig onderzoeken. Laten we in alle gevallen eens kijken wat er werkelijk gevonden is. En laten we eens kijken wat experts zeggen over deze vondsten. Is het bewijsmateriaal echt
zo duidelijk?
De afgelopen 150 jaar was een komen en gaan van aapmensen. Het rijtje zag er 50 jaar geleden nog
aanzienlijk anders uit, aangezien van veel van de oorspronkelijke aapmensen later bleek dat ze helemaal geen aapmens waren, maar volledig aap óf mens. Negen van de twaalf aapmensen die evolutionisten vonden (van Pliopithecus tot Australopithecus Afarensis ) blijken op basis van het fossiel volledig
aap te zijn en helemaal niet half-mens. Enkel de bevooroordeelde inleg van de onderzoeker kon er een
halfmens van maken. Het waren vaak uitgestorven apen of zelfs apenbeenderen gecombineerd met die
van mensen! Sommige aapmensen (zoals de Homo erectus, Neanderthaler en Cro Magnon man ) bleken volledig mens. Laten we er wat dieper op ingaan.
Nadat Darwin's theorie massaal werd aangenomen is men ijverig in de aardlagen op zoek gegaan naar
de verwachte schakels tussen aap en mens. Toen men op meerdere plaatsen skeletten vond van mensen die wat kleiner van postuur waren, werden deze geaccepteerd als zijnde aapmensen en Homo
Erectus genoemd – de 'eerste mensachtige die rechtop liep'. De herseninhoud van de Homo Erectus
zou te klein zou zijn voor normale mensen – later bleek het nagenoeg gelijk aan de herseninhoud van
de gemiddelde Europeaan. De Homo Erectus is het schoolvoorbeeld van de macht van de vooronderstelling. Men wilde zo graag aapmensen zien, dat men van deze skeletten ook aapmensen maakte. Latere studies aan het gehoororgaan hebben uitgewezen dat de Homo erectus gelijk was aan ons. Er zijn
zelfs restanten van de Homo erectus gevonden in dezelfde aardlagen als de Homo sapiens , wat duidelijk maakt dat ze gelijk leefden.
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Tegenwoordig is er grotendeels overeenstemming in de wetenschappelijke wereld dat de Homo Erectus
niet als aapmens gezien mag worden. Zelfs sommige evolutionisten vinden dat hij vernoemd moet worden naar Homo Sapiens – een gewone moderne mens.
Toen vond men in Europa skeletten van mensen met een wat kleiner postuur die wat meer voorover
liepen en noemde hen Neanderthalers, een nieuwe schakel tussen aap en mens. Later kwamen andere wetenschappers erachter dat dit volkomen ontwikkelde mensen waren die aan rachitis leden, veroorzaakt door vitamine-d-gebrek gedurende de kindertijd. Dat kan namelijk resulteren in het buigen van
het skelet en vervorming van de hersenen. Dit kan een aanwijzing zijn dat het gaat om donkergekleurde mensen die uitstierven in Europa (donkergekleurde mensen maken vanwege hun pigment niet genoeg vitamine-d aan als ze niet in zonnig gebied leven). Hoewel Neanderthalers vaak zijn afgebeeld als
behaarde half-apen, blijkt uit moderne reconstructies dat ze écht volledig mens zijn. De kleine variaties
in hun skelet ten opzichte van de gemiddelde moderne mens, inclusief het gemiddeld grotere schedelvolume zijn niet afwijkend van andere fysieke verschillen tussen verschillende groepen mensen heden
ten dage (zet maar eens Pygmeeën naast Nederlanders). Deze variaties zijn aangetoond als consistent
met de genetische eenheid van het mensdom. Nog steeds worden Neanderthalers zo nu en dan vermeld
als aapmensen (of zelfs als een primitieve mensensoort die apart van de mens ontwikkeld is). Echter,
de vondsten van Neanderthalers zelf sluiten dit uit.
Hét kenmerk van de mens is dat hij intelligent is, gebruikmaakt van gereedschappen, zijn doden begraaft, met vuur kan omgaan, religieuze ceremoniën volbrengt, over een complexe spraak beheerst en
muziekinstrumenten bespeelt. Uit de vondsten weten we dat de Neanderthaler al deze eigenschappen
bezat. De Neanderthalers zijn allemaal gevonden op plekken waar ze begraven zijn (meestal in grotten), en op 4 locaties zijn Neanderthalers zelfs samen met ‘gewone mensen' begraven. Dit toont aan
dat het geen soort is die apart van de ‘moderne mens' ontstond of miljoenen jaren geleden leefde, maar
dat het om gewone mensen ging, die aan een ziekte als rachitis leden.
De Cro Magnon man is volledig gelijk aan de ‘moderne' mens maar werd in het schema geplaatst
vanwege gelijkgedateerde rotstekeningen die men als primitief zag.
De reconstructies van deze aapmensen zijn gebaseerd op enkel speculatie en hypothese. Veel van de
zogenaamde aapmensen zijn gereconstrueerd op basis van enkel en alleen een beenbot, een heupbeen,
een knieschijf, een tand of een mondfragment! De reconstructie van de Piltdown mens, Dryopithecus,
Ramapithecus en Hesperopithecus zijn zelfs gebaseerd op enkel een tand of kaakbeen! Ze kregen een
naam, werden met veel fantasie gereconstrueerd en gepresenteerd het aan het publiek als een feit.
Veel van de aapmensvondsten bleken later zelfs beenderen van een varken, ezel of aap te bevatten of
bleken zelfs een hoax te zijn – een regelrechte vervalsing. En dat terwijl er al boeken vol over geschreven waren!
De Piltdown Mens is een voorbeeld van een aapmens dat later een vervalsing bleek te zijn. Het is een
voorbeeld dat je in moderne lectuur niet vaak tegen zult komen omdat het zo schandalig is. De in
Groot-Brittannië gevonden skeletresten van de Piltdown Mens werden officieel erkend als aapmens, gedateerd op 500.000 jaar oud en zelfs gevalideerd door veel van Engelands belangrijkste wetenschappers (waaronder Grafton Elliot Smith, de anatoom Sir Arthur Keith en de geoloog Arthur Smith Woodward). Toen de ontdekking bekend werd kopte de New York Times met grote letters: “Darwin's Theorie
op waarheid bewezen” . Veertig jaar lang werd het skelet gezien als een fascinerend bewijs voor evolutie. Het verscheen in boeken, reconstructies werden gemaakt en allerhande theorieën ontwikkeld over
de oorsprong van de mens. Het type aapmens kreeg de naam Eoanthropus Dawsoni en werd breed gepresenteerd. Evolutie was eindelijk bewezen!
Echter… in 1953 kwam men erachter dat de schedel van de Piltdown Mens van een moderne mens afkomstig was, maar het kaakbeen en het gebit van een orang oetan . De tanden waren provisorisch afgevlakt om het meer mensachtig te laten lijken. Zelfs de werktuigen van de Piltdown Mens bleken bij
elkaar geraapt te zijn. En je moet je voorstellen dat er in de jaren voordat de fraude aan het
licht kwam zo'n 500 doctorale studies geschreven waren over de Piltdown Mens. Sir Arthur
Keith schreef zelfs een boek waarin de Piltdown Mens centraal stond, The Antiquity Of Men. In musea
werden gipsen beelden geplaatst met reconstructies van hoe deze aapmens eruit gezien had en aan het
publiek getoond. Hoe geloofwaardig zijn de vondsten van aapmensen die ons getoond zijn eigenlijk nog
als de wetenschap vondsten die in de hypothese passen zo slecht onderzoekt? De Piltdown Mens had
zelfs beschadigingen van het vijlen in het gebit! Topwetenschappers hadden toegang tot de Piltdown
Mens en het skelet is in laboratoria onderzocht.
Gary Parker zegt over de Piltdown Mens in Origin Of Mankind: "Voor meer dan 40 jaar, van 1912 tot de
jaren '50, was de subtiele boodschap van de wetenschappelijke autoriteit helder: 'Je kunt in creatie geloven als je wil, maar de feiten zijn allemaal aan de zijde van evolutie.' De feiten in deze zaak bleken
een aap's kaak met geveilde tanden en een menselijke schedel, beiden beklad om hem ouder te laten
lijken. Piltdown beantwoordt in ieder geval een veelgestelde vraag: 'Kunnen praktisch alle wetenschappers fout zitten wat betreft zo'n belangrijke kwestie als de menselijke oorsprong?' Het antwoord is nadrukkelijk: 'Ja, en het zou niet de eerste keer zijn.' Meer dan 500 doctorale studies waren uitgeoefend
op de Piltdown mens, en toch was al dit intensieve onderzoek niet in staat de vervalsing aan het licht te
brengen." (Gary Parker, Ed.D. in "Origin of Mankind", ICR)
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Zelfs hooggeschoolde wetenschappers bleken alleen te zien wat ze hoopten te zien en te negeren wat
niet in de hypothese paste! Tegenwoordig wordt de Piltdown mens niet vaak meer aangehaald. En als er
wel over gesproken wordt, worden zaken toch enigszins vergoelijkt door te stellen dat ‘de Piltdown
mens de wetenschappers 40 jaar lang voor een raadsel stelde'. De werkelijkheid is dat de wetenschap
de Piltdown mens aanvaarde zonder onderzoek en er 40 jaar lang doctorale studies over onze herkomst
op baseerde!
En zulke vervalsingen zijn vaker ontmaskerd. In veel gevallen werd dit niet zo publiekelijk naar buiten
gebracht als bij de Piltdown Mens, omdat men wachtte op een vondst die wél kon doorgaan als de
schakel in evolutie. Niemand behandelt tegenwoordig nog de Ramapithecus als onze voorouder, of
Leakey's Nutcracker Man . Maar de verwerping van deze vondsten gebeurde pas, toen andere voorouder-kandidaten zich voorgedaan hadden. Wetenschappers willen veel te graag evolutie zien en bewijzen. Toen de zogenaamde Toumai Schedel (Sahelanthropus tchadensis) gevonden werd, bracht
men hem naar buiten als ‘de oudste menselijke voorouder' en als een van de meest significante vondsten in de geschiedenis. Echter, al enkele dagen later kwam er kritiek op die uitspraak: het zou goed
kunnen gaan om een vrouwelijke gorilla – helemaal geen aapmens.
En zelfs al zou de vondst van een aapmens als de Piltdown Mens niet een vervalsing zijn – hoe objectief
is het om aan één skelet zulke gigantische studies en theorieën te koppelen en hem als aapmens te
presenteren? Dr. Robert Martin, (Senior Research Fellow, Zoological Society of London), zei niet voor
niets: "In recente jaren hebben verschillende auteurs populaire boeken geschreven over de oorsprong
van de mens, die meer gebaseerd waren op fantasie en subjectiviteit, dan op feiten en objectiviteit."
Een tegenwoordig populaire aapmenskandidaat is Lucy, zoals de beroemde in 1974 gevonden botfragmenten van een zogenaamde Australopithecine genoemd is. Bladen als National Geographic publiceren gedetailleerde studies over hoe de mens evolutionair ontwikkeld is vanuit Lucy's soort. Slechts weinigen weten dat deze studies zijn gebaseerd op één zeer discutabele vondst die uit zulke losse fragmenten bestond dat men het met een grote speelruimte en fantasie kon reconstrueren! En de lezers slikken
het als zoete koek. En dat terwijl er vooraanstaande evolutionisten zijn die Lucy als aapmens verwerpen
en erkennen dat zij een uitgestorven apensoort was. Professor Lord Zuckerman zei over de gevonden
schedel: ‘Het is overduidelijk waarop de schedel van een Australopithecus lijkt, als die gelegd
wordt naast de schedels van mensen en huidige apen. Hij lijkt op een aap - zo sterk dat alleen gedetailleerd en nauwgezet onderzoek enig verschil kan aantonen tussen die twee.'
En Richard Leakey, samen met Johanson de bekendste fossillair antropoloog in de wereld, zei dat Lucy's
schedel zo incompleet is dat het meeste ervan ‘verzinsel is, gemaakt van plastic uit Parijs'! Dezelfde Leakey zei in 1983 dat er geen sterke conclusie getrokken kon worden over tot welke diersoort Lucy
behoorde.
Echter, Lucy liep volgens de onderzoekers ten dele rechtop. Dat is de belangrijkste reden dat zij als
voorouder van de mens gezien wordt. Echter, dit argument loopt spaak. Tegenwoordig levende
boschimpansees besteden namelijk ook een groot deel van hun tijd aan het rechtop lopen. Daar komt
nog bij dat we hebben bewijzen hebben dat mensen rechtop liepen vóór Lucy werd gefossiliseerd (namelijk vanwege de Kanapoi hominid en de Castenedolo Mens die zijn gevonden in lagen ouder dan die
van Lucy).
Bovendien is het niet te bewijzen dat Lucy rechtop liep op basis van het skelet. Professor Coppens, één
van de bekendste onderzoekers van Frankrijk, zei na onderzoek dat 'Lucy een typische boombewoner was en helemaal niet mooi rechtop liep'. En deze professor Coppens is een van de bekendste
onderzoekers van Frankrijk, die constant bezig is botten van Lucy en andere aapmensen te bestuderen!
Maar de evolutionistische propaganda blijft dit soort dubieuze skeletten dogmatisch aan het volk leren
als zijnde onze verre voorouders. En de naïeve lezers geloven het allemaal!
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Kijk en huiver: dit is Lucy (boven). De witte stukken zijn gevonden botfragmenten afkomstig van meerdere gevonden schedels. Het zwarte is de reconstructie die gemaakt is op basis van de botfragmenten.
En hoewel vooraanstaande wetenschappers beweren dat Lucy 100% aap was, wordt het volk wijs gemaakt dat zij een verre voorouder van de mens was. De foto onder toont Lucy, maar dan overgoten van
een dikke saus evolutionaire fantasie, tijdens een expositie in de Apenheul in Apeldoorn. Oordeel zelf: is
dit objectieve, geloofwaardige wetenschap of vooringenomen wetenschap?

Boyce Rensberger schreef in het blad Science (1981): “Jammer genoeg, de grote meerderheid van
de reconstructies zijn meer gebaseerd op fantasie dan op bewijs. Slechts een handvol experts in natuurhistorie beginnen met de fossiele beenderen van een aapmens en werken van
daaruit… veel van de reconstructie is echter giswerk. Beenderen zeggen niets over de zachte
delen van een neus, lip of oren. Artiesten moeten iets creëren wat tussen een aap en een
mens in staat; hoe ouder een soort zou moeten zijn, hoe meer aapachtig ze het maken… De
harigheid wordt puur geschat. En dit giswerk leidt vaak tot fouten.”
Er is niets nieuws onder de zon. Al sinds evolutionisten op zoek zijn naar aapmensen worden er fantasierijke reconstructies gedaan, totdat het tegenbewijs zich zo massaal opstapelt dat zij wel moeten toegeven dat hun hypothese rond een vondst niet klopte. De onderstaande lijst onderstreept dit, want om
de zoveel tijd gaat er weer een aapmens van de onderste tabel naar de bovenste:
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Aapmensen waarop de wetenschap later terugkwam:
Homo sapiens neanderthalensis (Neanderthaler):
150 jaar geleden werden er op basis van de skeletten van Neanderthalers nog reconstructies gedaan
alsof het zwaar behaarde, primitieve aapmensen zouden zijn geweest. Tegenwoordig is er toegegeven
dat het postuur van de gevonden skeletten haar grondslag vindt in ziekte (waarschijnlijk rachitis door
vitamine-d-gebrek), en dat de Neanderthaler een volkomen ontwikkelde moderne mens was.
Ramapithecus:
Deze vondst werd ooit massaal gezien als de voorouder van de mens. Tegenwoordig is men erachter
gekomen dat het een uitgestorven orang-oetan is.
Eoanthropus (Piltdown man):
Nadat deze aapmens 40 jaar lang wereldwijd werd verkondigd, gereconstrueerd en tentoongesteld als
aapmens, kwam men erachter dat het een vervalsing was. Het bleek te gaan om een menselijke schedel met een orang-oetankaak. Op dat moment waren er echter al 500 doctorale studies over geschreven.
Hesperopithecus (Nebraska man):
Deze aapmens-reconstructie was gebaseerd op één tand van een varkenssoort die nu enkel nog in Paraguay leeft.
Pithecanthropus:
Werd vroeger als een aapmens bestempeld, maar is tegenwoordig hernoemd tot homo erectus (zie
onder).
Australopithecus africanus:
Deze vondst werd ooit gepromoot als de missing link tussen aap en mens. Tegenwoordig erkent men
dat hij helemaal niet tussen aap en mens in staat. Het is gewoon een apensoort.
Sinanthropus (Peking man):
Werd ooit aan het publiek gepresenteerd als aapmens, maar is nu hernoemd tot homo erectus (zie
onder).
Sahelanthropus tchadensis (Toumai schedel):
Deze in 2002 gevonden schedel werd in de media bestempeld als ‘de meest significante vondst in de
geschiedenis', en als ‘de oudste menselijke voorouder'. Zelfs de ‘human evolution expert' Dr. Chris
Stringer roemde de menselijke trekken van de schedel. Tegenwoordig weet men dat het ging om een
gorilla of chimpansee.
Tegenwoordig nog steeds populaire aapmensen:
Australopithecus:
Meerdere soorten van deze zijn van tijd tot tijd naar buiten gebracht als menselijke voorouders. Nog
een is daarvan over: Australopithecus afarensis, beter bekend als het fossiel ‘Lucy'. Het zal niet lang
meer duren voor ook Lucy naar de bovenste tabel verdwijnt, want de bewijzen zijn overduidelijk. Lucy
was een boombewoner, liep niet rechtop als een mens en blijkt in alles een uitgestorven apensoort.
Verder hebben ook studies naar de oororganen, schedel en beenderen aangetoond dat Lucy niet op
weg was mens te worden. De Australopithecus afarensis lijkt zeer sterk op de pygmee-chimpansee.
Homo habilis:
Er is een groeiende overeenstemming onder de meeste paleo-antropologen dat dit fossiel fragmenten
bevat van andere soorten, zoals de Australopithecus (de Lucy-aap!) en de Homo Erectus (wat kleiner
ras mens, zie onder). Het fossiel is daarom op zichzelf niet ‘geldig'. De Homo habilis heeft in die zin
nooit bestaan.
Homo erectus:
Deze soort is op veel plaatsen op de wereld gevonden. Ze zijn wat kleiner dan de gemiddelde mens
tegenwoordig, met name wat betreft de hersengrootte. Toch valt de herseninhoud van de Homo erectus binnen de grenzen van de mens vandaag de dag. Studies aan het gehoororgaan hebben uitgewezen dat de Homo erectus gelijk was aan ons. Er zijn zelfs restanten van de Homo erectus gevonden in
dezelfde aardlagen als de Homo sapiens , wat duidelijk maakt dat ze gelijk leefden. Niets voorouder
dus, we hebben het over 100% moderne mens met een minimaal raciaal verschil. Tegenwoordig is er
grotendeels overeenstemming in de wetenschappelijke wereld dat de Homo Erectus niet als aapmens
gezien mag worden, en sommigen vinden dat hij vernoemd moet worden naar Homo Sapiens.
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(De bovenste helft van de tabel is overigens incompleet; ik heb de vondsten van aapmensen die het
slechts weken of maanden uithielden niet meegerekend.)
Van de 12 skeletten of botfragmenten die de wereld ingingen als aapmens, zijn er 9 volkomen ontkracht en door de wetenschap verworpen. Van de 3 overgebleven aapmensen zijn er
2 die op het punt staan verworpen te worden. Rondom de enige overgebleven vondst die dan
nog als aapmens overblijft, stapelen de tegenbewijzen zich op. Prominente wetenschappers
hebben al aangetoond dat het eveneens hier niet om een aapmens gaat.
Concluderend kunnen we zeggen dat er geen enkel bewijs is uit de fossielen dat de mens voortkomt uit
apen. De missing links zijn nog steeds vermist omdat ze simpelweg niet bestaan. Dat alles wat in de
aardlagen gevonden wordt 100% aap óf mens is, toont weer overtuigend aan dat zowel aap als mens
aparte scheppingen zijn.
Let op: veel van de aapmensen waarvan wetenschappelijk bewezen is dat ze een misser waren, worden
nog altijd getoond in boeken, studies, sites en magazines!

Afbeelding: Er is tegenwoordig in de
wetenschapswereld grotendeels overeenstemming dat de Homo Erectus
geen aapmens was, maar mens. Zijn
iets kleinere herseninhoud vallen binnen de grenzen van raciaal verschil.
Studies aan het gehoororgaan hebben
uitgewezen dat de Homo Erectus volkomen mens was. En er zijn zelfs restanten van de Homo erectus gevonden
in dezelfde aardlagen als de Homo sapiens, wat duidelijk maakt dat ze gelijk
leefden. Toch wordt de Homo Erectus
nog regelmatig afgebeeld (zie afbeelding) dat hij half aap, half mens is.
Leve de reconstructie!

Eén ding staat als een paal boven water: de wetenschap heeft niet objectief in de aardlagen gekeken en
op basis van wat daar gevonden werd geconcludeerd dat de mens voortkomt uit apen. Het was precies
andersom: wetenschappers geloofden bij voorbaat dat Darwins theorie waar was, en zijn 150 jaar lang
in de aardlagen gaan zoeken naar de bewijzen daarvan. Iedere zelfrespecterende wetenschapper moet
dat toegeven. Want wie van een varkenstand nog een aapmens weet te maken, is niet een objectieve
wetenschapper die zijn theorie aanpast op de vondsten. Dat is een subjectieve wetenschapper die de
vondsten aanpast aan de theorie. De zoektocht naar aapmensen was een goldrush in de wetenschapswereld, en dat heeft zijn rotte vruchten afgeworpen.
Frank Sherwin (M.A. in zoölogie) verwoordde dit kernachtig in Human Evolution - An Update: “Vanuit
de levensvisie van de evolutionistische gemeenschap vraagt men niet óf de evolutie van de
mens is gebeurd, maar enkel hóe zo'n proces is gebeurd.” Toch wordt de afkomst van mensen uit
apen als een feit onderwezen en zelfs onderbouwd met geslachtslijnen. National Geographic bijvoorbeeld, doet daar hard aan mee. Jammer genoeg weten maar weinig mensen dat één van ‘s werelds belangrijkste paleo-antropologen en archeologen, Mary Leakey, hierover zei in 1996: “Al die geslachtsbomen met hun aftakkingen over onze voorouders, dat is een hele hoop onzin.”
Bijzonder genoeg zijn er steeds vaker wetenschappers die erkennen dat aapmensen (en alle overgangsmodellen) ontbreken, en dat voor geleidelijke evolutie (gradualisme) iedere grond ontbreekt.
Zelfs de populaire media pikken dit zo nu en dan op. Onder de titel ‘Is de mens een subtiel ongeluk?'
publiceerde Newsweek de veelzeggende uitspraak (3 november 1980): “De missing link tussen
mens en aap, wiens afwezigheid religieuze fundamentalisten heeft ondersteund sinds de dagen van Darwin, is de meest glorieuze binnen de hiërarchie van spookwezens…. Hoe meer
wetenschappers gezocht hebben naar de overgangsmodellen die tussen soorten staan, hoe
meer gefrustreerd zij zijn geworden.”
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FEIT: De fossiele resten die door evolutionisten zijn gepubliceerd als aapmensen, zijn vaak
gereconstrueerd op basis van enkel en alleen een beenbot, een heupbeen, een knieschijf, een
tand of een mondfragment. Sommigen bleken een vervalsing te zijn, anderen bleken fragmenten van zowel aap- als mensbeenderen te bevatten. Eén aapmens is zelfs gereconstrueerd op basis van de tand van een varken. De skeletten die wel compleet en authentiek waren bleken later 100% aap óf 100% mens te zijn. Van alle aapmensen die ooit geopperd zijn,
zijn er nu nog drie over: de Australopithecus Afarensis (is volgens vooraanstaande evolutionisten een boombewonende aap en géén half-mens), de Homo Habilis (is samengesteld uit
meerdere soorten en daarom niet geldig) en de Homo Erectus (is nagenoeg identiek aan
mensen en moet volgens veel wetenschappers hernoemd worden naar Homo sapiens).
FEIT: De wetenschap heeft niet objectief in de aardlagen gekeken en op basis van wat daar
gevonden werd geconcludeerd dat de mens voortkomt uit apen. Het was precies andersom:
wetenschappers geloofden bij voorbaat dat Darwins theorie waar was, en zijn 150 jaar lang
in de aardlagen gaan zoeken naar de bewijzen daarvan. De zoektocht naar aapmensen was
een goldrush in de wetenschapswereld. Iedere zelfrespecterende wetenschapper moet dat
toegeven. Want wie van een varkenstand nog een aapmens weet te maken, is niet een objectieve wetenschapper die zijn theorie aanpast op de vondsten.
Bij het onderzoeken van de feiten rondom het fossielenbestand, kunnen we maar één conclusie trekken: er is geen evolutie en er zijn geen overgangsvormen. Francis Hitching, onder andere lid van de
Royal Archaeological Institute en de Society for Physical Research, gaf aan dat het fossielenbestand het
Darwinisme niet kan ondersteunen. “Er zijn in de musea op aarde ongeveer 250.000 verschillende soorten fossielen van planten en dieren. Dit komt overeen met de 1,5 miljard diersoorten die vandaag de
dag op aarde leven. Met de evolutionaire ontwikkeling in het achterhoofd, schat men dat er minstens
100 keer zoveel soorten moeten hebben geleefd dan zijn ontdekt. (…) Maar het opmerkelijke is dat er
een consistentie is in de fossiele hiaten: de fossielen missen in alle [voor de ontwikkeling] belangrijke
plaatsen. Als je zoekt naar schakels tussen grote groepen dieren: ze zijn er simpelweg niet, of in elk
geval, niet in een aantal om hun status boven de twijfel te verheffen. Deze fossielen bestaan helemaal
niet, of ze zijn zo zeldzaam dat de eindeloze discussie gaat over een bepaald fossiel wel, niet of mogelijkerwijs een overgangsvorm is tussen twee groepen. Er zouden kasten vol overgangsvormen moeten
zijn – om precies te zijn zouden we verwachten dat de fossielen zo in elkaar overlopen dat het moeilijk
vast te stellen is waar de ongewervelden stopten en de gewervelden begonnen. Maar dit is niet het geval. In plaats daarvan duiken groepen overduidelijke, makkelijk in te delen vissen in het fossielenbestand op, ogenschijnlijk uit het niets, mysterieus en plotseling, volledig gevormd en op de meest nietDarwinistische manier. En voor deze vissen waren er ergerlijke, onlogische hiaten waar hun voorouders
hadden moeten zijn.” (Uit: The Neck of the Giraffe: Darwin, Evolution and the New Biology, p.9,10). Iedere evolutionist die beweert dat de Darwinistische theorie gestaafd wordt met massa's bewijzen en
overgangsmodellen is of ernstig onwetend over de feiten, of hij houdt zichzelf en andere voor de gek.
We hebben nu de vondsten van zogenaamde overgangsmodellen en aapmensen onderzocht en ontdekt
hoe evolutionisten al 150 jaar lang fantasierijke en zelfs misleidende reconstructies gemaakt hebben om
hun theorie maar te kunnen behouden. Niet voor is van vele van deze reconstructies al bekend dat ze
niet klopten, waaronder een groot deel van de aapmensen. We hebben gezien hoe fossielen überhaupt
maar 1% van het organisme openbaren, terwijl de vitale 99% (de zachte delen van het organisme)
achterwege worden gelaten. Door dit hoofdstuk te verzwijgen, creëren evolutionisten een gigantische
speelruimte om hun gelijk te bewijzen. Dit is niets anders dan een gigantische cirkelredenering.
De Amerikaanse geleerden Geisler en Turek stelden deze subjectieve wijze van
reconstrueren vast:
“Aangezien het darwinisme wel waar moet zijn vanwege hun filosofische uitgangspunt, moeten darwinisten wel bewijzen vinden die hun theorie staven. Dus in plaats van toe te geven
dat uit fossielen niets over voorouders is af te leiden, nemen darwinisten die ene procent die
ze wel kunnen afleiden en gebruiken ze die 99% speelruimte om hun fossielvondsten elk gat
te laten vullen dat ze maar willen. Met zoveel speelruimte en zonder feiten die roet in het
eten kunnen gooien, hebben darwinisten altijd vrij spel gehad om hele ‘ontbrekende schakels' te creëren aan de hand van de meest onbenullige fossiele resten, zoals enkel één tand.
Dat is ook de reden waarom zoveel zogenaamde ‘ontbrekende schakels' later ontmaskerd
zijn als bedrog of vergissingen .”
2.6 Suggestieve rangschikking
We hebben nu van begin tot eind gezien hoe de overgangsmodellen en aapmensen die in de musea
prijken falen. Bewijzen ontbreken en reconstructies zijn bewijsbaar voor 99% fantasie. Toch roepen de
evolutionisten in de media: “Hoe lang duurt het nog voor de critici en sceptici zien dat evolutie een feit
is?”
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Mensen, denk eens goed na. Als de evolutietheorie waar zou zijn, zouden we de afgelopen 150
jaar al miljoenen overgangsvormen hebben moeten vinden in de aardlagen. We zouden massa's vis-reptielen en reptiel-vogels moeten vinden. Evenveel of zelfs meer dan volledig ontwikkelde dieren. We zouden miljarden aapmensen moeten vinden in de aardlagen. Helaas voor de evolutietheorie
vindt me n enkel dieren die 100% in te delen zijn in de grondsoorten die we tegenwoordig nog steeds
op aarde zien. Variatie komt voor binnen die grondsoorten, maar nooit buiten de grenzen van die
grondsoort. Er bevinden zich enorme hiaten tussen de vormen die volgens evolutie uit elkaar zouden
moeten voortkomen. Het ontbreken van overgangsvormen is een onvoorstelbaar groot probleem voor
evolutie.
Echter, evolutionisten maken vaak gebruik van een systeem dat we het beste suggestieve rangschikking kunnen noemen. Het werkt als volgt: als je geen evolutie in de aardlagen-chronologie signaleert,
leg dan de fossielen of vondsten in zo'n volgorde dat het er wel op lijkt. Sommige voorbeelden van dit
soort rangschikken hebben we al langs zien komen. Het is werkelijk zo dat evolutionisten regelmatig de
fossielen zó presenteren dat de naïeve kijker wel moet geloven in evolutie. Als je de werkelijke vondsten bekijkt, zie je hoe je bedonderd wordt.
Neem nu de evolutie van het paard. Volgens evolutionisten heeft het paard zich in 60 miljoen jaar ontwikkeld vanuit een viertenig paardje tot het moderne, eentenige paard dat we nu kennen. Nu heeft men
over heel de wereld meer dan 300 fossiele paardensoorten ontdekt, maar vooral in Noord-Amerika.
Sommige gevonden paarden hadden één teen, sommigen twee, sommigen drie en sommigen vier. Er
was geen chronologie of orde te bekennen; de fossielen lagen door elkaar en in verschillende gebieden.
Men heeft ze echter zo gerangschikt dat het lijkt alsof er evolutie heeft plaatsgevonden!

Deze evolutionaire ontwikkeling is pure fake. Het is misleiding.
Maar dat verzwijgen de schoolboeken.
Dit wordt nog eens onderstreept door het feit dat men in noordoostelijk Oregon de drietenige Neohipparion en de eentenige Pliohippus in dezelfde aardlaag gevonden heeft! Niks evolutie dus, ze leefden –
zelfs uitgaande van evolutionaire tijdsindeling – tegelijkertijd! National Geographic Magazine (Januari
1981, p. 74) liet deze fossielen van een eentenig paard en een drietenig paard zien, en gaf daarbij de
volgende verklaring: “Complete skeletten van het Pliohippus-paard verifiëren de overgang van de primitieve drietenige soort tot de eentenige soort tien miljoen jaar geleden.” Dit is gigantische misleiding,
want deze twee fossielen zijn gevonden op dezelfde plaats, en ze zijn geveld door dezelfde vulkanische
eruptie. In werkelijkheid zouden deze ‘wetenschappers' moeten toegeven dat deze vondst aantoont dat
deze paarden tegelijkertijd leefden en dus onmogelijk uit elkaar voort kunnen komen. De evolutie van
paarden is door de vondst juist volkomen ontkracht . Maar de lezers kunnen niet anders dan aannemen
wat de geleerden hun voorschotelen.
Wat de boeken en bladen eveneens verzwijgen, is dat zelfs vooraanstaande evolutionisten de paardenhoax erkennen en deze evolutie van paarden verwerpen. De beroemde professor Simpson schreef jaren
geleden al: "De bekendste ontwikkeling in de paardenreeks, de 'geleidelijke reductie van de
zijtenen', is pure fictie."
DE FEITEN: De wild gepropageerde evolutie van paardenhoeven is een voorbeeld van suggestieve (zelfs misleidende) rangschikking. In werkelijkheid is er geen enkele lijn in de aardlagen wat betreft paardenhoeven. Integendeel. De gevonden verschillende soorten liggen zonder lijn door elkaar in verschillende aardlagen en gebieden. Drietenige en eentenige paardenhoeven zijn zelfs in dezelfde aardlaag gevonden, wat bewijst dat er nadrukkelijk géén lijn
in zit.
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Een ander voorbeeld van suggestieve rangschikking heeft te maken met de bouw van organismen. Gelijkenis in de bouw van dieren wordt vaak door evolutionisten aangehaald als bewijs voor evolutie. Geneticus prof. Maciej Giertych beschrijft hoe dit geen hout snijdt: “Gelijkenissen worden vaak gebruikt als argumenten voor evolutie. Maar het ontbreken van gelijkenis wordt nooit geaccepteerd als een argument tegen evolutie. De gelijkenis tussen de vorm van mijn hand en die
van een kikker is een argument voor gemeenschappelijke afkomst. Het verschil tussen de
vorm van mijn hand en die van een paard of vleermuis niet. En toch zouden die laatsten sterker verwant zijn aan mij.”
Prof. Giertych laat hiermee zien hoe suggestief en selectief feiten worden opgesomd om het gelijk van
de evolutionist te bewijzen. Want als je het totaalplaatje bekijkt, is evolutie helemaal niet zo aannemelijk. Evolutionisten plaatsen de skeletten van dieren vaak naast elkaar en wijzen op de overeenkomsten
in bouw als bewijs van hun gemeenschappelijke afkomst. Hun weergave is echter even misleidend als
het voorbeeld van de paardenhoeven. Namelijk, zij laten het paard doorgaans compleet buiten deze opsomming. De bouw van een mens heeft meer weg van die van een kikker dan van een paard, terwijl
het paard evenals de mens een zoogdier is en véél dichter bij de mens zou staan in evolutie! Het paard
is een aanwijzing dat er creatie is. Er is namelijk één blauwdruk in de schepping, hoewel er geen evolutionaire lijn tussen de dieren is, noch een evolutionaire lijn in de aardlagen.

DE FEITEN: De weergave van de overeenkomst in bouw tussen verschillende dieren is een
voorbeeld van suggestieve rangschikking. Het paard valt zo ernstig buiten deze reeks dat de
overeenkomsten in bouw eerder wijzen op creatie door één Schepper met een vast systeem,
dan op voorouderschap en evolutie.
Een laatste voorbeeld van suggestieve rangschikking heeft te maken met de evolutie van aap tot mens.
Mensen worden tegenwoordig met het evolutieverhaal warm gehouden met bekende evolutionaire stokpaardjes, zoals: "Van alle mensapen zijn de chimpansees en de bonobo's uit Midden-Afrika het nauwst
aan de mens verwant. Beide soorten hebben ruim 98% van hun erfelijk materiaal met de mens gemeen!" Deze 98% klinkt ontzettend hoog en spreekt tot de verbeelding. Het verschil tussen mens en
chimp zou namelijk slechts 2 procent zijn. Een duidelijk bewijs voor evolutie!
Maar klopt het wel? Nee. De 98% overeenkomst tussen mens en chimp is een resultaat van dataselectie
en suggestieve rangschikking. Er zijn méér verschillende elementen tussen mens en chimp die simpelweg niet meegerekend worden.
Namelijk: de mens heeft op zijn minst 36 unieke eiwitcoderende genen. Deze genen zijn niet aanwezig
in de chimpansee en laten zien dat de mens uniek is. Nu is er recentelijk een nieuw soort gen ontdekt,
namelijk de zogenaamde microRNA-genen. De groep Plasterk heeft hiernaar veel onderzoek gedaan.
Reeds in 2006 kwam Nature Genetics met een genoomanalyse (12 dec 2006) die aantoonde dat bijna
10% van deze 244 nieuwe microRNA-genen niet in de chimpansee voorkomen (en bovendien in geen
enkel ander organisme dan de mens). Hiermee is aangetoond dat het verschil tussen chimp en mens
groter is dan men graag wilde zien, en dat common descent een stuk ongeloofwaardiger is op het niveau van de genetica.
In 2007 bracht Science naar buiten dat wanneer alle mutaties in mens en chimp onderzocht worden, inclusief indelmutaties (en er dus geen data geselecteerd meer worden) het verschil tussen mens en
chimp 6,4% is. Maar nog steeds was dit niet het hele verhaal, want men keek voor deze berekening
nog niet naar de inhoud van de genomen - de specifieke genetische informatie.
Nu heeft men recentelijk ook deze specifieke verschillen onderzocht en meegerekend, en de uitkomst is
een doodsteek voor de common descent hypothese. Hahn en medewerkers deden een studie naar de
genetische informatie in de Rhesusaap, hond, rat, muis, chimpansee en mens (Hahn MW, et al. Accelerated rate of gene gain and loss in primates. Genetics 2008). Uit dit onderzoek blijkt dat de mens niet
36 unieke genen heeft, maar liefst 678! Daar komt nog bij dat de chimpansee 740 genen verloren moet
hebben. Het absolute verschil tussen de genetica van de mens en chimpansee komt daarmee op ongeveer 1400 genen. De conclusie is daarmee:
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de homologe sequenties tussen mens en chimp verschillen 6,4%
de coderende sequenties verschillen 6,4%
de microRNA-genen verschillen 10%
daarbij is het deel van beide genomen dat helemaal geen match heeft niet meegerekend (zo'n 10%).

Naar schatting zal het verschil tussen mens en chimpansee na herziening van de data neerkomen op
zo'n 20% in totaal, hoewel het vermeld moet worden dat de verschillen niet alleen kwantitatief zijn,
maar kwalitatief. De mens heeft een groot aantal totaal unieke, specifiek menselijke genen.
Concluderend kunnen we stellen dat de 2% verschil tussen chimpansee en mens een propagandaverhaaltje is, gebaseerd op dataselectie en manipulatieve weergave van feiten. Ook kunnen we vaststellen
dat in darwinistische lectuur en populaire bladen de waarheid rondom de verschillen tussen mens en
chimp continu (en nog steeds) foutief worden voorgesteld. Mens en chimpansee hebben geen gemeenschappelijke voorouder gehad - zelfs de evolutietheorie kan zoveel unieke informatie in de mens niet
verklaren.
DE FEITEN: Dat wij 98% van onze genen zouden delen met apen, is een onwetenschappelijk
propagandaverhaaltje van darwinisten. Het percentage is tot stand gekomen door dataselectie en foutieve weergave van feiten. Ondertussen weet men dat het percentage vele malen
hoger ligt, naar schatting op zo'n 80%.
Daarbij is het nog goed om te vermelden dat DNA-overeenkomst niets over afkomst of verwantschap zegt. Overeenkomst in de DNA-coderingen kan ook gezien worden als een bewijs van gemeenschappelijk ontwerp of een gevolg van dezelfde codering. De bredere context van het verhaal wordt uitgelegd door de prominente evolutionist Steve Jones: “We delen ook zo'n 50% van ons DNA met
bananen en dat maakt ons geen halve bananen.” Het is een feit dat wij 50% van ons DNA delen
met bananen – toch zal niemand beweren dat wij uit een banaan voortkomen. Er zijn daarnaast onderzoeken die aantonen dat wij 90% van ons DNA delen met muizen, wat ook niet aangeeft dat wij uit
muizen voortkomen. Volgens evolutionisten zou het wijzen op een gemeenschappelijke voorouder,
maar dit verhaal is slechts een hypothese. De grenzen tussen de soorten zijn onoverbrugbaar, en ontkrachten het idee van geleidelijke evolutie.
DE FEITEN: Dat wij een deel van onze genen delen met apen, bewijst niet dat wij uit apen
voortkomen. We delen namelijk ook 50% van onze genen met een banaan. Dit is wederom
een schoolvoorbeeld van suggestieve, misleidende weergave van feiten. De overeenkomsten
in DNA bewijzen niets over voorouderschap. De enorme overbrugbare verschillen tussen de
soorten op dna-niveau ontkrachten juist dat er geleidelijke evolutie plaats heeft kunnen vinden. De overeenkomsten die er zijn pleiten juist voor het feit dat er creatie was en er een basisontwerp in de schepping ligt.
2.7 Conclusie
We kunnen op basis van de genoemde vondsten concluderen dat er nooit overgangsmodellen zijn gevonden en dat evolutie daardoor niets anders is dan een grote onbewezen hypothese. Daar staat tegenover dat we in de aardlagen altijd, zonder uitzondering, vaste grondsoorten vinden die volkomen
ontwikkeld zijn en ook vervolgens niet of nauwelijks veranderen. Tussen de verschillende soorten zijn
enorme kloven die onoverbrugbaar zijn, zelfs in (genetische) theorie. We vinden letterlijk geen enkel
overgangsmodel terwijl er miljoenen zouden moeten zijn! Dit pleit voor creatie (namelijk schepping
van de grondsoorten met mogelijkheid tot variatie) en niet voor evolutie (constante geleidelijke ontwikkeling van simpel tot complex), als is dit vloeken in de darwinistische kerk.
Hoe kan het dat evolutionisten al bijna 150 jaar lang niets dan hiaten aantreffen in de aardlagen? Hoe
kan het dat alle soorten plotseling en volkomen ontwikkeld opduiken en niet veranderen? Als aardlagen
werkelijk de evolutionaire ontwikkeling zouden weergeven die er zou moeten zijn geweest, hoe is het
dan mogelijk dat we niets terugvinden behalve volledig ontwikkelde soorten dieren? Dit komt omdat er
nooit evolutie is geweest.
Werkelijke, objectieve wetenschap zou feit van fictie moeten onderscheiden.
Werkelijke wetenschap zou de theorie moeten aanpassen op de vondsten, niet de vondsten op de theorie!
Als er evolutie zou zijn geweest, dan zouden alle diersoorten naadloos in elkaar doorlopen. De ene soort
zou beginnen waar de andere gestopt is. Grenzen tussen soorten zouden er bijna niet zijn. En het zou al
helemáál onmogelijk zijn dat de grondsoorten in de aardlagen precies gelijk zijn aan die op aarde leven!
In werkelijkheid heeft het fossielenbestand enkel sterker benadrukt dat er onoverkomelijke grenzen zijn
tussen de geschapen grondsoorten. Alle tienduizenden verschillende dier- en ondersoorten op aarde zijn
in te delen in een vaste grondsoort. Van alle duizenden soorten insecten is er zelfs niet één die ook
maar een beetje buiten een grondsoort staat. En dat geldt voor nu op aarde zowel als in de aardlagen.
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De evolutionist Gould zei zelfs dat het feit dat we zowel de levende als de fossiele diersoorten duidelijk
en met dezelfde criteria kunnen classificeren, "...prachtig past in de creationistische principes". (Gould,
Stephen, "A Quahog is a Quahog." Natural History, V. 88, No. 7. 1979, pp. 18-26.) Gould vraagt zich
af: "…hoe zou een indeling van de organische wereld in van elkaar gescheiden entiteiten gerechtvaardigd kunnen worden door een evolutietheorie die onophoudelijke verandering verkondigde als het fundamentele feit van de natuur?"
Gould slaat de spijker op de kop - als er een evolutionaire lijn is en een continue verandering , dan is
het überhaupt niet te verklaren hoe er grondsoorten zijn.

Als er creatie is geweest, dan zouden we in de aardlagen en in de natuur enkel volkomen
ontwikkelde soorten moeten tegenkomen die nauwelijks veranderen. Als er evolutie is geweest, dan zouden we letterlijk MILJOENEN tussenstadia moeten vinden in de aardlagen, en
letterlijk MILJOENEN skeletten van aapmensen in de grond. Welk van de twee theorieën is
nou béter op de vondsten gebaseerd?
Evolutie of creatie. Aan jou de keus. Eén ding is zeker: wetenschap moet zich baseren op dat wat vondsten controleerbaar uitwijzen. Niet op theorie. En toch is dat wat nu gebeurt: men baseert zich op theorie.
In Creating the Missing Link: A Tale About a Whale zegt Duane Gish, Ph.D.: “Al sinds Darwin is het
fossielenbestand een schaamte voor evolutionisten geweest. De voorspellingen aangaande
wat evolutionisten hadden verwacht te vinden in de aardlagen hebben vreselijk gefaald. Niet
alleen hebben zij gefaald de vele tienduizenden onbetwistbare overgangsmodellen te vinden
die de evolutietheorie vraagt, maar zelfs het aantal betwistbare, of op z'n minst aantoonbare
overgangsmodellen die voorgesteld zijn is erg klein. Dit heeft evolutionisten in een zeer
moeilijke situatie geplaatst, wat nog beschamender gemaakt wordt door het feit dat het fossielenbestand opmerkelijk in lijn is met de voorspellingen die gebaseerd zijn op speciale creatie.”
De kenners spreken: er is geen evolutie in de aardlagen. De vondsten in de lagen die voorspeld zijn door evolutionisten zijn nooit gevonden. Daarentegen is het fossielenbestand ‘opmerkelijk in lijn met de voorspellingen gebaseerd op speciale creatie'. Deze informatie heeft
men misschien goed weten te verbergen in de schoolboeken, het is een feit.
2.8 De wetenschappelijke ommekeer: geleerden erkennen de waarheid
Na dit alles gelezen te hebben vraag je je misschien af: hoe reageren evolutionisten nu op al dit tegenbewijs? Wat is hun repliek?
Sommige paleontologen zijn bereid toe te geven dat het er in de 20 e eeuw vanuit evolutionistisch perspectief nog slechter uit is gaan zien dan in Darwin's tijd. Bijvoorbeeld David Raup, een gerespecteerd
evolutionist in Field Museum of Natural History Bulletin, v. 50. nr. 1, 1979, p. 22-29: "We zijn nu 120
jaar sinds Darwin," schrijft Raup, "en de kennis van het fossielenbestand is enorm toegenomen." Waar
velen denken dat met deze kennis ook de bewijzen voor evolutie zijn toegenomen, zegt Raup iets heel
anders: "...we hebben zelfs minder voorbeelden van evolutionaire overgangen dan we hadden
in Darwin's tijd. Hiermee bedoel ik dat bepaalde klassieke voorbeelden van darwinistische
veranderingen in het fossielenbestand, zoals de evolutie van het paard in Noord-Amerika,
verworpen of aangepast moesten worden als gevolg van nieuwe uitgebreidere informatie."
En Kitts zei zelfs: “Ondanks de schitterende belofte dat paleontologie evolutie zichtbaar zou
gaan maken, heeft het een aantal nare moeilijkheden voor evolutionisten gepresenteerd, de
meest beruchte is het bestaan van ‘hiaten' in het fossielenbestand. Evolutie heeft overgangsvormen nodig tussen soorten en paleontologie voorziet daar niet in.”
Meer en meer wetenschappers en belangrijke evolutionisten veranderen hun houding ten opzichte van
het fossielenbestand. Ze geven toe dat er onder de fossielen geen overgangsmodellen te vinden zijn en
dat er nergens sprake is van geleidelijke veranderingen. Steeds vaker erkennen zij dat de vondsten het
gradualisme (geloof in geleidelijke evolutie) en Darwinisme eigenlijk tegenspreken. Een greep uit hun
verklaringen:
“Het is significant dat nagenoeg alle evolutionistische verhalen die ik geleerd heb als student, van Trueman's Ostrea/Gryphea tot Carruther's Raphrentis delanouei, tegenwoordig
zijn ‘ontmaskerd'. Net zo is het zo dat mijn eigen ervaring van meer dat twintig jaar onderzoek naar evolutionaire geslachtslijnen in het Mesozoische Brachiopoda heeft bewezen dat
deze geslachtslijnen evenzeer misleidend zijn.”
Prof. Derek Ager van de Universiteit in Swansea (geen creationist), Wales, Proc. Geol. Assoc. Vol. 87, p.
132 (1976)
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In zijn artikel in Natural History 86:22 (1977) genaamd The Return of Hopeful Monsters, legt Stephen.
J. Gould, de belangrijkste vertegenwoordiger van evolutionisme in de Verenigde Staten, ons het volgde
uit: “Het fossielenbestand met zijn abrupte overgangen, biedt geen ondersteuning voor geleidelijke verandering…” en “Alle paleontologen weten dat het fossielenbestand zeer weinig
bevat in de lijn van tussenvormen; overgangen tussen grote groepen zijn karakteristiek abrupt.”
In een artikel in Paleobiology , Vol. 3 (1977) door prominente evolutionisten S.J. Gould en Niles
Eldredge, doen zij de volgende uitspraak:“Op het hogere niveau van evolutionaire overgang tussen basis morphologische ontwerpen , is gradualisme altijd in problemen geweest, hoewel
het de ‘officiële' stelling blijft van de meeste Westerse evolutionisten. Geleidelijke overgangsvormen tussen de ontwerpen zijn bijna onmogelijk om te construeren, zelfs in experimenten, en er is zeker geen bewijs voor ze in het fossielenbestand (twijfelachtige mozaïeken
zoals de Archaeopteryx tellen niet).”
Woodruff noemde in zijn bespreking van het boek Macroevolution door Steven Stanley het volgende (hij
citeert waarschijnlijk Stanley): “Maar fossiele diersoorten blijven tijdens het grootste deel van
hun geschiedenis onveranderd, en het fossielenbestand faalt erin ook maar één voorbeeld te
herbergen van een significantie overgang.” ( Science 208:716 (1980)
In sommige gevallen pikte zelfs de populaire Amerikaanse pers te tegenbewijzen op. Zo publiceerde
Newsweek een artikel genaamd Is Man a Subtle Accident? (3 nov. 1980), met daarin de volgende stelling: “De missing link tussen mens en aap, wiens afwezigheid religieuze fundamentalisten
heeft ondersteund sinds de dagen van Darwin, is de meest glorieuze binnen de hiërarchie
van spookwezens…. Hoe meer wetenschappers gezocht hebben naar de overgangsmodellen
die tussen soorten staan, hoe meer gefrustreerd zij zijn geworden.”
Sommige evolutionisten zijn tot de conclusie gekomen dat het fossielenbestand zo ernstig tegen de
evolutietheorie spreekt, dat deze niet meer gebruikt kan worden om evolutie te promoten.
Mark Ridley, een Britse evolutionist, vertelde in New Scientist 90:832 (1981) :
"Geen enkele echte evolutionist, of hij nou een gradualist of punctuationist is, gebruikt het
fossielenbestand als bewijs in het voordeel voor de evolutietheorie ten opzichte van speciale
creatie.”
De Franse zoöloog Pierre Grasse deed in zijn boek Evolution of Living Organisms overigens de stellige
uitspraak dat het mechanisme waarmee de evolutie voltrokken is nooit kan worden aangetoond door
huidige wezens, door fantasie of door theorieën, maar enkel door het fossielenbestand. Jammer genoeg
voor al deze evolutionisten vinden we géén bewijzen in het alle onderzoeken naar ‘huidige wezens',
evenmin in alle theorieën, maar ook niet in het fossielenbestand. Grass doet overigens in het genoemde
boek een ferme uitspraak, waar ik het op basis van de genetica volmondig mee eens ben. Volgens
Grass kunnen mutaties en natuurlijke selectie onmogelijk voor dat mechanisme van evolutie gezorgd
hebben!
De genoemde wetenschapper en evolutionist S.J. Gould (en met hem Niles Eldredge) hebben overigens
op basis van het fossielenbestand het neo-Darwinisme verworpen, en dan met name het basisidee van
geleidelijke ontwikkeling. Gould heeft zelfs gezegd dat het neo-Darwinisme als basisprincipe dood is,
hoewel het nog steeds behoort tot de schoolboeken-orthodoxie!
Gould, die zeker geen creationist is, zei dat het feit dat we zowel de levende als de fossiele diersoorten
duidelijk en met dezelfde criteria kunnen classificeren, "...prachtig past in de creationistische principes". (Gould, Stephen, "A Quahog is a Quahog." Natural History, V. 88, No. 7. 1979, pp. 18-26.)
Gould vraagt zich af: "…hoe zou een indeling van de organische wereld in van elkaar gescheiden entiteiten gerechtvaardigd kunnen worden door een evolutietheorie die onophoudelijke
verandering verkondigde als het fundamentele feit van de natuur?" Helaas hangt Gould nog wel
het evolutionisme aan, maar hij gelooft dat de evolutie in sprongen moet zijn gegaan, omdat de schakels in de fossielen ontbreken en er enkel hiaten zijn. Hij blijft dus, helaas, bij de onbewezen aanname
dat alle diersoorten voortkomen uit één micro-organisme.
Niles Eldredge erkende (in Time frames; Hennemann, London 1981): “Het zijn de paleontologen
geweest – mijn eigen soort – die er het meest verantwoordelijk voor zijn geweest dat ideeën
de werkelijkheid zijn gaan overheersen. (…) Wij paleontologen hebben gezegd dat de geschiedenis van het leven [namelijk, in het fossielenbestand] steun verleent aan de interpretatie van geleidelijke ontwikkeling door natuurlijke selectie, terwijl we al die tijd wel wisten
dat het niet waar was.”
En over de stasis in de aardlagen zei hij: “Dit vernietigde de ruggengraat van het voornaamste
argument van de moderne theorie van de evolutie.” (New York Times, 4-11-1980)
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Roger Lewin, wanneer hij een nieuw evolutiemechanisme aangedragen door Wiley en Brooks becommentarieerd, zegt: “Natuurlijke selectie, een centraal kenmerk van het neo-Darwinisme (…)
kan ervoor zorgen dat soorten overleven. (…) Het kan complexiteit wegnemen en informatieverval vertragen dat in de vorming van nieuwe ondersoorten voorkomt. Het kan een stabiliserende werking hebben, maar het resulteert niet in soortvorming. Het is geen scheppende
kracht, zoals velen hebben gesuggereerd.”
Dit is, wat critici en met name creationisten al decennia lang roepen: mutaties en natuurlijke selectie
kunnen het DNA door de war schoppen en aantasten, maar kunnen nooit iets nieuws scheppen!
Het is duidelijk dat er tegenwoordig meer en meer topwetenschappers zijn, waaronder paleontologen en
biologen, die op het punt gekomen zijn dat zij toegeven dat de overgangsvormen ontbreken. Sommigen
verwerpen de evolutietheorie wegens gebrek aan bewijs. Anderen (zoals de genoemde Gould en
Eldredge) zijn helaas naarstig op zoek gegaan naar een ander evolutiemechanisme dat deze hiaten toelaat, om in evolutie te kunnen blijven geloven. ‘Sprongsgewijze evolutie' , bijvoorbeeld. Sommige wetenschappers geloven zelfs dat het leven niet op aarde is ontstaan, maar ergens anders in het universum. Als men evolutie wíl zien, zal men het blijkbaar blijven zien, zelfs als de bewijzen het tegendeel
beweren. Dit laat zien dat evolutionisme een dogmatische religie is; verstokte gelovigen onder hen zullen nooit het tegenbewijs aanvaarden.
Ik sluit dit hoofdstuk af met een laatste citaat van de Amerikaanse wetenschapper Henry M. Morris Ph.
D.:
“De volledige geschiedenis van evolutie , van de evolutie van het leven vanuit niet-leven tot
de evolutie van gewervelden vanuit niet-gewervelden tot de evolutie van de mens vanuit de
aap is een treffend ontbreken van tussenvormen: de schakels missen allemaal in het fossielenbestand, net zoals ze missen in de huidige wereld.”
(Uit: The Scientific Case Against Evolution, ICR, USA.)
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3. EVOLUTIE EN DE NATUURWETTEN
Een korte opsomming van wat we tot nu toe ontdekt hebben: uit de geneticaleer blijkt dat
evolutie onmogelijk en nooit aangetoond is. Uit de biologie van dieren blijkt dat een evolutionaire ontwikkeling onmogelijk en nooit aangetoond is. Uit de paleontologie blijkt precies
hetzelfde. Maar er zijn nog andere wetenschappelijke vlakken die aantonen dat het concept
van evolutie onmogelijk is en zelfs de bewijzen tegen zich heeft. Bovendien gaat evolutie in
tegen basale natuur- en wetenschapswetten. Daar zullen we nu naar gaan kijken.

- De zaak evolutie, p.43 -

3.1 De eerste wet van de thermodynamica
De eerste hoofdwet van de thermodynamica is één van de belangrijkste natuurwetten die ooit is opgesteld. Hij is zo algemeen dat hij door alle wetenschappers wordt omschreven. De wet, ook wel de wet
van behoud van energie genoemd, luidt als volgt: Er kan geen energie geschapen worden of verloren gaan. Met andere woorden: de hoeveelheid energie in het universum is constant en verandert
niet. Energie kan wel omgezet worden in andere energie, maar er komt nooit meer energie bij, noch
gaat er energie verloren.
Toch wordt wereldwijd verkondigd dat ons heelal uit het niets is ontstaan door een ‘big bang'. Deze
oerknal begon met een oerwolk die begon uit te dijen in miljarden jaren tijd tot ons huidige universum.
Voor deze big bang wat er geen tijd, materie of ruimte. Maar wat vaak niet verteld wordt, is dat materie
ook een vorm van energie is en dat energie dus ontstond uit het niets tijdens de big bang. Energie kan
gewoonweg niet ontstaan, ook niet door een big bang. Henry Morris, Ph.D zei hierover: "...er zijn vele
niet-christelijke astronomen die de oerknal verwerpen. De duidelijke moeilijkheden zijn onder andere de contradictie van de twee universele wetten van thermodynamica, maar er zijn
er nog veel meer."
Als sinds het begin van de wetenschap proberen wetenschappers te bewijzen dat het heelal statisch en
eeuwig is, maar ook dat wordt steeds weer weerlegd door andere wetenschappers. Albert Einstein had
eveneens berekend dat het heelal een begin had en niet eeuwig was. Toch kon hij dit niet geloven en
haalde allemaal rare toeren uit en bouwde een fudge factor in zijn formules om toch tot een statisch
heelal te komen. Later noemde hij dit een van zijn grootste fouten. Het heelal is niet eeuwig, maar
heeft een begin. Het moment dat alles ontstond uit het niets, kan alleen gebeurd zijn doordat een hogere macht het universum creëerde; een macht die boven alle energie, tijd en materie staat! Want energie kan niet uit zichzelf ontstaan.
Evolutie moet deze wet strikt genomen negeren om de theorie te kunnen blijven handhaven.
FEIT: De eerste wet van de thermodynamica zegt dat er nooit energie bijkomt of verloren
gaat in het universum; de hoeveelheid energie blijft constant. Toch zegt de evolutionistische
wetenschap dat alle tijd, materie (energie) en ruimte zijn ontstaan tijdens de big-bang en
sindsdien is blijven uitdijen. Dit is onmogelijk als de energie altijd constant zou zijn geweest.
Energie kan niet uit zichzelf ontstaan.
3.2 De tweede wet van de thermodynamica
De tweede hoofdwet van de thermodynamica luidt: Bij de afwezigheid van een organiserende
kracht, zijn systemen of processen onvermijdelijk geneigd over te gaan van orde tot chaos.
Laat dit eerst goed tot je doordringen voor je verder leest: ieder systeem of proces dat NIET BESTUURD
wordt en niet GEORGANISEERD WORDT, maar aan zichzelf wordt overgelaten, heeft de neiging tot
WANORDE en CHAOS te vervallen! Deze wet wordt ook wel de wet van entropie genoemd. Alle elementen in een ruimte proberen zich altijd door de hele ruimte te verspreiden (bijvoorbeeld gas) en dat
proces is niet omkeerbaar. Elementen gaan nooit netjes bij elkaar liggen en zullen zichzelf niet rangschikken. Alles in het universum vervalt tot chaos en wanorde. Dat is de reden dat systemen en apparaten vroeg of laat aan vervanging toe zijn. En dat geldt ook voor het apparaat van ons lichaam! De cellen in ons lichaam zijn constant aan het vervallen. Daarom moeten ze constant ververst en vervangen
worden. Dit is de reden dat wij voedsel moeten eten; die leveren energie op die de vernieuwing van cellen in ons lichaam aanstuurt. Entropie is werkzaam in alles op aarde. In feite zijn alle organismen constant aan het vervallen; door energie toe te voegen worden herstelwerkzaamheden volbracht. Wordt
het ‘systeem' aan zichzelf overgelaten, dan vervalt het. Onderhoudt je je lichaam niet, dan valt het lichaam vroeg of laat uiteen!
Deze wet van entropie maakt duidelijk dat als een systeem aan zichzelf wordt overgelaten, en het
niet door een organiserende kracht wordt ' bestuurd', het nooit ofte nimmer intelligente
structuren zal gaan vormen. Het zal altijd uiteenvallen tot entropie. Toch moet je als evolutionist geloven dat het leven, het eerste levende organisme, de eerste levende cel en zelfs alle onbegrijpelijk
complexe organismen ontstaan zijn uit toeval. We hadden een levenloze oersoep, en door het miljarden
jaren aan het lot over te laten ontstonden vanzelf perfect uitgedachte systemen!
FEIT: De tweede wet van de thermodynamica zegt dat alle systemen waarbij een organiserende kracht afwezig is onvermijdelijk tot chaos zullen neigen – nooit zullen systemen vanzelf ontstaan, zichzelf verbeteren of zichzelf ordenen. Ondanks dat dit een van de meest basale natuurwetten is, beweert evolutionisme het tegenovergestelde. Er was namelijk een levenloze oersoep, en door het miljarden jaren aan het lot over te laten ontstonden vanzelf de
miljoenen perfect uitgedachte systemen en levende organismen die we vandaag de dag zien!
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Alle levende organismen zijn opgebouwd uit eiwitmoleculen die weer bestaan uit aminozuren, die volgens een perfecte structuur verbonden zijn. Nooit, maar dan ook nooit, zal de natuur zo'n structuur
vanzelf laten ontstaan. Dat zondigt op alle mogelijke manieren tegen één van de belangrijkste natuurwetten, namelijk de tweede hoofdwet van de thermodynamica. Bioloog drs. Ben Hobrink schreef hierover: “Moleculen zullen nooit vanzelf bij elkaar gaan zitten (en blijven) om een groot eiwitmolecuul te vormen. Eiwitmoleculen zullen nooit vanzelf bij elkaar gaan zitten (en blijven)
om een levende cel te vormen. Alles in het heelal werkt precies de andere kant op. Er is niets
ter wereld dat aan deze ijzeren wet ontsnapt.” (Bioloog drs. Ben Hobrink, Moderne wetenschap in
de bijbel, p.212.)
Er is maar één mogelijkheid waarop er wél structuur ontstaan kan in plaats van chaos, en dat is door de
activiteit van levende organismen. Zonder leven kan er nooit een ingewikkelde en hoge orde ontstaan
of worden gehandhaafd. Zonder mensenhanden zal er geen mooi gebouw ontstaan uit hout en steen,
hoe lang je ook wacht. En zelfs zulke gebouwen zullen weer uiteenvallen. LEVEN is essentieel voor het
ontstaan van systemen. Hoe kan dan ooit de ingewikkelde orde van het leven zijn ontstaan als alleen
leven die orde kan scheppen? Er is maar één mogelijkheid, en dat is: een hogere macht moet dit leven
hebben geschapen en de energie hebben geschapen.
FEIT: Er is maar één mogelijkheid waarop er wél structuur kan ontstaan, namelijk door activiteit van levende organismen. De mens is bijvoorbeeld in staat structuren te scheppen. Enkel wanneer een systeem georganiseerd en bestuurd wordt, wordt de entropie en chaos tegengegaan. Daarom is de enige wetenschappelijke mogelijkheid waarop de complexe structuren op aarde ontstaan kunnen zijn: door activiteit van een levende macht. Dit is een logisch
voortvloeisel van de wetten van thermodynamica.
Meer dan 80 jaar geleden beschreef Arthur Eddington de tweede wet van de thermodynamica als volgt:
“De wet die stelt dat de entropie toeneemt – de tweede wet van de thermodynamica – staat
volgens mij op eenzame hoogte tussen de wetten van de natuurwetenschappen. Als iemand
je erop wijst dat jouw theorietje over het universum in staat is met de berekeningen van
Maxwell, dan kun je Maxwells berekeningen terzijde leggen. Als je theorie in strijd is met
wat je waarneemt, dan kun je eventueel nog volhouden dat dergelijke experimenten soms de
waarneming vertroebelen. Maar als blijkt dat je theorie in strijd is met de tweede wet van de
thermodynamica, kan ik je geen hoop meer geven; er blijft alleen een smadelijke aftocht
voor je theorie over.” (geciteerd in The cosmic blueprint van Paul Davies.)
Helaas zondigt evolutionisme gigantisch tegen deze hoofdwet!
In Evolution, Thermodynamics, and Entropy onderstreept Henry Morris, Ph.D. dit, als hij zegt: “Niet alleen is er geen bewijs dat evolutie ooit plaats heeft gevonden, er is zelfs sterk bewijs dat
evolutie nooit heeft kunnen plaatsvinden. De wet van toenemende entropie [de tweede wet
van de thermodynamica] is een ondoordringbare barrière dat geen enkel voorgedragen evolutiemechanisme ooit heeft kunnen overwinnen. Evolutie en entropie zijn tegenovergesteld
aan elkaar en spreken elkaar tegen. Als het entropieprincipe werkelijk een universele wet is,
dan moet evolutie onmogelijk zijn.”
Isaac Asimov, een zeer populaire biochemicus, zei over de entropiewet: “Een andere manier om de
Tweede Wet uit te leggen is: het universum is constant ongeordender aan het worden!” (Uit:
In the Game of Energy and Thermodynamics You Can't Break Even," Smithsonian Institute Journal,
June, 1970, p. 6.)
De wet van entropie maakt één ding onomstotelijk duidelijk: er is een universeel proces van geleidelijke
verandering, maar dit proces is niet een opgaande lijn, maar een neerwaartse! En dit is totaal in lijn
met de creationistische theorie, die uitgaat van een perfecte schepping die constant aan het vervallen
is. En het is volkomen in lijn met het feit dat alle variatie die plaatsvind onder organismen, bestaat uit
genetisch verval (door mutaties), niet uit evolutie!
3.3 Chlorofyl en het ‘open systeem'
Evolutionisten moeten de ijzeren tweede thermodynamicawet negeren om hun theorie te kunnen blijven
geloven. Dat kan niet anders. Geloven dat de intens ingewikkelde systemen op aarde het product zijn
van louter ongestuurd toeval is totaal niet te verenigen met het feit dat systemen de neiging hebben te
vervallen tot wanorde. Maar zoals altijd heeft men methodes gevonden de theorie te kunnen behouden,
ondanks de tegenbewijzen. Zo zeggen evolutionisten dat de tweede hoofdwet van de thermodynamica
alleen van toepassing is op ‘gesloten systemen' . De aarde, zo zeggen zij, wordt niet aan zichzelf overgelaten, maar krijgt steeds energie toegevoegd van de zon. Dit is een interessant argument wat wetenschappers in staat stelt gewoon te blijven geloven in evolutie, maar het is echter niet steekhoudend. Eigenlijk snijden geleerden die dit als argument aanhalen zichzelf in de vingers. Want het brengt ons bij
een dilemma dat nog vele malen groter is, namelijk het chlorofyldilemma.
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Namelijk: energie is pas van nut als het systeem waarop het gericht is zó is geconstrueerd dat het de
energie kan omzetten in toegepaste energie . Zonnestralen leven op zichzelf geen bruikbare energie.
Het is totaal onbelangrijk of er genoeg energie aanwezig is om een proces te laten verlopen; het gaat
erom of er bruikbare en toegepaste energie is. Want als je een bom laat ontploffen in een hoop planken, spijkers, glas, verf en stenen, dan wordt er genoeg energie toegevoegd, maar dat betekent niet
dat er een mooi gebouw ontstaat. De energie is onbruikbaar! Wanneer energie ongecontroleerd en onbruikbaar is, is het zelfs schadelijk. Om een gebouw te maken heb je bruikbare en toegepaste energie
nodig die via ingewikkelde systemen verlopen: je hebt een ontwerp nodig, spierkracht en intelligentie,
machines, draden, schakelaars om de elektrische energie op te juiste wijze en in juiste hoeveelheid te
kunnen benutten.
Net zo is de energie uit zonnestralen onbruikbaar en zelfs schadelijk, tenzij je die kunt opslaan en gebruiken op de juiste plaats en tijd en in de juiste hoeveelheid. En er is maar één mechanisme in de natuur dat zonnestralen kan opvangen, opslaan en bruikbaar maken, en dat is chlorofyl. Het komt voor in
groene planten en een aantal bacteriën. Chlorofyl kan het onbruikbare zonlicht omzetten in bruikbare
vormen van energie; dit proces noemen we fotosynthese. Planten en bomen kunnen dus energie omzetten doordat zij in hun cellen chlorofylkorrels ingebouwd hebben. Met andere woorden: als er op aarde geen chlorofyl was, zou al het zonlicht onbruikbaar en zelfs schadelijk zijn en zou er geen leven op
aarde mogelijk zijn. Want werkelijk AL HET LEVEN OP AARDE is afhankelijk van het chlorofyl in planten
(ook ons leven als mens). En chlorofyl is niet iets simpels; het is een vreselijk ingewikkelde stof die
werkt via een ontzettend ingewikkeld en goed ontworpen mechanisme, ingebouwd in de plant. Michael
Behe noemde het een ‘ onherleidbaar complex systeem' – zo ingewikkeld dat niet één onderdeel gemist
kan worden. En misschien wel het belangrijkste kenmerk van onze natuur, is dat ze bestaat uit miljarden van dit soort buitengewoon complexe systemen, die allen met een verbazingwekkende perfectie
functioneren en van elkaar afhankelijk zijn!
Zelfs als je gelooft in een oersoep waaruit het eerste leven is ontstaan, besef je dan goed dat
er destijds nog géén chlorofyl was. Chlorofyl zit namelijk in planten en bomen die véél later ontstaan zouden zijn. En chlorofyl is het enige systeem op aarde wat zonne-energie kan omzetten in bruikbare energie voor het leven op aarde. Dus al zou er leven op aarde zijn ontstaan in de oersoep, dan zou
het onmiddellijk uitsterven omdat er niet tegelijkertijd het complexe chlorofyl was ontstaan! Dit is een
duidelijk bewijs dat het leven op aarde niet uit zichzelf ontstaan kan zijn. Het is daarentegen een enorme aanwijzing dat ons leven op aarde is ontworpen, inclusief chlorofyl dat ons leven mogelijk maakt.
FEIT: Dat evolutionisme tegen de tweede wet van de thermodynamica zondigt, krijgt meestal
van evolutionistische zijde een tegenwerping. De wet zou niet gelden voor ‘ons' aardsysteem, omdat het een open systeem is dat energie krijgt van de zon. Echter, dit legt totaal
geen gewicht in de schaal. Energie is pas van nut als het bruikbare, toegepaste energie is die
wordt gebruikt door een systeem dat de energie kan omzetten. In andere gevallen in het
schadelijk. En er is maar één systeem op aarde dat zonne-energie kan omzetten in bruikbare
energie en daardoor het leven op aarde mogelijk maakt, namelijk chlorofyl in planten en bomen. Zonder chlorofyl is zonlicht enkel schadelijke energie!
Zelfs als we aannemen dat er ooit een oersoep was, dan weten we nog zeker dat er destijds
nog géén chlorofyl was. Chlorofyl zit namelijk alleen in planten en bomen die véél later ontstaan zouden zijn. Dus al zou er leven op aarde zijn ontstaan in de oersoep, dan zou het onmiddellijk uitsterven omdat er niet tegelijkertijd het complexe chlorofyl was ontstaan!
Stel je nu eens voor dat een wetenschapper zou beweren dat een autofabriek uit het niets ontstaan is.
Ooit was er steen, hout, metaal en langzaam maar zeker ging dat bij elkaar liggen en logische structuren vormen. Je kreeg mooie planken, sterke spijkers en die vormden samen muren. Langzaam maar
zeker ontstonden machines, systemen en apparaten die onderling steeds perfecter gingen samenwerken. En dat alles vanzelf, zonder sturing.
Klinkklare onzin natuurlijk. Maar wanneer je de desbetreffende wetenschapper ermee confronteert dat
dit tegen belangrijke natuurwetten ingaat, zegt hij: “We hebben het hier niet over een gesloten systeem! De zon levert energie die aan de bouw heeft meegeholpen.” Iedereen weet hoe onzinnig dit is!
”Maar al die ruwe grondstoffen kunnen toch niet zomaar toevallig zonder sturing een structuur gaan
vormen en bij elkaar gaan liggen?” De wetenschapper zou antwoorden: “Jawel, uit onderzoek is gebleken dat door aardbevingen en andere invloeden beweging kan ontstaan bij de grondstoffen, die dus
toevalsgewijs met elkaar in contact komen…” Dit is de grootste onzin ooit. En dit is exact wat evolutionisten beweren. In werkelijkheid hebben we het zelfs over systemen die ingewikkelder zijn dan een autofabriek. Allemaal zouden ze ontstaan zijn zonder sturing, zonder leven en bovendien: zonder intelligentie. Laten we daar nu eens wat dieper op ingaan.
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3.4 De intelligentie- en informatiewet
Op dit moment leven er op aarde tienduizenden ingenieurs. Slechts sommigen van hen slagen erin in de
loop van hun leven met veel denkwerk een innovatief systeem te bedenken dat echt origineel is en de
technologie vooruit brengt. Vaak vinden ze dat niet in hun eentje uit, maar met een heel team ingenieurs. Bovendien, voor iedere uitvinding die op aarde wordt gedaan zijn de uitvindingen van hun voorgangers van belang. Zo kon een televisie niet gebouwd worden als er niet al eerder elektriciteit, lampen
en fotografie uitgevonden waren.
Het is blijkbaar niet gemakkelijk een efficiënt en goed bruikbaar systeem te creëren. Er komt gigantisch
veel denkwerk, zoekwerk en analyse bij kijken. Om een ingewikkelde machine of fabriek te ontwikkelen
moeten er intelligente personen zijn die het bedenken en testen. Zij moeten er in latere stadia fouten
eruit filteren, want het minste onderdeeltje wat niet werkt kan fataal zijn voor het totale proces. En die
intelligente personen hebben bovendien kennis nodig.
Dit is een belangrijke natuurwet die je echter niet vaak meer hoort: Intelligentie en kennis zijn
twee basisvereisten voor het ontstaan van een systeem. Intelligente systemen ontstaan
nooit uit zichzelf zonder intelligentie. Kort gezegd betekent dit dat intelligente informatie nooit ontstaat uit non-informatie, noch intelligentie vanuit non-intelligentie. Deze wet gaat hand in hand met de
tweede wet van de thermodynamica, die zegt dat alles in ons universum vervallen wil tot chaos. Enkel
een intelligente macht kan dit proces doorbreken en dingen construeren en creëren!
Je zult wel begrijpen waarom je deze regel niet vaak hoort. Het is namelijk onverenigbaar met de evolutietheorie, die zegt dat alle informatie intelligentie op aarde is ontstaan uit toevalsprocessen. Het is
echter vreemd dat op alle andere vlakken van de wetenschap (buiten evolutionisme) deze
wet wel strikt gehandhaafd wordt. Bijvoorbeeld: stel dat ruimtestations via satellieten golven ontvangen uit de ruimte, die omgezet de volgende getallen weer blijken te geven: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,
19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, enz. In dat geval zouden onderzoekers onmiddellijk aannemen dat een intelligente macht de golven de ruimte in stuurt. Het is namelijk een opsomming van
priemgetallen , waarvoor wiskundige kennis nodig is. Wiskunde is een ‘universele taal' Een nietintelligente macht is niet instaat zoiets te coderen.
Maar laten we het nu eens hebben over de allersimpelste levensvorm op aarde: een eencellige. Zo'n
eencellig organisme is opgebouwd uit een aantal onherleidbaar complexe systemen. Darwin kon dit nog
niet weten. Wij weten het nu wel. In een eencellige ligt meer informatie opgeslagen dan in duizend encyclopedieën. Zo'n simpel organisme is zelfs nog opgebouwd uit enorm ingewikkelde, wiskundig perfecte systemen. En toch zeggen evolutionisten dat dit ‘eerste levende organisme', wat een
gigantisch complex apparaat is (en duizenden keren ingewikkelder dan het rijtje priemgetallen), is ontstaan vanuit… het niets!
Zomaar. Zonder intelligentie. Door toeval!
Jonathan Sarfati sloeg de spijker op de kop in een artikel in Creation Magazine:
“Het is tragisch dat miljoenen dollars verspild worden aan het zoeken van complexe signalen
uit de ruimte die zouden bewijzen dat er een buitenaardse intelligentie is, terwijl zulke mensen weigeren aan te nemen dat de complexe signalen in ons DNA en eiwit wijzen naar een
Intelligentie die ons gemaakt heeft.”
(Uit: Life on Mars? Separating fact from fiction – Jonathan Sarfati)

Als men een reeks priemgetallen uit de ruimte zou ontvangen, zouden wetenschappers ervan uitgaan
dat er een intelligent wezen achter moet zitten. Echter, de gedachte dat achter het leven op aarde, dat
een veel grotere en complexere wiskundige perfectie kent, eveneens een intelligent wezen zit is volgens
dezelfde wetenschappers ‘onwetenschappelijk'.
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De enorme complexiteit van eencelligen wordt op scholen min of meer verzwegen, omdat dit het geloof
in evolutie zo moeilijk maakt. Het zijn de wetenschappers die bepalen welke feiten jou wel of niet bereiken. In schoolboeken en wetenschappelijke lectuur wordt daarom praktisch niet gesproken over de
complexiteit van eencelligen. Toch is het een vaststaand feit. De wereldberoemde biochemicus Ernst
Chain zei hierover: 'Ik heb al jarenlang gezegd dat speculaties over de oorsprong van het leven
geen nuttig doel dienen, om dat zelfs de eenvoudigste levensvorm veel te complex is om begrepen te worden in termen van de buitengewoon primitieve chemie die natuurwetenschappers hebben gebruikt in hun pogingen het onverklaarbare te verklaren dat miljarden geleden
heeft plaatsgevonden. God is niet weg te verklaren door zulke naïeve gedachten.' (Ernst
Chain, geciteerd door R.W. Clark in The life of Ernst Chain, Penicillin and beyond, p. 148.)
En dr. Morris zei hierover: ‘Zelfs het kleinste eencellige organisme, de soort waarvan evolutionisten beweren dat die overeenkomt met de organismen die spontaan evolueerden uit nietlevende chemicaliën, is zo complex dat wij er niet in slagen het te begrijpen, laat staan na te
maken. (…) Zelfs de eenvoudigste cel is complexer dan een supercomputer. ' (Dr. John D. Morris, Ph.D. Geological Engineering, in In six days, why 50 scientists choose to believe in creation, p. 288)
Bij priemgetallen uit de ruimte zou men er vanuit gaan dat een intelligente macht ze gecodeerd moet hebben .
Bij véél ingewikkeldere eencellige organismen gelooft men alles behalve dat er een intelligente macht achter hun codering moet hebben gezeten…!
De informatie- en intelligentiewet is zo basaal en logisch, dat niemand hem zou weerspreken wanneer
we het over dagelijkse dingen hebben. We weten dat alles wat we op aarde tegenkomen aan gebouwen,
schilderijen, kunst, toestellen en apparaten is ontstaan door intelligentie. Maar wanneer we het hebben
over de veel ingewikkeldere systemen van het leven, dan is het opeens onwetenschappelijk om te stellen dat er intelligentie aan te pas moet zijn gekomen.
FEIT: De informatie- en intelligentiewet is zo basaal en logisch, dat niemand hem zou weerspreken wanneer we het over dagelijkse dingen hebben. Alle wetenschappelijke vlakken beamen deze gedachtegang. Evolutie is de enige tak van de wetenschap waar hij volkomen genegeerd wordt. En dat moet ook, want de theorie is gefundeerd op een basis die haaks staat
op deze wet.
Wat de informatie- en intelligentiewet nog eens onderstreept, is het feit dat de hele schepping gecodeerd is volgens een (wiskundige) blauwdruk. De structuur van het leven heeft absoluut geen kenmerken die erop wijzen dat ze uit toeval is ontstaan. Bijvoorbeeld: alle levende organismen zijn ontworpen
in de verhoudingen van de ‘gulden snede'. Bijna altijd is de lengte ten opzichte van de breedte van bladeren ontworpen naar de gulden snede. Maar ook de mens is volledig opgebouwd uit gulden snedeverhoudingen. De getallenreeks die voortkomt uit de gulden snede (de zogenaamde Fibonacci-reeks,
genoemd naar de ontdekker ervan) is ook overal terug te vinden in de schepping; van blaadjes aan de
bomen tot aan de curven van een slakkenhuis.

Afbeelding: Veel mensen geloven wel in evolutie omdat een chimpansee nog wel met enige fantasie
naar een mens gekoppeld kan worden. Maar over de onlogica van het hele plaatje wordt zelden nagedacht. Want eigenlijk zegt evolutie: je hebt een levenloze oersoep van gassen, en als je maar lang genoeg wacht is er bovenstaande ontstaan - een mens met een lichaam waar onbegrijpelijk ingewikkelde
processen in perfectie worden uitgevoerd. Een mens die vreugde voelt, liefde ervaart, een zelfbewustzijn heeft. Een mens die ziet, hoort, ruikt, voelt, denkt en leeft. En dat alles zonder ontwerp of doel.
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3.5 Experiment van Stanley Miller
Er is geen enkele mogelijkheid bekend hoe leven zou kunnen zijn ontstaan vanuit niet-leven. Helaas is
het zo dat twee generaties studenten via schoolboeken is onderwezen dat Stanley Miller's beroemde
experiment met een mengsel van gassen de oorsprong van leven heeft bewezen. Dat is echter niet
waar. Dat is wat de media ervan maakte en wat de geleerden overal op aarde overnamen.
In het biologieboek dat ik op de middelbare school te bestuderen kreeg, stond dat Miller een oersoep
had nagebootst en via chemische reacties leven had gecreëerd. Nu wat er werkelijk gebeurd was: Miller
maakte een mix van methaan, ammonia, hydrogeen en watergas en gaf het geheel een elektrische
schok. Aan het eind van het experiment zaten er tussen de ontstane stoffen een paar aminozuren .
Omdat aminozuren de schakeltjes zijn in lange ketens van proteïnen, en proteïnen op hun beurt belangrijk zijn voor ons lichaam, brachten kranten groots in het nieuws dat er wetenschappelijk bewijs was
dat leven is ontstaan door chemische reacties!
In werkelijkheid bewees Miller helemaal niets over het ontstaan van het leven, en hebben wetenschappers dat ook later toegegeven. Bijkomend probleem was dat Miller voor zijn experiment talloze ingewikkelde processen moest tegenhouden die in de vrije natuur wel hun vrije loop zouden hebben gehad. Hij
liep namelijk tegen het dilemma op dat veel voorkomende kruisreacties van de ontstane biochemische
stoffen tot vernietiging van de ontstane aminozuren zouden leiden. Bijvoorbeeld: Miller moest zuurstof
weren uit de test, omdat zuurstof anders de aminozuren onmiddellijk vernietigd had. En dat terwijl uit
geologisch onderzoek gebleken is dat zuurstof altijd aanwezig is geweest op aarde. Miller moest kunstmatig vele vervuilende stoffen en onzuiverheden verwijderen om de stoffen te doen ontstaan die in levende organismen aanwezig zijn. Met andere woorden: als Miller de natuur zijn loop had gelaten waren
de aminozuren onmiddellijk vernietigd.
Concluderend kunnen we zeggen dat: a) Miller geen leven creëerde, maar slechts enkele morsdode
aminozuren die ook in organismen voorkomen; b) Miller's experiment niets bewees over het ontstaan
van leven; c) Millers experiment juist liet zien dat het proces van leven een nauwkeurig geprogrammeerd samenspel nodig heeft van duizenden stoffen, reacties en systemen – een samenspel dat onmogelijk door toeval voltrokken kan worden.
3.6 Kansberekening verklaart dat evolutie onmogelijk is
Laten we nog even terugblikken op hoe het allemaal begon. Samengevat is volgens de evolutietheorie
het leven een paar miljard jaar geleden ontstaan in een levenloze chaos, genaamd de oerzee of oersoep. Door toeval botsten de juiste moleculen bij elkaar en ontstonden steeds langere en meer ingewikkelde moleculen. Dit ging door totdat er een molecuul was die zichzelf kon voortplanten en een levend
wezen vormde. Je moet je goed beseffen dat het evolutionisme ervanuit gaat dat hoe langer iets bestaat, hoe groter de kans is dat het zich vanzelf ontwikkelt tot een hoger niveau! Dit gaat echter volkomen in tegen de hoofdwetten van de thermodynamica. En hoe meer we gaan begrijpen van de
chemische processen in levende cellen, hoe meer we erachter komen dat leven niet uit toeval kan ontstaan. Leven is een ongekend ingewikkeld systeem waar een hogere intelligente aan te pas moet zijn
gekomen. Enkel de voorgeprogrammeerde organisatie zorgt ervoor dat alle eiwitten in een cel met elkaar samenwerken. Valt één stofje of eiwit uit, dan werkt het niet.
In Darwins tijd kon men in evolutie geloven. Men wist nog niets van de binnenkant van levende cellen.
Ernst Haeckel, een vooraanstaande evolutionist, claimde destijds dat een cel een 'eenvoudig klompje
van een eiwithoudende combinatie koolstof' was. Tegenwoordig weten we wel beter. De levende cel is
onherleidbaar ingewikkeld ontworpen.
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Afbeelding: Alleen al een simpele zweephaar van een eencellige is zo onbegrijpelijk complex en uniek
ontworpen, dat er nooit een geleerde is geweest die ook maar heeft geprobeerd te beschrijven hoe hij
zou kunnen zijn geëvolueerd. Volgens neodarwinisten was zo'n eencellige in een levenloze oersoep bij
toeval ‘ontstaan'.
Omdat we tegenwoordig grotendeels weten hoe complex een levende cel in elkaar zit, kunnen we via
een andere wetenschappelijke tak, namelijk wiskundige kansberekening, berekenen hoe groot de kans
is dat zo'n levende cel is ontstaan uit het niets. We kunnen simpel gezegd de basis van de evolutietheorie berekenen op waarheidskans. Voor deze berekening doen we een enorme concessie, want we sluiten
twee gigantische evolutiedilemma's uit. We gaan namelijk even uit van de volgende onmogelijke situatie:
a. een molecuul dat eenmaal in de oerzee is gevormd, gaat nooit meer stuk.
b. alle nodige grondstoffen voor de bouw bevinden zich binnen handbereik van het molecuul.
(Let erop dat deze twee aannames zondigen tegen de wetten van de thermodynamica!)
Wel, eiwitmoleculen zijn opgebouwd uit maximaal 20 verschillende aminozuren. De eiwitmoleculen
hebben een codering die is opgebouwd uit (honderden van) deze 20 aminozuren, vergelijkbaar met zoals deze tekst gecodeerd wordt door middel van de 26 letters van ons alfabet. Al deze aminozuren werken feilloos en geordend samen. Stel dat een eenvoudig eiwitmolecuul van 100 aminozuren vanzelf ontstaat, dan is de kans dat zo'n molecuul volgens een bepaald patroon ontstaat dus een kans van 1 op
20100 oftewel 1 op 20-tot-de-honderste-macht (ongeveer hetzelfde als 1 op 10130).
Met andere woorden: die kans is 1 : 10 000 000 000 000 000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 (130 nullen!!).
De kans dat een simpel eiwit met honderd aminozuren vanzelf ontstaat (en dat is wat evolutionisme
beweert), is dus 1 staat tot een getal met 130 nullen. Dit soort getallen zijn zo ontzettend kosmisch
groot dat wij ze niet kunnen begrijpen. Maar een vergelijking kan misschien een beetje een idee geven
hoe ontzettend groot dit getal is. Het hele universum, dus inclusief alle melkwegstelsels, sterren en planeten bij elkaar, is opgebouwd uit atomen. Alle atomen bij elkaar bevatten ongeveer 10 80 elektronen.
Volgens evolutionisten is het heelal maximaal 30 miljard jaar oud, en dat is 10 18 seconden. Als nu alle
elektronen in het hele universum 30 miljard jaar lang iedere seconde een miljard keer reageren, dan
zouden er in al die 30 miljard jaar in totaal 1080 x 1018 x 109 = 10107 reacties zijn geweest. Het aantal
reacties is dan nog steeds kleiner dan het megagrote getal wat we zojuist behandeld hebben. Het uit
toeval ontstaan van een simpel eiwit is onmogelijk. De kans is 1 : 1 met dertig nullen, een onbegrijpelijk kleine kans.
Deze berekening is moeilijk te begrijpen, maar het laat zien dat het volkomen onmogelijk is dat zelfs
maar één klein ‘levend molecuul' door toeval zou ontstaan. En dan moet je je beseffen dat zelfs het
eenvoudigste levende wezentje dat we kennen, een micrococcus, nog uit 200.000 zeer ingewikkelde moleculen bestaat! Alleen al een ‘eenvoudige' zweephaar van een bacterie is opgebouwd
uit 200 verschillende soorten eiwitten die allemaal feilloos samenwerken. Een zweephaar is zo onbegrijpelijk complex en uniek ontworpen, dat er nooit een geleerde is geweest die ook maar heeft geprobeerd
te beschrijven hoe hij zou kunnen zijn geëvolueerd! En één cel uit de lever van de mens bevat zelfs 53
miljard ingewikkelde eiwitmoleculen. Een mens bestaat in totaal uit meer dan 50.000.000.000.000 cellen die eindeloos veel variaties vertonen in functie en bouw.
Dit kan ONMOGELIJK vanzelf zijn ontstaan.
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Sterker nog, iedereen die dit werkelijk beweert en gelooft, is niet goed snik.
De reden dat evolutionisten dit geloven, is omdat ze het moeten geloven om hun theorie te kunnen blijven leren, en vanwege hun filosofische voorkeur. Maar op basis van wetenschappelijke analyse, moet
iedereen eerlijk toegeven dat het ontstaan van leven zo onbeschrijfelijk en onbegrijpelijk complex is dat
het nooit door toevallige reacties kan zijn ontstaan.
Ik zou evolutionisten dan ook willen oproepen hier eens een verklaring voor te geven in plaats van eindeloos met botjes en tanden van uitgestorven apen te proberen aan te tonen dat er evolutie is geweest.
Geef eerst een verklaring voor de wortel onder je theorie, voor je hem gaat ‘bewijzen'!
FEIT: Kansberekening toont aan dat alleen een eiwitmolecuul al onmogelijk uit zichzelf kan
ontstaan. De kans dat dit gebeurt is namelijk 1:10 130 , een duizelingwekkend kleine kans.
En dan hebben we, om de uitkomst niet nog veel groter te laten zijn, voor deze berekening
zelfs twee onmogelijke aannames gedaan die tegen de thermodynamicawetten zondigen!
En… het eenvoudigste levende wezentje dat we kennen, een micrococcus, bestaat niet uit
één, maar uit 200.000 van dit soort zeer ingewikkelde moleculen.
Maar we zijn er nog niet. Zelfs al zouden er in een cel door toeval duizenden ingewikkelde eiwitmoleculen aanwezig zijn en genoeg genetisch materiaal, dan nog gebeurt er helemaal niets! De aminozuren
in een eiwit moeten namelijk in een hele systematische orde worden geplaatst, net zoals de letters in
een boek. Klopt de structuur van letters in een boek niet, dan is het onleesbaar en onbruikbaar waardoor het fui??g hFewf30N0 9dsj((jdd. (ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel!)
Met andere woorden, zonder de geordende perfect uitgedachte structuur en volgorde de aminozuren in
een eiwit, kan het systeem niet werken. En de volgorde van de aminozuren zijn voorgeprogrammeerd
in het DNA! Zonder deze informatie kan een cel niet werken.
Geleerden hebben berekend dat het erfelijk materiaal in één levende cel evenveel informatie bevat als
2000 boeken met 600 bladzijdes met 500 woorden per pagina (3 miljard letters). Dat is ongeveer evenveel als 600 bijbels. De kans dat een cel vanzelf ontstaat is dus even klein als wanneer een aap 600
keer een complete bijbel typt zonder fouten. De kans is even groot als wanneer je duizenden letterbakken van een toren gooit met in totaal 3 miljard losse lettertjes, die onderaan een schitterend en logisch
verhaal gevormd hebben.
En dit is nog maar een tipje van de sluier omtrent de ongekende complexiteit van alleen al één levende
cel. In werkelijkheid bestaan alle organismen op aarde, van een cactus tot een zebra, van een sprinkhaan tot een dolfijn, uit duizenden en duizenden van dit soort ongekend ingewikkelde biochemische
processen en structuren die dus allemaal uit zichzelf ontstaan moeten zijn. Evolutionisten gaan over
dit dilemma nooit de discussie aan, omdat ze weten dat ze hem verliezen. Niemand kan hier
iets tegenin brengen, want het zijn feiten. Alle argumenten die evolutionisten in de wereld brengen en
op alle pro-Darwin sites worden overgenomen, zijn gebaseerd op (dubieuze) skeletreconstructies zoals
we eerder behandeld hebben. Het dilemma rondom alle ingewikkelde processen in het lichaam wordt
gewoon compleet verzwegen!
De Amerikaanse professor en biochemicus Michael Behe schreef: “Het idee van de darwinistische
moleculaire evolutie heeft geen wetenschappelijke basis. De wetenschapsliteratuur – tijdschriften of boeken – bevatten geen enkele publicatie die beschrijft hoe moleculaire evolutie
van echte, complexe biochemische systemen heeft plaatsgevonden of ook maar zou kunnen
plaatsvinden. Er wordt wel beweerd dat een dergelijke evolutie heeft plaatsgevonden, maar
die beweringen worden nooit gestaafd met relevante experimenten of berekeningen. Gezien
het ontbreken van een autoriteit om kennis claims op te baseren, kun je met recht zeggen
dat darwinistische moleculaire evolutie een leeg begrip is.” (Michael Behe, Intelligent Design
Theory als a tool for analysing biochemical systems.)
Prof. dr. ir. Arie van den beukel, een Nederlandse natuurkundige, zegt hierover in Schitterend Ongeluk
of Sporen van Ontwerp : “De ‘wetenschappelijke verklaring(en)' van het ontstaan van de eerste levende cel (oersoep, kleitheorie, of, iets moderner: RNA-mechanismen) zijn nog precies
wat ze tien jaar geleden ook waren: sciencefiction. Verhaaltjes.”
FEIT: De waarheid rondom de complexiteit van de levende cel, aminozuren en perfect geordende eiwitmoleculen en de kans dat dit vanzelf is ontstaan is zo confronterend en onweerlegbaar, dat evolutionisten nooit de discussie aangaan over dit onderwerp.
Praktisch alle argumenten die evolutionisten (unilateraal) in de wereld brengen en op alle pro-Darwin sites worden overgenomen, zijn gebaseerd op (dubieuze) skeletreconstructies zoals we eerder behandeld
hebben. De echte wetenschappelijke problemen rondom evolutie worden doodgezwegen omdat geen
enkele wetenschapper er antwoord op heeft.
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En dan hebben we het alleen nog maar gehad over goed werkende biochemische systemen. Denk ook
eens na over de systemen die in organismen zitten zoals het echolocatiesysteem in dolfijnen en vleermuizen, het ingewikkelde springmechanisme van een sprinkhaan, ons complexe spijsverteringssysteem,
het wapensysteem van de kanonstor, etc. Sorensen legt uit over de ongekende ingewikkeldheid van
een sprinkhaan : “Om een sprinkhaantje in elkaar te kunnen zetten, moet je een genie zijn in
biologie, chemie, fysica, wiskunde, informatica, en nog veel meer.” Een sprinkhaan is ingewikkelder dan de meest complexe fabriek op aarde. Zeker als je nagaat dat naast de duizelingwekkende
constructie van het lichaam, het diertje ook een uitstekend geprogrammeerd instinct moet hebben. Of
denk eens aan onze handen en vingers, die tot in de details perfect geconstrueerd zijn om te grijpen,
vast te houden, mee te werken…. Of denk eens aan jouw ogen: die vangen licht op, wat geprojecteerd
wordt en door je hersenen worden omgezet in beelden – beelden die dimensionaal zijn omdat je twee
ogen hebt!
Charles Darwin schreef in The Origin Of Species het volgende: ”Te veronderstellen dat het oog, met
al zijn onnavolgbare handigheden voor het regelen van de focus naar verschillende afstanden, voor het toelaten van verschillende hoeveelheden van licht en voor de correctie van sferische en chromatische aberratie, door natuurlijke selectie gevormd kan zijn, lijkt, ik beken
het ronduit, absurd in de hoogste graad.”
Maar sta ook eens stil bij het uiterlijke ontwerp van dieren zoals de zebra, de pinguïn, de pauw, enzovoorts. Dit alles heeft onweerlegbaar een ontwerp nodig, en dus een ontwerper. Geen ontwerp zonder
ontwerper. Da's geen dogmatische religiositeit, maar een puur wetenschappelijk feit. Niks op aarde wat
een ontwerp heeft is tot stand gekomen zonder een ontwerper! De wijze waarop evolutionistische wetenschap met alle macht niet aan een ontwerper wil denken is juist dogmatisch en onwetenschappelijk.
Voor een goede uiteenzetting over de complexiteit van organismen, en dan in het bijzonder een eencellige, en welke duizelingwekkend ingewikkelde processen er allemaal moeten zijn ontstaan op één moment uit het niets, verwijs ik naar de studie van bioloog drs. Ben Hobrink, Moderne wetenschap in de
bijbel.
3.7 Het universum en de ongekend complexiteit
In boeken, tijdschriften en documentaires wordt nogal eens het beeld gecreëerd dat alle wetenschappers tegen het concept van een ontwerper achter de schepping zijn. Het is inderdaad zo dat veel evolutionistische wetenschappers dit zo doen voorkomen. Geleerden die zijn opgevoed in de evolutieleer
wordt altijd geleerd dat een ontwerper of schepper niet meer nodig is in moderne wetenschap en dat
evolutie de enige wetenschappelijke verklaring is voor het leven. Toch zijn er belangrijke geleerden die
geloven in een schepper van alle leven. Neem nou wetenschappers die het universum en de ruimte bestuderen. Op de aarde is leven mogelijk omdat er een groot aantal zaken rondom de planeet perfect
zijn afgesteld op leven. Deze perfecte omstandigheden noemen we de antropische constanten. Het zijn
er 120 in totaal. Te denken valt aan de nauwkeurige afstand van zon en maan op de aarde, de zwaartekracht op aarde, het aantal zonuren, de wenteling van de planeet, de dampkring, etc. Wanneer ook
maar één van deze constanten een zeer kleine afwijking zou vertonen, zou het leven op aarde onmogelijk zijn geworden. Als de aarde ook maar íets dichter bij de zon zou staan zou alle leven op aarde vernietigd worden. Zouden we iets verder van de zon afstaan, zou alles omkomen van de kou. Dit is nog
maar een puntje van de ijsberg, want in werkelijkheid is alles nog gedetailleerder perfect in afstelling.
Het lijkt erop dat de aarde is ontworpen voor leven. Realiseer je alleen al dat de diameter van de maan,
zoals wij hem in onze lucht zien, exact even groot is als de zon, terwijl de zon véél groter is. Dat is een
uniek verschijnsel op aarde. Daardoor maken wij zo nu en dan een eclips mee waarbij de zon volkomen
verduisterd wordt.
De 120 antropische constanten zijn onverklaarbaar aan de hand van toeval. Willekeur is gewoon uitgesloten. Men heeft berekend hoe groot de kans is dat toevallig aan al deze voorwaarden voldaan zou zijn
voor een willekeurige planeet in het universum… de kans werd berekend op 1 : 1128. Die kans is even
onbegrijpelijk klein als de genoemde kans dat er een eiwitmolecuul vanzelf ontstaat. Op wiskundige basis kunnen we dus ook maar een conclusie trekken: het universum is niet toevallig ontstaan, maar
nauwkeurig ontworpen. Het is onmogelijk dat aan alle voorwaarden voor leven met zulk een perfectie
wordt voldaan zonder dat iemand dat ingesteld zou hebben. Zoals Isaac Newton zei: “Wie wond de klok
op?”
Zeker niet alle geleerden gaan mee in de filosofie dat er geen Schepper is en dat wij producten zijn van
willekeur en toeval. Toen men Wernher von Braun, de vader van de Amerikaanse luchtvaart en een van
de belangrijkste wetenschappers op het gebied van de ruimte en het universum, vroeg zijn visie te geven op het ontstaan van de aarde, antwoorde hij:
“Voor mij is het idee van creatie onmogelijk los te koppelen van de noodzaak van ontwerp.
Men kan niet worden blootgesteld aan de wetmatigheid en orde van het universum zonden te
concluderen dat er een ontwerp en doel achter moet zitten. In de wereld om ons heen kunnen we de overduidelijke openbaring aanschouwen van een geordend en gestructureerd plan
van ontwerp (…). En we voelen ons nederig door de sterke krachten die werkzaam zijn op
galactische schaal, en de doelgerichte ordelijkheid van de natuur. (…)
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Hoe beter we de complexiteit van het universum en al zijn havens kennen, hoe meer reden
we hebben ons te verwonderen over het inherente ontwerp waarop het is gebaseerd. (…)
Gedwongen te zijn te moeten geloven in enkel een conclusie – dat alles in het universum is
gebeurd door toeval – zou de objectiviteit van wetenschap zelf geweld aandoen. Natuurlijk
zijn er mensen die beweren dat het universum is ontstaan vanuit een willekeurig proces,
maar wat voor een toevalsproces zou de hersenen van de mens of het systeem van het oog
kunnen produceren? Sommigen (…) dagen wetenschap uit om het bestaan van God te bewijzen. Maar moeten we echt een kaars aansteken om de zon te zien? Wat voor een vreemd
principe is het dat sommige physica een onwaarneembare elektron als werkelijkheid accepteren, terwijl zij weigeren de realiteit van een Ontwerper te accepteren met de reden dat ze
hem niet kunnen waarnemen?” (Citaat overgenomen uit The Collapse of Evolution, Scott Huse,
p.159,160)
Er wordt maar al te vaak het beeld gecreëerd dat de bigbangtheorie verklaart hoe alles ontstaan is. Behalve dat de bigbangtheorie slechts een hypothese is, werpt zij op talloze zaken geen licht. Als er geen
Creator of Schepper is, hoe is het dan mogelijk dat er iets is, en niet niets ? Hoe verklaren we überhaupt dat er materie is, dat voor ons zulke normale zaken als 'tijd' en 'ruimte' er zijn, dat er een universum is? Als er geen ‘bron' is waar dit alles uit voortkomt, hoe kan het dan dat er überhaupt iets is?
Hoewel wetenschappers het lang niet wilden geloven weet men tegenwoordig dat het universum een
begin heeft. Ergens is tijd, materie en ruimte dus begonnen. De evolutionisten hebben de bigbangtheorie aangegrepen als verklaring omdat zij weten dat het universum ooit begonnen is, maar absoluut niet
over een schepper willen nadenken. Volgens evolutiefilosofie bestaat het universum al vele miljarden
jaren en onze aarde al 4,6 miljard jaar.
De belangrijkste bewijzen dat het heelal een begin heeft, zijn de talloze processen die plaatsvinden op
kosmologisch en astronomisch niveau die duidelijk teruggaan zijn naar een berekenbaar beginpunt. We
kunnen deze processen stuk voor stuk terugrekenen, zoals de onderstaande opsomming laat zien:

Processen in het universum en hun berekende beginpunt
Het vervalproces van kometen:
kan niet langer dan maximaal 10.000 - 100.000 jaar aan de gang zijn
Kometen bestaan sinds het begin van ons zonnestelsel en ‘ontstaan' niet. Ze vervallen continu omdat
zij met de zon in aanraking komen. Daarom kunnen zij niet ouder worden dan 100.000 jaar. De meeste kometen hebben echter een leeftijd van 10.000 jaar. Hieruit blijkt dat ons zonnestelsel niet ouder
kan zijn dan 10.000 – 100.000 jaar.
Het afdrijvingsproces van de maan:
kan maximaal 1,4 miljard jaar aan de gang zijn
Vanwege de zwaartekrachtswerking tussen maan en aarde drijft de maan ieder jaar 4 centimeter af
van onze planeet. Terugrekenen laat zien dat het absolute maximum waarop deze afdrijving begon 1,4
miljard jaar geleden is - voor die tijd zouden de maan en aarde elkaar raken, wat onmogelijk is.
De zonnekrachtstoename:
Kan nog geen miljarden jaren aan de gang zijn
Vanwege de opbranding van de nucleaire stoffen gaat de zon steeds heftiger schijnen. Terugrekenen
laat zien dat de zon daarom enkele miljarden jaren geleden veel zwakker moet zijn geweest dan nu,
iets wat leven op aarde (en dus ook evolutie) steeds onmogelijker zou maken. Bovendien is er nergens
op aarde een aanleiding te vinden dat de zonnekracht ooit veel minder was. Dit wijst duidelijk naar een
aarde en zon die nog geen miljarden jaren oud kunnen zijn.
Het proces van sterrenrotatie:
Kan maximaal enkele honderden miljoenen jaren aan de gang zijn
De sterren van ons zonnestelsel roteren met verschillende snelheden. De geobserveerde rotatiesnelheid is zo snel dat wanneer ons zonnestelsel ook maar ‘slechts' een paar honderd miljoen jaar oud zou
zijn, het een ongeordende massa sterren zou zijn geworden zonder de spiraalvorm die het nu nog wel
heeft. De roterende spiraal die we nu signaleren kan niet langer aanhouden dan zo'n 100 miljoen jaar.
Afnameproces van het magnetisch veld van de aarde:
Kan maximaal 10.000 jaar aan de gang zijn
Het magnetische veld van de aarde neemt zeer snel af (met factor 2,7 in duizend jaar). Uit berekeningen blijkt dat de aarde niet ouder kan zijn dan 10.000 jaar - tegen die tijd zou de magnetische kracht
veel te sterk zijn.
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Verval van Saturnusringen:
kan maximaal 30 - 100 miljoen jaar aan de gang zijn
De ringen van Saturnus vervallen continu zo snel dat ze maximaal 30 tot 100 miljoen jaar oud kunnen
zijn. Ze moeten er echter al zijn sinds het ontstaan van ons zonnestelsel, want ze kunnen niet later zijn
gekomen (onderzoeken hebben aangetoond dat het ontstaan ervan zelfs in 30 miljard jaar niet lukt).
Ons zonnestelsel kan dus niet ouder zijn dan 100 miljoen jaar.
Supernova's:
kunnen niet langer dan 7000 jaar lang aan de gang zijn
Uit onderzoek weten astronomen dat er ongeveer iedere 25 jaar een supernova (exploderende ster)
plaatsvindt die vervolgens voor miljoenen jaren zichtbaar blijft. De leeftijd van ons zonnestelsel is dus
te benaderen door het aantal supernovaresten te tellen. Toch vinden we slechts resten van 200 supernova's. Dat brengt de leeftijd van het universum op een maximum van 7000 jaar.
Ethaanneerslag op Titanus:
kan nog geen miljarden jaren aan de gang zijn
Astronomen signaleren dat ethaan de atmosfeer van Titanus binnenkomt als vloeibare stof, en daarna
de atmosfeer niet meer uit kan. In miljarden jaren zouden meren of zelfs oceanen van ethaan ontstaan
zijn op het oppervlak van Titanus. Toen de Huygens-sonde landde op Titanus bleek er echter een droge
bodem te zijn en geen ethaan-plassen. Dit wijst erop dat Titanus nog geen miljarden jaren kan bestaan.
Heliumophoping in de atmosfeer:
maximaal een miljoen jaar aan de gang
Alle natuurlijke radioactieve elementen produceren helium als ze vervallen. In miljarden jaren zou er
enorm veel helium moeten worden gevonden in de atmosfeer van de aarde. De atmosfeer heeft vandaag de dag echter maar 0,05% van het heliumgehalte dat het zou moeten hebben in 5 miljard jaar.
Dit laat zien dat de atmosfeer nog geen miljoen jaar kan bestaan.
Water- en winderosieprocessen op aarde:
maximaal 12 miljoen jaar aan de gang
Ieder jaar eroderen water en wind zo'n 25 miljard modder en gesteente van de continenten en spoelen
het in de oceaan. Dit zou volgens evolutionisten al aan de gang zijn sinds de oceanen ontstonden, 3
miljard jaar geleden. Als dat zo zou zijn zouden we een kilometers dikke laag modder op de zeebodem
moeten vinden. Toch is de gemiddelde modderdiepte van de oceanen minder dan 400 meter. Hierdoor
kan de aarde en haar oceanen niet ouder zijn dan 12 miljoen jaar.
Bovenstaande lijst laat zien dat erg veel processen in het universum onmogelijk miljarden of zelfs miljoenen jaren aan de gang kunnen zijn. Sterker nog, de meeste terugrekeningen van processen ontkrachten de mogelijkheid op evolutie. Echter, om de evolutiefilosofie te kunnen bewaren heeft men voor
al deze (een nog véél meer) problemen hypotheses gevonden die ervoor zorgen dat zij ondanks het tegenbewijs in een oud universum kunnen blijven geloven.
Voor mensen die geloven in een universum dat niet oud is, zoals creationisten, is er geen enkel probleem te vinden in het universum. Ontzettend veel zaken (ook processen op aarde, zoals biologisch
verval door mutaties) kunnen bij terugrekening niet langer dan 10.000 jaar aan de gang zijn! Er zijn
tientallen voorbeelden te noemen waarin berekeningen duidelijk een jong universum aantoonden - het
zijn de evolutionisten die stuk voor stuk de resultaten omzeilen via rare en ongeloofwaardige hypotheses. Juist daarom is het volkomen onterecht te stellen dat evolutionisme wel wetenschappelijk is en het
geloof in een jonger universum niet. Evolutionisten moeten talloze onderzoeken en berekeningen naar
hun hand zetten om hun geloof in evolutie te kunnen blijven volhouden. Hierop zullen we diep ingaan in
hoofdstuk 5, waar we al deze dateringszaken zullen langslopen.
De reden dat wereldwijd verkondigd wordt dat het universum zeer oud is, is dus zeker niet omdat dit
blijkt uit observaties en ook niet omdat dit blijkt uit dateringen. Integendeel, de meeste observaties
wijzen naar slechts enkele duizenden jaren maar zijn, zoals genoemd, door vergezochte hypotheses van
evolutionisten omzeild. De reden hiervoor is dat men zonder een oud universum niet kan geloven in
evolutie (lees hierover meer in hoofdstuk 5).

3.8 Natuurlijke selectie of ontwerp
Evolutie zegt, zoals we al meermaals hebben gezien, dat alle diersoorten zijn ontstaan en zich aanpassen via het mechanisme van natuurlijke selectie. Hierbij geldt de wet van survival of the fittest. Volgens
Darwin stierf de minder aangepaste soort uit waardoor de best aangepaste soort overbleef. Hiermee
had hij deels gelijk, want inderdaad gebeurt dit op kleine schaal. Echter, altijd binnen de lijnen van de
grondsoort (zie hoofdstuk 1) en bovendien altijd op basis van de reeds bestaande genen.
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Kort gezegd zouden volgens evolutionisme de systemen die de grootste kans op overleving hebben
overleven en ‘winnen' van de systemen die de soort kwetsbaarder of zwakker maakt. Maar als we in de
natuur kijken zijn er talloze voorbeelden te noemen waar het tegenovergestelde zichtbaar is. Bijvoorbeeld: bacteriën planten zich voort door deling. Er hoeft geen bevruchting plaats te vinden, ze vermenigvuldigen gewoon onder de juiste omstandigheden. Dit is natuurlijk een ontzettend ‘sterk' mechanisme van voortplanting, want het is niet afhankelijk van twee verschillende organismen, draagtijd, etc.
Toch zien we bij de complexere diersoorten dat zij bestaan uit een mannelijk en vrouwelijke soort die
samen nageslacht voortbrengen. Dit kost tijd en moeite en zorgt ervoor dat er véél minder snelle voortplanting kan plaatsvinden. Waarom is het oorspronkelijke mechanisme vervangen door een (overigens
véél complexer) mechanisme dat in evolutionaire zin alleen maar nadeel heeft? Overigens, er is nog
nooit door een evolutionist getracht een verklaring te geven van hoe ongekend ingewikkelde systemen
als mitose, meiose etc. die een rol spelen bij de voortplanting geleidelijk ontstaan zouden zijn.
Een soortgelijk probleem zien we bij baby's. Bijna alle diersoorten op aarde hebben jongen die binnen
zeer snelle tijd onafhankelijk van de ouders zijn. Veel jongen staan al binnen enkele uren op de been.
Dit zorgt ervoor dat ze minder hulpeloos zijn en een betere overlevingskans hebben. Echter, menselijke
baby's zijn voor jaren echt volkomen hulpeloos. Ze hebben intensieve zorg van de ouders nodig. Evolutionistisch gezien is dit niet logisch. Want stel je eens voor: de primitieve soort die miljoenen jaren geleden toevalsgewijs dit ‘mechanisme' ontwikkelde, zou zwaar onderdoen aan de soortgenoten die dit
mechanisme nog niet hadden. Terwijl de niet-aangepaste soort met gemak kinderen op aarde zette die
zó op de benen stonden, moest de aangepaste soort jaren zorg besteden aan één kind. De populatie
van de nieuwe groep zou ver achterblijven op de oude groep. Dit soort systemen zijn veel beter verklaard als je gelooft in ontwerp. Zeker als je gelooft dat de Ontwerper een God van liefde is, die het belangrijk vind dat mensen een baby jarenlang liefde en aandacht geven en zo een band van liefde en
trouw opbouwen. Overigens, als je in evolutie gelooft is het onbegrijpelijk waar al die ‘hogere' zaken
vandaan komen, zoals liefde.
Dan zijn er ook nog de problemen rond de verschillen tussen soorten. Die wijzen vaak niet op evolutie
en gemeenschappelijke afkomst, maar op ontwerp. Een simpel voorbeeld is de sprinkhaan. De oren (of
eigenlijk, de gehoororganen) bevinden zich bij veldsprinkhanen op de buik en bij sabelsprinkhanen in de
voorpoten. Bij latere (‘hogere') diersoorten bevinden de gehoororganen zich opeens op het gezicht. Als
de twee genoemde sprinkhanen elkaars zeer verwachte broers zouden zijn die voortkomen uit dezelfde
voorouder, dan zijn dit soort verschillen in ontwerp onverklaarbaar.
FEIT: Het mechanisme van survival of the fittest gaat vaak niet op. Zo zijn er veel voorbeelden waarin de systemen met de minste overlevingskans overgebleven zouden zijn.

Bronnen en aanbevolen lectuur:
•
•
•

Schitterend ongeluk of Sporen van ontwerp?,
Evolution, Thermodynamics, and Entropy, Henry Morris, Ph.D.
Ik heb te weinig geloof om een atheist te zijn, Geisler Norman L. en Turek, Frank (Ark Boeken,
2006)
• Moderne Wetenschap in de bijbel, bioloog Hobrink, Ben drs.
• Creation or Evolution magazine
• A Few Reasons an Evolutionary Origin of Life Is Impossible, Duane Gish, Ph.D.
4. AARDLAGEN, SEDIMENTEN EN FOSSIELEN
Toen de evolutietheorie populair werd draaide de geologische wetenschap zich 180 graden
om. Van een jong-aarde geloof ging men massaal over naar een oud-aarde geloof. Van catastrofisme keerden veel wetenschappers zich tot actualisme en langzame geologie. Evolutie is
alleen mogelijk als je miljoenen, zelfs miljarden jaren rekent als leeftijd van onze aarde.
Voordat een eencellige een mens is geworden moeten er vele miljoenen jaren voorbijgegaan
zijn. Vanuit dit perspectief is men ook de aardbodem gaan kijken: sinds Darwin wordt alles
wat op aarde gevonden wordt geraamd in een model van miljoenen jaren. Volgens evolutionisten zijn aardlagen langzaam afgezette laagjes die representatief zijn voor tijdsperiodes.
Later hebben zij ook rekenmodellen en diagrammen ontwikkeld waarmee zij de aardlagen in
het evolutieschema kunnen dateren. Berglandschappen werden sinds Darwin ook geïnterpreteerd als zijnde langzaam ontwikkelende formaties die door eeuwenlange erosie hun vorm
gekregen hebben. Maar ook hier moeten we ons afvragen wat feit is, en wat fictie is. Wat is
bewezen? We nemen een kijkje in de geologie.
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4.1 Bergformaties
Op scholen en in boeken wordt er bijna maar één methode beschreven waarop bergen en landschappen
ontstaan: door miljoenen jaren erosie van wind en zand krijgen ze hun vorm. De gedachte dat de geologie op aarde is ontstaan door langzame, gedurende lange tijd werkzame krachten is gefundeerd op het
gedachtegoed van Charles Lyell. Deze denkwijze noemt men actualisme, en is in feite de tegenhanger
van catastrofisme – de stroming die de vorming van de geologie met name toeschrijft aan eenmalige catastrofale gebeurtenissen (die nu soms nog lichtelijk ‘nawerken' . De evolutionistische wetenschap heeft
duidelijk gekozen voor het actualisme, omdat zij miljoenen-jaren-denken nodig heeft, evenals het evolutieprincipe. Daarom wordt er in de schoolboeken enkel gerefereerd aan erosie en zulke langzame processen. Wat er meestal niet bij wordt verteld is dat de meeste bergen op aarde helemaal niet door erosie
tot stand gekomen zijn. Ze zijn grotendeels tot stand gekomen door vulkanische activiteit en door water .
Water!? Ja – water! Maar liefst 75% van de aardlagen op aarde is afgezet door waterstroom.
Zulke gesteentes noemen we sediment of waterafzettingen. Op de toppen van het Andesgebergte en de
Himalaya vinden we zelfs gefossiliseerde zeedieren en schelpen. De bovenste aardlaag die op de 8850
meter hoge Mount Everest ligt is zelfs sediment dat door water is afgezet, met schelpen en zeedieren!
Je zult je misschien afvragen hoe het mogelijk is dat zulke gigantische bergketens ontstaan zijn door
een watervloed. Het kan onmogelijk door regionale overstromingen gebeurd zijn. Het antwoord op dit
mysterie is niet moeilijk te vinden als je een beetje bekend bent met volkshistoriën en oude geschriften.
Er is één gebeurtenis die wereldwijd door alle volken, van donker Afrika tot het oude Babylonië, van het
vroege China tot aan de Azteken en Amerikaanse Indianen beschreven wordt: de zondvloed – een wereldwijde overstroming.
Veel moderne wetenschappers vinden het geloof in een wereldwijde vloed onwetenschappelijk. Dit heeft
waarschijnlijk meer te maken met hun hekel aan religie, dan aan werkelijke objectieve vaststelling. Op
aarde heeft men maar liefst meer dan 300 zondvloedverhalen teruggevonden onder alle landen en volken. Praktisch alle volken op aarde vertelden over een wereldwijde vloed, gezonden door God of goden,
waaraan één familie ontkwam. Je kunt de geschiedenis vanuit historisch perspectief niet verwerpen. De
gemeenschappelijke elementen in de volksverhalen zijn zo verbijsterend dat ze aantonen dat zij allemaal teruggrijpen naar een werkelijke gebeurtenis die onder het nageslacht diepe sporen heeft achtergelaten. Het gaat te ver hier te diep op in te gaan, maar het volstaat op dit moment met te verwijzen
naar één van de meest complete databases van inheemse en oorspronkelijke vloedverhalen op aarde:
Flood Stories from around the World.
FEIT: In schoolboeken wordt vaak gezegd dat bergen en aardlagen zijn ontstaan door miljoenen jaren geleidelijke ontwikkeling en erosie. Wat vaak niet verteld wordt is dat in werkelijkheid is vastgesteld dat 75% van de aardlagen op aarde is afgezet door water. Ook vulkanische werking speelt een rol. Bergformaties noch aardlagen hebben miljoenen jaren nodig
om te ontstaan. Dat er werkelijk miljoenen jaren overheen gegaan zijn, is een aanname op
evolutionistische basis. Het maakt namelijk evolutie aannemelijker.
FEIT: Praktisch alle culturen ter wereld beschrijven in hun eeuwenoude geschriften over een
wereldwijde vloed die over de aarde gekomen is. Meer dan 300 zondvloedverhalen zijn door
historici gedocumenteerd. Een wereldwijde vloedcatastrofe is een zeer aannemelijke verklaring voor wat we wereldwijd terugzien.
Creationisten wijzen meestal op de realiteit van deze zondvloedverhalen. Want of je nou de volksgeschiedenissen van de Maori en de Aborginials in Australië bekijkt of de oude verslagen van de vroegst
bekende Chinezen, in hun culturen stond de zondvloed centraal in de geschiedenis. Significante details
zijn dat zelfs de naam van de overlevende van de vloed sterk op elkaar lijkt in de verschillende culturen
(Hebreeuws: Noah; Chinees: Nuwa; Oud-Scandinavisch: Noë; Indiaas: Manu). Al deze verslagen gaan
overigens terug tot vér voor Christus, dus van beïnvloeding door de bijbel is absoluut geen sprake.
Wat moet je je nu voorstellen bij zo'n enorme catastrofe? Allereerst gigantisch watergeweld, wat zorgt
voor enorme verschuivingen, het neerleggen van enorme lagen sediment en de vorming van fossielen.
Maar ook vulkaanuitbarstingen en tektonische werking zullen de catastrofale effecten verergerd hebben.
De hele geologie van de aarde kan ontstaan zijn tijdens één zo'n vloed. Want we zien precies dezelfde
resultaten als we kleinschalige overstromingen in het heden bekijken!
Evolutionisten verwerpen de gedachte van een wereldwijde vloed omdat zij niet in een jonge aarde
kunnen en willen geloven. Toch zijn er vele landschappen op aarde die onbetwistbaar voortkomen uit
een gigantisch vloedgeweld. Je moet wel je hoofd in het zand steken om dat niet te willen erkennen.
Een wereldwijde overstroming is niet alleen zeer goed mogelijk, het is zelfs een antwoord op een breed
scala aan problemen die we ondervinden bij het bestuderen van geologie. Geloven in een zondvloed
heeft in eerste instantie ook niets te maken met een geloof, het is namelijk een feitelijk onderdeel van
de wereldwijde geschiedenis. Er is niet één gebeurtenis die door alle volken met zulke fascinerende gelijkenissen verteld wordt als de zondvloed. Reden genoeg om er niet te makkelijk overheen te stappen.
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Het is overigens goed vast te stellen of er een vloed geweest is of niet. Als er massa's water op de aarde gevallen zijn met enorme kracht en de vloed is gestegen tot boven de hoogste bergen, dan moeten
er op aarde enorm veel metersdikke afzettingen door water (sedimenten) te vinden zijn. Bovendien
zouden vele dieren moeten vinden die in verschrikte houdingen versteend zijn, vervallen door vloedgolven en onder lagen modder bedekt. We zouden enorme bergpartijen moeten tegenkomen met watergolven en rimpels erin. We zouden op de meest rare plekken fossielen moeten vinden van zeedieren. En
dat is dus precies wat we op aarde vinden.
Sterker nog; veel van de geologische overblijfselen op aarde zijn enkel te verklaren aan de hand van
een grote vloed. Laten we eens kijken wat we op de hele aarde terugvinden.

4.2 Sedimenten: 75% van de aardlagen is gevormd door water
Sedimenten zijn, zoals we al
zagen, afzettingen door water. Het zijn gesteentes die
zijn ontstaan door waterstroom. Zulke gesteentes
ontstaan alleen als er een gigantische druk op de modderstromen wordt uitgeoefend. Wanneer er massa's
modder onder elkaar bedolven worden door een grote
watervloed of overstroming
dan kunnen aardlagen zelfs
in zéér korte ogenblikken
ontstaan. Het is een feit dat
maar liefst 75% van alle
aardlagen op aarde is gevormd door water. Op de
continenten is dit gemiddeld
1500 meter sediment, en dat
is 5 maal zoveel als op de
zeebodem! Dit laat zien wat
een enorme watermassa er
ooit over aarde heeft moeten
gaan.

In het kort:
CATASTROFISME VS. ACTUALISME
Tot ver in de 19e eeuw gingen veel wetenschappers ervanuit dat
catastrofale werking een van de voornaamste krachten was die
het aardlandschap gevormd hadden. Zelfs de ontdekker van de
continental drift weet dit aan een catastrofe, waarvan de huidige
verplaatsing slechts een ‘nabeweging' is. Vulkaanuitbarstingen
kunnen in zeer snelle tijd een heel landschap creëren; meteorietinslagen idem, massale vloeden konden wereldwijd voor het ontstaan van sedimenten, lagen en bergen hebben ontstaan; de catastrofe zou de continenten op de tektonische breekpunten uit elkaar hebben kunnen ‘slaan' en bergketens hebben doen ontstaan
op de grenzen van de aardplaten; etc. Echter, het actualisme
paste beter bij Darwins idee van geleidelijke, zeer langzame ontwikkeling. De heersende hypothese die geologiestudenten wordt
geleerd is daarom dat erosie de landschappen heeft gevormd, dat
de tektonische werking enkel langzaam en geleidelijk gaat zoals
we die nu waarnemen, dat sedimenten niet door vloedwater maar
door kleine hoeveelheden water zijn ontstaan, dat fossiliseren altijd ook zonder catastrofes voorkomt, etc. Vulkaanuitbarstingen
en vloeden worden nog wel gehanteerd als kracht, maar vaak ver
in het verleden geplaatst. Deze wetenschappelijke omslag in de
vooronderstelling kwam door de nieuwe denkwijze, waarvan
Darwin de populairste founding father van was.

Een goed voorbeeld van een gebergte dat volledig ontstaan is door een enorme watervloed, is de Grand
Canyon in de Verenigde Staten. Dat dit gebergte is ontstaan door water blijkt uit de gevouwen aardlagen en onderzoeken die ik verderop zal behandelen. Volgens evolutionistische geologen zijn deze lagen
en de bergpartijen ontstaan door miljoenen jaren langzame erosie. Deze gedachtegang in de geologie,
dat de veranderingen in de aardkorst ontstaan zijn door langzame en geleidelijke ontwikkeling, noemen
we zoals gezegd actualisme. Geologen zullen niet snel van deze gedachtegang afstappen omdat zij –
uitgaande van evolutie - niet in korte periodes kunnen geloven. Iedere miljoen die van de wereldklok
wordt weggehaald maakt evolutie minder aannemelijk. De Grand Canyon kan echter onmogelijk door
langzame afzetting ontstaan zijn. Veel van de afzettingen in de Grand Canyon hebben duidelijke vouwen en bochten die enkel kunnen bestaan wanneer de steen nog vloeibaar en nat was bij het ontstaan.
En dat kan alleen als er sprake is van een enorme catastrofale vloed, die modderpartijen bedekte en liet
verstenen. Meer over de Grand Canyon is te lezen onder ‘aardlagen'.
Wanneer we naar de zeebodem bekijken, zien we dat er door de beweging van water, wind en golven
karakteristieke rimpels op de bodem ontstaan, zogenaamde cross-beds (zie afbeelding).

- De zaak evolutie, p.57 -

Cross-beds oftewel zandgolven zijn waargenomen op de oceaanbodem en in rivieren, maar zijn ook tijdens laboratoriumproeven geproduceerd. Er is aangetoond dat er een relatie bestaat tussen de hoogte
van de cross-beds de waterdiepte tijdens het ontstaan van de cross-beds. Als de waterdiepte toeneemt
neemt ook de hoogte van ontstane zandgolven toe. De hoogte van de zandgolven is ongeveer eenvijfde
van de waterdiepte.
En precies dit soort cross-beds zien we terug in enorme berglandschappen die we via satelliet bekijken.
Hieronder een aantal satellietfoto's van berggebieden:

Dit soort bergformaties zijn ontstaan doordat er water heeft gestaan dat zich massaal verplaatste in de
storm. De combinatie van wind, water en golven heeft de aarde deze herkenbare vorm gegeven.
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En aangezien de hoogte van de cross-beds ongeveer eenvijfde is van de waterhoogte tijdens het ontstaan, moet er een enorme massa water hebben gestaan toen de cross-beds overal op aarde ontstonden! Ontzettend veel bergen op aarde kunnen in snelle tijd ontstaan zijn door watergeweld. En volgens
de Thora en andere duizenden jaren oude geschriften vonden er ook vulkaanuitbarstingen plaats tijdens
de vloed. Vulkaanuitbarstingen zijn een andere belangrijke wijze waarop gebergtes en aardlagen ontstaan.
Een goed voorbeeld uit de moderne tijd is de vulkaanuitbarsting in 1883 op Krakatau (in het toenmalige
Nederlands-Indië). Deze ramp, veroorzaakt door één vulkaan, zorgde voor een catastrofe op enorme
schaal. De vulkaan lag op 50 km. van het vasteland, maar veroorzaakte gigantische vloedgolven en
tsunami's, asregens en stoomverplaatsingen. De effecten waren enorm en beroofden duizenden mensen
van het leven in de wijde omtrek. De knallen van de vulkaan waren tot in Australië te voelen. Na de
uitbarsting was de vulkaan volkomen ingestort. Echter, na de uitbarsting groeide de vulkaan weer aan
met 5 meter per jaar! De eerste jaren na de ramp bleef het eiland levenloos, maar het werd in de tijd
daarna opnieuw bevolkt door een verassend gevarieerde populatie dieren. En dan hebben we het niet
alleen over insecten en aardwormen, maar over vogels, hagedissen, slangen en zelfs een paar zoogdieren. Men verwachtte niet dat zo'n uitgebreid scala aan diersoorten de oceaan kon oversteken, maar
toch was dat het geval. Ook groeiden er in snelle tijd weer vele soorten bomen en planten.
Hoewel geologiestudenten wordt geleerd dat een zondvloed nooit een verklaring kan zijn voor het ontstaan van grote gebergtes, zijn er bewijzen te over van berglandschappen die duidelijk enkel en alleen
door een gigantische waterstroom ontstaan kunnen zijn. De hele aarde en haar geologie kan ontstaan zijn tijdens één enorme vloed met heftig natuurgeweld. Het effect van sediment,
storm, tsunami's en vulkaanuitbarstingen op wereldschaal kan het landschap haar huidige
vorm hebben gegeven. Wie de Coyote Buttes in de Verenigde Staten bezoekt, kan ervan getuigen dat
dit allemaal lagen slib en sediment zijn die onder enorme druk versteend zijn. Dit verklaren aan de
hand van miljoenen jaren langzame groei, is ridicuul. En trouwens, welke geoloog kan verklaren hoe de
bovenste 3000 ft. (zo'n 900 meter) van de Mount Everest bestaat uit watersediment vol zeeschelpen?

De Coyote Buttes – golvende, gevouwen lagen.
In het kort:
EROSIE
Moderne geologie gaat uit van de werking van erosie. Vanuit gebergtes worden tonnen gesteentes
weggesleten en via de rivieren verplaatst. Wat echter niet zo vaak verteld wordt, is dat erosie eerder een probleem dan een uitkomst is voor de aanhanger van een oude aarde. Ieder jaar eroderen
water en wind namelijk 25 miljard modder en gesteente van de continenten en spoelen het in de
oceaan. Dit proces is al sinds 3 miljard jaar geleden aan de gang volgens het evolutionisme/actualisme. Als dat zo zou zijn zouden we een kilometers dikke laag modder op de zeebodem
moeten vinden. Toch is de gemiddelde modderdiepte van de oceanen minder dan 400 meter. Dit
duidt op een aarde nog geen miljarden jaren oud is.
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4.3 Fossielen: dieren zijn plotseling bedekt door watermassa's
Een ander bewijs van de zondvloed is de vondst van massa's fossielen op aarde. Zoals we gezien hebben in hoofdstuk 2 worden de aardlagen door evolutionisten geïnterpreteerd als zijnde langzame stadia
in de ontwikkeling van de aarde. De fossielen zouden dan representatief zijn voor de evolutionaire ontwikkeling van organismen. Helaas, zoals we met overtuiging moeten vaststellen ontbreekt iedere vorm
van evolutionaire ontwikkeling in de aardlagen, net zoals alle overgangsvormen ontbreken. Er is geen
lijn tussen de organismen te ontdekken via de aardlagen. Er is zelfs zeer regelmatig sprake van omgekeerde orde (complexe dieren die in ‘oudere' lagen liggen dan simpele dieren) en zogenaamde voorouders duiken vaak op in lagen die ‘jonger' zijn dan de laag waarin de nakomelingen liggen. Zijn aardlagen wel ontstaan door langzame ontwikkeling? Of zijn ze een overblijfsel van een gigantische catastrofe
die over de aarde is gegaan en door de nakomelingen van de overlevenden onthouden en doorgegeven
is? En zijn de fossielen niet gewoon massaal begraven dieren die de dood vonden tijdens die catastrofe?
Om de vondsten goed te begrijpen moeten we eerst beseffen onder welke condities fossilisatie oftewel
verstening plaatsvindt. Hoe zijn de fossielen die we vandaag de dag in grote hoeveelheden zien in het
verleden ontstaan?
Als voorbeeld nemen we de fossilisatie van een vis. Er zijn miljoenen perfect bewaard gebleven vissen
gevonden in de fossielen. Dit kan niet worden verklaard aan de hand van normale omstandigheden en
gebeurtenissen. Als vissen sterven dan drijven ze normaal gesproken naar boven en zinken daarna pas
naar de bodem. Tijdens dit proces vreten aaseters (bijvoorbeeld vogels of andere vissen) de dode vis
ook nog eens aan. Het dier wordt grotendeels opgegeten. Ook zijn verschillende delen van het lichaam
direct na de dood onderhevig aan bederf en rotting. Tegen de tijd dat ze op de bodem terechtkomen en
door sediment (bijvoorbeeld zand) kunnen worden afgedekt is er vaak niet veel meer over of zijn ze
grotendeels vergaan of vervormd. Zelfs het skelet is dan meestal uit elkaar gevallen. Als een vis niet levend plotseling bedekt worden onder grote druk, kan fossilisatie niet plaatsvinden.
Dit is echter niet wat de meeste evolutionisten stellen. Zij onderwijzen dat de vis naar de bodem zinkt
en dan langzaam over periodes van miljoenen jaren wordt bedekt met sediment en dan uiteindelijk verandert in een fossiel. Maar hoe kan het dan dat we zoveel perfect bewaarde exemplaren vinden met
schubben, vinnen en ogen? Dat is praktisch onmogelijk.
Hetzelfde geld voor andere organismen, zoals zoogdieren. De kans dat bijv. een olifant, een dinosaurus
of een aap ongeschonden in een fossiel veranderd is zeer klein. Ze rotten na hun dood weg en vergaan!
Hetzelfde geldt voor planten, aangezien die helemaal snel vergaan. Onder normale omstandigheden
worden dieren nooit onder zand en modder bedekt waardoor hun lichaam goed geconserveerd gefossiliseerd zou worden. En tóch vinden we wereldwijd véél fossielen. Hele massagraven met fossielen zelfs.
Voor een goede conservering is een catastrofale vloed nodig, die de vis of het zoogdier in zijn geheel
bedekt en beschermt tegen aaseters en ontbinding. Dieren moeten in korte tijd zijn ingesloten door sediment, resulterend in perfect bewaarde exemplaren in fossiele vorm. Voor fossilisatie is tevens enorme
druk nodig, uitgeoefend door een massa modder of sediment. Alle volken op aarde, evenals de Bijbel,
noemen deze catastrofale gebeurtenis: de zondvloed. De zondvloed is perfect historisch gedocumenteerd door alle volken op aarde. Een universele vloed is, evenals voor vele andere evolutionaire tegenstrijdigheden, een perfecte verklaring voor de vele fossielen op aarde. Niet voor niets worden er dieren
gevonden die gefossiliseerd zijn met de prooi nog in hun bek. Dieren in verschrikte houding die hun
voedsel nog niet eens ingeslikt hebben, zoals bepaalde mammoeten. Onmogelijk als je ervan uitgaat
dat het dier op normale manier gefossiliseerd zou zijn! Ze moeten in een kort ogenblik overvallen zijn
door water en modderstromen.

Fossilisatie is, in tegenstelling tot wat men denkt, een zeldzame gebeurtenis met als voorwaarde een
plotselinge begraving onder zand, water of modder. Miljoenen dieren zijn niet terug te vinden in fossielen op plekken waar ze wel geleefd hebben of nog leven. We vinden nergens fossielen van leeuwen in
Israël, terwijl we zeker weten dat ze daar geleefd hebben. De miljoenen bizons die de Verenigde Staten
hebben bewoond hebben praktisch geen fossielen achter gelaten. Waarom niet? Omdat fossilisatie gewoonweg niet voorkomt zonder een grote ramp of overstroming.
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Vandaar dat de evolutionistische gedachte, namelijk dat de aardlagen het resultaat zijn van langzame
erosie, niet kan kloppen. De aardlagen zitten namelijk vol met perfect bewaarde fossielen. Dat ergens
fossielen gevonden worden, is het bewijs dat de bewuste laag onmogelijk in miljoenen jaren afgezet
kan zijn, want fossilisatie gebeurt alleen als het dier wordt ingesloten door sediment onder hoge druk.
De fossielen tonen bovendien aan dat het ontstaan zéér snel moet zijn geweest, want ze zijn vaak perfect geconserveerd en nog niet vergaan!
En hoe snél fossilisatie kan plaatsvinden is bewezen bij de Eureka Springs Gardens in Arkansas,
Verenigde Staten. Hier was in de 19e eeuw een molen in gebruik waar meel gemaakt werd. In 1903
raakte de molen in onbruik en werd verlaten. Onder invloed van water uit de nabijgelegen bron zijn
meelzakken in de molen volkomen versteend. Ze zijn driemaal zo zwaar geworden en voelen aan als
een hard rotsblok. Fossilisatie is zelfs in een laboratorium nagebootst en kan dus in zéér snelle tijd gebeuren. Evolutionisten vertellen dit een proces van miljoenen jaren is. Toch laat de praktijk zien dat onder de juiste omstandigheden (veel water aanwezig) fossilisatie zéér snel kan gebeuren.
FEIT: Fossilisatie is geen normale gebeurtenis. Enkel wanneer organismen plotseling levend
(of in ieder geval in niet vergane toestand) bedekt worden door sediment- of modderlagen,
worden ze gefossiliseerd. In alle andere gevallen zou het kadaver vergaan. Het is bewezen
dat fossilisatie in zeer snelle tijd gebeuren, als de omstandigheden (veel water en hoge druk)
maar goed zijn.
FEIT: De evolutionistische gedachte dat de aardlagen het resultaat zijn van langzame erosie,
kan niet kloppen. De aardlagen zitten namelijk vol met perfect bewaarde fossielen. Dat ergens fossielen gevonden worden, is het bewijs dat de bewuste laag onmogelijk in miljoenen
jaren afgezet kan zijn, want fossilisatie gebeurt alleen als het dier wordt ingesloten door sediment onder hoge druk. Dat de aardlagen op aarde zijn ontstaan tijdens een gigantische
overstroming blijkt uit de vele massagraven, de dieren in verschrikte houdingen en dieren
met prooi in de bek die gevonden worden.
4.4 Aardlagen – bewijsbaar afgezet door een vloed
Maar wat zijn nou precies aardlagen? Het zijn ruw gezegd de verschillende niveaus van gesteentes die
bovenop elkaar liggen en waarin fossielen van dieren gevonden worden. Het zijn letterlijk laagjes die
bovenop elkaar liggen. Fossielen worden overigens alleen gevonden in de sedimentaire aardlagen (de
lagen door water gevormd). Het is een illusie om te denken dat de aardlagen een netjes en geordend
systeem bevatten en evolutie aantonen, zoals we gezien hebben. Diersoorten liggen compleet door elkaar en zijn vaak levend gefossiliseerd. Evolutionisten geloven dat deze lagen in miljoenen jaren gevormd zijn door langzame afzetting. Toch zijn er wereldwijd verzwegen bewijzen dat deze aardlagen
niet in miljoenen jaren ontstaan zijn, maar in veel kortere tijd.
Als we willen weten hoe aardlagen ontstaan zijn in het (niet te observeren!) verleden, moeten we in de
huidige wereld onderzoeken hoe identieke gelaagde landschappen ontstaan. En landschappen met identieke aardlagen zijn de afgelopen eeuw ontstaan binnen enkele weken of maanden ! De Grand Canyon
in de Verenigde Staten zou in miljoenen jaren ontstaan zijn en onmogelijk in snelle tijd kunnen ontstaan, zo was de stelling van de wetenschap. Echter, de Burlingame Canyon in de buurt van Walla Walla
in Washington is een soort mini-Canyon, evenals de Grand Canyon opgebouwd uit vele lagen waarvan
evolutionisten zeggen dat ze miljoenen jaren tijd kosten om te ontstaan. Maar de Burlingame Canyon is
ontstaan in… zes dagen!
Reden dat de Burlingame Canyon ontstond was… een watervloed . Men had een aantal kanalen aangelegd in het droge gebied die vanwege omstandigheden overstroomden. De enorme watervloed die
daardoor ontstond heeft in amper een week geleid tot heuse aardlagen: s

De Burlingame Canyon ontstond in zes dagen door een overstroming.
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Dit voorval maakt voor eens en voor altijd duidelijk dat aardlagen en hele Canyons in zeer snelle tijd
kunnen ontstaan. En er zijn nog veel meer voorbeelden voor handen. De uitbarsting van Mount St. Helens in de staat Washington (VS) produceerde 8 meter sediment opgedeeld in vele (aard)lagen in één
namiddag! Er zijn geen miljoenen jaren voor nodig en er is geen afdoend bewijs dat de aardlagen die
we overal vinden wél miljoenen jaren nodig hebben gehad om te ontstaan.
Veel mensen, ook wetenschappers, verwerpen het idee van een wereldwijde vloed, omdat er zogenaamd geen sporen van te vinden zijn. De werkelijke reden dat zij het concept van een vloed angstvallig verwerpen, is dat zij niet in een jonge aarde en een vloed willen geloven. Want de wetenschappers
die roepen dat de sporen van een vloed niet zichtbaar zijn op aarde, hebben doorgaans ook helemaal
niet onderzocht hoe de effecten van een vloed er uitzien. Of ze wíllen ze niet zien.
Door te kijken naar de effecten van overstromingen in de huidige wereld, kunnen we te weten komen
hoe de effecten van een wereldwijde vloed eruit moeten zien. De Burlingame Canyon, die door een
vloed is ontstaan, geeft ons een idee hoe de effecten van een wereldwijde vloed eruit moeten zien. De
Grand Canyon is niets anders dan een sprekend bewijs van een vloed die extremer en groter was dan
de overstroming die de Burlingame Canyon deed ontstaan.
Kortom: tijdens een krachtige vloed worden in een rap tempo sedimentlagen afgezet bovenop elkaar,
waar vaak diertjes in verslonden worden en door de druk onmiddellijk fossiliseren. Met andere woorden:
door een vloed ontstaan lagen sediment met fossielen die identiek zijn aan de wereldwijd
voorkomende lagen die door evolutionisten worden gezien als zijnde evolutionaire lagen in
de geschiedenis!

Afbeelding 1: Dit soort landschappen worden wereldwijd verkondigd als aardlagen die in miljoenen
jaren zijn ontstaan door langzame erosie. Echter, dit zijn aardlagen die zijn ontstaan zijn door een recente vloed. De canyon is ontstaan door de vloed bij Walla Walla in Washington binnen één week.
Door het vloedwater werden in een rap tempo sedimenten afgezet die hier en daar diertjes meeslepen.
Omdat de vloed vorige eeuw plaatsvond kunnen wetenschappers niet ontkennen dat deze canyon in 6
dagen is ontstaan. Toch interpreteren evolutionisten dit soort landschappen al 150 jaar lang als aardlagen die evolutionaire tijdsperiodes aanduiden.
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Afbeelding 2: Ook dit soort landschap wordt normaliter verkondigd als het resultaat van miljoenen
jaren afzetting. Echter, dit zijn aardlagen die door vulkanische activiteit zijn ontstaan in enkele maanden. De lava zet in no-time laagjes af en neemt zo nu en dan diertjes mee. Ook hiervoor geldt dat het
bewezen is dat dit in enkele maanden is gebeurd omdat het in de vorige eeuw is gebeurd. Toch worden dit soort landschappen nog altijd geïnterpreteerd als evolutionaire lagen die in miljoenen jaren zijn
ontstaan.
Bovenstaande voorbeelden laten zien dat de Grand Canyon in enkele maanden ontstaan kan zijn door
een gigantische vloed. En dat vulkanische eilandengroepen (zoals de Canarische Eilanden) helemaal niet
tienduizenden jaren geleden in lange tijd ontstaan hoeven zijn. Ze kunnen beide van recentere datum
zijn en tijdens een wereldwijde catastrofe als de zondvloed ontstaan zijn, toen zowel vloedwater als
vulkaanuitbarstingen de wereld ingrijpend veranderden.
FEIT: De Burlingame Canyon in Washington en de uitbarsting van Mount St. Helens tonen onomstotelijk aan dat een Canyon (zoals de Grand Canyon) in zéér snelle tijd kan ontstaan door
een vloed.
FEIT: Door een vloed worden er lagen sedimenten afgezet, en door de druk fossiliseren de
dieren die door de vloed verslonden worden. Hierdoor ontstaan aardlagen met fossielen die
identiek zijn aan de wereldwijd voorkomende lagen die door evolutionisten worden gezien
als zijnde evolutionaire lagen in de geschiedenis! Aardlagen zijn dus een uit de praktijk bewezen voorbeeld van een grote vloed, niet van hypothetische, nooit bewezen evolutionaire
stadia.
Evolutionisten hebben de vele aardlagen op aarde met daarin dieren- en plantenfossielen altijd opgevat
als lagen die een bepaalde zeer lange tijdsperiode representeren, en zij hebben al hun theorieën en uiteenzettingen op dat fragiele concept gebaseerd. Zoals we gezien hebben is er niet een lijn tussen de
organismen ontdekken. Wél is het zo dat in de onderste lagen veel meer simpelere levensvormen vindt
en in de hogere lagen vaker ingewikkeldere vormen. Mensen duiken pas op in de hoogste lagen. Een
sprekend voorbeeld van evolutie, zegt men. Het is echter veel logischer dat de aardlagen zijn ontstaan
door de zondvloed. In de zee leven de meest simpele diersoorten en eencelligen op enorme diepte – zij
werden als eerste bedekt onder de modderstromen. Hoe hoger we komen, hoe complexer de dieren
worden. Dieren die leefden op het droge werden ook meegesleept door de vloed; hiervan zinken de
simpele diertjes het allersnelst naar de bodem; complexere diersoorten vinden meer weerstand in het
water en zullen het veel langzamer naar beneden zakken en onder de modder bedekt worden. Zoogdieren en andere grotere dieren leven in de hogere gebieden op het land en zullen de bergen in gevlucht
zijn – een natuurlijke reactie die we ook tegenwoordig waarnemen als een vloed komt. Deze dieren zullen de hoogste plekken hebben opgezocht, maar uiteindelijk allemaal bedolven zijn onder modder en
water. Niet voor niets vinden we overal op aarde massagraven van verschillende diersoorten uit verschillende klimaten bij elkaar, zoals dinosauriërs, zoogdieren, etc. Een van de beste voorbeelden van
zo'n massagraf vinden we in Frankrijk. De Montceau-fossielen, genoemd naar de vindplaats, bestaan uit
zowel landdieren, zeedieren als zoetwaterdieren! Voor geleerden die geloven in een wereldwijde vloed is
zoiets prima verklaarbaar. Er is echter géén evolutionistische verklaring voor zulke fenomenen. Zullen
al deze dieren nou netjes op een hoopje zijn gaan liggen na hun dood? Natuurlijk niet.
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Wanneer je de aardlagen niet interpreteert als representatief voor miljoenen jaren maar als
resultaat van een mondiale vloedcatastrofe, dan begrijp je opeens waarom er geen lijn is in
de aardlagen. En waarom elke vorm van ontwikkeling ontbreekt. Waarom dieren die volgens
evolutionisten relatief jong zijn gevonden worden in lagen van hoge ouderdom. Waarom er
zelfs versteende bomen door de aardlagen heengroeien. Waarom mensen gevonden worden
in lagen van tientallen miljoenen jaren oud. Waarom er dierlijke massagraven gevonden zijn
met totaal verschillende zee-, zoetwater- en landdieren bij elkaar.
Er is dus totaal geen bewijs dat aardlagen het resultaat zijn van miljoenen jaren langzame afzetting. Ze
lijken nog het meest op de lagen die door een vloed worden afgezet. Dat de hele geologie is gebaseerd
op de aanname dat de aardlagen wél in miljoenen jaren ontstaan zijn, maakt de hele geologie wetenschap onbetrouwbaar. Alle geologische studies zijn namelijk op de aanname gebaseerd!
In een geval als dit zouden wetenschappers eerlijk onderzoek moeten doen naar wat de meest logische
verklaring is. En er zijn onderzoeken gedaan die aantonen dat de aardlagen niet in miljoenen jaren,
maar in lagen zijn ontstaan. Onderzoek naar radiohalo's bijvoorbeeld. Dat zijn kleurringen, gevormd om
microscopische stukjes radioactief mineraal in bergkristallen. Ze zijn het gevolg van radioactief verval.
Geplette Polonium-210 radiohalo's in aardlagen in Colorado tonen aan dat de aardlagen Jura, Tria en
Eoceen zijn ontstaan in slechts enkele maanden na elkaar, en niet in honderden miljoenen jaren zoals
evolutionisten graag zien. Dit ondersteunt de gedachte dat de aardlagen het gevolg zijn van een vloed
die sedimenten achterliet.
Hetzelfde zien we bij onderzoeken naar helium in zeer diepe rotsen. Helium ontstaat door radioactief
verval, en dat het in zeer diepe rotsen zit betekent dat het helium nog niet de tijd heeft gekregen om te
ontsnappen. De rotsen die volgens evolutionisten vele miljoenen jaren oud zijn, kunnen hierdoor bewijsbaar niet ouder zijn dan duizenden jaren. Maar omdat dit soort onderzoeksresultaten niet in de hypothese passen die wereldwijd wordt verkondigd, worden ze verworpen!
Voor meer informatie en referenties naar de onderzoeksresultaten: Evidence for a Young World door Dr.
Russell Humphreys, Ph.D., ICR associate professor of physics en The collapse of 'geologic time' door
Steve Taylor, Andy McIntosh en Tas Walker.
FEIT: Polonium-210 radiohalo's tonen aan dat de aardlagen Jura, Tria en Eoceen zijn ontstaan in slechts enkele maanden na elkaar, niet in honderden miljoenen jaren. Dit ondersteunt de gedachte dat de aardlagen het gevolg zijn van een vloed die sedimenten achterliet.

Deze afbeelding toont de aardlagen in de Grand Canyon die door
evolutionisten als verschillende tijdsperiodes van miljoenen jaren worden gezien. Precies zulke lagen
zijn in de Burlingame Canyon in zes dagen ontstaan door een vloed.
De dierensporen die wereldwijd in versteende vorm gevonden worden gaan bijna altijd ‘bergop' en zijn
bijna altijd rechtlijnig. Normaal gedrag van dieren zou kronkelende sporen moeten vertonen, zoals we
dat ook zien als een dier in de sneeuw heeft gelopen. Rechtlijnige sporen laten zien dat de dieren angstig waren, alsof ze vluchtten voor een catastrofe. Onderzoekers vonden in het zuiden van Engeland recentelijk veertig rechte sporen van twee typen grote plantetende dinosauriërs, parallel aan elkaar. Daar
vlakbij werden ook de sporen ontdekt van een grote vleesetende dinosauriër, welke in dezelfde richting
liep. Deze sporen leiden tot een ‘jager-prooi' interpretatie door de evolutionisten. Maar de sporen kunnen net zo goed, zo niet beter verklaard worden als verschillende typen dinosauriërs die allen voor dezelfde gebeurtenis vluchtten in één en dezelfde richting. Bovendien vertonen veel gefossiliseerde dieren
kenmerken van plotselinge angst; sommige vissen hadden de prooi nog in de bek terwijl ze bedekt
werden onder water en modder.
Sporen van dieren zijn ook gevonden in de Grand Canyon. Dr. Leonard Brand van de Loma Linda Universiteit in Californië heeft de sporen van dieren (o.a. salamanders) onderzocht in het Coconino zandsteen van de Grand Canyon. Hij heeft vervolgens dieren sporen laten maken op het droge en onder water tijdens heftige stroming. Een gedetailleerde statistische analyse van deze data leidde met een hoge
graad van waarschijnlijkheid tot de conclusie, dat de fossiele sporen in de Grand Canyon onder water
gemaakt moeten zijn . Geheel onder water zelfs, dus niet aan de oppervlakte van het water. En dat
terwijl evolutionisten beweren dat de Canyon is ontstaan in woestijnachtig klimaat.
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FEIT: De Grand Canyon, een typisch voorbeeld van een landschap dat door een gigantische
vloed met talloze sedimentlagen is ontstaan, wordt nog altijd onderwezen als een landschap
dat in miljoenen jaren door erosie is ontstaan. Het landschap is identiek aan het soort dat
tijdens recente vloeden is ontstaan. Bovendien bleek uit de onderzoeken van Dr. Leonard
Brand van de Loma Linda Universiteit in Californië dat de fossiele sporen in de Grand Canyon
onder water gemaakt moeten zijn.
We vinden minder vaak gefossiliseerde mensen terug in de aardlagen, en ook dat is heel logisch. Mensen wonen op hogere gebieden en zullen altijd vluchten naar de allerhoogste plaatsen en als laatsten
verdrinken. Zij zijn niet vaak bedekt onder de modderstromen en bijna allemaal vergaan en niet gefossiliseerd.
4.5 Anomalieën
Wetenschappers hebben tijdenlang omwille van hun theorie de massa's inconsistenties in de aardlagen
genegeerd. Zij stuiten regelmatig op vondsten die totaal tegen hun theorie ingaan. Dit soort vondsten
die tegenstrijdig zijn met evolutionisme noemt men anomalieën . We hebben er al veel behandeld in de
vorige hoofdstukken. Ze worden vaak niet naar buiten gebracht, en zeker niet in de lesboeken. Het probleem is namelijk dat één zo'n anomalie al aangeeft dat het dateringssysteem of de interpretatie van de
aardlagen niet klopt. Eén mens in een aardlaag van 10 miljoen jaar oud, en het tegenbewijs tegen evolutie is geleverd. Niet voor niets houden onderzoekers dit soort voorvallen stil.
Een voorbeeld van een anomalie is de vondst van wetenschappers van de Bashkir Staatsuniversiteit. Zij
vonden een platte steen van 120 miljoen jaar oud met daarop, in reliëf, een kaart van het Ural gebied .
Het gaat dus om sporen van geavanceerde menselijke beschaving in een aardlaag die volgens evolutionisten vér voor de komst van de moderne mens ontstond. Een artikel over de vondst, zegt: “Dit lijkt
onmogelijk te zijn. Wetenschappers van de Bashkir Staatsuniversiteit hebben onweerlegbare bewijzen
gevonden van het bestaan van een oude, hoog ontwikkelde beschaving.” Tja… leefden er 120 miljoen
jaar geleden hoogontwikkelde mensen op aarde die een kaart maakten van het moderne Ural gebied?
Of klopt de datering van die lagen niet? Het is één groot mysterie, tenzij je aanneemt dat de aardlagen
niet in miljoenen jaren zijn ontstaan, maar door vloedwater. Ze representeren dan helemáál geen miljoenen jaren tijd, maar de overblijfselen van een catastrofe.
In 1860 is in Italië bij het plaatsje Castenedolo een menselijke schedel gevonden in een aardlaag van
10 miljoen jaar oud. In 1880 vond men in dezelfde aardlaag twee kinderskeletten en het skelet van een
vrouw. Dit is natuurlijk volkomen onmogelijk voor evolutionisten. Dit soort vondsten zou evolutionisten
wakker moeten schudden en hen moeten aanzetten de hypothese dat de aardlagen miljoenen jaren oud
zijn, te beproeven. Helaas zijn deze vondsten in vergetelheid geraakt en horen we er niets meer van.
Echter, dit soort inconsistenties in de aardlagen worden bijna nooit duidelijk naar buiten gebracht, of
worden soms door middel van vergezochte theorieën verdoezeld. Soms liggen zeer oude aardlagen bovenop jonge aardlagen, of zelfs hele bergtoppen op veel jongere lagen! Alles wijst op een vloed waar
met geweld sedimenten worden afgezet en rotsen worden meegesleept.
Een ander voorbeeld vinden we in het Engelse Lancaster. Daar heeft men een enorme versteende boom
(van elf meter lang) gevonden die dwars door vele versteende steenkoollagen heenloopt. Onmogelijk
als je gelooft dat de lagen zijn ontstaan door miljoenen jaren langzame afzettingen. De boom zou immers al lang vergaan moeten zijn. De boom is duidelijk levend bedolven onder modder en sedimenten
en zelf mee versteend in een kort ogenblik – de zondvloed. Dit soort bomen heeft men overigens op
meer plaatsen aangetroffen.
In Yellowstone Park is het nog gekker. Daar zijn hele bossen versteend. Dit kan niet anders gebeurd
zijn dan door de spontane bedekking door rap achter elkaar volgende vloedsedimenten. De bomen zouden, net als in het voorbeeld van Lancaster, vergaan zijn als er langere tijd overheen zou zijn gegaan.
En toch beweren evolutionisten (werkelijk!) dat deze versteende bossen zijn ontstaan in tienduizendenjaren, doordat er steeds nieuwe bomen uit de vorige lagen groeiden! Hierbij lopen ze tegen tal van problemen op (zie hiervoor The Yellowstone petrified forests - Evidence of catastrophe door Jonathan Sarfati), en toch wil men niet aannemen dat een vloed hier werkzaam moet zijn geweest.
Kort geleden heeft men nabij de Vyatka rivier in de buurt van de Russische stad Kotelnich een massagraf van meer dan 300 gefossiliseerde pareiasauriërs (een soort reptiel) gevonden die staand zijn begraven onder sediment met hun hoofden opgericht. Ze zijn dus levend bedolven. De paleontologen geven aan dat de reden waarschijnlijk heftige regenval en hoog water moet zijn geweest waardoor de dieren in een moeras zijn gestorven. Uitgaande van het evolutiemodel wordt de dieren een leeftijd van 260
miljoen jaar gegeven. Echter, het is zeer onlogisch dat reptielen in een moeras verdrinken. Veel logischer is een plotselinge catastrofe. Bovendien is de afzetting van aardlagen in dat gebied volgens evolutionisten millimeters/centimeters per duizenden jaren. De reptielen zouden dan minstens 10.000 jaar
met het hoofd opgeheven moeten hebben gestaan! Het moge duidelijk zijn dat de lagen in veel snellere
tijd zijn afgezet dan men wil denken. Nóg een aanwijzing is dat de omgeving van de fossielen praktisch
geen plantenfossielen bevat. Het is onlogisch dat 300 reptielen van een meter lang zouden leven in een
gebied van wel 3 kilometer zonder planten! Logischer is dat ze vluchtten voor een catastrofe óf door
enorme waterstromen zijn meegesleept naar deze omgeving. Alles wijst wederom op de zondvloed.
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Op de toppen van gebergtes zoals de Andes vinden we fossielen van oesters en andere zeedieren.
Nog een goed voorbeeld van anomalieën die een wereldwijde overstroming aantonen, vinden we in
Zuid-Amerika. In het Andesgebergte heeft men 500 grote gefossiliseerde oesters gevonden. Om precies
te zijn op 4000 meter boven de zeespiegel in de Huancavelica provincie, ongeveer 400 kilometers van
de Peruaanse hoofdstad Lima. Hebben er ooit oesters op de hoge Andes-toppen geleefd? Dit is volkomen begrijpelijk als we geloven dat de hele aarde onder water heeft gestaan! En dit geld ook niet alleen
voor de Andes; overal op aarde worden fossielen van zeedieren gevonden op hoge bergen. Op de
enorme Mount Everest in de Himalaya heeft men ook gefossiliseerde waterdieren gevonden. Sterker
nog: de bovenste 3000 ft. (zo'n 900 meter) van de Mount Everest is sediment, afgezet door water, vol
zeeschelpen.
Evolutionisten verklaren dit door aan te nemen dat de bergen in miljoenen jaren uit de zee zijn opgestegen. Hier loopt men echter tegen een groot probleem aan: de snelheid van erosie van de berg is vele
malen groter dan de snelheid waarmee de bergen opstijgen . Het Andes-gebergte zal volgens de orthodoxe evolutionistische geologie in 56 miljoen jaar geërodeerd zijn. De oesters komen volgens de evolutionaire tijdsschaal echter uit het Jura-tijdperk: 200 miljoen jaar geleden! Oesters van 200 miljoen jaar
oud kunnen onmogelijk op een berg liggen die in 56 miljoen jaar verdwenen zou zijn door erosie! De
zondvloed is een verklaring die wel sluitend is; de oesters zijn door het vloedwater op de berg achtergelaten, zo'n 4000 jaar geleden. Waarschijnlijk is het hele Andes-gebergte zelfs ontstaan tijdens de zondvloed, toen de sedimenten nog vloeibaar waren en de breukvlakken van de continenten met geweld
werden in gedrukt. En over de leeftijd van de oesters hoeven we ons niet druk te maken: geoloog Mats
Molen uit Zweden gaf aan dat de in de Andes gevonden oesters gelijk zijn aan oesters die in Zweden
voorkomen – zo oud hoeven ze dus niet te zijn.
FEIT: Wetenschappers lopen vaker dan je denkt op tegen vondsten die totaal tegen hun theorie ingaan. Mensen in aardlagen van 10 miljoen jaar oud; een geavanceerde landkaart van
120 miljoen jaar oud of een versteende boom die door meerdere aardlagen heen gegroeid is.
Als je de aardlagen interpreteert als afgezet tijdens een enorme vloed, dan zijn dit soort inconsistenties niet vreemd.
FEIT: Op de toppen van het Andesgebergte en de Himalaya vindt men gefossiliseerde zeedieren en schelpen. De bovenste 3000 ft. (900 meter) van de Mount Everest is door water afgezet sediment, vol zeeschelpen. Er is maar één verklaring die de toets doorstaat: het water
stond zo hoog.
Al deze anomalieën laten zien dat de evolutionistische visie op de aardlagen misschien wel totaal niet
klopt. Dat aardlagen miljoenen jaren ontwikkeling weergeven is geen feit. Het is hypothese.
Hoe kan het dat evolutionisten al bijna 150 jaar lang niets dan hiaten aantreffen in de aardlagen? Hoe
kan het dat alle soorten plotseling en volkomen ontwikkeld opduiken en niet veranderen? Als aardlagen
werkelijk de evolutionaire ontwikkeling zouden weergeven die er zou moeten zijn geweest, hoe is het
dan mogelijk dat we niets terugvinden behalve volledig ontwikkelde soorten dieren? Het zijn allemaal
aanwijzingen dat de aardlagen niets, maar dan ook werkelijk niets te maken hebben met evolutionaire
ontwikkeling. Alles wijst erop dat de aardlagen zijn afgezet door een enorme watervloed. Dat klopt namelijk perfect met de vondsten.
De belangrijkste redenen dat het aardlandschap én de aardlagen niet het resultaat zijn van miljoenen
jaren langzame ontwikkeling, maar wel van een eenmalige, catastrofale vloed, zijn:
A) 75% van de aardlagen op aarde is ontstaan door water, en helemaal niet door langzame erosie.
B) Op de continenten bestaat de aarde uit gemiddeld 1500 meter sediment door water afgezet.
C) Ook hoge gebergtes bestaan uit watersedimentlagen, zoals de hoogste delen van de Mount Everest.
D) Op de hoogste bergtoppen op aarde (de Andes en de Himalaya) vind men gefossiliseerde zeedieren
en schelpen. Dit is de doodsteek voor de theorie dat deze bergen door langzame erosie zijn ontstaan.
E) De aarde kent ontelbaar veel gebergtes en landschappen die onverklaarbaar zijn als ze niet door een
gigantische vloed zijn ontstaan, zoals cross-bed landschappen.
F) De Burlingame Canyon in Washington toont onomstotelijk aan dat een multi-gelaagd landschap zoals
de Grand Canyon in zéér snelle tijd kan ontstaan door een vloed.

- De zaak evolutie, p.66 -

G) Fossilisatie gebeurt enkel wanneer organismen plotseling levend of in goede staat bedekt worden
door sediment- of modderlagen. In alle andere gevallen zou het kadaver vergaan. Dat de wereldwijd op
aarde voorkomende fossielen zijn ontstaan tijdens een gigantische overstroming blijkt uit de vele onlogische massagraven, de dieren in verschrikte houdingen en dieren met prooi in de bek die gevonden
worden.
H) Uit hedendaagse overstromingen blijkt dat een grote vloed de volgende sporen achterlaat: lagen sediment bovenop elkaar vol met door de druk gefossiliseerde dieren die door de vloed verslonden worden. Met andere woorden: door een vloed ontstaan aardlagen die identiek zijn aan de wereldwijd voorkomende lagen die door evolutionisten worden gezien als zijnde evolutionaire lagen in de geschiedenis!
Aardlagen zijn dus een uit de praktijk bewezen voorbeeld van een grote vloed, niet van hypothetische,
nooit bewezen evolutionaire stadia.
I) Wanneer je de aardlagen niet interpreteert als representatief voor miljoenen jaren maar als resultaat
van een mondiale vloedcatastrofe, dan begrijp je opeens waarom er geen lijn is in de aardlagen en
waarom elke vorm van ontwikkeling en chronologie ontbreekt.
J) Het ontstaan van bergketens op de breukvlakken van de tektonische platen, is aannemelijk als het
sediment nog vloeibaar was, niet als dit proces in miljoenen jaren zou moeten gaan.
K) Een wereldwijde overstroming is de enige geschiedenis die overal op aarde en door alle volken verteld wordt in hun oude geschriften; van Azië tot Afrika, van Europa tot de Amerikaanse Indianen.
4.6 Conclusie
Evolutionisten propageren sinds de 19 e eeuw dat de aarde miljoenen jaren oud is. In schoolboeken
wordt vaak gezegd dat bergen en aardlagen zijn ontstaan door miljoenen jaren geleidelijke ontwikkeling
en erosie. Wat vaak niet verteld wordt is dat in werkelijkheid is vastgesteld dat 75% van de aardlagen
op aarde is afgezet door water. Ook vulkanische werking speelt een belangrijke rol. Bergformaties noch
aardlagen hebben miljoenen jaren nodig om te ontstaan. Dat er werkelijk miljoenen jaren overheen gegaan zijn, is een aanname op evolutionistische basis. Het maakt namelijk evolutie aannemelijker.
Hoewel geologen beweren dat zoiets als de Grand Canyon onmogelijk in snelle tijd ontstaan kan zijn, is
het tegendeel al lang bewezen. De Burlingame Canyon in Washington (6 dagen!) en de uitbarsting van
Mount St. Helens tonen onomstotelijk aan dat een Canyon (zoals de Grand Canyon) in zéér snelle tijd
kan ontstaan door een vloed. En het onderzoek van dr. Brand van de Loma Linda University in Californië heeft aangetoond dat de sporen van dieren die zijn afgezet in de Grand Canyon ontstaan zijn onder
water. Omdat deze onderzoeken niet in het evolutionistische denkraam passen worden ze genegeerd.
Wanneer je de aardlagen objectief bekijkt, moet je vaststellen dat ze op geen enkele manier evolutie
aantonen. Ontwikkeling ontbreekt, een lijn ontbreekt, overgangsmodellen ontbreken. Daarentegen is
een wereldwijde vloed een zeer goede verklaring voor de aardlagen. Ook de fossielen die we vinden zijn
een sprekend voorbeeld van de impact van een vloed. Fossilisatie is namelijk geen normale gebeurtenis. Enkel wanneer organismen plotseling levend (of in ieder geval in niet vergane toestand) bedekt
worden door sediment- of modderlagen, worden ze gefossiliseerd. Fossilisatie kan bovendien in zeer
snelle tijd gebeuren, als de omstandigheden (veel water en hoge druk) maar goed zijn. Dat de fossielen
op aarde zijn ontstaan tijdens een gigantische overstroming blijkt uit de vele massagraven, de dieren in
verschrikte houdingen en dieren met prooi in de bek die gevonden worden.
De zondvloed is een verklaring voor wat we wereldwijd terugvinden. Op de toppen van het Andesgebergte en de Himalaya vindt men gefossiliseerde zeedieren en schelpen. De bovenste 3000 ft. (900 meter) van de Mount Everest is door water afgezet sediment, vol zeeschelpen. Er is maar één verklaring
die de toets doorstaat: het water stond werkelijk zo hoog!
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5. EVOLUTIONISTISCHE DATERINGSMETHODES
Als je de televisie aanzet wordt je omver gegooid met termen als ‘…de vondsten dateren uit
de steentijd, zo'n 50.000 jaar geleden'; ‘…men heeft een skelet gevonden in een aardlaag
van 100 miljoen jaar oud'; en ‘rond 30.000 jaar geleden trokken de primitieve mensen naar
het Zuiden van Frankrijk.' Dit soort uitspraken worden met zulk een stelligheid tentoongespreid dat je zou denken dat fossielen en vondsten in de aardlagen opduiken met een bordje
met de datum! Massa's mensen denken dat het wetenschappelijk aangetoond is dat deze dateringen kloppen. Wanneer je echter de dateringsmethodes goed onder de loep neemt, blijkt
dat zij stuk voor stuk uitgaan van eerdere hypotheses en werken vanuit eerder aangenomen
rekenmodellen en diagrammen. Vandaar dat we nu een uitgebreid onderzoek gaan doen naar
een ander fundament onder de evolutietheorie: Hoe oud is de aarde nou werkelijk, en wat
voor een bewijzen zijn er?
5.1 Hoe oud is de aarde?
De meeste mensen hebben wel eens een druipsteengrot bezocht zoals bijvoorbeeld de Grotten van Han
in België of Rocamadour in Frankrijk. Vaak wordt er bij zo'n bezoek gewezen op de oudheid van de
grotten. Volgens de gids zijn er voor de vorming van druipsteen (stalagmieten en stalactieten) duizenden, honderdduizenden zo niet miljoenen jaren nodig.
Er is echter helemaal niet zoveel tijd nodig voor de vorming van de stalactieten en stalagmieten. Wat
ronduit verzwegen wordt is dat de snelheid waarmee zoiets ontstaan puur afhankelijk is van de hoeveelheid water die sijpelt en de hoeveelheid kalk. De onderstaande foto toont een tunnel in een door
mensen gegraven mijn. Rechtsonder zijn twee mensen te zien. De foto is genomen in 1987, op niveau 5
in de lood-zink mijnen van Mt. Isa in Queensland Australië. Ten tijde van de foto was de mijn slechts 55
jaar oud, wat dus in dit geval ook de maximale leeftijd van de stalagmieten en stalactieten is.

Deze druipsteengrot in Queensland (Australie) is ontstaan in minder dan 55 jaar. Wat schoolboeken
vaak niet vertellen is dat met veel water en kalk een druipsteengrot veel sneller ontstaat.
Ongeveer 55 meter boven het niveau van de grotten bevindt zich een waterbron in redelijk poreus dolomiet (een gesteente dat normaal een nogal dichte structuur heeft). Water met een hoog kalkgehalte
dat continu langzaam van de waterbron naar het niveau 5 sijpelt, is verantwoordelijk voor de druipsteenformaties.
Dit voorbeeld laat zien hoe evolutionisten aannemen dat bepaalde processen enorm veel tijd nodig hebben terwijl dat totaal niet bewezen is. Het tegendeel is vaak waar, zo blijkt. Geloven dat het véél tijd
nodig heeft past alleen veel beter in het evolutionistische wereldbeeld. Daarom worden dit soort grotten
opgevat als zijnde het resultaat van duizenden jaren, terwijl het evengoed kan gaan om het resultaat
van een flinke overstroming.
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Een soortgelijk voorbeeld is het stof op de maan.
Jaarlijks valt er een kleine hoeveelheid ruimtestof
op de maan. Uitgaande van evolutie dacht men dat
de maan al miljarden jaren stof moest hebben opgevangen toen men de eerste reis naar de maan
voorbereidde. De landingsgestellen werden voorzien van speciale poten die niet zouden wegzakken
in de metersdikke stoflaag. Aangekomen op de
maan trof men een laagje van enkele centimeters
aan op het maanoppervlak. Is ons zonnestelsel en
onze planeet wel zo oud als men denkt?
Zo zijn er nog een aantal zaken waarvan evolutionisten altijd beweerd hebben dat ze het bewijs zijn
van zeer lange tijdsperiodes, terwijl ze bewezen in
snelle tijd kunnen ontstaan. Olie en steenkool werden gezien als bewijzen voor een oude aarde, terwijl men tegenwoordig olie wint uit afval in een laboratorium. Olie en steenkool zijn juist een treffend argument voor een wereldwijde vloed, omdat
vele organismen met gigantische pressie zijn verkoold. En landschappen met bergen, rotsen en
welvingen werden eveneens voor een bewijs voor
een oude leeftijd van de aarde gezien, terwijl er
voorbeelden zijn van hoe enorm snel die kunnen
ontstaan. In 1963 ontstond bijvoorbeeld het eiland
Surtsey 70 km ten zuiden van IJsland. Binnen enkele maanden was een gevarieerd en volwassen
landschap ontstaan met zandstranden, steile rotspunten, kiezelbanken en lagunen, bergdalen en indrukwekkende rotsen die lijken op de White Cliffs
aan het Engelse Kanaal. Er zijn zelfs grote rolstenen, verweerd door de branding, waarvan sommigen bijna rond zijn. En dit is niet het werk van millennia, maar van maanden .

In het kort
EVOLUTIE ALS UITGANGSPUNT

Toen Darwins theorie aan populariteit toenam veranderde er veel in de wijze waarop
geleerden naar zaken keken. Omdat Darwin
geleidelijke, langzame ontwikkeling in miljoenen jaren verkondigde, is men de andere wetenschapsvlakken vanuit deze aanname gaan interpreteren. Dit is duidelijk te
zien in de geologie (catastrofisme verdween
en actualisme werd de maatstaf; men deelde de aardlagen in op basis van vermeende
tijd dat evolutie geduurd heeft), maar ook
in de kosmologie (het big-bang model werd
het uitganspunt bij bestudering van het
heelal) en astronomie (men ontwikkelde
modellen voor een miljarden jaren oud
heelal en theorieën om in een oude zon,
maan en Melkweg te geloven). Het lijkt tegenwoordig alsof al deze wetenschappelijke
disciplines evolutie bevestigen, maar ze zijn
slechts een voortvloeisel ervan. Veel wetenschappers zijn het niet eens met de heersende hypotheses.

FEIT: Veel zaken die genoemd worden als bewijzen voor een miljoenen jaren oude aarde, zijn
dat in werkelijkheid helemaal niet. Druipsteengrotten kunnen bewijsbaar ontstaan binnen
een eeuw; olie en steenkool worden zelfs in laboratoria gewonnen en Surtsey heeft bewezen
dat zelfs een eiland met rotsen, lagunen en bergdalen in maanden kan ontstaan. Alles wat je
nodig hebt is veel water en een hoge druk, zoals bij een vloed.
5.2 Astronomische problemen met de miljarden-jaren-theorie
Darwin kwam met het idee dat alles ontstaan is door krachten die langzaam en in miljarden jaren werken. Sinds Darwin is de wetenschap ook de kosmos en de hemellichamen gaan interpreteren als het resultaat zulke miljarden-jaren-durende krachten. Zo ontstond de nebular hypothesis; de theorie dat ons
zonnestelsel is ontstaan vanuit een stofwolk en gas, 4,5 miljard jaar geleden. Alle uitleg over ons universum in populair-wetenschappelijke lectuur verkondigt dit concept, terwijl de basis ervan tegen grote
problemen oploopt. Talloze ‘langzame krachten' in ons zonnestelsel blijken namelijk bij terugrekening
onmogelijk zo lang aan de gang te kunnen zijn. In alle onderstaande gevallen in het tegenbewijs zo
sterk, dat men de meest onlogische hypotheses heeft moet opperen en zich in allerlei bochten heeft
moeten wringen om de evolutiegedachte te kunnen redden van de ondergang. Een greep:

a ) Kometen tonen aan dat het universum geen 4,5 miljard jaar oud kan zijn
Volgens de evolutietheorie moeten kometen even oud zijn als het zonnestelsel, zo'n 4,5 miljard jaar
oud. Er komen nooit nieuwe kometen bij, wel vervallen kometen langzamerhand. Het is namelijk zo dat
kometen telkens als ze dichtbij de zon komen zoveel van hun materiaal verliezen dat ze in totaal nooit
langer dan 100.000 jaar kunnen overleven. De meeste kometen hebben bovendien zelfs een leeftijd van
maar 10.000 jaar. Hieruit vloeit de logische conclusie voort dat ons zonnestelsel niet ouder kan zijn dan
10.000 – 100.000 jaar.
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Evolutionisten hebben de meest uiteenlopende en vergezochte verklaringen voor dit tegenbewijs. Zo
zouden kometen van een onbekende en nog niet geobserveerde (!) ‘oort-wolk' komen achter Pluto. Anderen zeggen dat de kometen uit de ‘Kuiper Belt' komen, een hypothetische (!) bron van kometen in
een zonnestelsel buiten Pluto. De genoemde Oort-wolk wordt op populaire wijze verkondigd alsof het
een astronomisch feit is; toch is er geen enkel bewijs van zijn bestaan. Zoals Sagan and Druyan zeiden
in Comets , (p.201, 1986): “Ieder jaar worden er veel wetenschappelijke publicaties geschreven over de
Oort-wolk, zijn eigenschappen, zijn ontstaan, zijn evolutie. Toch is er niet het kleinste bewijs geobserveerd voor zijn bestaan.” Ook voor de Kuiper Belt – in het leven geroepen om de hiaten in de hypotheses weg te redeneren – is geen enkel direct bewijs.
En als de Kuiper Belt en werkelijk bestaat dan is dat nog geen verklaring, want de Kuiper Belt zou in
miljarden jaren al lang uitgeput moeten zijn. Hoe dan ook: de Oort-wolk of Kuiper-Belt bestaan niet –
ze bestaan alleen in de theorieën van evolutionisten. En die theorieën zijn helemaal niet nodig en bovendien uiterst discutabel. Ze zijn alleen bedacht om in een oude aarde te kunnen geloven, tegen de
bewijzen in.
FEIT: Kometen bestaan al sinds het begin van ons universum en er komen nooit nieuwe kometen bij. Bovendien kunnen kometen nooit ouder worden dan 100.000 jaar vanwege het
verval dat zij ondergaan. De meeste huidige kometen zijn 10.000 jaar oud. Conclusie: het
universum kan onmogelijk 5 miljard jaar oud zijn. Evolutionisten geloven om dit dilemma te
omzeilen in hypothetische en nog-niet-ontdekte oort-wolken achter Pluto waar de kometen
vandaan zouden komen, enkel om maar niet in een jong universum te hoeven geloven.

b) De maan kan geen 4,5 miljard jaar oud zijn
Er is een enorme zwaartekrachtswerking tussen de aarde en de maan; namelijk zo'n 70 triljoen pond
(70 met 18 nullen) oftewel 30.000 triljoen ton (30 met 15 nullen). Het effect van zwaartekracht is afhankelijk van de afstand zowel als de massa, waardoor de aantrekkingskracht tot de maan aan de kant
van de aarde die naar de maan toestaat groter is dan aan de achterkant (die van de maan afstaat). Dit
zorgt voor de land- en (vooral) zeeoppervlaktes bol gaan staan (dit effect zorgt voor onze getijden, eb
en vloed). Maar omdat de aanwezigheid van de maan niet over de gehele aarde een onmiddellijke bolstaande reactie veroorzaakt, resulteert het effect in een constante kleine voorwaartse ‘ruk' op de maan,
wat ervoor zorgt dat hij langzaam van de aarde afdrijft. De snelheid waarmee de afstand tussen maan
en aarde momenteel toeneemt is gemeten op ongeveer 4 centimeter per jaar. Logischerwijs moet de
snelheid vroeger nog veel groter zijn geweest, want de zwaartekrachtswerking neemt nu per centimeter
af.
Deze metingen roepen onmiddellijk de vraag op hoe het aard-maansysteem 4,5 miljard jaar oud kan
zijn zoals de meeste evolutionisten de wereld inbrengen. Als dát zo zou zijn zouden we onze maan al
lang geleden verloren hebben! De twee planeten zijn ingesteld op een ‘samenwerking' die onmogelijk
miljarden jaren door kan blijven gaan. De astronoom dr. Don DeYoung (professor van fysica aan het
Grace College, Indiana, USA) heeft berekend (uitgaande van de juiste differentiaalvergelijking, rekening
houdend met de zwaartekracht die met de afstand veranderd) dat de hoogst mogelijke leeftijd 1,4 miljard jaar is. Dat is dus niet de leeftijd van de maan, maar het absolute maximum, want op dat punt
zouden de aarde en maan elkaar raken. En men weet dat de maan nooit dichter dan 18.400 kilometer
bij de aarde kan komen (de zogenaamde Roche Limiet), omdat de zwaartekracht van de aarde de maan
op dat punt verbrijzeld zou hebben.
Evolutionisten hebben nog geen verklaring voor dit fenomeen, maar zij zullen waarschijnlijk binnen afzienbare tijd een theorie lanceren om dit probleem te omzeilen. Er zit trouwens voor evolutionisten nog
een probleem aan vast: op de maan ontbreekt het aan geologisch bewijsmateriaal dat de maan 4,5 miljard jaar aan het eroderen is. Niets wijst erop dat deze planeet zo oud is, want ware het zo, dan zou de
planeet niet meer bestaan. En al helemaal niet in onze omgeving. (Voor de berekeningen verwijs ik
naar Is the moon really old? dr. Don DeYoung, professor of physics (Creation 14(4):43, September
1992).
FEIT: De zwaartekrachtswerking tussen aarde en maan zorgt ervoor dat de maan ieder jaar
ongeveer 4 centimeter van de aarde ‘afdrijft'. Logischerwijs was de snelheid vroeger nog
veel hoger, omdat de afstand toen nog kleiner was. Dit proces kan teruggerekend 4,5 miljard
jaar aan de gang zijn, omdat we onze maan dan al kwijt zouden zijn. De uiterste limiet is 1,4
miljard jaar – veel te kort voor evolutie.
c) De zon en de ‘faint young sun paradox'
Al het leven op aarde is afhankelijk van de zon. Volgens paleontologen was de aarde vroeger zelfs warmer dan vandaag de dag. De zonnewarmte is van ongekend belang voor de evolutietheorie. De zon zelf
wordt gevoerd door nucleaire reacties. Als de zon haar nucleaire ‘brandstoffen' opgebrand zou hebben,
zou haar kern kleiner worden waardoor de reacties zouden verhevigen. Omdat de zon haar nucleaire
brandstoffen steeds meer verbruikt, gaat zij steeds heftiger schijnen, hoe ouder ze wordt.
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Maar dit betekent, dat als het zonnestelsel al 4,5 miljard jaar bestaat, de zonnekracht in het verleden
veel zwakker moest zijn geweest. Toch is er geen bewijs dat de zon zwakker was tijdens de geschiedenis van de aarde. Dat duidt erop dat het zonnestelsel nog niet zo lang bestaat. Astronomen noemen dit
dilemma de ‘faint young sun paradox'. Het is echter geen paradox als de leeftijd van de zon en aarde
simpelweg veel lager is.
De toenemende helderheid van de zon maakt echter evolutie ook onmogelijk. Volgens evolutionisten
ontstond het leven op aarde zo'n 3,8 miljard jaar geleden. Tegenwoordig weten we echter dat de zon
destijds 25% minder helder zou zijn geweest dan nu. Dat betekent dat de aarde bevroren zou zijn geweest met een gemiddelde temperatuur van -3º C. En dat terwijl de paleontologie er vanuit gaat dat de
aarde in het verleden warmer was!
Maar om dit dilemma te omzeilen heeft men een hypothese ontwikkeld die het gat opvult: men neemt
aan dat het broeikaseffect destijds veel sterker was dan nu, met 1000 keer meer CO2 in de atmosfeer
dan vandaag de dag. Er is echter geen wetenschappelijke aanleiding voor deze theorie. De enige reden
is evolutie, wat al aangenomen was voor men de waarheid rond de zonkracht ontdekte. De broeikastheorie dient alleen om het tegenbewijs te elimineren en in evolutie te kunnen blijven geloven. (Voor de
astronomische berekeningen verwijs ik naar Our steady sun: a problem for billions of years, Jonathan
Sarfati, voor een diepere uitleg over de paradox verwijs ik naar The Young Faint Sun Paradox and the
Age of the Solar System, Danny Faulkner, Ph.D.)
FEIT: De zon gaat steeds heviger schijnen omdat ze haar nucleaire brandstoffen opbrandt.
Miljarden jaren geleden zou de zon daardoor veel minder sterk geschenen hebben. Toch ontstond volgens evolutie het leven 3,8 jaar geleden in een warmere atmosfeer. Destijds zou de
zon 25% minder sterk hebben geschenen, waardoor de aarde bevroren zou zijn geweest. Dit
maakt evolutie onmogelijk. De ‘faint young sun paradox', zoals astronomen het dilemma
noemen, is echter geen paradox als we geloven dat het universum jonger is.
d) Mercurius, Venus, Uranus en Mars ontkrachten evolutiemodellen
Mercurius, een van de negen planeten in ons zonnestelsel, staat het dichtst bij de zon. Het is een van
de kleinste planeten van ons zonnestelsel. Wetenschappers zijn veel te weten gekomen over Mercurius
door de onderzoeken van de Mariner 10 die erlangs vloog in 1974-1975. Zo kwam men erachter dat
Mercurius de hoogste dichtheid heeft van alle andere planeten naast de Aarde. De dichtheid van Mercurius is zo extreem dat men dacht dat hij een ijzeren kern moest hebben die 75% van zijn diameter besloeg. Deze dichtheid heeft veel verwarring gebracht bij evolutionistische wetenschappers, omdat het
ingaat tegen al hun planetaire modellen. Alle evolutionaire modellen zeggen dat Mercurius niet zo'n
dichtheid kan hebben als aangetoond is, omdat het de geleidelijke ontstaansgedachte van planeten tegenwerkt.
Na tientallen jaren van strijd en hypothetiseren hebben de meeste astrofysica het tegenwoordig opgegeven en toegegeven dat Mercurius' hoge dichtheid niet in lijn gebracht kan worden met de langzameen-geleidelijke-ontwikkeling-modellen. Maar zoals altijd is er een verklaring gekomen: miljarden jaren
geleden is er een grote inslag geweest in Mercurius die al zijn minder dichte materiaal heeft weggevaagd, en enkel de delen met hoge dichtheid heeft achtergelaten. Op die manier kunnen evolutionisten
gewoon blijven geloven de langzame ontstaanstheorie van de planeten, en is de tegenwoordige dichtheid van de planeet weggeredeneerd.
Wat er dus feitelijk gebeurd is, is dit: evolutionisten hebben toegegeven dat de planeet Mercurius niet
verklaard kan worden door hun modellen van geleidelijke evolutieprocessen. Zij hebben echter die modellen niet verworpen, maar een lang-geleden-gebeurde catastrofale werking voorgesteld. Wat is er
voor een bewijs aan deze hypothese? Niets! De enige reden is dat Mercurius anders evolutie zou ontkrachten!
En Mercurius staat niet alleen:
• De planeet Uranus helt over, terwijl dat volgens de evolutiemodellen niet kan. Daarom is er lang geleden iets geweest dat de planeet geraakt heeft en omver gegooid heeft.
• Venus' rotatie gaat in tegen evolutionaire voorspellingen, dus daarom raakte iets de planeet waardoor het de tegengestelde richting in ging draaien.
• De atmosfeer van Mars is de dun volgens de evolutionaire modellen, daarom is hij vroeger dikker
geweest, maar iets raakte hem en vaagde het grootste deel van de planeet weg.
• Omdat Saturnus en haar ringen steeds dichter bij elkaar komen kan zij nog niet miljarden jaren oud
zijn, daarom is er later een komeet in de buurt van de planeet verbrijzeld die de ringen veroorzaakte.
• En last but not least: Mercurius heeft een te hoge dichtheid voor evolutie, daarom raakte iets de planeet en verwijderde de lichtere delen.
Spike Psarris, B.Sc., een ingenieur in het militaire ruimteprogramma van de Verenigde Staten zei:
“Steeds weer opnieuw worden in de astronomie kosmische botsingen aangegrepen als een
soort toverstafje om de evolutionaire theorieën te redden van de feiten.” Evolutionisten opperen telkens catastrofes wanneer hun theorie in het gevaar komt, maar noemen het creationistische model van een catastrofale wereldwijde vloed op aarde ‘onwetenschappelijk', ondanks de overvloedige fysische en historische bewijzen ervoor.
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e) Zonnestelsels winden zich te snel op
De sterren van ons zonnestelsel, de Melkweg, roteren met verschillende snelheden. De sterren binnenin
de spiraal van het stelsel roteren sneller dan de buitenste sterren. De geobserveerde rotatiesnelheid is
zo snel dat wanneer ons zonnestelsel ook maar ‘slechts' een paar honderd miljoen jaar oud zou zijn, het
een ongeordende massa sterren zou zijn geworden zonder de spiraalvorm die het nu nog wel heeft.
Volgens evolutionisten is de Melkweg al 10 miljard jaar oud! Evolutionisten kennen dit probleem en
noemen dit het ‘winding-up dilemma'. Zij hebben al de meest vergezochte en onlogische verklaringen
gezocht voor het probleem, maar allen kunnen niet door feiten bevestigd worden. De oplossing is echter
simpel: het heelal is nog niet zo oud als men denkt.
FEIT: De rotatiesnelheid van sterren in de Melkweg is zo snel, dat men berekend heeft dat als
het zonnestelsel slechts een paar honderd miljoen jaar oud zou zijn, het de spiraalvorm kwijt
geraakt zou moeten zijn en een ongeordende massa sterren zou zijn geworden. Evolutionisten geloven dat de Melkweg al 10 miljard jaar oud is, wat gewoon onmogelijk kan. Dit noemen zij het ‘winding-up dilemma', wat overigens helemaal geen dilemma zou zijn als zij zouden aannemen dat de Melkweg jonger is.
f) Magnetische velden getuigen tegen 4,5 miljard jaar ouderdom
Zoals we straks zullen zien (in 5.3 c) neemt het magnetische veld van de aarde te snel af om 4,5 miljard jaar oud te zijn. Terugrekenen levert zelfs op dat de aarde niet ouder kan zijn 10.000 jaar. Soortgelijke problemen zijn er met veel planeten. De meeste planeten in ons zonnestelsel hebben een magnetisch veld. Evolutionisten hebben hiervoor de ‘dynamo-theorie' ontwikkeld, die onder andere inhoudt
dat de planeten met een magnetische veld een gesmolten metalen kern hebben. Door een ingewikkelde
reeks opeenvolgende gebeurtenissen kan een planeet dan een magnetisch veld krijgen. Deze theorie is
niet logisch en er zijn veel meer verklaringen mogelijk. Echter, de dynamo-theorie is de enige mogelijkheid waarop planeten 4,5 miljard jaar oud kunnen zijn zonder hun magnetisch veld verloren te hebben!
Alle andere mechanismen vereisen dat de planeten veel jonger zijn, dus die vallen voor de evolutionist
af.
Helaas voor de actualisten is het zo dat, hoe meer men ontdekt over de planeten, hoe meer men tot de
ontdekking komt dat de dynamotheorie niet waar kan zijn. Maar op bij Mercurius te blijven: als Mercurius miljarden jaren oud is nog steeds een magnetisch veld heeft, moeten er vloeibare bewegingen in de
kern van de planeet zijn. De kern moet dus gesmolten zijn. Echter, Mercurius is zó klein dat de algemene opinie is dat de kern van de planeet al ontzettend lang geleden bevroren moet zijn. Daarom kán
Mercurius' kern niet gesmolten zijn, waardoor Mercurius dus geen magnetisch veld kan hebben. Toch
heeft het dat!
Wanneer Mercurius en ons zonnestelsel jong zijn, en dus niet miljarden jaren oud zoals in de heersende
evolutiegedachte die ons in de schoenen geschoven wordt, dán is er geen enkel probleem. Voor een
jonge planeet zijn er vele mogelijkheden waardoor hij een magnetisch veld zou kunnen hebben.
Sommige evolutionisten hebben daarom de oplossing geopperd dat de kern van Mercurius mogelijk niet
van ijzer is, maar van ijzersulfide (wat niet gestold zou zijn). Dat brengt hen echter bij een nog veel
groter probleem, want dit zou de nebular hypothesis weerspreken (de evolutionaire ontstaanstheorie
van het heelal), die zegt dat er geen elementen als sulfur zo dichtbij de zon kunnen zijn. Deze evolutionisten proberen de miljarden-jaren theorie te redden, maar ondermijnen daarmee het fundament onder
de hele evolutionistische astronomie!
FEIT: Dat planeten een magnetisch veld hebben is goed mogelijk als zij jong zijn en veel
moeilijker te verklaren als zij zeer oud zijn. Daarom hebben evolutionisten de dynamotheorie ontwikkeld; de enige mogelijkheid waarop planeten 4,5 miljard jaar oud kunnen zijn
zonder hun magnetisch veld verloren te hebben. Mercurius kan alleen miljarden jaren oud
zijn én nog een magnetisch veld hebben als de kern vloeibaar en gesmolten is. Toch zou de
planeet in de miljarden jaren bevroren moeten zijn vanwege zijn kleine formaat. Ook voor
veel andere planeten blijkt de dynamotheorie niet te werken. Als de planeten echter jong
zijn, is het heel aannemelijk dat zij een werkend magnetisch veld hebben.
g) De ringen van Saturnus tonen dat de planeet geen 4,5 miljard jaar kan zijn
Saturnus is volgens evolutionisten 4,5 jaar oud, net zo oud als het zonnestelsel zou zijn. Echter, rondom Saturnus zijn gigantische ringen aanwezig die bestaan uit ijs en puin. Door de zwaartekracht van
Saturnus komen ze steeds dichterbij de planeet. Logischerwijs kan dit proces nog niet geen miljarden
jaren aan de gang zijn, omdat het puin dan de planeet bereikt zou hebben. Zelfs sommige evolutionistische astronomen geven toe dat de ringen niet ouder kunnen zijn dan 100 miljoen jaar. Een internationaal team van Franse, Amerikaanse en Canadese wetenschappers heeft via de Hubble ruimtetelescoop
ontdekt dat de binnenste ringen in zo'n snel tempo water verliezen dat het zelfs al verdwenen zou zijn
als de ringen ouder dan 30 miljoen jaar zouden zijn (Hecht, J., 1996. Water ‘rains' on the ringed planet.
New Scientist, 152(2053):18.).
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Wetenschappers zijn al decennialang aan het puzzelen hoe Saturnus en haar ringen er hebben kunnen
zijn gedurende de 4,5 miljard jaar. Nu zijn er theorieën dat de ring is ontstaan doordat een maan verbrijzeld zou zijn die ooit rond Saturnus draaide. De astronoom Wing-Huap Ip (Max Planck Institute for
Astronomy) heeft op basis van de massa van de ringen berekend hoe groot zo'n maan dan moet zijn
geweest. Ip stelde dat voor de ringen van Saturnus een maan nodig is van 100 kilometer breed (dat is
bijna 30 keer zo breed als ‘onze' maan). Ip berekende echter dat zo'n ring-vormende botsing in 30 miljard jaar niet zou gebeuren! Dit is véél langer dan de 4,5 miljard jaar die toegeschreven wordt aan ons
zonnestelsel en zelfs nog tweemaal zolang als de leeftijd van het hele universum volgens de meeste
evolutionisten!
Daar komt bij dat Laurance R. Doyle (NASA) van het Ames Research Center samen met collega's heeft
geconcludeerd, op basis van de mate waarin het puin en ijs in de ring geërodeerd is, dat de ring van
Saturnus niet ouder kan zijn dan 100 miljoen jaar.
Kortom, het probleem voor de evolutionist is als volgt:
• Saturnus moet volgens de evolutiegedachte miljarden jaren oud zijn (namelijk zo oud als ons zonnestelsel), maar de huidige conditie van de ringen toont aan dat ze niet ouder kunnen zijn dan 100 miljoen jaar oud.
• Het universum zou niet ouder zijn dan 15 miljard jaar, en Saturnus ringen zouden in die tijd niet eens
kunnen ontstaan. De gedachte dat de ringen ‘later' door een maanverbrijzeling zijn ontstaan zijn daarmee ontkracht.
FEIT: Saturnus moet volgens evolutiegedachte 4,5 miljard jaar oud zijn. Saturnus móet zijn
ringen hebben sinds het zonnestelsel is geformeerd, want de ringen kunnen niet na die tijd
zijn ontstaan. Toch bewijzen de ringen zelf dat ze niet ouder dan 100 miljoen jaar oud kunnen zijn! Er is maar één mogelijkheid: ons zonnestelsel is véél jonger dan evolutionisten hopen. Jonger dan 100 miljoen jaar, wat evolutie onmogelijk maakt.
h) Te weinig supernova-resten voor 4,5 miljard jaar
Astronomen weten vanuit hun observaties dat zonnestellen zoals de onze ongeveer 1 supernova (een
op gewelddadige wijze exploderende ster) in de 25 jaar meemaken. Het gas en de resten van zulke explosies (zoals de Crab Nebula) zetten snel uit en moeten voor een miljoen jaar zichtbaar blijven. Echter…. in de delen van het universum dat wij kunnen observeren, vinden we slechts genoeg gas en stofresten voor 200 supernova's. Omgerekend kan het universum dus niet ouder zijn dan 7000 jaar.
Supernovarest stadium
Eerste
Tweede
Derde

Aantal te observeren SNR's als ons zonnestelsel…
…miljarden jaren oud is …7000 jaren oud is
2
2260
5000

2
125
0

Werkelijk aantal
te observeren
SNR's
5
200
0

Deze tabel laat zien hoeveel SNR's (SuperNova Remnants) er zichtbaar moeten zijn (opgedeeld in eerste, tweede en derde stadium van een supernovarest) als ons universum miljarden jaren oud is, én als
het nog maar 7000 jaar bestaat. Als het universum werkelijk miljarden jaren oud is, dan missen we
7000 supernovaresten in onze Melkweg. Het werkelijk aantal supernovaresten dat we observeren komt
overeen met een universum dat slechts duizenden jaren oud is. Evolutionisten kennen dit probleem. De
evolutionistische astronomen Clark en Caswell zeiden: “Waarom is het grote aantal verwachte resten
niet gevonden?” Zij refereren naar dit probleem als ‘het mysterie van de missende resten'.
FEIT: In de delen van het universum die wij kunnen observeren, vinden we slechts genoeg
gas en stofresten voor 200 supernova's. Dat brengt de leeftijd van het universum op een
maximum van 7000 jaar.
i) Het landschap van Titanus ontkracht 4,5 miljard jaar
De maan van Saturnus, namelijk Titanus, was jarenlang een mysterie voor wetenschappers. Uitgaande
van de gedachte dat het universum miljarden jaren oud is, hadden evolutionistische wetenschappers
theorieën opgesteld van hoe het landschap van Titanus eruit zou moeten zien. Men wist namelijk dat Titanus is bedekt onder een stikstofrijke atmosfeer vol methaan, en dat ethaan Titanus binnenkomt via
de atmosfeer, en wel als vloeistof, waarna het nooit meer terug kan keren naar de atmosfeer. Wetenschappers weten dat dit proces niet omkeerbaar is, en dat het daarom zal leiden tot een constante opbouw van ethaan, die in de miljarden jaren gezorgd moest hebben voor meren en mogelijk zelfs oceanen op het oppervlak van Titanus.
In 1997 werd de Titan-IV raket met de Huygens-sonde richting Saturnus en Titanus gestuurd. Men verwachtte een enorme expansie vloeibare ethaan tegen te komen. Tijdens de zeven jaar durende reis
vingen de telescopen enkel lichte en donkere gebieden op, maar geen oceaan. Uiteindelijk kwam de
Huygens-sonde op 14 januari 2005 terecht op het oppervlak van Titanus, waar hij vele foto's maakte en
metingen deed (de sonde was ontworpen om zowel op vaste als vloeibare oppervlakken te opereren).
De wetenschappers hoopten op een plons.
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De resultaten waren sensationeel: in plaats van meren en oceanen trof de Huygens op droge grond,
waar de vloeibare ethaan blijkbaar in het oppervlak opging, maar bij lange na niet een expansie kende
tot het vormen van meren. De sonde mat enkel wat sporen ethaan.
De uitkomsten maken duidelijk dat de 4,5 miljard jaar leeftijd niet kloppen. Want als de processen als
zo lang aan de gang waren, waar was alle ethaan dan? Het kan de atmosfeer van Titanus ten slotte niet
meer uit! Voor evolutionisten is de afwezigheid van grote hoeveelheden ethaan nog steeds een mysterie!
FEIT: Astronomen weten dat ethaan de atmosfeer van Titanus binnenkomt als vloeibare stof,
en daarna de atmosfeer niet meer uit kan. Daarom verwachtten zij hele meren of zelfs oceanen van ethaan te vinden op het oppervlak van Titanus. Echter, in 2005 landde de Huygenssonde op Titanus en schoot daar vele foto's en deed er vele metingen. Wat bleek: de sonde
landde op droog oppervlak, en er waren geen grote hoeveelheden ethaan. Zeker geen meren
of oceanen. Dit toont aan dat Titanus nog helemaal geen miljarden jaren bestaat.

j ) Het krimpen van de zon ontkracht miljoenen jaren
Recentelijk hebben John A. Eddy (Harvard -Smithsonian Center for Astrophysics and High Altitude Observatory in Boulder) en Aram A. Boornazian (een wiskundige) bewijzen gevonden dat de zon met 0,1%
per eeuw ‘krimpt'. De genoemde wetenschappers hebben hun resultaten gebaseerd op 400 jaar zonneobservatie en hieruit blijkt dat het krimpen van de zon zeer constant doorgaat. De diameter van de zon
is ongeveer een miljoen mijl, dus dit krimpen van de zon valt niet op binnen honderden of duizenden
jaren. Het kleiner worden van de zon gaat zo langzaam dat we ons geen zorgen hoeven te maken over
onze nakomelingen.
Voor wie gelooft dat de aarde minder dan 10.000 jaar oud is, is er geen enkel probleem. De zon zou
dan bij de creatie 6% groter zijn dan nu. Echter, 100.000 jaar geleden zou de zon al tweemaal zo groot
zijn als nu! Het is bijna niet voor te stellen dat onder die condities er leven mogelijk zou zijn op aarde.
Voor evolutionisten is 100.000 jaar echter een korte tijdsperiode – de aarde zou al meer dan 4 miljard
bestaan!
Het is echter nog erger: als we de afname van de zon terugrekenen, blijkt dat 20 miljoen jaar voor
Christus de diameter van de zon de aarde zou raken! Volgens evolutionisten was in die tijd alle evolutie
op aarde al voltrokken – enkel het ontstaan van de mens uit primaten moest nog volgen. Uit de observaties vloeit de logische conclusie voort dat de zon en aarde onmogelijk ouder kunnen zijn dan 100.000
jaar. Het krimpen van de zon is daarmee een ongelofelijk bewijs dat de aarde en de zon onmogelijk zo
oud kunnen zijn als evolutionisten geloven. (Voor verder lezen en de berekeningen verwijs ik naar The
Sun is Shrinking door Russell Akridge, Ph.D.)
FEIT: De zon krimpt met 0,1% per eeuw. Dit maakt evolutie onmogelijk. Uit berekeningen
blijkt dat 100.000 jaar geleden de zon al tweemaal zo groot zou zijn als nu, wat leven onmogelijk maakt. 20 miljoen jaar geleden zou de zon zelfs de aarde geraakt hebben! Hieruit blijkt
duidelijk dat zowel zon als aarde niet ouder kunnen zijn dat maximaal 100.000 jaar.

5.3 Bewijzen voor een jonge aarde
We hebben nu al de problemen gezien rondom de miljarden-jarentheorie met betrekking tot het universum. Dit soort problemen zijn er ook met betrekking tot de aarde. Wetenschappers maken de fatale
fout een onbewezen theorie (de evolutietheorie) als compleet richtsnoer te nemen voor het indelen van
tijdsperken en het ramen van vondsten. De periodes dat de mens steen en later ijzer en brons is gaan
gebruiken (de steentijd, ijzertijd en bronstijd) zijn door wetenschappers zelf opgesteld, en in dit schema
is de steentijd door wetenschappers uitgerekt tot honderdduizend jaar om het gat van aap tot mens te
dichten. Er zijn geen bewijzen dat de rotstekeningen in Frankrijk tienduizenden jaren geleden gemaakt
zijn. Ze worden enkel en alleen geraamd in het evolutieschema, dat uitgaat van een ontwikkeling van
aap tot mens in miljoenen jaren – dáárom worden ze gedateerd op die ouderdom.
Iedere dateringsmethode maakt gebruik van oncontroleerbare en onbewijsbare aannames.
Hier komen we later in dit hoofdstuk op terug wanneer we deze methodes gaan analyseren.
De oudheid van de aarde kan niet concreet bewezen worden, al wordt tegenwoordig de indruk gewekt
dat het een aantoonbaar feit is dat de aarde al miljarden jaren oud is. Erg kortzichtig, want er zijn ernstig veel fundamentele feiten die de oudheid van de aarde tegenspreken. Het gaat te ver om een hele
studie te doen naar de bewijzen voor een jonge aarde, maar een aantal zal ik noemen:
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a) Er is niet genoeg modder op de zeebodem
Ieder jaar eroderen water en wind zo'n 25 miljard modder en gesteente van de continenten en spoelen
het in de oceaan. Dit zou volgens evolutionisten al aan de gang zijn sinds de oceanen ontstonden, 3
miljard jaar geleden. Als dat zo zou zijn zouden we een kilometers dikke laag modder op de zeebodem
moeten vinden. Toch is de gemiddelde modderdiepte van de oceanen minder dan 400 meter.
FEIT: Als de aarde en de oceanen al 3 miljard jaar bestaan, dan zouden we omgerekend een
kilometers dikke laag modder op de zeebodem moeten vinden. Toch is de gemiddelde modderdiepte 400 meter.
b) Sodium- en zoutgehalte in de zee
Ieder jaar ‘lozen' rivieren en andere bronnen 450 miljoen ton sodium in de oceaan. Slechts 27% van
deze sodium kan hetzelfde jaar weer uit de oceaan verdwijnen. De rest gaat op in de oceaan. Als de
oceaan aan het begin nog geen sodium had, dan zou het hedendaagse sodiumgehalte bereikt hebben in
42 miljoen jaar. Was er al wel sodium aanwezig dan zou het in nog minder tijd gebeurd zijn. Volgens
evolutionisten zou de oceaan al 3 miljard jaar bestaan! Er zou dan véél meer sodium aanwezig moeten
zijn.
Berekeningen van andere zeewaterelementen geven zelfs nog veel jongere leeftijden voor de oceaan,
zoals het zoutgehalte. Dat onze oceanen zout zijn is een enorm sterk bewijs dat de aarde jong is. Meerdere wetenschappers, waaronder Newton's collega Halley, hebben de maximale leeftijd van de oceaan
berekend aan de hand van het zoutgehalte, en die is veel jonger dan men graag wil zien. Austin en
Humphreys hebben berekend dat de oceaan op z'n allerhoogst 62 miljoen jaar oud kan zijn. De oceaan
kan wel minder oud zijn, maar onmogelijk ouder. Evolutionisten kunnen hier weinig mee aangezien zij
nou eenmaal geloven dat de oceanen ouder zijn. De zoute oceanen zijn namelijk essentieel voor leven
op aarde; evolutie wordt absoluut onmogelijk met deze uitkomsten. De berekeningen worden daarom
steeds opnieuw gedaan met een maximale toevoer en minimale afvoer van zout, maar zelfs dan blijft
de oceaan te jong voor evolutie.
FEIT: Het sodium- en zoutgehalte in de oceanen zou vele malen hoger moeten liggen als de
oceaan al 3 miljard jaar zou bestaan. Onderzoekers als Halley, en later Austin en Humphreys
hebben aangetoond dat de oceaan op zijn allerhoogst 62 miljoen jaar oud kan zijn. Zelfs als
evolutionisten de berekeningen zó uitvoeren dat er een maximale input zout is en een minimale afvoer, dan nóg blijkt dat de oceaan door hen veel te oud wordt geschat.
c) Het magnetisch veld van de aarde neemt te snel af
De totale energiehoeveelheid in het magnetisch veld van de aarde is over de laatste 1000 jaar maar
liefst met factor 2,7 afgenomen. Wanneer we deze factor terugrekenen komen we op een maximale
leeftijd van de aarde van 10.000 jaar. Evolutionaire verklaringen voor dit probleem zijn zeer complex,
vergezocht en niet adequaat.
FEIT: De energiehoeveelheid in het magnetisch veld van de aarde neemt geleidelijk af. Als
we de afname terugrekenen blijkt dat de aarde onmogelijk ouder kan zijn dan 10.000 jaar.
d) Fossiele radioactiviteit onthult hoe de aardlagen kort na elkaar ontstonden
Radiohalo's zijn kleurringen, gevormd om microscopische stukjes radioactief mineraal in bergkristallen.
Ze zijn het bewijs van radioactief verval. Geplette Polonium-210 radiohalo's in aardlagen in Colorado laten zien dat de door evolutionistische aardlagen Jura, Tria en Eoceen zijn ontstaan in slechts enkele
maanden na elkaar, en niet in honderden miljoenen jaren zoals evolutionisten graag zien. Dit klopt perfect met het zondvloedmodel. Eveneens toont de C-14 methode van datering door middel van radioactieve stoffen, wanneer de altijd verzwegen toename van radiocarbon wordt meegerekend, dat de aarde
zo'n 7000 tot 10.000 jaar oud is (zie paragraaf 7.8).
FEIT: De polonium-210 radiohalo's in aardlagen in Colorado tonen aan dat de aardlagen Jura,
Tria en Eoceen ontstaan zijn in enkele maanden na elkaar, niet in miljoenen jaren zoals evolutionisten graag zien. Dit klopt precies met de gedachte dat een vloed van ongeveer een jaar
deze sedimenten afgezet heeft.
e) Er is veel te weinig helium in de lucht
Alle natuurlijke radioactieve elementen produceren helium als ze vervallen. Wanneer dit verval al miljarden jaren aan de gang zou zijn, zoals evolutie veronderstelt, dan zou er enorm veel helium moeten
worden gevonden in de atmosfeer van de aarde. De atmosfeer heeft vandaag de dag echter maar
0,05% van het heliumgehalte dat het zou moeten hebben in 5 miljard jaar. Het kleine verlies van helium de ruimte in heeft men meegenomen in de berekening! Dit betekent dat de atmosfeer veel jonger is
dan de veronderstelde evolutionaire leeftijd.
Daarnaast heeft een studie gepubliceerd in Journal of Geophysical Research aangetoond dat het helium
in zeer diepe rotsen, ontstaan door radioactief verval, nog niet de tijd heeft gekregen om te ontsnappen. En dat terwijl ze miljarden jaren oud zijn volgens evolutionaire datering! De rotsen kunnen slechts
enkele duizenden jaren oud zijn gezien de aanwezigheid van helium.
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FEIT: Alle radioactieve elementen produceren helium als zij vervallen. Als dit proces werkelijk al miljarden jaren aan de gang zou zijn, zou er véél meer helium in de atmosfeer moeten
zijn dan de 0,05% die we vandaag meten (het kleine verlies van helium mee berekend). Dit
betekent dat de aarde veel jonger moet zijn.
f) Biologisch materiaal vergaat veel te snel
Natuurlijke radioactiviteit, mutaties en verval zorgen ervoor dat het DNA en ander biologisch materiaal
zeer snel verarmen. Metingen naar de mutatiesnelheid van mitochondriaal DNA hebben aangetoond dat
de ‘mitochondriale Eva' (= de eerste vrouwelijke mens) niet 200.000 jaar geleden, maar slechts 6000
jaar geleden leefde. DNA-experts hebben vastgesteld dat DNA niet bewaard kan blijven in een natuurlijke omgeving voor langer dan 10.000 jaar, en toch vindt men intacte dna-informatie in fossielen die
volgens evolutie veel ouder zouden zijn: in Neanderthaler-botten, in insecten in amber en zelfs in dinosaurusfossielen. Sommige dinosaurusresten zijn tot grote verbazing van geleerden gevonden met zacht
weefsel en bloedcellen. Dit laat zien dat de leeftijden die evolutionisten koppelen aan het ontstaan van
de fossielen simpelweg niet mogelijk zijn en dat de fossilisatie niet miljoenen, maar duizenden jaren geleden plaatsvond. Daarbij komt dat bacteriën die al 250 miljoen jaar zouden bestaan vandaag de dag
nog zouden bestaan zonder enige DNA beschadigingen. Dat is onmogelijk in zo'n lange tijdsperiode.
FEIT: Biologisch materiaal vergaat door middel van radioactiviteit en mutaties. Dit gaat in tegen talloze hypotheses van evolutionisten. De mutatiesnelheid van mensen toont aan dat de
eerste vrouwelijke mens slechts 6000 jaar geleefd moet hebben; men vind regelmatig dnamateriaal terug in fossielen die miljoenen jaren oud zouden zijn terwijl DNA niet langer intact kan blijven dan 10.000 jaar, enzovoorts.
g) Landbouw is te recent
Volgens evolutionisten leefden mensen 100.000 jaren als jagers tijdens de steentijd voordat ze 10.000
jaar geleden landbouw uitvonden. Archeologische bewijzen tonen echter dat mensen uit de steentijd
even intelligent waren als wij. Dat de 4 miljard mensen die toen geleefd hebben in 100.000 jaar nooit
ontdekt hebben dat planten door zaden groeien, is ontzettend ongeloofwaardig. Veel logischer is het dat
sommige stammen de eerste honderden jaren na de zondvloed de landbouw moesten ‘heruitvinden'.
FEIT: Het is niet geloofwaardig te veronderstellen dat de hypothetische 4 miljard mensen die
gedurende 100.000 jaar steentijd leefden nooit landbouw ontdekt zouden hebben. Het tijdgat is onlogisch groot.
h) De geschiedenis is veel te kort
Volgens evolutionisten ontstonden
vanuit apen geleidelijk mensen. Al
sinds 4 miljoen jaar geleden hebben
aapmensen zich ontwikkeld. Sinds ongeveer 1 miljoen jaar leven latere
soorten van aapmensen op aarde.
Vervolgens leefde de homo sapiens in
de steentijd 100.000 jaar lang voor
hij begon te schrijven, en dat was
slechts 4000-5000 jaar geleden .
Tijdens de steentijd zou de mens primitiever zijn geweest en minder ontwikkeld. Maar van de mens uit de
steentijd vinden we vele megalithische
monumenten weer die met enorme
precisie gemaakt zijn, we vinden rotstekeningen terug met kennis van perspectief zoals men dat pas in de middeleeuwen ontdekte en men hield in
de steentijd zelfs de maanstanden in
perfectie bij. Alles lijkt erop dat de
steentijd een korte periode in de geschiedenis was waarin volkomen ontwikkelde en intelligente mensen bepaalde dingen moesten herontdekken.

In het kort:
DE PREHISTORIE

De prehistorie met haar
steentijd, bronstijd en ijzertijd is een uitvinding
van darwinisten. Het enige
wat we weten is dat er een
periode was waarin mensen zich op bepaalde plekken met steen behielpen
omdat ze nog geen metalen wonnen. Dat de periodes vele tienduizenden jaren geduurd hebben en
dat de mensen in die tijd
primitief en behaard waren
zijn verzinsels om evolutie
aannemelijk te maken. Die
aannames hebben de bewijzen tegen zich.

Volgens Creationisten zijn periodes als de steentijd, bronstijd en ijzertijd helemaal geen mondiale, lange
periodes. Zij wijzen onder andere op de slechts duizenden skeletten en weinige stenen voorwerpen die
gevonden zijn (erg weinig voor 100.000 jaar steentijd). Dat de periodes volgens evolutionisten zo lang
waren is niet bewezen (integendeel, zelfs), maar is noodzakelijk op in evolutie van aap tot mens te
kunnen geloven! Creationisten halen aan dat de nakomelingen van overlevenden van de vloed een
nieuw bestaan opbouwden rond 2500 voor Christus. Alle concreet te dateren vondsten op aarde gaan
namelijk nooit verder terug dan die datum en alle eerste beschavingen doken rond die tijd op.
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Alle menselijke resten van voor de vloed zijn uitgewist door de vloedsedimenten, en we zien boven die
vloedlagen de eerste sporen van menselijke beschaving. Sommige groepen die de wereld introkken na
de vloed hadden die kennis niet en moesten zich behelpen met stenen voorwerpen. Logisch, want hoeveel families zouden tegenwoordig weten hoe ze de metaal moeten vinden, winnen en smelten tot gebruiksvoorwerpen als ze plots met niets moesten beginnen?
Er is nadrukkelijk geen aanleiding dat de steentijd, bronstijd en ijzertijd mondiaal waren, noch dat de
periodes zo lang geduurd hebben als evolutionisten ons leren. De feiten laten zelfs het tegengestelde
zien.
Want waarom zou de mens 100.000 jaar gewacht hebben dezelfde technieken die gebruikt worden voor
de schitterende rotstekeningen te gebruiken voor het schrijven? De creationistische tijdsindeling is veel
logischer. We vinden pas geschreven overlevering rond 2000 voor Christus omdat alle sporen van de
tijd voor de zondvloed zijn uitgewist en de oudste rijken op aarde toen pas zijn ontstaan!

Het is absoluut onaannemelijk dat de mens 100.000 jaar primitief heeft geleefd zonder te gaan schrijven of zich verder te ontwikkelen. Hoe snel ontwikkeling gaat is wel te zien aan de laatste 1000 jaar
mensheid! Er vanuit gaande dat de mens nog maar zo'n 6000 jaar op aarde is, is het compleet logisch
dat de mens tegenwoordig dit technische stadium heeft bereikt, de ontwikkeling is dan geleidelijk gegaan (zie afbeelding). De zondvloed verklaart waarom de beschavingen pas rond 2200 voor Christus
opduiken en veelal meteen al konden schrijven.
Maar een nog sterker bewijs dat de indelingen die evolutionisten hanteren totaal onmogelijk zijn, vinden
we bij het analyseren van bevolkingsgroei.
FEIT: Dat evolutionisten de steentijd in hun theorie tot 100.000 jaar uitgerekt hebben, heeft
maar één reden: het gat tussen aap en mens dichten zodat evolutie aannemelijker is. Er zijn
geen wetenschappelijke aanwijzingen dat deze periodes zo lang geduurd hebben, evenmin
dat ze mondiaal waren. Mensen uit de steentijd waren bovendien niet minder ontwikkeld dan
wij, zo getuigen de vondsten. Ze waren enkel technologisch minder ontwikkeld. Dat zo'n 4
miljard mensen in maar liefst 100.000 jaar al die tijd gewacht zouden hebben te gaan schrijven of metalen te winnen, is gewoon onzin. Het tijdgat is onlogisch groot en de curve ongeloofwaardig.

5.4 Bevolkingsgroei levert het bewijs: evolutionistisch tijdschema is onmogelijk
Hou goed in je achterhoofd wat evolutionisten beweren: al zeker sinds een miljoen jaar leven er aapmensen op aarde, en 100.000 jaar geleden kwam de mensheid in de zogenaamde steentijd. Laten we
deze hypothese eens tegen de feiten rond bevolkingsgroei leggen.
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A: BEVOLKINGSGROEICURVES TONEN AAN DAT DE STEENTIJD NOOIT 100.000 JAAR HEEFT KUNNEN
DUREN
Evolutionisten stellen dat de steentijd 100.000 jaar heeft geduurd en al die tijd zou de bevolkingsgrootte constant zijn gebleven (1-10 miljoen mensen). Het is bekend dat mensen in de steentijd hun doden
begroeven met stenen kunstvoorwerpen. Als de steentijd werkelijk 100.000 jaar geduurd heeft en de
bevolkingsgrootte in die tijd varieerde van 1-10 miljoen mensen, dan zouden we 4-40 miljard skeletten
terug moeten vinden van alle mensen uit de steentijd. Die skeletten zouden tegenwoordig nog te vinden
moeten zijn, want veel beenderen die men tegenwoordig vindt wordt een nog vroegere datum toegekend. De stenen overblijfselen van de steentijd zouden we helemaal in enorme aantallen terug moeten
vinden. Denk je eens in: 100.000 jaar gebruik van stenen voorwerpen door 1-10 miljoen mensen!
Toch vinden we geen miljarden maar een paar duizend skeletten in de ‘steentijd-lagen' op aarde
en evenmin veel overblijfselen. Uitgaande van die vondsten heeft de steentijd helemáál niet lang geduurd, slechts enkele honderden jaren. Evolutionisten willen alleen zo graag dat de steentijd lang geduurd heeft, omdat het anders evolutie moeilijker mogelijk maakt.
FEIT: Mensen in de hypothetische steentijd begroeven hun doden met stenen kunstvoorwerpen. De steentijd zou 100.000 jaar geduurd hebben en de bevolkingsgrootte varieerde in die
tijd van 1-10 miljoen mensen. Als dit werkelijk zo zou zijn, dan zouden we 4 tot 40 miljard
skeletten terug moeten vinden van alle mensen uit de steentijd. Toch vinden we geen miljarden, maar een paar duizend skeletten in de ‘steentijd-lagen' op aarde.

B: BEVOLKINGSGROEICURVES TONEN AAN DAT DE MENS NOOIT 4 TOT 1 MILJOEN JAAR KAN BESTAAN
We hebben het nu alleen nog maar gehad over de bevolkingsgroei gedurende de steentijd.
We kunnen nog verder terug. Volgens evolutionisten is de mens 4 tot 1 miljoen jaar geleden uit een
aapachtige ontstaan. Sinds 100.000 jaar loopt de ‘moderne mens' op aarde rond. Hij kende al die tijd
geen anticonceptie en ook geen monogamie. Onder normale omstandigheden zou de populatie exponentieel groeien en de wereld dus al binnen enkele duizenden jaren helemaal overbevolkt moeten
zijn. Toch was de aarde een paar duizend jaar geleden nog zeer dunbevolkt. Rond 30 voor Christus
leefden in het hele Romeinse Rijk slechts 16 miljoen mensen – evenveel als er nu alleen al in Nederland
leven! Hoe kan het dat de bevolking de 100.000 jaar daarvóór niet in aantal gegroeid is en nu de laatste 4000 jaar opeens explosief groeit? Alles pleit voor het gegeven dat de aarde pas rond 2200 voor
Christus is (her)bevolkt, en dat is precies de datum die zowel de bijbel als vele andere overleveringen
noemen als tijdstip na de zondvloed. De eerste stammen trokken toen Europa in vanuit het MiddenOosten en trokken langzaam maar zeker de lege wereld in. Zij vermenigvuldigden zich en groeiden in
zo'n 4500 jaar tot het aantal dat we nu hebben.
Wanneer we eerlijke berekeningen uitvoeren dan wordt de bijbelse waarheid bevestigd dat iedereen op
aarde vandaag de dag een afstammeling is van Noach's zonen en schoondochters. Wanneer er al veel
langere tijd mensen geweest zouden zijn, en er geen wereldwijde vloed geweest is in de dagen van
Noach, dan zouden er
• ondertussen veel meer mensen moeten zijn;
• veel meer mensen (of aapachtigen) gevonden moeten zijn in de aardlagen.
Laten we het eens op een simpele manier berekenen.
Hoe snel gaat bevolkingsgroei onder normale omstandigheden? Op dit moment groeit de wereldbevolking met 1,7% per jaar gemiddeld. Veel derdewereldlanden (zonder anticonceptie) groeien met 3% per
jaar. Daarentegen groeien de westerse landen met ongeveer 0,5% per jaar. Natuurlijk is de groei niet
constant. Zo groeide Nederland na de Tweede Wereldoorlog met 1,4% per jaar, maar de tegenwoordige
groei ligt op 0,5% (2001). Amerika groeit met 0,6% per jaar (immigratie niet meegerekend). Wanneer
we het Joodse volk onder de loep nemen komen we tot een soortgelijk percentage. Het Joodse volk is
voortgekomen uit Jakob (ook wel Israël genoemd). Rond 1930 (voor de holocaust) waren er ongeveer
18 miljoen Joden in de wereld. Als we terugrekenen hoe snel het Joodse volk is gegroeid van de tijd van
Jakob tot 1930, dan komen we op een groei van 0,44% gemiddeld per jaar.
Kortom: een groei van ongeveer 0,5% per jaar over een lange periode is een aannemelijk percentage ,
zij het misschien wat aan de lage kant. Nu we weten met welk percentage de bevolking onder normale
omstandigheden groeit, kunnen we berekenen welke groeicurve aannemelijker is: de curve uitgaande
van de zondvloed, of de evolutionistische curve.
De curve uitgaande van de zondvloed:
Als ongeveer 4500 jaar geleden de zondvloed plaatsgevonden heeft, dan is de bevolking in de periode
van de zondvloed (zo'n acht mensen) tot nu (6 miljard mensen) gemiddeld met nog geen 0,5% per jaar
toegenomen. Dat is wat we mogen verwachten van een normale, gemiddelde bevolkingsgroei.
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De evolutionistische curve:
Laten we nu even uitgaan van het evolutionaire model. Evolutionisten beweren dat de mens zo'n miljoen jaar geleden is ontstaan uit een aapachtige. Wanneer de bevolkingsgroei slechts 0,01% per jaar
geweest zou zijn (en dat is extreem weinig), dan nog zouden er vandaag zo'n 10 43 mensen zijn; een
getal met 43 nullen!
Deze simpele rangschikking van feiten laat zien dat het bijbelse model, met een zondvloed rond 2500
voor Christus, véél aannemelijker is dan het evolutionaire model. Sterker nog, het evolutionaire model
is ronduit onmogelijk. Zeker aangezien volken zonder anticonceptie en monogamie nog sneller zullen
groeien dan met 0,5% per jaar. De groeicurve gerekend vanaf 2500 voor Christus tot nu is een aannemelijke, biologische correcte curve; de evolutionaire curve is volkomen ongeloofwaardig. En zelfs als die
curve wel zou kloppen, dan zouden we massa's met skeletten van (aap)mensen moeten vinden in de
aardlagen – namelijk de fossielen van 1 miljoen jaar mensheid! Er is echter nog nooit een overtuigende
aapmens gevonden in de aardlagen. De enige zogenaamde aapmensen die men gevonden heeft zijn
wat bij elkaar geraapte stukjes schedels die men op fantasierijke wijze gereconstrueerd heeft (zie
hoofdstuk 2)!
Mensen die koste wat kost willen vasthouden aan de evolutionaire tijdindeling opperen de hypothese
dat vanwege ziekte, hongersnood en oorlog het bevolkingsaantal nagenoeg constant bleef gedurende
de meeste tijd. Dit betekent dat de mensheid gedurende het grootste gedeelte van zijn veronderstelde
geschiedenis heeft geleefd op het randje van uitsterven. Hoe geloofwaardig is dit?
Soms wordt ook de wet van Malthus wordt soms als argument aangehaald: de groei van de bevolking
gaat sneller (namelijk exponentieel) dan de groei van de bestaansmiddelen (die groeit lineair), wat uiteindelijk massale sterfte tot gevolg heeft. Dat deze wet gebruikt wordt ter verdediging van het evolutionaire model is begrijpelijk, maar eerlijke beschouwing kan niet anders dan uitwijzen dat het argument
niet sluitend is. Zelfs als het echt zo is dat om die reden de bevolking door zulke massale sterftes ingekort is, dan nóg moeten we de miljarden skeletten vinden van de miljoen jaar dat de mensheid leeft, of
op z'n minst van alle doden van zulke sterftes. We hebben het over een miljoen jaar mensheid! De
praktijk wijst dus uit: de bevolking kan niet langer dan zo'n 5000 jaar aan het groeien zijn.
FEIT: De bevolkingsgroeicurves tonen aan dat evolutie onmogelijk is. Er kan onmogelijk een
steentijd van 100.000 jaar geweest zijn zonder miljarden skeletten achter te laten. Als de
mens een miljoen jaar geleden uit een aapachtige ontstond, en we uitgaan van een extreem
laag groeipercentage (0,01% per jaar), dan nog zouden er vandaag zo'n 1043 mensen zijn;
een getal met 43 nullen! Massale sterftes bieden geen argument, want dan zouden we nog
steeds miljarden skeletten moeten vinden. En die vinden we helemaal niet.
En… als er al sinds 4 miljoen jaar geleden aapmensen op aarde rondlopen, moeten we ONGEKEND HOGE AANTALLEN aapmensskeletten terugvinden. De bodem moet er letterlijk vol mee liggen. Men heeft
de aardlagen al grotendeels uitgekamd en niet meer gevonden dan enkele zeer discutabele aapmensskeletten, waarvan veel geleerden niet geloven dat het aapmensen waren. Evolutie is grote kolder.
C: BEVOLKINGSGROEICURVES TONEN AAN DAT VOLKEN VEEL KORTER OP CONTINENTEN LEVEN
Tenslotte kunnen we aantonen dat het evolutionistische tijdsmodel niet kan kloppen als we de bevolking
van bepaalde continenten gaan onderzoeken. Neem bijvoorbeeld de geschiedenis van de Aboriginals
van Australië. Evolutionisten zeggen tegenwoordig dat zij al minimaal 40.000 tot 60.000 jaar op het
continent leven. Het hangt er overigens wel sterk vanaf welke evolutionist je voor je hebt; de schattingen lopen met tienduizenden jaren uiteen (dat het schattingen zijn toont al aan dat men zich niet op
controleerbare feiten beroept). De verhalen die de Aboriginals zelf vertellen laten echter iets heel anders zien: veel aboriginal-stammen vertellen over de grote vloed die over de aarde kwam en hun ontstaan als volk na die tijd. Maar waar het nu om gaat is dat de bevolkingsgrootte van de Aboriginals bewijst dat zij onmogelijk al 60.000 jaar op het continent kunnen leven. Want toen in 1788 de blanke kolonisten voet aan land zetten, waren er slechts 300.000 Aboriginals in Australië. In Tasmanië leefden
zelfs maar 4000 aboriginals. Dit is extreem weinig voor 60.000 jaar ontwikkeling – zonder anticonceptie - op een enorm continent!
Als we ervan uitgaan dat de eerste mensen (laten we uitgaan van een zeer klein aantal: 20 man) die
zich op Australië vestigden kort na de zondvloed aankwamen (rond 2000 voor Christus), dan zouden zij
een groeipercentage van 0,28% per jaar nodig gehad hebben om in tussentijd tot 300.000 mensen te
komen. Dat is nog een vrij laag groeipercentage. Maar let nu goed op: als de Aboriginals al 60.000 jaar
op het continent leven en met slechts 0,28% per jaar gegroeid zouden zijn, dan zou dat meer mensen
geproduceerd hebben dan er atomen in het Melkwegstelsel zijn!
Ook hier leggen argumenten zoals massale sterfte, hongersnoden of andere rampen geen enkele gewicht in de schaal. Als de bevolking in die 60.000 jaar zo vaak door hongersnoden werd uitgedund,
moeten we gigantisch veel skeletten terugvinden. En die vinden we niet.
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FEIT: De bevolkingsgrootte van de Aboriginals toont onomstotelijk aan dat de evolutionistische datering onmogelijk is en dat de mensheid zich nog maar enkele duizenden jaren over
de aarde verspreid heeft. Als de Aboriginals werkelijk al 60.000 jaar op hun continent leven,
en we uitgaan van een zeer laag groeipercentage (0,28% per jaar), dan zou dat nog steeds
meer mensen hebben voortgebracht dan er atomen in het Melkwegstelsel zijn. Uitgaande van
dat dit volk sinds 2000 v.C. op het continent leeft, dan klopt de bevolkingsgroei tot vandaag
perfect.
Met andere woorden: de theoretisch-evolutionistische datering van tijdperken die wereldwijd gepropagandeerd wordt, is nutteloos en wordt enkel toegepast om de evolutietheorie recht te praten. Ik zal
verderop een gedetailleerde uitleg geven over de fundamenten onder de evolutionistische dateringsmethoden.

5.5 Continental drift – catastrofaal of geleidelijk?
Wat nog wel interessant is om aan te halen, is de continental drift. Alle wetenschappers zijn het erover
eens dat de continenten ooit aan elkaar zaten en samen één oercontinent vormden (vaak Pangea genaamd). Evolutionisten geloven dat dit een stabiele en geleidelijke beweging was in miljoenen jaren.
Creationisten geloven dat de continenten tijdens de vloedcatastrofe uit elkaar gebroken zijn. Zij wijzen
er vaak op dat Genesis zegt dat de aarde als één continent geschapen is (Genesis 1:9). Volgens Genesis brak de aardkorst open tijdens de zondvloed. Geologen hebben inderdaad een enorme breuklijn gevonden tussen de continenten, in de Atlantische Oceaan. De vloed heeft hele aardvlakken opgeschoven
en zo'n druk op de (nog vloeibare) sedimenten uitgeoefend dat er op de breuklijnen van de continenten
berglandschappen ontstonden (zoals de Andes, de Alpen, de Pyreneeën, de Himalaya, etc).
Het was in de jaren ‘60 van de vorige eeuw dat onder wetenschappers bekend werd dat de continenten
van elkaar wegdreven. Het is interessant hierbij te noemen dat een eeuw daarvóór (in 1859) Antonio
Snider, een creationist, als eerste horizontale verplaatsing van de continenten ontdekte en dit zag als
een resultaat van de catastrofes tijdens de zondvloed! Volgens de bijbel (Genesis 7:11) braken de fonteinen van de diepte open tijdens de vloed, wat wijst op enorme vulkanische uitbarstingen waarbij de
continenten mogelijk van elkaar gebroken werden.
Wat is het effect van zo'n catastrofale uiteendrijving? Een simpel voorbeeld kan dat aantonen. Als we
een steen in het water gooien, ontstaat er een enorme klap en ontstaat er een waterverplaatsing vanuit
het centrum waar de steen insloeg; in de minuut daarna neemt de kracht van de uiteenzetting van het
water langzaam af totdat er bijna geen beweging meer meetbaar is. Nét zo zullen de catastrofes van de
zondvloed de continenten met geweld eensklaps uit elkaar gespleten hebben op de breukvlakken van
de aardkorst. De continentale verplaatsing die we tegenwoordig meten is enkel een zeer klein overblijfsel van de enorme klap die er tijdens de zondvloed is geweest. Evolutionisten, die van oudsher niet in
invloed van massale catastrofes geloofden, beweren dat de continentale uiteendrijving altijd met dezelfde langzame snelheid is gegaan. Zij meten de kleine continentale verplaatsing die er nu is en rekenen die terug; zo komen zij tot miljoenen jaren. Uitgaande van dat de zondvloed voor de verplaatsing
zorgde, dan is het zeer aannemelijk dat die catastrofe zo'n kleine 5000 jaar geleden plaatsvond.
Simpel gezegd: als de uiteendrijving ontstond door een catastrofe, dan kom je op heel andere dateringen dan wanneer je uitgaat van de gedachte dat de verplaatsing altijd gelijk is geweest.
Welk model is nu aannemelijker? Het evolutionistische (namelijk: in miljoenen jaren tijd zijn de continenten afgedreven en ontstonden de bergketens), of het creationistische (namelijk: tijdens de wereldwijde overstroming zijn de continenten met geweld opengebroken en door de continentale druk op de
sedimenten ontstonden de bergketens)?
We haalden eerder in dit onderzoek al aan dat op de toppen van de grootste bergketens gefossiliseerde
zeedieren en schelpen gevonden worden, wat een sterk argument is dat deze ketens tijds het vloedgeweld zijn ontstaan. Bovendien kunnen berglandschappen zoals de Himalaya enkel goed ontstaan als de
sedimenten nog vloeibaar zijn terwijl ze worden ingedrukt. Het ontstaan van de Himalaya of de Andes
vanuit evolutionistisch perspectief loopt tegen lastige problemen op. De gedachte dat de continenten uit
elkaar zijn gedreven door vloedgeweld is meer in lijn met de vondsten van fossielen en de geologische
aard van de bergketens.
De verbazende gelijkenis van sedimentaire vloedlagen in het noordoosten van de Verenigde Staten en
die van Groot Brittannië en de afwezigheid hiervan in de Noord-Atlantische Oceaan suggereert dat de
continentale scheiding is gebeurd aan het eind van de vloed. Het idee dat de continenten zijn afgedreven met slechts enkele centimeters per jaar wordt bovendien niet onderschreven door de geologische
data. Die tonen aan dat een catastrofale oorsprong nodig is geweest voor de continentale uiteenzetting
(meer informatie hierover biedt “Continental Drift, Plate Tectonics, and the Bible” door Stuart E. Nevins,
master of science in geologie van het ICR.)
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Satellietbeelden tonen de enorme breuklijn tussen de continenten op de zeebodem. Volgens de bijbel
brak de aardkorst open tijdens de vloed. De continenten zijn door de catastrofale werking uit elkaar gedreven en drijven tot op vandaag nog in mindere mate af.
FEIT: Dat de continental drift een proces van miljoenen jaren is, heeft de wetenschap zonder
bewijsmateriaal aangenomen. Wanneer de continentale uiteendrijving voortkomt uit een catastrofe zoals de zondvloed, dan heeft het namelijk geen zin de kleine ‘nabeweging' die we
nu meten terug te extraheren tot een startdatum. Bovendien zijn er enorme gebergtes op de
continentale grenzen ontstaan, en dat kan alleen effectief gebeuren als de aardlagen tijdens
de vorming nog zacht waren. De zeefossielen, oesters en schelpen op de hoogste toppen van
de Andes en Himalaya tonen het definitieve bewijs dat de berg tijdens de vorming onder water stond of uit water omhoog is geduwd.
5.6 Een grondige analyse van de evolutionistische dateringsmethodes
Als er geen enkel letterlijk bewijs is dat de aarde miljoenen jaren bestaat, hoe komen evolutionisten
dan tot miljoenen jaren? Waarom worden nieuwe vondsten dan altijd in het nieuws gebracht alsof ze
van honderdduizenden jaren geleden zijn? Meestal als ik met mensen debateer over evolutie, dan wordt
er aangehaald: ‘Maar men vindt tegenwoordig aardlagen terug van miljoenen jaren oud. En dat klopt
heus wel, want dat wordt wetenschappelijk vastgesteld.' Deze gedachtegang is begrijpelijk. Wetenschappers hebben zeer veel verstand van zaken en weten daarom echt wel waar ze het over hebben.
Als zij zeggen dat een aardlaag een miljoen jaar oud is, zal het toch echt wel zo zijn? Waar de meeste
mensen echter aan voorbijgaan is het feit dat alle wetenschappers, hoe objectief ze ook trachten te
zijn, altijd werken vanuit bepaalde eerder geaccepteerde rekenmodellen, diagrammen en hypothetische
aannames. Dat is helemaal het geval bij dateringen.
In plaats van te zeggen: ‘het is bewezen dat de aarde miljoenen jaren oud is, punt', moeten we dieper
zoeken en ons allereerst afvragen: ‘hoe komt men dan aan die miljoenen jaren en welke schema's en
diagrammen gebruikt men daarvoor?' Zonder eerst de gereedschappen te onderzoeken kunnen we niets
zeggen over de betreffende uitkomst.
De wijze waarop de resultaten van dateringen in de media gebracht worden doet ons tegenwoordig
denken dat het ‘al lang bewezen is' dat de aarde miljarden jaren oud is, maar niets is minder waar. De
technieken van oudheidsbepalingen zijn in feite verkapte cirkelredeneringen. Alle door mensen ontwikkelde dateringsmethodes zijn feilbaar en afhankelijk van onbewijsbare aannames over het verleden. Op
welke manier men gesteentes of voorwerpen ook wil dateren, het systeem is altijd gebaseerd op een
onbewezen schema dat men ooit heeft aangenomen .
FEIT: Dateringsmethodes zijn nooit objectief. Alle door mensen ontwikkelde dateringsmethodes zijn feilbaar en afhankelijk van onbewijsbare aannames over het verleden. Op welke
manier men gesteentes of voorwerpen ook wil dateren, het systeem is altijd gebaseerd op
een onbewezen schema, diagram of rekenmodel dat men ooit heeft aangenomen.
Laten we eens kijken naar de belangrijkste methoden en modellen waarmee de evolutionistische wetenschap vondsten dateert. We analyseren de methodes door ons het volgende af te vragen:
•
•
•
•

welke aannames zijn vooraf gedaan en vanuit welke hypotheses werkt men?
zijn er bewijzen voor het schema of diagram waarin men vondsten raamt?
in hoeverre is de methode in lijn met uitgevoerde onderzoeken naar geldigheid?
in hoeverre zijn de uitkomsten consequent en bovendien in lijn met andere dateringsmethodes?
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A. De gidsfossielmethode
De eerste moderne geoloog was James Hutton. In 1785 presenteerde hij een artikel met de titel Theory
of the Earth aan de Royal Society te Edinburgh. In dit artikel beschreef hij zijn theorie dat de aarde veel
ouder moet zijn dan tot dan toe was aangenomen, omdat die tijd wel nodig moest zijn om de bergen te
eroderen en om sediment op te bouwen op de bodem van de zee, zodat nieuwe landmassa's werden
gevormd. Hutton besefte niet dat alles wat hij noemde perfect te verklaren is door catastrofale werkingen zoals een wereldwijde vloed. Hutton kóós ervoor te geloven in een aarde die al miljoenen jaren bestond. Met andere woorden: uitgaande van de vooronderstelling dat er wel sprake moest zijn van vele
miljoenen jaren is men de aardlagen gaan indelen in tijden. Het hele tijdsdiagram van de evolutieleer
die later opkwam, is daarom gebaseerd op die – onbewezen - aanname!
Nadat men dit tijdsdiagram ontwikkeld had, is men bepaalde fossielen gaan aanwijzen als ‘gidsfossielen'
of ‘indexfossielen'. Een gidsfossiel is een fossiel dat slechts op enkele niveaus van de aardlagen voorkomt. Het wordt gezien als typisch voor een bepaalde aardlaag en dus typisch voor een bepaalde tijdsperiode in de geschiedenis (ervan uitgaande dat de aardlagen in miljoenen jaren zijn ontstaan). Als men
zo'n fossiel in een ander gebied tegenkomt kan men hiermee deze laag ‘dateren'. Deze ouderdomsbepaling is dus, kort weergegeven:
a) men geloofde dat er miljoenen jaren nodig waren voor evolutie;
b) men heeft op basis daarvan de aardlagen ingedeeld in miljoenen jaren en gidsfossielen aangewezen;
c) als men een gidsfossiel tegenkomt wordt deze in het tijddiagram geplaatst, waardoor de aardlaag
een datum krijgt.
Het is duidelijk een volledige cirkelredenering. Er is géén bewijs dat de aardlagen werkelijk zo oud zijn.
De datum van aardlagen wordt herleid op basis van fossielen waarvan de ouderdom een theorie is!
Dr. A.J. Monty White bracht dit al aan het licht in zijn boek Hoe oud is de aarde?:
"Hoe weet de geochronoloog [hij die de geologische lagen indeelt] nu hoe oud het indexfossiel is? Het antwoord op deze vraag is: evolutie. Maar dan is er sprake van tautologie of cirkelredenering: de gesteenten worden gedateerd door indexfossielen, waarvan de ouderdom
bepaald is op grond van evolutie. Aan de andere kant ligt het bewijs van evolutie in de ouderdom van de gesteenten, waarin de fossielen gevonden worden. Dus de basis van gesteentedatering is evolutie en het enige bewijs van evolutie is de ouderdom van de gesteenten
waarin de fossielen gevonden worden. Dus kunnen de fossielen beslist geen methode van
gesteentedatering leveren die voldoet."
De gidsfossielmethode is een petitio principii , oftewel een bewijsgrond die als reeds bewezen wordt gebracht, terwijl die zelf eerst bewezen moet worden. Niet voor niets lopen wetenschappers van tijd tot
tijd op tegen grote problemen.

Zo bracht dr. Melvin Cook afgelopen eeuw een bijzondere
vondst aan het licht. In 1968 ontdekte William Meister in Utah, USA afdrukken van een schoen (zie afbeelding). De afdrukken zijn geplaatst in een grondlaag die aangegeven wordt als het Cambrium . Die
laag is zeker 5 miljoen jaar oud, uitgaande van het evolutieschema. Dat er een schoenafdruk in de laag
zit is op zichzelf al onmogelijk volgens evolutie, want de mens zou er toen nog helemaal niet zijn. Maar
alsof dat nog niet genoeg is, zaten er onder de schoen vertrapte trilobiten ; gidsfossielen van voorhistorische schaaldiertjes die 350 miljoen jaar geleden zouden zijn uitgestorven! Dat houdt in dat de
schoenafdrukken afgezet zouden moeten zijn tussen de 5 en 350 miljoen jaar geleden, toen de mens
nog helemaal niet op aarde zou zijn. Eerst werd nog verondersteld dat het misschien helemaal niet om
een menselijke afdruk zou gaan, maar in hetzelfde jaar vond Mr. Dean Bitter nog twee van zulke
schoenafdrukken in hetzelfde gebied. Bij deze afdrukken werden geen trilobiten vertrapt, maar een
kleine trilobiet werd wel gevonden in de buurt van de afdrukken in dezelfde rots. Dit laat zien dat de
geschoeide wandelaar een tijdsgenoot van de trilobiet was.
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Dat er zulke grove fouten voorkomen is gewoon niet goed te praten. Als je in evolutie gelooft zijn uitzonderingen in feite onmogelijk. Als een aardlaag 350 miljoen jaar geleden gevormd is kunnen er geen
mensensporen inzitten. Maar zulke fouten zijn heel logisch als de aardlagen zijn ontstaan door de zondvloed. De lagen en de fossielen zijn dan helemaal niet representatief voor een periode; voetstappen
kunnen dan prima voorkomen naast trilobiten. Overigens beschouwen evolutionisten de vondst, die ‘the
Meister print' genoemd wordt, als een pseudo-afdruk. Dr. Cook, die de vondst bevestigde, was namelijk
geen geschoolde paleontoloog. Door de afdruk als onwetenschappelijk af te doen werd de discussie gesloten, maar, zoals Cook het zelf verwoorde: ‘De afdruk spreekt voor zichzelf.'
Voor een diepere studie omtrent de gidsfossielmethode en de cirkelredenering, verwijs ik naar Circular
Reasoning in Evolutionary Biology door Henry Morris, Ph.D..
FEIT: De gidsfossielmethode werkt vanuit een reeks onbewezen aannames en is daarom een
cirkelredenering. Men geloofde dat er miljoenen jaren nodig waren voor evolutie; men heeft
op basis daarvan een tijdschema opgesteld bestaande uit miljoenen jaren en die toegepast
op de aardlagen. Vervolgens heeft men gidsfossielen aangewezen die slechts in bepaalde lagen voortkomen. Tegenwoordig berekent men de oudheid van gesteentes via die gidsfossielen. Het fundament van de dateringsmethode is níet een objectief onderzoek, maar een reeks
hypothetische aannames.
B. Radiometrische datering en de C-14 methode
Radiometrische datering is een zeer bekende methode waarin men de oudheid van gesteenten of fossielen dateert door de hoeveelheid radioactieve stoffen te meten. Ik zal eerst ingaan op radiometrische datering van gesteenten, en daarna op de C-14 methode voor de datering van (fossiele) organismen.
RADIOMETRISCHE DATERING VAN GESTEENTEN
Bij datering van gesteenten wordt de hoeveelheid radioactiviteit gemeten van de isotopen in de gesteentes en aardlagen. Als een gesmolten (vulkanisch) gesteente afkoelt en vast wordt, dan begint het
radioisotoop dat opgesloten zit in de rots te vervallen van het moederelement in zogenaamde dochterelementen . Zo vervalt het moederelement kalium in de loop der tijd in het dochterelement argon , en
uranium vervalt in helium . Door de hoeveelheid moederelement en dochterelement in een rots vast te
stellen, kan men de leeftijd benaderen.
De hele radiometrische methode is echter gebaseerd op drie ontzettend belangrijke aannames, namelijk:
• men gaat er vanuit dat de vervalsnelheid van moederelement in dochterelement constant is, en nooit
sneller of langzamer gaat
• men gaat uit van een bepaalde hoeveelheid moederelement die aanwezig was bij de vorming
• er wordt vanuit gegaan dat het systeem gesloten is gebleven, oftewel dat er geen moeder- of dochtelement toegevoegd is van buitenaf.
Deze drie aannames blijken alledrie erg fragiel. Er zijn blijken vele factoren van invloed te kunnen zijn
op de vervalsnelheid van radioactiviteit. Evenzo weten we niet hoeveel er van het moederelement aanwezig was tijdens de vorming. Het gaat te ver deze complexe zaken in deze studie in detail te behandelen, maar er zijn wel vele voorvallen aan te halen van radiometrische dateringen die een aantoonbaar
onjuiste uitkomst gaven. We zullen er een paar behandelen.
In 1801 barstte een vulkaan op Hawaii uit. Het vulkanisch gesteente werd later gedateerd via de kalium argon methode. Uitkomst van de test was dat het gesteente maar liefst 160 miljoen tot 3 miljard
jaar oud moest zijn! En dat terwijl het 100% zeker was dat het gesteente is ontstaan in 1801.
In 1980 barstte Mount St. Helens uit in Washington. Men heeft 10 jaar later het vulkanisch gesteente
gedateerd. Uitkomst was dat het gesteente 0,35 tot 2,8 miljoen jaar oud was. En het was nog maar
10 jaar oud!
Een andere manier om de juistheid van de radiometrische datering te controleren is het vergelijken van
de ouderdommen die verkregen worden voor hetzelfde gesteente met verschillende methoden . Ook
hierbij stuiten we op enorme verschillen. Bijvoorbeeld de datering van basaltgesteente in Nigeria:
(

via conventionele geologie: 2-26 miljoen jaar
via splijtingssporen: minder dan 30 miljoen jaar
via kalium-argon: 95 miljoen
via uranium-helium: 750 miljoen jaar
Natural Physical Science , Vol. 232, 1971)
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Dit soort voorvallen laat zien dat radiometrische datering van gesteentes totaal onbetrouwbaar is. Er
zijn te veel factoren die de vervalsnelheid van radioactiviteit in gesteentes kunnen versnellen. Er is hoe
dan ook géén regel in te ontdekken zoals men onderwijst. We kunnen daarom niets ontlenen aan uitkomsten van deze methodes van datering. Overigens werden gesteentes al gedateerd voordat men radiometrische datering ging toepassen. De gidsfossielmethode was altijd de meest algemene methode.
De geologische indeling en de benaderde leeftijden van alle fossielhoudende strata waren namelijk al
uitgewerkt op basis van evolutie , lang voordat iemand ooit gehoord had van radioactieve datering! Dit
bevestigt eveneens de cirkelredenering van het evolutionistisch dateren.
Trouwens, data die tegen de theorie ingaan worden vaak volkomen genegeerd. De archeoloog professor
Brew legde uit over de methode van radiometrische (in dit geval, C-14) datering: “Als een C-14 datum in onze theorieën past, nemen we hem op in de tekst. Als de datum onze theorieën niet
ernstig tegenspreekt, plaatsen we hem in een voetnoot. En als de datum compleet buiten onze theorie ligt, verwerpen we hem.” (Bron: The Revised Quote Book, Creation Science Foundation,
Sunnybank (Queensland), 1990, p. 23.) Met andere woorden: men beslist op basis van evolutionisme
hoe oud iets moet zijn, en zoekt daar vervolgens resultaten van onderzoeken bij die in die theorie passen – de rest wordt simpelweg verzwegen. Hieruit blijkt de pijnlijke realiteit dat wetenschap niet zo objectief en zelfcorrigerend is als vaak verondersteld wordt.
FEIT: De standaard radiometrische dateringsmethode is gebaseerd op onbewijsbare aannames over de vervalsnelheid, de hoeveelheid moeder- en dochterelement en de geslotenheid
van het systeem. De dateringsmethode kan alleen betrouwbaar zijn als we al deze ‘inputs'
zeker weten. In de praktijk blijken vele factoren van invloed te kunnen zijn op de uitkomst
van de datering.
FEIT: Praktijkvoorbeelden hebben aangetoond dat de datering van gesteentes zeer onbetrouwbaar is. De gesteentes die ontstonden door een vulkaanuitbarsting in 1801 op Hawaï
werden via radiometrische datering gedateerd op 160 miljoen tot 3 miljard jaar ouderdom.
Tien jaar na de uitbarsting van de Mount St. Helens in Washington dateerde deze methode
het gesteente op 0,35 tot 2,8 miljoen jaar oud!
Tenslotte wijst de vergelijking met andere dateringsmethodes uit dat de verschillende dateringen van eenzelfde gesteente honderden miljoenen jaren kunnen verschillen. Evolutionisten publiceren echter enkel die data die in hun theorie passen.
DE C-14 METHODE
Een andere veel gebruikte methode van radiometrische datering, is de Carbon-14 (C-14 of radiocarbon)
methode die toegepast wordt op (fossielen van) organismen. De Carbon-14 methode gaat uit van hetzelfde principe, maar wordt niet toegepast op gesteentes, maar op levende wezens. Deze methode
werkt als volgt: in de atmosfeer van de aarde ontstaat Carbon-14 (radiocarbon) onder invloed van
kosmische straling. Alle levende wezens op aarde krijgen radiocarbon binnen via de lucht die zij inademen. Omdat radiocarbon zo goed vermengd is met gewoon carbon (Carbon-12) in de atmosfeer, bevatten alle levende wezens op aarde dezelfde verhouding C-12 / C-14. Of je dus een monster neemt van
een boomblad of een stuk uit je lichaam, beiden bevatten dezelfde verhouding C-12 / C-14. Je kunt het
vergelijken met limonadesiroop die je in een bak water doet en goed mengt. Op welke plek je ook wat
uit de bak haalt, de verhouding limonade/water is overal gelijk. Echter, als C-14 gevormd is begint het
te vervallen in het dochterelement N-14 met een snelheid die te meten is. In onze levende lichamen is
dat niet te meten, omdat de C-14 constant wordt aangevuld. Maar als een organisme sterft, dan stopt
de C-14 toevoer. Als je in dode organismen het C-14 gehalte meet, kun je dus terugrekenen wanneer
het stierf.
Het grote probleem met de C-14 methode is dat men aanneemt dat het gehalte radiocarbon in de atmosfeer altijd gelijk is geweest en dat daardoor het gehalte C-14 tijdens het sterven van een organisme
altijd hetzelfde is. De laatste eeuwen is het gehalte wel aangepast vanwege de uitstootgassen van industrie, maar men gaat er vanuit dat de tijd daarvoor het C-14 gehalte altijd constant is geweest. De reden hiervoor, zal ik uitleggen.
De geniale uitvinder van de C-14 methode, W.F. Libby, wist dat C-14 de atmosfeer binnengaat en de
atmosfeer weer verlaat . Dit is een soort kringloop. Omdat Libby geloofde dat de aarde miljoenen jaren
oud was, dacht hij dat er voldoende tijd was geweest voor het systeem om in equilibrium (evenwicht)
te komen. Dat betekent dat hij geloofde dat C-14 in even grote hoeveelheid de atmosfeer binnengaat
als uitgaat. Berekeningen tonen aan dat het systeem in 30.000 jaar in equilibrium gekomen zou zijn, en
omdat de aarde véél ouder was, zou dit al lang gebeurd zijn.
Maar had Libby gelijk met deze aanname? Verliet C-14 het systeem werkelijk met dezelfde hoeveelheid
als dat het binnenkwam? In Libby's tijd wezen metingen en berekeningen uit dat C-14 het systeem 1220% sneller binnenkwam dan verliet. Dit creëert de mogelijkheid te berekenen hoe lang geleden het
systeem is ‘aangezet', en dat kan niet al te lang zijn. De atmosfeer is zich namelijk langzaam aan het
‘opvullen' met C-14, zoals in een badkuip waar het water sneller instroomt dan uitstroomt!
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Libby wist dat als deze berekeningen correct waren, dat zou betekenen dat de atmosfeer jong is, dus
verwierp hij de resultaten en stelde dat het experiment niet kon kloppen! Libby had niet de bedoeling
de zaak te vervalsen of feiten te verzwijgen. Hij was alleen zo doordrongen van de evolutionistische
tijdsaannames, dat hij feitelijke uitkomsten uit onderzoeken niet kon aannemen. Dit laat zien hoe sterk
evolutionisten de hypotheses boven de feiten stellen. Hoe dan ook, Libby stelde dat het C-14 gehalte
gelijk moest zijn geweest in de geschiedenis omdat de aarde miljoenen oud moest zijn, en op die aanname is de C-14 methode gebaseerd. En vergis je niet, deze aanname is van onvoorstelbaar grote invloed op de berekeningen.
Berekeningen in de tijd van Libby zelf wezen dus al uit dat het C-14 gehalte niet constant kon zijn geweest, maar latere berekeningen toonden een nog schokkendere werkelijkheid. Jammer genoeg voor
de massa's aanhangers van een oude aarde, tonen de studies van beroemde atmosferische
physici zoals Suess en Lingenfelter aan dat C-14 het systeem maar liefst 30-32% sneller binnengaat dan het uit het systeem verdwijnt!
Daarnaast blijkt uit metingen van het magnetische veld van de aarde eveneens dat het C-14 gehalte
niet constant is geweest. Het gemeten exponentieel verval van het magnetische veld van de aarde, zoals beschreven door Dr. Thomas Barnes, laat zien dat het magnetische veld toeneemt, hoe verder we
teruggaan in de geschiedenis. Een sterker magnetisch veld betekent ook meer bescherming tegen kosmische straling, waardoor ook veel minder Carbon-14 in de atmosfeer zou zijn geweest. Dit betekent
dat we in oudere aardlagen altijd op lagere radiocarbongehaltes stuiten en dat daardoor de leeftijden
exponentieel ouder vastgesteld worden, hoe verder we terug gaan in de tijd. Met andere woorden: hoe
ouder een opgegraven organisme is, hoe groter de daterings-error is, aangezien het C-14 gehalte altijd
groeiende is geweest. Besef je goed dat deze bewering gedaan wordt op basis van meetbare en controleerbare wetenschappelijke informatie , niet op een creationistische vooronderstelling. Het zijn de evolutionisten die informatie negeren.
Nu we het percentage weten waarmee het gehalte C-14 in de atmosfeer toeneemt, en we weten wat de
huidige gehalte is, kunnen we berekenen hoe oud het systeem is. Wanneer we het C-14 gehalte terugrekenen, komen we op een limiet van zo'n 7000 tot 10.000 jaar! Dit gaat in tegen alle evolutionaire
veronderstellingen, maar is een krachtige bevestiging van schepping en zondvloed. Maakt dit niet voor
eens en voor altijd duidelijk waarom evolutionisten de eerder gedane foutieve aannames angstvallig
weigeren te verwerpen of heroverwegen?
Dit is nog niet alles. Dr. Robert Whitelaw heeft maar liefst 15.000 gepubliceerde datums die verkregen
waren op basis van de C-14 methode gecorrigeerd door de procentuele toename door de eeuwen mee
te berekenen. Deze heeft hij vervolgens opgedeeld in blokken van 500 jaar. Onderstaand diagram toont
het resultaat:

Resultaat van het onderzoek van Dr. Robert Whitelaw, overgenomen uit ‘Carbon-14 dating - explained
in everyday terms' door Dr. Carl Wieland.
Van organismen die rond 6000 jaar geleden leefden, zijn er een redelijk aantal gevonden. Organismen
van vóór 5000 jaar geleden zijn in nog grotere mate gevonden. Maar na 5000 jaar geleden zien we opeens een enorme terugval in organismen: de zondvloed . Na de vloed was de hoeveelheid organismen
namelijk ernstig verlaagd. In de millennia daarna zien we dat de hoeveelheid organismen weer langzaam maar zeker toenam: de herbevolking van zowel plant en dier na de vloed. Wanneer we de C-14
methode dus met de juiste correctie hanteren, zien we dat dit een schepping en zondvloed volkomen
onderschrijft.
Overigens is het goed hier een kleine kanttekening bij te plaatsen. Zoals we gezien hebben zijn de geologisch-evolutionistische tijdsperiodes (zoals Cambrium, Krijt, Jura, Permia) hypothetisch en onbewezen, hoewel ze wel gehanteerd worden. Maar ondanks deze hypothetische berekeningen erkennen meer
en meer wetenschappers wél dat er een gigantische catastrofe of zelfs meerderen zijn geweest; een
uitgangspunt dat zij lange tijd niet wilden erkennen.
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In National Geographic 198 van 2000 legt J.H. Hoffmann uit in When life nearly came to an end: “Ongeveer 250 miljoen jaar geleden, aan het eind van het Permian tijdperk, was er iets dat zo'n 90% van
de organismen op aarde doodde. Minder dan 5 procent van de zeedieren overleefde. Op het land overleefde minder dan een derde van de grote landdieren het. Nagenoeg alle bomen stierven.” Hoewel wetenschappers deze ramp dateren op 250 miljoen jaar geleden, komen ze dicht bij de waarheid rondom
de wereldwijde catastrofe.
Concluderend: omdat de ‘orthodox-evolutionistische' geologische wetenschap werkt vanuit de aanname
dat de hoeveelheid C-14 altijd constant is geweest, en er bewijzen zijn dat die toenam gedurende de
geschiedenis, kunnen we deze methode niet vertrouwen. De hele C-14 methode zoals ontwikkeld door
Libby moet daarom drastisch bijgesteld worden aan de feiten. Zolang dat niet gebeurd is, is de methode
onbruikbaar. Maar omdat de miljoenen jaren die er uitrollen goed in de evolutionistische visie passen,
verwaarloost men de uitkomsten van deze onderzoeken. Sterker nog, om consistent te blijven zullen
wetenschappers als het om dateringen van andere wetenschappen gaat ook die methode handhaven die
de vroegste data voortbrengen (zoals bij kosmologie, astronomie en biologie), omdat anders het ene
wetenschappelijke vlak in strijd komt met het andere. Komt ergens een zeer recente datum uit, dan
moet dat wel verkeerd zijn en wordt het verworpen (een herhaling van de Libby-denkwijze, dus) . Dit
werkt nog ergere cirkelredeneringen uit!
FEIT: De uitvinder van de C-14 methode, Libby, nam voor deze dateringsmethode aan dat radiocarbon in de atmosfeer altijd gelijk is geweest en dat daardoor het gehalte C-14 tijdens
het sterven van een organisme altijd hetzelfde is. Hij geloofde namelijk dat de aarde miljoenen jaren oud was en het systeem daardoor in equilibrium gekomen was. In Libby's tijd wezen metingen en berekeningen echter al uit dat C-14 het systeem 12-20% sneller binnenkwam dan verliet. Libby wist dat als deze berekeningen correct waren, dat zou betekenen
dat de atmosfeer jong is, dus verwierp hij de resultaten en stelde dat het experiment niet
kon kloppen. Echter, recentere studies van beroemde atmosferische physici zoals Suess en
Lingenfelter tonen zelfs aan dat C-14 het systeem maar liefst 30-32% sneller binnengaat dan
het uit het systeem verdwijnt! Dit zorgt ervoor dat de dateringsmethode faalt en de uitkomst
van de dateringen exponentieel toeneemt hoe verder we terug gaan in de tijd. Evolutionisten
verwerpen de methode desondanks niet, omdat de miljoenen jaren goed in de theorie passen. Bovendien bewijzen de onderzoeksuitkomsten dat de aarde nooit ouder kan zijn dan
30.000 jaar!
C. Genografische datering van de mens
In een nieuwe tak van wetenschap, de genografie , worden de migraties van volken en hun afkomst gereconstrueerd. Dit doet men door het mitochondriale DNA (enkel door vrouwen doorgegeven) en het
mannelijke Y-chromosoom (enkel door mannen doorgegeven) tussen de volken onderling te vergelijken. Mitochondriaal DNA (mtDNA) is veel gevoeliger voor verandering dan 'normaal' DNA, omdat een
mutatie niet direct schade aan het organisme brengt. Hierdoor wordt zo'n mutatie doorgegeven aan het
nageslacht en aan hele volken en kunnen de migraties geanalyseerd worden. Op basis van de genografie brengen evolutionisten in kaart hoe lang een bepaalde soort chromosoom of mtDNA al 'bestaat' en
hoe lang geleden volken uit een ander volk voortkwamen. Men kwam erachter dat alle mensen op aarde
terug te voeren zijn naar één persoon: in het geval van mitochondriale DNA tot de 'mitochondriale Eva',
in het geval van het Y-chromosoom tot de 'y-chromosomale Adam'. Deze vondst was in eerste instantie
niet verwacht door evolutionisten, maar is precies wat we mogen verwachten vanuit het bijbelse scheppingsmodel. Niet voor niets zei de beroemde paleontoloog Roger Lewin: "De mitochondriale DNA
techniek lijkt de theorie van Noach's Ark te ondersteunen (dat we voortkomen uit een paar
mensen op dezelfde locatie en niet uit vele mensen en plaatsen zoals evolutionisten concludeerden).”
Echter, hoe snel de veranderingen in mtDNA door mutaties plaatsvinden en welke datering we dus moeten koppelen de mitochondriale Eva, weet men niet. En die informatie is essentieel voor eerlijke berekeningen. Net als in de vorige voorbeelden rekent men daarom vanuit een evolutionair rekenmodel. Een
van de grondleggers van de genografie is Bryan Sykes, een evolutionist. Vanuit evolutie gelooft men
dat de mens een X aantal jaren geleden voortkwam uit een apensoort, dus het 'ontstaan' van de eerste
mens en daarmee de mitochondriale Eva wordt ergens in de tijd daartussen geplaatst. Men rekent
daarom vaak terug tot vele tienduizenden en zelfs honderdduizenden jaren - voor het ontstaan van Aziaten, van Europeanen, enzovoorts. Maar dit is onbewezen en puur hypothetisch. Simpel gezegd: als je
de begindatum niet kent en de snelheid van verandering niet kent, kun je enkel op hypothetische grond uitspraken doen. Omdat wetenschappers vanuit evolutie redeneren, vullen zij de verandersnelheid (in dus indirect ook de begindatum) zelf in binnen de kaders van hun theorie.
Toch
zijn er studies gedaan die de snelheid berekenen waarmee het mtDNA zich in generaties aanpast – niet
vanuit de theorie, maar vanuit de praktijk. Deze studies wijzen een veel hogere snelheid uit dan men
normaal gesproken vanuit theoretisch evolutionisme rekent. Sommige geleerden kwamen zelfs op snelheden die 20x zo hoog liggen als de aanvaarde snelheid! Waar wetenschappers meestal de oudheid berekenen op basis van 1 mutatie per 600 generaties, komen berekeningen op basis van huidige genografische veranderingen in DNA op 1 mutatie per 40 generaties!

- De zaak evolutie, p.86 -

Opnieuw zien we hoe men een rekenmodel aanvaard heeft dat niet gestaafd is. In Science's 'Research
News' wordt gezegd over de datum dat de mitochondriale Eva leefde, dat 'als men de nieuwe klok
gebruikt, zij slechts 6000 jaar oud is'!
Evolutionisten komen daarop met vergezochte verklaringen waarom de mutaties die tegenwoordig gemeten worden sneller gaan dan vroeger - alleen maar om in lange tijdsindelingen te kunnen blijven geloven! Zij omzeilen de feiten om maar dogmatisch in de hypothese te kunnen blijven geloven. Aannemen dat de mitochondriale Eva pas 6000 jaar geleden leefde, betekent namelijk dat de hele evolutietheorie op losse schroeven gezet wordt.
In werkelijkheid pleiten de vondsten voor schepping, niet voor evolutie: er was één mens waar wij uit
voortkomen en omgerekend leefde deze zo'n 6000 tot 10.000 jaar geleden. Enkel wanneer we alles
evolutionair indelen en de feiten wegredeneren, komen we op vele tienduizenden jaren. Evolutionisten
die beweren dat deze DNA-technieken evolutie aantonen, hebben geen benul van hoe krom de berekeningen gedaan worden, of houden zichzelf voor de gek.
Kortom, net als de andere dateringsmethodes is deze genografische datering ook voor 100% cirkelredenering vanuit evolutionisme, die bij correctie juist een bewijs voor schepping en zondvloed vormt. (Ik
verwijs voor een duidelijke uitzetting hierover naar A shrinking date for ‘Eve' door Carl Wieland).
FEIT: Via de genografische dateringsmethode kan men achterhalen welke volken uit elkaar
zijn voortgekomen en tracht men te benaderen wanneer dat gebeurde. Men ‘meet' hiervoor
het aantal mutaties in het mtDNA dat is opgetreden. Hoe snel deze mutaties in het mtDNA
plaatsvinden weet men niet, terwijl deze input essentieel is voor eerlijke berekeningen. Men
heeft daarom een rekenmethode aangenomen (hypothetische ‘1 mutatie per 600 generaties')
dat honderdduizenden tot miljoenen jaren oplevert voor het ontstaan van volken. Moderne
studies uit de praktijk hebben echter keihard bewezen dat de mutaties véél sneller gaan,
namelijk 1 mutatie per 40 generaties. Dit betekent dat dat de eerste mens slechts 6000 jaar
geleden leefde.
Evolutionisten negeren dit of verzinnen redenen waarom mutaties ‘vroeger langzamer gingen dan nu' – enkel om in evolutie te kunnen blijven geloven. Aannemen dat de mitochondriale Eva pas 6000 jaar geleden leefde, betekent namelijk dat de hele evolutietheorie onmogelijk wordt gemaakt, en dat de creationistische visie té aannemelijk wordt.
(Onderzoeken die aantonen dat het aantal mutaties in mtDNA veel hoger liggen dan men in dit rekenmodel verwerkt heeft, zijn: Loewe, L and Scherer, S. ‘Mitochondrial Eve: the plot thickens.' Trends in
Ecology and Evolution, 12(11):422–423, November 1997, Gibbons, A . ‘Calibrating the Mitochondrial
Clock'. Science 279(5347):28–29, January 2, 1998 en Parsons, T.J. et al ‘A high observed substitution
rate in the human mitochondrial DNA control region', Nature GeneticsVol. 15: 363–368, 1997. )
D. Datering van menselijke gebruiksvoorwerpen
De manier waarop menselijke vondsten (dat wil zeggen: gebruiksvoorwerpen, gereedschappen of rotstekeningen) worden gedateerd lijkt sterk op de vorige dateringsmethodes. Men zal mogelijk een aardlaag met menselijke vondsten radiometrisch dateren zodat men weet uit welke tijd hij komt. Maar de
meest algemene methode is een cirkelredenering zoals die van de gidsfossiel-methode: men plaatst
menselijke vondsten in het vooropgestelde evolutieschema.
Volgens evolutionisten heeft de steentijd 100.000 jaar geduurd. 10.000 jaar geleden begon de mens
aan een nieuwe ontwikkeling en ging andere materialen te gebruiken, zoals brons en ijzer. Uiteindelijk
begon hij te schrijven. Deze gedachtegang wordt op geen enkele manier door feiten onderbouwd; het is
een veronderstelling. Het is een tijdsmodel dat in het leven is geroepen om evolutie mogelijk te
maken. En op basis van die veronderstelde, puur theoretische en hypothetische tijdschaal worden
menselijke vondsten een leeftijd toegekend. Vind men primitieve stenen voorwerpen , dan is het een
vondst van het begin van de steentijd en dus zo'n 100.000 jaar oud. Tonen de vondsten aan dat men al
geavanceerdere voorwerpen of metaal gebruikte, dan valt het in een latere periode (bijvoorbeeld de
Bronstijd of IJzertijd ). Het is daarmee een soortgelijke cirkelredenering als de datering via gidsfossielen! Want je moet aannemen dat de mens vanuit half-apen langzaam ontwikkelde en dat er mondiale
fasen in ontwikkeling van de mens waren, wil de datering kloppen. Dat men resten vindt van mensen
die enkel met steen, brons of ijzer werkten kan net zo goed betekenen dat de eerste volken na de
zondvloed niet allemaal even sterk ontwikkeld waren en opnieuw ‘het wiel moesten uitvinden'. Deze gedachte wordt ondersteund door de hoeveelheid vondsten uit de steentijd, die véél te laag is voor de
veronderstelde 100.000 jaar steentijd (zoals we al behandeld hebben).
Bovendien heeft men menselijke voorwerpen gevonden in koolstromen, in harde gesteentes en midden in
aardlagen die miljoenen jaren oud zouden zijn. Dit soort vondsten worden als anomalieën aangemerkt en
niet te veel in de openbaarheid gebracht. Maar één zo'n vondst bewijst al dat de dateringsmethode faalt.
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Net als alle andere breed geaccepteerde en door iedereen als waarheid aangenomen dateringsmethoden,
is ook deze methode gebaseerd op een onbewezen hypothese! Dat er in Azië, Amerika of Australië al
honderdduizend jaar geleden mensen zouden leven is een gedachte die puur komt door het ramen van
menselijke vondsten (stenen voorwerpen of juist metalen voorwerpen) in het evolutieschema. Concrete
historie begint altijd rond 2500 a 2000 v.C., dus van voor die tijd kunnen we niets bewijzen. Het zijn
aannames. En, zoals we gezien hebben, toont de analyse van de bevolkingsgroei aan dat de honderdduizenden jaren die geopperd worden volstrekt onmogelijk zijn.
Hoe ontzettend bevooroordeeld de onderzoekers zijn, is goed te zien aan hoe men rotstekeningen dateert. Deze tekeningen kunnen niet radiometrisch gedateerd worden, want daar komt de vermeende
leeftijd van de rots uit, niet de leeftijd van de tekening in de rots. Concreet is dus niets te bewijzen. Hoe
gaat men dan te werk? Men dateert de rotstekeningen op basis van de evolutionistische hypothese,
waarin de steentijd 100.000 jaar duurde.
Onze moderne verf waarmee we ons huis schilderen blijft slechts enkele decennia goed. Toch worden
aan de rotsschilderingen, gemaakt met primitieve verfmengseltjes, enorme leeftijden gekoppeld. Sommige ‘zeer primitieve' rotstekeningen die je kunt bezoeken worden afgedekt met een siliconenstrip omdat men erachter kwam dat ze snel eroderen wanneer het regent! Als we er tegenwoordig beschermstrips op moeten bevestigen tegen het eroderen, hoe kan de tekening dan tienduizenden jaren goed gebleven zijn?
Nee, de rotstekeningen worden niet op een eerlijke of objectieve manier gedateerd – ze worden in de
gangbare (evolutie)theorie gepast. In het Kakadu National Park in Australië heeft men rotstekeningen
gevonden die door de Aboriginals gemaakt zijn. Men wil graag geloven dat deze al tienduizenden jaren
oud zijn. Een van de rotstekeningen toont echter een Europees geweer zoals kolonisten gebruikten! Andere rotstekeningen in het park tonen Europeanen die pijp roken en zeilschepen. Omdat evolutionisten vanwege de inhoud van de tekeningen gedwongen worden te accepteren dat zij nog niet oud
kunnen zijn, wordt van die rotstekeningen toegegeven dat zij nog relatief jong zijn. Maar de rest van de
rotstekeningen in het gebied worden nog steeds als primitieve tekeningen van tienduizenden jaren oud
gezien!
Sommige tekeningen wordt een datum gegeven omdat het dier dat wordt afgebeeld al tienduizenden
jaren uitgestorven zou zijn in het betreffende gebied. Ziet men dieren die volgen de heersende theorie
al 30.000 jaar uitgestorven zijn? Dan is de tekening 30.000 jaar oud. Maar ironisch genoeg is ook dat
een onbewezen, evolutionistische aanname. De ene evolutionistische aanname wordt gebruikt om de
andere evolutionistische aanname te rechtvaardigen. Dit is onbetwistbaar een cirkelredenering, zonder
dat men gebruik maakt van controleerbare feiten. De dieren kunnen zeer goed nog maar kort geleden
uitgestorven zijn. Als je in de zondvloed geloofd, zijn alle dieren in een veel snellere tijd verspreid en
uitgestorven in delen van de wereld, en dan klopt de datering al niet meer! De dateringen van menselijke vondsten bewijzen compleet niets, maar zijn een verlengstuk van de evolutionistische tijdsindeling.

Rotstekeningen gevonden uit de zogenaamde steentijd. De anatomische perfectie laat zien dat deze
mensen niet zo dom waren als ze vaak afgeschilderd worden. Er zijn bovendien bewijzen dat zulke rotstekeningen ook enkele eeuwen geleden gemaakt werden. De vooronderstelling van de onderzoeker bepaalt meestal hoe oud hij wordt gelabeld.
FEIT: De datering van menselijke gebruiksvoorwerpen gaat als volgt: men plaatst een vondst
in het evolutionistische (onbewezen) tijdsschema van steen-, brons- en ijzertijd. Voor rotstekeningen geldt hetzelfde. Ze kunnen niet concreet of controleerbaar gedateerd worden,
dus de uitkomst is altijd afhankelijk van de vooronderstelling van de onderzoeker.
De wereld van het dateren van menselijke beschavingen is een wonderlijke. Als je in de encyclopedie
kijkt onder ‘China', dan lees je dat de eerste concrete beschaving rond 2000 voor Christus ontstond.
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Maar onder het kopje ‘prehistorie' verschijnt dan plots een grote uiteenzetting over de primitieve mens
die er al duizenden jaren voor die tijd leefde. Maar dat schrijft men, omdat men bijv. stenen of bronzen
vondsten heeft gevonden die geplaatst worden in het evolutionaire tijdsschema van steentijd, bronstijd,
enz. Uit dat schema rolt vervolgens een ‘wetenschappelijk correcte' datum dat er al mensen liepen in
China. In realiteit kunnen het ook vondsten zijn van vlak na de zondvloed. Toen kwamen de eerste volken aan in Azië die veel dingen opnieuw moesten uitvinden en ontdekken. Natuurlijk is die gedachte
ook niet te bewijzen. Maar het gaat erom dat de datering door evolutionisten in de wereld gebracht
wordt alsof het een controleerbaar feit is. De ooit opgestelde schema's zijn onfeilbare dogma's waar niet
eens meer over getwijfeld kan worden. Ze zijn het fundament van de evolutietheorie!
Termen als steentijd, ijstijd en bronstijd mogen dan mooi staan in het schema, maar het is onbewezen
of de periodes mondiaal waren en of ze werkelijk zo lang duurden als evolutionisten stellen. Een voorbeeld van hoe fragiel de hypothese is, is de vondst van de Landkaart van Piri Reis. Deze kaart dateert
uit de 16 e eeuw en toont wonderbaarlijk genoeg een deel van Europa, Afrika, Amerika en… onbesneeuwd Antartica! De maker van de kaart, Piri Reis, had toegang tot grote bibliotheken en heeft zeker
oude bronnen geraadpleegd voor zijn landkaart. Het bijzondere is niet zozeer dat hij Antartica tekende
terwijl het nog niet ontdekt was, maar dat hij de perfecte kustlijn tekende die zich nu onder het ijs bevindt! De kust is zo perfect weergegeven dat het cartografen heeft geholpen bij het opstellen van moderne kaarten van het gebied! Volgens wetenschappers is de ijsmassa op Antartica miljoenen jaren
oud; toch is het gebied op een landkaart geplaatst voordat het onder het ijs lag! Waren er miljoenen jaren geleden hoog ontwikkelde mensen op aarde, of moeten we onze hypothetische dateringen over de
ijstijd en de ijsbedekking op Antartica ‘iets' bijstellen?
Nog een voorbeeld is de verspreiding van leeuwen. We weten uit de vele cultuurverwijzingen dat leeuwen behalve in Afrika en India hebben geleefd in het Midden Oosten, ver in China en zelfs in Europa.
Leeuwen lieten hier geen fossielen achter (begrijpelijk, want daarvoor heb je een plotselinge bedekking
onder sediment nodig) – voor tijdsindicaties moeten we dus andere methodes aangrijpen. Nou weten
we zeker dat leeuwen zo'n 2500 jaar geleden nog in het Midden-Oosten en China moeten hebben gelopen; dat blijkt uit de beschrijvingen in de cultuur die simpel te dateren zijn (zoals in de bijbel en cultuuruitingen). Echter, van leeuwen in Europa heeft men enkel menselijke rotstekeningen teruggevonden. Aan zulke rotstekeningen hangt geen kaartje met wanneer ze gemaakt zijn. De rotsen dateren
heeft ook geen zin, want dat kan alleen de oudheid van het gesteente zelf uitwijzen! De enige methode
die overblijft, is de rotstekeningen in het evolutiemodel plaatsen. En omdat die primitieve rotstekeningen in de steentijd worden geplaatst gelooft men dat leeuwen voor het laatst in Europa leefden rond
30.000 jaar geleden! Het niet logisch aan te nemen dat de leeuw al 30.000 jaar geleden uit Europa verdween terwijl hij 2500 jaar geleden nog in Israël en China rondliep! Het tijdgat is onlogisch groot. Maar
toch wordt het als waarheid aangenomen vanwege de rotstekeningen. Iedere eerlijke wetenschapper
zou moeten toegeven dat het niet objectief is een dergelijke aanname te doen op basis van een onbewezen evolutionair tijdsschema.
Als we de steentijd in bijbels schema plaatsen wordt het veel logischer. De leeuw leefde een kleine 4000
jaar, vlak na de vloed, in Europa, waar hij al snel uitstierf. De eeuwen daarna kwam hij nog wel voor in
het Midden Oosten en China, maar bleef een tijd later enkel over in Afrika en India, waar ze nu nog zijn.
Overigens is het tegenovergestelde soms ook het geval. Dan dateert men een rotstekening op basis van
de inhoud. Een goed voorbeeld van hoe bevooroordeeld men dit doet is de volgende. In Noord-West
Kimberly in Australië vond een evolutionistische wetenschapper een rotstekening die hem deed veronderstellen dat de tekening meer dan duizend jaar oud was en dat in die tijd christelijke zeevaarders de
Aborigines bereikt moesten hebben. De meeste andere rotstekeningen die men in hetzelfde gebied vond
werd een datum van tienduizenden jaren geleden gegeven, en deze tekening opeens maar duizend jaar
. Wat bleek: de schilderingen toonden beelden van een grote vloed en de geboorte van de mensheid uit
één familie! Dit is een fantastisch bewijs voor de zondvloed – en bovendien sluit het aan bij een groot
aantal Aboriginal-overleveringen over de vloed. Echter, evolutionistische wetenschappers kunnen dat
niet aanvaarden en stellen daarom dat christenen de stam bereikt moeten hebben – en de rotstekening
wordt opeens als duizenden jaren jonger bestempeld dan de anderen. (Overigens, via deze denkwijze
zouden christenen duizenden jaren geleden alle stammen en inheemse volken op de wereld bereikt
moeten hebben, want nagenoeg alle volken kennen het zondvloedverhaal uit hun eigen tradities!)
5.7 Dateren of vondsten naar je hand zetten?
Zoals we al zagen gaf de archeoloog professor Brew eerlijk aan dat zij de dateringen alleen publiceren
als ze de theorie beamen. Zijn de uitkomsten niet in lijn met de evolutietheorie, dan worden ze verzwegen: “Als een C-14 datum in onze theorieën past, nemen we hem op in de tekst. Als de datum onze
theorieën niet ernstig tegenspreekt, plaatsen we hem in een voetnoot. En als de datum compleet buiten
onze theorie ligt, verwerpen we hem.” (Bron: The Revised Quote Book, Creation Science Foundation,
Sunnybank (Queensland), 1990, p. 23.)
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Dit is op zichzelf al een schokkende erkentenis. Maar er zijn tal van gevallen bekend die nog veel
schandelijker zijn. Om de theorie te kunnen behouden worden vondsten soms totaal anders de wereld
ingebracht dan ze werkelijk zijn. De reden hiervoor is dat de aardlagen niks met evolutie te maken hebben maar simpelweg een hele hoop fossielen in de modder zijn! De evolutionaire lijn die evolutionisten
propaganderen bestaat niet. En dus lopen ze regelmatig op tegen grote problemen. Fossielen die niet in
de laag mogen liggen waar ze liggen, bijvoorbeeld. En als fossielen van moderne, volkomen ontwikkelde
mensen gevonden worden in aardlagen die gedateerd worden op miljoenen jaren oud, dan wordt het
fossiel simpelweg vernoemd naar een aapmens!
Een paar van dit soort gevallen laten zien hoe er met uitkomsten en vondsten wordt omgesprongen:
Vraag: “Waarom noemen evolutionisten de robuuste Australische fossielen die zij vonden Homo Sapiens , terwijl zij zelf toegeven dat ze bijna identiek zijn aan de Java Homo Erectus
vondsten?
Antwoord: Die robuuste Australische fossielen (namelijk de Kow Swamp vondst, de Cossackschedel, de Willandra Lakes WHL 50 schedel, enz.) zijn gedateerd op nog maar enkele duizenden jaren oud . Dit is veel te jong voor de Homo Erectus, die nog steeds wereldwijd wordt gezien als aapmens. Homo Erectus zou volgens de hypothese toen al lang niet meer mogen leven. Daarom moeten evolutionisten hem wel Homo Sapiens noemen om de theorie te kunnen
bewaren.

Vraag: “Waarom zijn de schedel KNM-ER 1470, de beenbotten KNM-ER 148 I en de schedel
KNM-ER 1590 (gevonden door Richard Leakey in Oost-Afrika) toegeschreven aan Homo Habilis, terwijl de schedelgroottes, schedelvorm en de moderne beenbotten aantonen dat het om
een Homo Sapiens gaat?
Antwoord: De datering gaf aan dat het fossielen zijn van bijna twee miljoen jaar oud. De evolutietheorie laat niet toe dat moderne mensen leefden in die evolutionaire tijdsperiode, hoe de
fossielen er ook uitzien!

Vraag: “Waarom is de elleboog van Kanapoi, KP 271 (gevonden in Oost Afrika in 1964),
Australopithecus Africanus genoemd terwijl computeranalyses door evolutionisten aantoonden
dat hij praktisch identiek is aan die van moderne mensen?
Antwoord: Omdat de elleboog gedateerd is op 4,4 miljoen jaar ouderdom! Als evolutionisten
de vondsten eerlijk zouden laten spreken zou dat suggereren dat moderne mensen ouder zijn
dan hun evolutionaire voorouders. Geen evolutionist die in evolutie wil blijven geloven kan dat
aannemen. Daarom plakt men op deze elleboog van een moderne mens het etiket van een
‘aapmens' dat volgens de evolutietheorie wél rond die tijd leefde.
(Bron:The human fossils still speak! prof. Marvin L. Lubenow, M.S., Th.M.)
Ik geloof niet dat iemand die deze feiten onder ogen zien kan blijven beweren dat dit eerlijke, objectieve wetenschap is. Dit is puur zien wat je wil zien. Sterker nog, het is manipulatieve weergave van informatie. Wordt een skelet van een mens identiek aan ons gevonden maar de datering wijst uit dat hij
miljoenen jaar oud is? Dan maken we er toch een aapmens van, ondanks dat dat helemaal niet met de
feiten klopt..?

5.8 Conclusie
We kunnen op basis van onderzoek naar feiten concluderen dat alle vier de methodes van datering totaal verworpen kunnen worden. Ze zijn simpelweg gebaseerd op onbewezen hypotheses en rekenmodellen en falen veel te vaak. Soms is de reken methode wel goed (zoals bij radiometrische datering of
bij genografische datering), maar de formule of reken factor niet. De theoretisch-evolutionistische
datering die wereldwijd gepropagandeerd wordt, is volkomen nutteloos. Ze wordt enkel toegepast om de evolutietheorie recht te praten. Wanneer we de aardlagen gaan zien als lagen van
snelle afzetting tijdens de zondvloed vallen alle puzzelstukjes in elkaar. En dat klopt veel beter met historie, archeologie en volksverhalen. Wie zich graag verder wil verdiepen in dateringsmethoden en waarom de ‘miljoenenclaims' van evolutionisten niet op waarheid berusten, kan het boek Mythology of Modern Dating Methods van John Woodmorappe lezen.
Er is trouwens één dateringsmethode die altijd bijna 100% betrouwbaar is, namelijk de datering van
geschreven teksten met daarin verwijzingen naar controleerbare momenten. Daar hangt indirect wél
een kaartje aan met de datum. En die vondsten zijn altijd van ná 2500 v.C.!
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Bewijst de geologie dus dat de aarde miljoenen jaren oud is? Nee , evolutionisme heeft nog niets op
enig goed controleerbare manier bewezen omtrent de leeftijd van de aarde of van vondsten. Daarentegen pleiten alle bewijzen tégen evolutionisme! Professor Philip Johnson stelde zelfs na analyse van de
feiten het volgende: ”Dat 130 jaar voorgenomen pogingen het Darwinisme te bevestigen niets
meer hebben opgeleverd dan een paar dubbelzinnig ondersteunende voorbeelden te vinden,
is een significant negatief bewijs.” (Uit: Darwin on Trial door Phillip Johnson, 1991).
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Continental Drift, Plate Tectonics, and the Bible, Nevins, Stuart E. (master of science in geologie van het Institute for Creation Research)
Hoe oud is de aarde? Dr. White, A.J. Monty d (Evangelical Press 1985)
Where are all the people?, Don Batten, (Creation 23, 2001)
Old-earth or young-earth belief - Which belief is the recent aberration? (Don Batten, Creation
24, 2001)
Is the moon really old? dr. Don DeYoung, professor of physics (Creation 14(4):43, September
1992
Our steady sun: a problem for billions of years, Jonathan Sarfati (Creation 26(3):52–53 June
2004)
The Young Faint Sun Paradox and the Age of the Solar System, Danny Faulkner, B.S. (Math),
M.S. (Physics), M.A. / Ph.D. (Astronomy, Indiana University), professor in fysica en astronomie binnen University of South Carolina — Lancaster, where he teaches physics and astronomy.
Mercury—the tiny planet that causes big problems for evolution, by Spike Psarris B.Sc.
How old are Saturn's rings? David M. Harris (Creation 12(4):40–41, September 1990)
Saturn's rings short-lived and young, A.A. Snelling
Exploding stars point to a young universe - Where are all the supernova remnants?, Jonathan
Sarfati
Titan vs. Billions of Years, David F. Coppedge (ICR)
The Sun is Shrinking, Russell Akridge, Ph.D. (ICR)
How long have Aborigines lived in Australia? (Creation 15, juni 1993)
Circular Reasoning in Evolutionary Biology, Henry Morris, Ph.D.
Evidence for a young earth, een website die dieper ingaat op hoe de tijdsrekeningen evolutie
ontkrachten.
Young age of the Earth & Universe (Question & Answers)

6. DOGMA EN VOORONDERSTELLING
We hebben in de vorige hoofdstukken talloze vondsten en onderzoeksresultaten onderzocht
die evolutie tegenspreken. We hebben talloze wetenschappelijke feiten bekeken die controleerbaar zijn en aantonen dat evolutie onmogelijk is, nooit bewezen en nooit aangetoond.
Hoe is het dan toch mogelijk dat zoveel geleerden ernaast zitten? Zij zullen het toch wel weten?
6.1 Vooronderstelling vs. vondst
De doodsteek voor werkelijke wetenschap laat zich samenvatten in één woord: vooronderstelling. We
moeten ons gaan beseffen dat alle feiten en vondsten door evolutionisten geïnterpreteerd worden op
basis van vooronderstellingen. Vandaar dat we ons ook niet moeten laten intimideren door de zogenaamde bewijzen voor evolutie, want die zijn er niet. Als iemand er één kan geven, dan ben ik de eerste die hem wil horen. Alle zogenaamde evolutiebewijzen die ik tot op heden heb gehoord zijn allemaal
feiten of vondsten die op zichzelf niets bewijzen, maar vanuit een vooronderstelling worden geïnterpreteerd en verkondigd, en ook enkel vanuit die vooronderstelling kracht krijgen.
We moeten objectief gaan kijken naar de interpretaties van evolutionisten. Zij kijken naar dezelfde fossielen en aardlagen als creationisten of intelligent design-geleerden, zij reconstrueren echter een andere geschiedenis. Dit is nog het sterkst op het gebied van dateringsmethodes. Omdat de data door evolutionisten met zulk een overtuiging gebracht worden, doet het ons denken dat ze gebaseerd zijn op
bewijzen.
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Alle dateringsmethodes zijn echter interpretaties op basis van vooronderstellingen en eerder genomen
onbewezen aannames. En praktisch alle documentaires op tv worden gefinancierd door de evolutiewetenschap. Hetzelfde geld voor de interpretatie van oude skeletten en botfragmenten. Vanuit de vooronderstelling dat het aapmensen moeten zijn, worden ze met fantasie tot een aapmens gereconstrueerd
(zie de eerder getoonde afbeelding van Lucy in hoofdstuk 2). Dat blijkt niet uit de feitelijke vondst,
maar uit de interpretatie (later bleek de vondst namelijk zelfs het tegendeel te tonen).
Ik heb in de vorige hoofdstukken talloze voorbeelden aangehaald waarin het een feit is dat evolutionisten zich niet aan de feitelijke onderzoeksuitkomsten hielden, maar vasthielden aan de vooropgestelde
vooronderstelling. Het is daarom gevaarlijk om blindelings op wetenschappers te vertrouwen. Einstein
bijvoorbeeld wilde bij voorbaat geloven in een eeuwig heelal zonder begin, terwijl onderzoeken en berekeningen anders aantoonden. Dat zette hem ertoe aan zijn formules aan te passen (met een fudge factor) om zo de uitkomst te manipuleren. Later heeft hij deze fout erkend, maar het laat wel zien hoe
vastgeroest men in een idee kan zijn. Libby , de grondlegger van de koolstofdateringsmethode, geloofde bij voorbaat dat de aarde al miljarden jaren bestond en dat de atmosfeer daarom in equilibrium zou
zijn. Toen onderzoeken herhaaldelijk iets anders uitwezen (en feitelijk bewezen dat de aarde jonger
moest zijn dan 30.000 jaar), verwierp hij die onderzoeken als foutief. Waarom? Omdat hijzelf was opgegroeid met de gedachte dat de aarde al miljarden jaren moest bestaan. De onderzoeksresultaten waren in zijn optiek zo absurd dat hij ze verwierp, waardoor men tot op de dag van vandaag het verlies
van C-14 uit het systeem niet mee berekent. Alle latere generaties namen dit over en komen nu met
hun berekeningen nog steeds op miljoenen jaren bij dateringen! Deze voorbeelden laten ons zien dat
datgene wat wetenschappers ons vertellen niet per definitie waar is. In tegendeel, zelfs.
De moderne wetenschap is ontzettend ver gevorderd als het gaat om onderzoek en analyse van processen die op dit moment zichtbaar zijn op aarde (en daardoor empirisch controleerbaar zijn), zoals hoe alle lichaamsprocessen werken, hoe onze planeet in elkaar zit, etc. Wanneer het echter gaat om dingen
die in het verleden hebben plaatsgevonden (zoals het ontstaan van het leven, wat valt onder de ‘forensische wetenschap'), dan betreden we een terrein dat niet empirisch controleerbaar is en waarvoor altijd onbewijsbare aannames en hypotheses als richtsnoer moeten dienen. Niemand was erbij toen de
aarde of de aardlagen ontstonden. Moderne wetenschappers hanteren voor de interpretatie ervan echter een hypothese vol aannames die stuk voor stuk onbewezen zijn! Door de eeuwen heen heeft de
wetenschap zich steeds weer moeten aanpassen en hypotheses moeten heroverwegen. Wetenschappers zijn en blijven mensen die werken vanuit een hypothese.
Harvard-bioloog Richard Lewontin maakte dit ook nogmaals duidelijk. Na een compleet onzinverhaal
over de oorsprong van menselijke seksuele voorkeur ontkracht te hebben, zei hij: ”Het hele verhaal
van de evolutionaire basis van de menselijke seksuele voorkeur is dus van begin tot eind
verzonnen. Toch is het een verhaal dat in de leerboeken staat. Het draagt het goedkeuringsstempel van beroemde professoren en van nationale en internationale media. Het heeft het
gezag van de wetenschap. In belangrijke zin is het wetenschap, omdat wetenschap niet simpelweg bestaat uit een verzameling ware uitspraken over de wereld, maar een collectie uitspraken en theorieën over de wereld is, gemaakt door mensen die wetenschappers worden
genoemd. De wetenschap bestaat voor een groot deel uit wat wetenschappers over de wereld zeggen, ongeacht hoe de wereld werkelijk in elkaar zit.” Ook prof. dr. ir. Arie van den Beukel, een Nederlandse natuurkundige, gaf aan dat veel evolutionistische verhalen die de wereld in gebracht worden compleet uit de duim gezogen zijn. Ze zijn geen onderdeel van wetenschap, maar hebben aldus Van Den Beukel het niveau van de ‘sprookjes van Moeder de Gans' en zijn ‘sciencefiction' –
ze steunen op geen enkel wetenschappelijk feit.
De belangrijkste reden dat zoveel wetenschappers evolutie als waarheid zien, is dat hen op school en op
universiteiten op zeer subjectieve wijze geleerd wordt dat evolutie de verklaring is voor alle leven. Als
je bioloog, geoloog of paleontoloog wil worden wordt je in de jaren van de studie doordrenkt met evolutiepropaganda. Je vak wordt volkomen gefundeerd op en gekoppeld aan evolutie. Als geoloog bijvoorbeeld, leer je als fundament onder je vak de evolutionistische indeling van de aardlagen in miljoenen jaren durende tijdsperiodes. Voor wetenschappers is het verloochenen van evolutie daarom bijna een
onmogelijkheid. Evolutie is een paradigma – iedereen moet het geloven om überhaupt wetenschapper
te kunnen zijn. Wie zijn nek uitsteekt en wijst op de enorme tegenbewijzen wordt in het hokje van de
pseudowetenschap gedrukt en ‘bevooroordeeld' genoemd, en telt niet meer mee. Dit noemt men dogmatisme – het bijna blindelings geloven in de geloofsleer van het evolutionisme, de eerder aangenomen
vooronderstellingen niet meer ter discussie stellen en de wetenschappers die kritiek uiten brandmerken
als ‘ pseudowetenschappers' .
Met andere woorden: wie ja en amen zegt op Darwin's basisidee van (macro-)evolutionaire ontwikkeling, is een ‘objectieve wetenschapper' , maar wie op basis van in de doofpot gestopte wetenschappelijk
controleerbare feiten zegt dat er nooit macro-evolutie is geweest en enkel sprake is van variatie door
genetisch verval, is een ‘subjectieve, bevooroordeelde pseudo-wetenschapper'. Zeker als ze ook maar
de mogelijkheid open laten dat er een intelligentie achter het leven gezeten heeft!
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FEIT: Er zijn talloze bewijzen dat evolutionistische wetenschappers vanaf het begin werken
vanuit een onbewezen vooronderstelling. De eerste generaties na Darwin wilden zo graag
evolutie zien, dat zij volkomen onbewezen stellingen hebben aangenomen als feiten. Sommige van deze vooronderstellingen zijn door (meerdere) onderzoeken gefalsificeerd terwijl ze
nog steeds als fundament onderwezen worden.
FEIT: Wetenschappers geloven massaal in wetenschap omdat het hen geleerd is. Evolutie
ontkennen terwijl het een fundament onder je vak is, is onmogelijk. Evolutie is een paradigma – iedereen moet het geloven om überhaupt wetenschapper te kunnen zijn. Wie zijn nek
uitsteekt en wijst op de enorme tegenbewijzen wordt in het hokje van de pseudowetenschap
gedrukt en ‘bevooroordeeld' genoemd, en telt niet meer mee. Dit noemt men dogmatisme –
het bijna blindelings geloven in de geloofsleer van het evolutionisme, de eerder aangenomen
vooronderstellingen niet meer ter discussie stellen en de wetenschappers die kritiek uiten
brandmerken als ‘pseudowetenschappers'.
6.2 Evolutie heeft de kenmerken van een religie
In feite is evolutionisme tegenwoordig een religie vol dogma's geworden waar men niet meer aan twijfelt. De grote hiaten worden op scholen en universiteiten niet genoemd. Van talloze ‘bewijzen' wordt
niet verteld dat ze al lang onderuit gehaald zijn. Eerder aangenomen stellingen worden amper opnieuw
onderzocht, zeker niet als het gaat om fundamentele aannames (zoals: mutaties kunnen soorten buiten
de grondsoort aanpassen , of: wij komen voort uit een uitgestorven apenras ). De eerste generaties
na Darwin wilden zo graag evolutie zien, dat zij volkomen onbewezen stellingen hebben aangenomen als feiten. Toen Mendel bijvoorbeeld de genetica van organismen ontdekte werd evolutie in
feite onmogelijk verklaard. Daarom besloot men dat mutaties voor de verandering van soorten konden
zorgen, om maar te kunnen blijven geloven in evolutie. Men heeft nooit overtuigende overgangsvormen
gevonden maar reconstrueert ze wel om hun theorie overtuigender te laten lijken. In de loop der jaren
zijn onbewezen hypotheses en falende dateringsmethodes onfeilbaar geworden en worden zij als waarheid geleerd.
Miljoenen mensen denken dat evolutie wel waar moet zijn, omdat er zoveel wetenschappers zijn die het
verkondigen. Waar ze aan voorbij gaan is dat al deze wetenschappers evolutie zelf ook onderwezen
hebben gekregen. Er zijn maar weinig wetenschappers die zich anno 2007 nog bezig houden met de
fundamenten onder de evolutietheorie. En de meeste geleerden die dat wel hebben gedaan, kwamen
tot schokkende conclusies.
Dr. Henry M. Morris Ph. D. komt in The Scientific Case Against Evolution tot de conclusie: “Evolutie is
religie – geen wetenschap.” Hij tekent hierbij het volgende aan: “Op geen enkele wijze voldoet
het idee van deeltjes-tot-mensen evolutie aan het langgeaccepteerde criterium van een wetenschappelijke theorie. Er zijn nooit evolutionaire overgangsmodellen ontdekt in het fossielenbestand van het verleden, en de universele Wet van Entropie maakt het onmogelijk op iedere significante schaal. Evolutionisten claimen dat evolutie een wetenschappelijk feit is,
maar toch verliezen zij nagenoeg altijd debatten met creationistische wetenschappers. De
meeste evolutionisten wijzen tegenwoordig kansen op wetenschappelijke debatten af, en
prefereren in plaats daarvan unilaterale aanvallen op creationisten.”
Evolutionisten gaan niet meer in debat, want dat verloren ze tot nu toe praktisch altijd, en kiezen er
vandaag de dag voor eenzijdige aanvallen de wereld in te sturen zonder de creationisten de mogelijkheid te geven te reageren. Tegenwoordig proberen ze de discussies te winnen door mensen pseudowetenschapper te noemen, in plaats van simpelweg inhoudelijk in te gaan op hun argumenten.
De Amerikaanse wetenschapper dr. Kent Hovind verwerpt op wetenschappelijke basis evolutie en gelooft in creatie. Hij zei: “Ik heb negentig debatten gehad tot nu toe, en ik heb ze allemaal met
gemak gewonnen. Niet omdat ik slimmer ben, maar omdat ik gelijk heb en zij het fout hebben. Je kunt de debatten zelf naluisteren.” Wat Hovind zegt is waar. Alle debatten heeft hij gewonnen omdat we het over WETENSCHAP hebben die CONTROLEERBAAR IS. De feiten spreken, of je je
hoofd nou in het zand steekt of niet. In het geval van Hovind hebben de evolutionisten ook een andere
methode gevonden: ze gaan niet meer met hem in debat en gaan niet in op zijn argumenten, maar bestempelen hem via de media als pseudowetenschapper, godsdienstwaanzinnige en brengen zelfs lasterlijke onzin over hem in de publiciteit. Hij wordt gewoon zwart gemaakt. Want als je niet via feiten en
bewijzen kunt winnen, moet het blijkbaar zó.
Bijna alle evolutionistische wetenschappers die vermeld staan in Wikipedia worden afgeschilderd als objectieve wetenschappers. Creationistische wetenschappers en Intelligent Design geleerden worden niet
op hun inhoud beoordeeld, maar zwart gemaakt en in het hoekje van de pseudo-wetenschap gestopt.
Geen evolutionist levert tegenbewijs of gaat de discussie aan – tegenstanders worden gewoon genegeerd.
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Dat zijn theorie bijna een religie werd was iets wat zelfs Darwin opviel aan het eind van zijn leven. Darwin schreef: “Ik was een jonge man met ongevormde ideeën. Ik wierp vraagstellingen en
suggesties op en dacht na over alles; en tot mijn verbazing gingen mijn ideeën als een lopend vuur over de aarde. Mensen maakten er een religie van.” (Geciteerd in America's God and
Country, door William Federer).

FEIT: Evolutie heeft alle kenmerken van een religie, niet van wetenschap. De meest basale
bewijzen ontbreken en dat voert evolutionisme terug op een onbewezen geloof. Evolutionisten verliezen doorgaans de debatten met critici, omdat de feiten voor zichzelf spreken.
Philip Johnson, Professor of Law aan de Universiteit van California in Berkeley, heeft meerdere boeken
geschreven over het evolutie/creatiedebat. In Darwin on Trial daagde hij het darwinisme vanuit zijn positie als professor of Law ‘voor het gerecht' door de voor- en tegenbewijzen af te wegen. Na bestudering
van de feiten kwam hij tot de volgende conclusie (Darwin on Trial, 1993, p.159) : ”Naturalistische
evolutie is niet enkel een wetenschappelijke theorie; het is het officiële scheppingsverhaal
van de moderne cultuur. Het wetenschappelijke priesterschap, dat de autoriteit heeft om het
officiële scheppingsverhaal te interpreteren, verkrijgt een immense culturele invloed die het
zou verliezen als het verhaal in twijfel getrokken zou worden. De experts hebben daarom een
groot belang bij het beschermen van het verhaal…” En dit zijn de woorden van een objectieve geleerde!
Professor Johnson legt de vinger op de zere plek. Enkel de wetenschappelijke elite heeft toegang tot de
vondsten en zij mogen bepalen hoe die geïnterpreteerd dienen te worden. Zij bepalen wat het volk gelooft en denkt. Zij hebben er belang bij de mythe van evolutionisme te bewaren en alle informatie die
tegen de hypothese indruist te verzwijgen, omdat voor hen de gevolgen niet te overzien zijn wanneer
de werkelijke feiten uitlekken. Het is een wetenschappelijk priesterschap dat de autoriteit heeft het volk
te onderwijzen, en het volk zal hen geloven. De meeste mensen kennen de werkelijke feiten of
vondsten niet. Ik heb in de vorige hoofdstukken erg veel voorbeelden laten zien waarin vondsten werkelijk op manipulatieve wijze verdraaid worden en in bladen als Science of National Geographic terecht
komen.
Wetenschappers beschermen het evolutionisme op religieuze wijze. Ze kiezen ervoor erin te geloven
vanuit filosofische voorkeur. Sir Arthur Keith (hij schreef het voorwoord bij het 100-jarige jubileum van
Darwin's boek The Origin of Species ) gaf niet voor niets aan: "Evolutie is onbewezen en niet te
bewijzen. We geloven het alleen omdat het enige alternatief de schepping is en dát is totaal
ondenkbaar." Evolutionisme is een religie waarin geen God voorkomt en geen verantwoording afgelegd hoeft te worden. Dr. Michael Ruse, prof. zoölogie en filosofie Universiteit van Guelph, zei over het
evolutionisme: "Evolutie is door haar voorstanders voorgespiegeld als meer dan alleen maar
wetenschap. Evolutie is verkondigd als een ideologie, als een wereldse religie, als een volwassen alternatief voor het christendom, met een bedoeling en een moraal. Ik ben een overtuigde evolutionist en een ex-christen, maar ik moet toch toegeven dat betreffende deze
aanklacht de critici het gelijk aan hun kant hebben. Evolutie is een religie. Dit was vanaf het
begin het geval en dat is het tot op de dag van heden".
6.3 Evolutionistische inquisitie
In de wetenschapswereld heb je enkel en alleen status als je evolutionist bent. Je wordt onderwezen in
de filosofie van het evolutionisme en je hebt praktisch alleen kansen als je amen zegt op het darwinisme. Al in de opleiding wordt je doordrenkt met de leer van Darwin, die je aangereikt wordt als enige
wetenschappelijke verklaring voor het leven, de mensheid en de intelligentie op aarde. Evolutie is het
heersende paradigma : iedereen gelooft het omdat men het gelooft; we onderzoeken zelf de fundamenten van de theorie niet meer omdat we denken dat de generaties vóór ons er echt wel over nagedacht
hebben.
Met wetenschappers die tot de conclusie gekomen zijn dat het evolutionisme de bewijzen tegen zich
heeft, worden geen debatten meer gehouden. Men gaat inhoudelijk bijna niet in op hun argumenten. De
critici worden onmiddellijk uitgemaakt voor ‘pseudo-wetenchappers' en niet meer serieus genomen.
Vaak word zelfs hun geldigheid als geleerde betwijfeld. Dit is precies zoals de Inquisitie van de duistermiddeleeuwse Rooms Katholieke kerk de zogenaamde ketters die de heilige leer niet gehoorzaamden
opspoorden.
Terwijl er op scholen regelrechte verdraaide waarheden staan (zoals de Haeckel-reeks, de paardenevolutie of het Miller-experiment, zie 6.5), wordt in dezelfde schoolboeken gesteld dat evolutiecritici zoals
creationisten ‘zich meestal beroepen op zaken die berusten op misverstanden'. De creationistische argumenten worden er echter op angstvallige wijze niet bij genoemd (argumenten als: macro-evolutie
bestaat niet, overgangsmodellen ontbreken, evolutie gaat in tegen natuurkundige wetten, de onherleidbare complexiteit van het leven kan niet geleidelijk ontstaan zijn, etc)! De evolutionisten, die praktisch
geen bewijzen aan hun kant hebben, doen zich op deze manier voor als ‘de enige wetenschappelijke autoriteit'; zij die evolutie verwerpen zijn de ‘bevooroordeelde pseudowetenschappers'.
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Scheele, de auteur van Degeneratie – het einde van de evolutietheorie viel dit ook op. Hij stelde: “De
evolutietheorie is de basis van atheïstisch denken in de Westerse wereld. Sinds Charles Darwin hebben mensen die niet in een God willen geloven een verstandelijk argument om dat
niet te doen. In de evolutietheorie wordt de wetenschap misbruikt om de persoonlijke geloofsovertuiging van het grootste deel van de wetenschappers te promoten.
Het wordt door veel woordvoerders van de evolutietheorie (zoals Dawkins en Dekkers) gebruikt om af te rekenen met het bestaan van een God of Schepper. De macro-evolutie gedachte is echter geen wetenschap, maar een filosofisch, atheïstisch interpretatiekader voor
biologische gegevens dat aangenomen wordt, maar niet per definitie biologische waarheid is.
Je mag zeer uiteenlopende kritiek hebben op onderdelen, maar zodra je Het Grote Verhaal in
twijfel trekt ben je een afvallige en niet langer (wetenschappelijk) meer serieus te nemen.”
FEIT: Evolutie is subjectief omdat zij werkt vanuit een vooropgestelde atheïstische en materialistische filosofie. Ze gaat er bij voorbaat vanuit dat er geen intelligentie achter het leven
zit en zal vondsten en feiten altijd zó tonen dat ze in lijn zijn met dat – bijna religieus geloofde – dogma.
Een groot aantal wetenschappers dat de nek uitgestoken heeft en kritiek uitte op de fundamenten onder
de darwinistische denkwijze, heeft een stortvloed aan negativiteit en verzet tegen zich aangekregen.
Een van de bekendste voorvechters van het evolutionisme, namelijk de Engelse Richard Dawkins (die
zojuist al door Scheele werd aangehaald), is hiervan een sprekend voorbeeld. Dawkins is een overtuigd
evolutionist. Hij is een atheïst en geeft openlijk aan dat hij de atheïstische filosofie wil promoten. Dat
Dawkins dus niet objectief is maar denkt vanuit een levensbeschouwing moge duidelijk zijn, al wordt
door mensen als Dawkins zelf altijd de gedachte gepropagandeerd dat de atheïstische filosofie wél wetenschappelijk is en de theïstische niet. Hoe dan ook, Dawkins schroomt er niet voor de critici met de
grond gelijk te maken. Hierbij gaat hij nauwelijks in op feiten.
Dawkins verkondigd naar eigen zeggen een credo (geloofsleer), dat inhoudt dat alle zin op aarde voortkomt uit niets anders dan natuurlijke selectie. “Het is volstrekt veilig om te zeggen dat, als je iemand tegenkomt die beweert niet in evolutie te geloven, dat zo iemand onwetend, stompzinnig of gek is (of slecht, maar dat laat ik liever buiten beschouwing).”, aldus Dawkins.
Richard Milton, een Engelse wetenschapsjournalist, was altijd een vurig aanhanger van het darwinisme,
totdat hij na twintig jaar van studeren en schrijven, plotseling oog kreeg voor de vele lacunes in de theorie. Nadere diepgaande studie schokte hem zeer. Het resultaat was een kritisch boek. Over wat er toen
gebeurde, zegt Milton: “Ik werd voorwerp van de heksenjacht van de darwinistische politie.
Door Richard Dawkins werd ik omschreven als ‘ geschift' , ‘stompzinnig' en ‘hard toe aan
psychiatrische hulp'.”
Ook werd hij uitgescholden als creationist, zonder dat met een woord op de inhoud van zijn argumenten
werd ingegaan. Milton werd door de London Times Education Supplement gevraagd een artikel te
schrijven om zijn kritiek uiteen te zetten. De krant kondigde dit een week van tevoren aan: Next week:
Darwinism. Richard Milton goes on the attack. In die week zag Dawkins de kans om, via zijn connecties met The Times, de publicatie van het artikel te verhinderen! (Hebben ze soms iets te
verbergen, moeten we ons dan afvragen!)
Over Dawkins zegt Milton: “Hij is het klassieke voorbeeld van een baas van de ‘Brain Police'.
Het westerse wetenschappelijke establishment en de massamedia gaan er prat op dat zij
open forums zijn voor het publiek, zonder enig vooroordeel of censorship. Echter, noch in
Amerika, noch in Engeland is er ooit een tv-programma uitgezonden waarin aandacht werd
gegeven aan de zwakheden van het darwinisme. Een wetenschapper die een kritisch verhaal
schrijft over hert darwinisme, kan er zeker van zijn het nergens gepubliceerd te krijgen.”
Is het vreemd dat er niemand is die twijfelt aan het evolutionisme?
Dit is bijna hetzelfde als het communistische censuur! (Frappant gegeven hierbij is dat juist in landen
die zich ontworstelen van communisme de bevolking een sterkere neiging heeft het evolutionisme en
haar fundamenten nauwkeurig te onderzoeken. Terwijl we het in Nederland en andere Westerse landen
allemaal wel geloven, zijn er in Polen regeringsleiders die de theorie verwerpen, omdat ze eerst onderzoek hebben gedaan!)
Twijfel je aan Darwin, dan ben je gek en zeker geen wetenschapper meer. Prof. dr. ir. Arie van den
Beukel, een Nederlandse natuurkundige, schrijft in Schitterend Ongeluk of Sporen van Ontwerp
(p.114): “De ketters worden dus te vuur en te zwaard bestreden, niet door hun argumenten
te weerleggen, maar door ze uit te schelden (‘creationist' wordt al als afdoende beschouwd)
en met alle macht te verhinderen dat hun stem gehoord wordt.”
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Dawkins doet dat ook bij evolutie-broeders, die ook maar een spóór van evolutiekritiek vertonen. Gould
en Eldredge bijvoorbeeld, twee zéér gerenommeerde evolutionisten, die eerlijk naar buiten traden over
de enorme hiaten en op basis daarvan geleidelijke evolutie betwijfelden. Van Den Beukel zegt hierover:
“Zo geeft hij [Dawkins] Stephen Jay Gould en Niles Eldredge, die bepaalde grondslagen van
de theorie kritisch ter discussie stelden, ervan langs, niet omdat ze ongelijk hadden, maar
omdat zoiets niet hardop gezegd mag worden omdat ze daarmee ‘valse hulp en bijstand verlenen aan de creationisten' .”
Zij in de waan verkeren dat wetenschap objectief is, zouden iets verder moeten kijken. Als evolutie
bewezen was en overduidelijk, waarom zouden de evolutionisten dan met zo'n krampachtigheid tegenhouden dat er ook maar iets tegen hun theorie wordt ingebracht? Hebben ze werkelijk niets te verbergen? (Als de Amerikaanse regering morgen alle complottheorieën zal verbieden
en censuur gaan toepassen, zou je dan niet juist moeten gaan nadenken over de waarheid erachter?)
Van den Beukel zelf heeft de evolutionistische inquisitie aan der lijve ondervonden. Een evolutionist
schreef in het blad Skepter ‘een recensie' van een van zijn boeken, waarin werkelijk drie leugens in één
zin genoemd werden en hij ook maar meteen creationist genoemd werd (terwijl hij dat niet is)!
Nog een methode die evolutionisten hanteren is de theorieën van de critici (zoals Intelligent Design en
Creationisme) op verkeerdere manier voorschotelen. Veel prominente neodarwinisten doen hun best om
mensen het idee te geven dat creationisme onwetenschappelijk is. Zij doen het bijvoorbeeld voorkomen
alsof creationisten geloven dat ieder organisme zoals het nu op aarde rondloopt rechtstreeks geschapen
is en er totaal geen variabiliteit is . In populaire pro-evolutionistische boekwerken zoals Teaching About
Evolution geven zij zelfs een stamboom weer ‘zoals creationisten het zien', met daarin organismen die
zich vanaf de schepping niet aangepast hebben en in duizenden jaren precies hetzelfde blijven! Ze wijzen vervolgens op de genetische fouten en erfelijke ziekten in de mens en zeggen dan: “Blijkbaar vond
God het nodig de mens te scheppen met zulke ziekten.” Dit is natuurlijk pure stemmingmakerij. Creationisten geloven absoluut in micro-evolutie, echter niet in de mythe van macro-evolutie – simpelweg
omdat het niet bestaat en nooit is aangetoond! De erfelijke ziekten en genetische fouten laten juist onomstotelijk zien dat mutaties altijd schade berokkenen en nooit voor verbetering (evolutie) kunnen zorgen. Dat de mens, en veel organismen, vól zitten met erfelijke fouten is juist een groot bewijs dat er
ooit perfecte grondsoorten geschapen zijn die constant aan het vervallen zijn, zoals uitgebreid uitgelegd
in hoofdstuk 1. Creationisten beweren dat er ooit een grondsoort geschapen is die zich door microevolutie (binnen de grenzen van de grondsoort) aanpast en genetisch vervalt door mutaties. De hedendaagse organismen zijn door genetische verarming en micro-evolutie aangetast, en dat is een bewijs
voor creationisme en een neergaande ontwikkeling tot nu toe, niet voor evolutie , wat een opgaande
ontwikkeling suggereert, waarbij de sterksten steeds overblijven! Echter, door het creationisme op die
manier weer te geven lijkt evolutionisme een logischere theorie. Evolutionisten moeten wel, want de
aardlagen, de genetica en de natuurwetten zijn hopeloos in lijn met creatie-degeneratie, niet met evolutie.
FEIT: Prominente evolutionisten debatteren niet meer critici. Ze kiezen ervoor de critici op
unilaterale wijze belachelijk te maken of te negeren. Er zijn voorbeelden te over waarin objectieve geleerden plotseling volkomen genegeerd en voor gek verklaard werden toen zij ook
maar aan één van de darwinistische dogma's twijfelden. Vooraanstaande evolutionisten houden zelfs de publicatie van tegenbewijzen tegen in kranten. Van objectiviteit is geen sprake.
Dit noemen we censuur en manipulatie.

6.4 Eerlijke weergave geeft eerlijke conclusies
We hebben de moleculair bioloog Michael Denton al eerder aangehaald. Hij besloot de fundamenten van
evolutionisme tot in detail te onderzoeken zonder vooroordeel. Hij kwam in zijn boek 'Evolution, a theory in crisis' tot de schokkende conclusie: "Nooit is Darwins evolutietheorie ook maar één keer bevestigd
door ook maar één ontdekking of wetenschappelijke vooruitgang sinds 1859." Denton is geen creationist en geen christen. Hij heeft simpelweg de feiten bekeken rondom evolutie.
Omdat geleerden het geloven, zal het wel kloppen. Door die gedachte gelooft iedereen wat hem geleerd
wordt. Dit zorgt voor een vicieuze cirkel van onbewezen feiten accepteren, vanuit de gedachte dat iemand anders er wel over nagedacht heeft!
Wanneer je de feiten eerlijk weergeeft, kunnen er hele andere conclusies uitrollen. Op alle hogescholen
en middelbare scholen wordt evolutie als enige wetenschappelijke verklaring geleerd, en dus gelooft iedereen het. Echter, Answers In Genesis, een Amerikaans netwerk van creationistische wetenschappers,
heeft op een grote Amerikaanse universiteit een professor een aantal weken objectieve lessen laten geven over evolutie en creationisme. Voor beide kanten werden voors en tegens genoemd, zonder feiten
of bezwaren te verzwijgen en zonder op enige wijze de studenten één richting op te duwen (zoals normaal gesproken wél gebeurt vanuit evolutionistische zijde). En objectief was het: van de onderwezen
studenten zei 97% dat de beide kanten van het debat eerlijk gepresenteerd werden.
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Voor de lessen zei 77% van de studenten te geloven dat evolutie een feit was, na de lessen slechts
29%! Voor de lessen zei 71% te geloven dat alle planten en dieren voortkwamen uit één gezamenlijke
voorouder; na de lessen geloofde nog maar 38% dat. Kortom, na eerlijke rankschikking van de feiten
bleek evolutie opeens helemaal niet zo sterk op bewijzen gegrondvest. De reden dat de doorsnee student in evolutie gelooft, is omdat enkel de evolutionistische theorie geleerd en onderwezen wordt en de
zware argumenten tegen deze theorie niet aangehaald worden!
Het is daarom een mythe te stellen dat enkel de evolutiegeleerden objectieve wetenschap beoefenen.
Het is zelfs een belachelijke gedachte.
Stellen dat enkel evolutionisten objectieve wetenschappers zijn is een stelling die zichzelf
tegenspreekt. Het is hetzelfde als zeggen dat enkel islamitische geestelijken objectief naar
religie kunnen kijken! Namelijk, evolutionisten zijn allemaal opgeleid in de leer van het evolutionisme
en hen is altijd verteld dat evolutiecritici (en dan met name de creationisten) pseudowetenschappers
zijn. Hen is van begin af aan geleerd dat evolutie een feit is en zij zijn opgeleid continu te werken vanuit
de evolutionistische hypotheses en rekenmodellen. Ze zullen je nooit een antwoord geven dat het heilige darwinisme tegenspreekt. Echt objectief is het pas als men de verschillende wetenschappers aan het
woord laat.
FEIT: Op een grote Amerikaanse universiteit heeft men een professor een aantal weken objectieve lessen laten geven over evolutie en creationisme. Voor beide kanten werden voors
en tegens genoemd zonder partij te kiezen. Voor deze lessen zei 77% te geloven dat evolutie
een feit was, na de lessen slechts 29%. De reden dat iedereen in evolutie gelooft, is dat er op
subjectieve wijze les wordt gegeven en delen van de waarheid verzwegen worden.

6.5 Leugens in de schoolboeken
Een belangrijke reden dat zoveel mensen denken dat evolutie bewezen is, is het feit dat de evolutionistische wetenschap ontkrachte stellingen praktisch niet rectificeert. Dit zorgt ervoor dat moderne schoolboeken voor een groot deel gevuld worden met verkapte leugens, of op z'n minst uitspraken waarvan
het tegenbewijs (al lang) geleverd is. Dit komt omdat de niet zo populaire tegenbewijzen überhaupt bijna niet in de media gebracht worden. De evolutionistische paleontoloog David Raup gaf in Science al
aan dat, met name in secundaire uitgaven zoals schoolboeken “…het optimisme moeilijk tegen te
gaan is, waardoor pure fantasie de tekstboeken is binnengeslopen.” Veel zaken die onder topwetenschappers wél bekend zijn, dringen niet door tot de gemiddelde biologieleraar en schrijver van
studieboeken. En de topwetenschappers vinden dat klaarblijkelijk allemaal niet zo erg, want het zorgt er
enkel voor dat meer scholieren evolutie als zoete koek slikken.
Hier volgen een paar belangrijke voorbeelden van ‘bewijzen voor evolutie' die (de meesten tot vandaag)
vol overtuiging in de schoolboeken staan, terwijl ze al ontkracht zijn.
EMBRYONALE ONTWIKKELING TOONT EVOLUTIE
Darwin redeneerde dat diersoorten die in evolutionaire lijn uit elkaar voortkomen, dezelfde embryonale
veranderingen zouden doorgaan in de eerste stadia van hun ontwikkeling. Sterk verwante dieren zouden pas in de latere stadia gaan verschillen van elkaar, terwijl ver van elkaar verwijderde diersoorten
veel sneller van elkaar zouden gaan verschillen. Haeckel (1834—1919), een Duitse bioloog, bracht een
serie tekeningen in de wereld die dit op handige wijze weergaf. De afbeeldingen werden in zijn tijd ontvangen als een fantastisch ‘bewijs' voor evolutie. Echter, de tekeningen zijn een onbeschaamde fraude een schaamteloze vervalsing. Zelfs Darwin, die zeer content was met Haeckel's tekeningen, werd bedrogen. Haeckel's bedrog werkte als volgt:
• De foto's die Haeckel geselecteerd en gebruikt had vertonen praktisch geen gelijkenis met zijn tekeningen. Hij fantaseerde wild om de realiteit heen.
• Haeckel toonde niet het eerste groeistadium (waar volgens Darwin de sterkste gelijkenis had moeten
zijn), maar selecteerde van 5 zorgvuldig geselecteerde gewervelde klassen precies die stadia waar ze
het minst van elkaar verschillen. Voor de amfibieklasse zou de logische keus een kikker zijn geweest,
maar Haeckel koos voor een salamander omdat de kikker zo sterk verschillend was in de reeks.
• In sommige gevallen gebruikte Haeckel één en dezelfde ets om embryo's af te drukken die embryo's
van verschillende dierklassen moesten voorstellen.
• Hoewel de embryo's in werkelijkheid variëren in grootte van minder dan 1 mm tot bijna 1 centimeter,
drukte Haeckel ze af op dezelfde grootte.
• Bepaalde celprocessen (zoals de gastrulatie, wanneer de cellen organen en structuren beginnen te
vormen) waren al voltrokken vóór het punt dat Haeckel aangaf dat het zich voltrok.
Al in 1915 is met het boek Haeckel's Frauds and Forgeries (Examiner Press, Bombay) al aangetoond dat
Haeckel bedrog heeft gepleegd. In het boek werden 19 toenmalige autoriteiten aan het woord gelaten.
De anatoom F. keibel van de Freiburg Universiteit zegt hierin: “Het is duidelijk dat Haeckel in veel
gevallen vrijelijk embryo's heeft verzonnen, of de illustraties die anderen hem gaven heeft
gereproduceerd in iets gewijzigde variant.”
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De zoöloog L. Rütimeyer van de Basle University noemt Haeckel's creaties “een zonde tegen wetenschappelijke eerlijkheid” . Haeckel wilde koste wat kost de evolutionaire lijn aantonen, en vervalste
de waarheid. In werkelijkheid was het patroon, waarin de vroegste stadia gelijk waren en de latere stadia verschillend, er helemaal niet. Het bewijs wijst naar ongerelateerde geslachtslijnen, en niet naar een
gemeenschappelijke voorouder.
Echter, ondanks dat de fraude al in 1915 aan het licht kwam, verschijnt tot op vandaag de
Haeckel-reeks in populaire schoolboeken zonder enige verwijzing naar het feit dat het een
vervalsing is. In het schoolboek Biologie voor jou voor het 2e leerjaar van mavo, havo en vwo van
uitgeverij Malmberg, bijvoorbeeld. De geleerden die deze boeken de wereld inbrengen zetten de fraude
simpelweg voort! Omdat het tóch evolutie ondersteunt, doet men geen moeite de zaken te rectificeren.

Schrik niet. Bovenstaande is wat Biologie voor jou afbeeldt. Onderstaande afbeelding toont Haeckel's
reeks met daaronder foto's van hoe het in werkelijkheid is.

PAARDENEVOLUTIE
Ik citeer vanaf de populaire open encyclopedie Wikipedia: “De evolutie van de paardachtigen is zeer
goed bestudeerd. In het vroege Eoceen leefde in de bossen van Noord-Amerika een groep kleine zoogdiertjes, waaronder Eohippus, Protorohippus en Epihippus, soorten die vroeger tot het geslacht Hyracotherium werden gerekend. Deze dieren hadden de grootte van een kleine hond, met drie tenen aan de
achterpoten en vier aan de voorpoten. Ze hadden geen hoeven, maar voetkussentjes. Aan het einde
van het Eoceen en het begin van het Oligoceen trokken in Noord-Amerika de bossen weg en ontstonden
er open vlakten. De paarden die toen ontstonden, Mesohippus en Miohippus, waren wat groter dan de
paardjes van het Eoceen, hadden langere poten en drie tenen aan iedere poot. De tanden van deze
paardachtigen waren beter aangepast aan lastiger te verteren materiaal.'
En zo gaat het nog een tijdje door – een gedetailleerde uitzetting over hoe de ene paardensoort uit de
andere voortkwam. Echter, dit is meer een verhaal dat je aan kleuters kunt voorlezen naast Hans &
Grietje en Moeder de Gans, want het is lariekoek en verre van wetenschappelijk. In werkelijkheid is de
onwaarheid van deze theorie al decennia geleden aangetoond.
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In hoofdstuk 2 (onder 2.6; Suggestieve rangschikking) heb ik al uitvoerig behandeld hoe de feiten het
tegenovergestelde zeggen. In werkelijkheid (dus niet in wonder-evolutieland) heeft men in de aardlagen allerlei soorten paarden gevonden: kleine en grote, met eentenige, tweetenige en drietenige hoeven. Deze fossielen lagen door elkaar en nadrukkelijk zonder (evolutionistische) orde. Men heeft vanaf
het begin de paardenhoeven zó opgesteld dat het voor de scholieren lijkt alsof er evolutie is geweest
(door vier-, drie-, twee- en uiteindelijke eentenige paarden achter elkaar te leggen). In werkelijkheid is
er totaal geen evolutionaire lijn. Het is zelfs bewezen dat die lijn er nooit geweest kan zijn, want de
drietenige en eentenige paardensoorten leefden tegelijkertijd (en hun gevonden fossielen ontstonden
door dezelfde eruptie).
Terwijl het in werkelijk is aangetoond dat de gevonden paardensoorten in Noord-Amerika niet uit elkaar
kunnen voortkomen, blijft het volk worden voorgeschoteld dat dat wel het geval is. Niemand die er wat
aan doet, want men heeft nog geen alternatieve verklaring. En waarschijnlijk weten de meeste biologieleraren niet beter, of ze citeren uit een (nooit gerectificeerd?) studieboek van een tijd terug. De toppaleontologen weten dit al lang; professor Simpson schreef jaren terug al: "De bekendste ontwikkeling
in de paardenreeks, de 'geleidelijke reductie van de zijtenen', is pure fictie." En David Raup,
een gerespecteerde evolutionist schreef in Field Museum of Natural History Bulletin, v. 50. nr. 1, 1979,
p. 22-29: "...we hebben zelfs minder voorbeelden van evolutionaire overgangen dan we hadden in Darwin's tijd. Hiermee bedoel ik dat bepaalde klassieke voorbeelden van darwinistische veranderingen in het fossielenbestand, zoals de evolutie van het paard in NoordAmerika, verworpen of aangepast moesten worden als gevolg van nieuwe uitgebreidere informatie."
In realiteit tonen de vele paardensoorten aan dat er een enorme variatie binnen de genus is geweest,
zonder dat we iets kunnen zeggen over hun oorsprong. Mogelijk dat de variatie is terug te voeren op
recombinatie en dat de kleine soort zelfs een gedegenereerde (en nu uitgestorven) soort was – we weten het niet. Echter evolutionisten willen koste wat kost het evangelie van de evolutie verkondigen, ondanks dat de realiteit anders is. Dat de paarden-evolutie totaal niet met de waarheid strookt kun je
vergelijken met het volgende: stel dat men fossielen van poedels, tekkels, labradors en een wolf zó zou
neerleggen dat het lijkt alsof uit de (kleine) tekkel langzaam de poedel, dan de labrador en uiteindelijk
de sterke, grote wolf voortkomen is, dan zou dat heel aannemelijk lijken . Echter, in werkelijkheid is de
tekkel uit de wolf voortgekomen….!
MILLER WEKTE LEVEN OP
Decennialang hebben de schoolboeken onderwezen dat Stanley Miller's beroemde experiment met een
mengsel van diverse gassen de oorsprong van leven heeft bewezen. Dat is echter niet waar en al láng
ontkracht, zoals te lezen is in paragraaf 3.5 – Experiment van Stanley Miller.
Miller creëerde zeker geen leven, maar slechts een paar ‘morsdode' aminozuren die ook in organismen
voorkomen. En in de werkelijkheid zouden deze aminozuren in de hypothetische oersoep of oerzee onmiddellijk vernietigd worden door kruisreacties. Miller heeft opzettelijk zuurstof weggelaten uit zijn test,
omdat zuurstof de aminozuren onmiddellijk vernietigd had. En er is geologisch bewijs dat zuurstof altijd
al op aarde aanwezig is geweest.
Dr. Royal Truman Ph.D. zegt hierover in What biology textbooks never told you about evolution: “De
experts weten dat de experimenten [van Miller] het abiogenesismodel niet ondersteunen.
Maar ondanks dat blijven biologieboeken en populaire magazines als National Geographic
doorgaan het publiek te misleiden en het denken op te dringen dat het Miller-Urey experiment een bewijs voor evolutie is.”
ARCHAEOPTERYX IS EEN OVERGANGSMODEL
Miljoenen scholieren, waaronder ik zelf, zijn opgevoed met de claim dat de Archaeopteryx een overgangsmodel is – een schakel tussen reptielen en vogels. Echter, van de Archaeopteryx is het bewezen
dat het zeker geen overgangsmodel is. Allereerst was de Archaeopteryx (zo groot als een duif!) niet
verschillend van andere (uitgestorven) vogels die volkomen ontwikkeld waren. Er was niets wat hem
wezenlijk reptiel-achtig maakte. Daarnaast was de Archaeopteryx volkomen ‘af', inclusief volkomen
ontwikkelde veren – onmogelijk als het om een overgangsvorm zou gaan.
Maar de doodsteek voor de Archaeopteryx als overgangsvorm was de vondst van een vogel die zonder
enige twijfel een echte, volkomen ontwikkelde vogel is, in een aardlaag die volgens evolutionistische indeling 60 miljoen jaar ouder is dan de Archaeopteryx. De voorouder van de vogels kan onmogelijk 60
miljoen jaar na vogels hebben geleefd. Toch staat de Archaeopteryx nog gewoon in veel schoolboeken,
als voorbeeld van evolutie.
Natuurlijk is bovenstaande slechts een topje van de ijsberg. Embryonale ontwikkeling, paardenevolutie,
het experiment van Miller en de Archaeopteryx zijn de bekendste stokpaardjes van evolutionisme in de
schoolboeken, en alle vier zijn ze reeds ontkracht (of ging het zelfs om een vervalsing). Nou moet je jezelf afvragen: als zaken die al tientallen jaren geleden ontkracht waren vanwege alle tegenbewijs
anno 2007 nog steeds in schoolboeken staan, wat kun je dan nog wel geloven?
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Het is niet voor niets dat enkel zij die verder zoeken dan het gemiddelde studieboek pas ontdekken wat
er allemaal niet klopt aan de zogenaamde massa's bewijzen voor evolutie!
FEIT: De belangrijkste voorbeelden van of ‘bewijzen' voor evolutie in de schoolboeken zijn
zaken die volkomen ontkracht zijn (zoals Archaeopteryx als overgangsmodel en Neanderthaler als aapmens), ernstig betwijfeld worden door prominente evolutionisten (de Homo Erectus en Lucy als aapmens), maar half waar zijn (de aanpassing van motten op bomen), gewoon niet waar zijn (het experiment van Miller dat leven opwekte en de paardenevolutie), óf
volkomen vervalst zijn (de gelijkenis in embryonale ontwikkeling door Haeckler). Daarnaast
worden de zwakheden in de evolutietheorie angstvallig verzwegen.

6.6 Pro-evolutionistische propaganda
Het magazine National Geographic stelde in november 2004 de vraag: 'Had Darwin gelijk?' en gaf als
antwoord: "Ja, de bewijzen voor evolutie zijn overweldigend." Dit klinkt erg overtuigd, maar na het lezen van het artikel trok ik de conclusie: "Nee, de bewijzen ontbreken." De zogenaamde bewijzen die het
blad noemde waren in feite voorbeelden van a) micro-evolutie (bijv. het bestaan van buldogs en andere
hondensoorten die voortkomen uit de wolf en dus enkel een voorbeeld zijn van variatie binnen grondtype door erfelijk verval), b) degeneratie (bijv. rudimentaire organen zoals bij kevers met vleugels die zij
niet meer gebruiken), en c) het bestaan van gemeenschap in bouw tussen diersoorten, wat in feite
eveneens een pleidooi voor creatie kan zijn. (Trouwens, het laatste argument heeft totaal geen bewijskracht. Overeenkomst in bouw wordt door evolutionisten aangehaald als bewijs voor evolutie. Verschillen in bouw worden echter nooit geaccepteerd als tegenbewijs. Volkomen verschillende dieren met
overeenkomsten die volgens de evolutiestamboom onlogisch zijn, zijn dan plots een bewijs voor ‘convergente evolutie'!)
Het is wat manipulatief om enkel op variatie binnen de grondtypen te wijzen en dan te zeggen dat het
bewijzen voor (macro-)evolutie zijn! Darwin ontdekte, zoals ik al eerder aanhaalde, enkel microevolutie. De werkelijke bewijzen die nodig zijn om macro-evolutie als feit te zien, zijn de schakels tussen alle grondsoorten. De 'bewijzen' die het blad noemde ondersteunen juist de creationistische visie:
de grondsoorten zijn geschapen met de mogelijkheid door recombinatie van hun genen andere fenotypes te krijgen, maar dit vindt altijd plaats binnen de grenzen van het grondsoort. Alle vormen van aanpassing door mutaties zijn erfelijk verval, en dus juist een treffend bewijs dat er géén macro-evolutie is,
maar degeneratie. Alle bewijzen voor een ontwikkeling van diersoorten door de grondsoorten heen,
ontbreken. De rest van het artikel bevatte verwijzingen naar totaal verschillende organismen die toch
sterk op elkaar lijken, wat evolutionisten 'convergente evolutie' noemen, terwijl dit in feite een véél
sterker argument is voor ontwerp. Hetzelfde geld voor zogenaamde co-evolutie.
Alle bewijzen voor evolutie zijn in feite óf bewijzen voor variatie binnen de grondsoort, óf
veronderstellingen die niet bewezen zijn. En variatie is absoluut geen bewijs voor evolutie. Integendeel. Een tekkel heeft minder erfelijke informatie dan de wolf, en uit een tekkel kan ook nooit meer
een wolf ontstaan. De informatie daarvoor is verloren en de tekkel loopt rond met allerhande kwalen en
gebreken. Aangezien alle vormen van variatie in feite erfelijk verval zijn, worden organismen dus steeds
een stukje 'slechter'. Van daaruit eist de logica dat de organismen ooit perfect waren - schepping dus.
Echter, de evolutionisten noemen erfelijk verval ook evolutie en noemen creationisten mensen die ‘ondanks de bewijzen de evolutietheorie niet kunnen accepteren'. Aan wiens kant staan de bewijzen?
Wordt er überhaupt op eerlijke wijze debat gevoerd?
Nee! Er is een pro-evolutionistische propaganda werkzaam. Wie op ‘objectieve' sites zoals Wikipedia
zoekt naar ‘evolutie' krijgt een uiteenzetting te zien van de evolutietheorie en alle zogenaamde ‘bewijzen', die stuk voor stuk al lang ontkracht zijn . Wie op creationisme zoekt, krijgt te horen dat dit ‘pseudowetenschap' is, gebaseerd op ‘subjectieve vooronderstellingen'! En dat terwijl onder de creationisten
objectieve professoren, biologen, geologen enz. actief zijn. Sommige pagina's op sites als Wikipedia met
biografieën van vooraanstaande creationisten bestaan uit een subjectieve rangschikking van feiten
waarin enkel de kritiek over de persoon in kwestie behandeld wordt. Inhoudelijk wordt er niet op de feiten ingegaan. Dat is géén eerlijk debat, maar pure manipulatie. Maar evolutiewetenschappers móeten
dat misschien wel doen, want er zijn gewoon geen feiten die hun theorie ondersteunen! Anders gezegd:
bewijst de krampachtige manier waarop evolutionisten de creationisten en hun argumenten
in de doofpot stoppen niet dat men het debat eigenlijk niet aandurft?
Prof. en geneticus Giertych viel dit ook op: omdat er zo weinig bewijzen voor evolutie zijn, en zij de
theorie in de verste verte niet kunnen verdedigen met argumenten, moeten de evolutionisten wel op
krampachtige (unilaterale) manier de theorie propaganderen. Giertych zei: “De onderwijzers van
evolutie beginnen in minder overtuigde woorden te spreken. Het offensief om evolutie te
verdedigen is zeer intensief en zo goed gefinancierd dat het erop lijkt dat evolutionisten zich
zorgen maken. En dat moeten ze ook.”
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Zenders als Discovery Channel en National Geographic zullen weliswaar nooit de andere kant van de
medaille tonen. Ze zullen simpelweg nooit vertellen over de hiaten en over wetenschappers die evolutie
op wetenschappelijke basis verwerpen. Terugdraaien van een theorie die zó massaal wordt geloofd lijkt
een onmogelijke taak. Dr. T. N. Tahmisian (Commissie voor Atoomenergie, USA), deed de schokkende,
ongezouten uitspraak: "Wetenschappers die overal leren dat evolutie een feit is, zijn grote oplichters, en het verhaal dat ze vertellen is misschien het grootste bedrog ooit. Bij het uitleggen van evolutie hebben we geen enkel benul van de feiten."
Evolutionistische geleerden verzwijgen de overdaad aan vondsten die recht tegen het evolutionaire wereldbeeld ingaan. Hoe kan het dat zij de zondvloed verwerpen terwijl die door alle volken en door de
geologie onderschreven wordt? En hoe kan het dat zij op basis van een paar botfragmenten aapmensen
creëren die vervolgens in de media gebracht worden als voorouders van de mens? (En die vervolgens
allemaal weer enkele jaren later weggestreept konden worden vanwege de tegenbewijzen…) Dit komt
omdat evolutionisten de creationistische visie willen verwerpen als onwetenschappelijk en de theorie
van Darwin bij voorbaat bewezen willen zien. Darwin en de generaties na hem wilden bij voorbaat van
het ‘onwetenschappelijke' idee van een schepper af. Het hele idee van evolutionisme is niet gebaseerd
op bewijzen of feiten, maar op materialistische filosofie (de leer die zegt dat enkel het stoffelijke bestaat, en niets buiten het stoffelijke, zoals een hogere macht). Een bovennatuurlijke zondvloed en
schepping geloven is dan bij voorbaat uitgesloten, ondanks wat de feiten zeggen. Hierin sluit ik me aan
bij wat bioloog drs. Ben Hobrink stelde na een gedegen uiteenzetting over de feiten: "Ik geloof dat de
bewijzen tégen de evolutie zo afdoende en overweldigend zijn, dat niemand een echte evolutionist kan zijn op grond van wetenschappelijke feiten, maar alleen op grond van filosofische
voorkeur." En dát slaat de spijker op de kop, want evolutionisme is puur een levensfilosofie waarvanuit geleerden de wereld willen interpreteren en waaraan zij feiten en vondsten zelfs ondergeschikt maken.
Maar waarom is zo'n flinterdunne hypothese dan zo intens populair geworden dat het als een dogma
verkondigd wordt? Het antwoord is redelijk simpel. In Darwin's tijd was er een sterke opkomst van het
atheïsme. Darwin's theorie voorzag eindelijk in de mogelijkheid op wetenschappelijke basis niet te geloven. Scheele zegt in dit verband: “Het is bijna niet te begrijpen hoe belangrijk dit argument
was. Vóór Darwin kon je wel denken of beweren dat er geen God was, maar het was nooit te
beargumenteren. Je kreeg altijd lastige vragen over waar het leven dan wel vandaan kwam.
Met Darwin's evolutietheorie was het voor het eerst in de geschiedenis mogelijk om ongeloof
en atheïsme te onderbouwen.”
De wereld zat te wachten op deze theorie. Evolutie geeft de mens de mogelijkheid om geen enkele moraal of ethiek als werkelijk bindend of allesomvattend te zien. Want alles in het leven draait op survival
of the fittest en de enige wet die bestaat is natuurlijke selectie. Evolutionisme is een religie die je niet
ter verantwoording zal roepen voor je daden. Het evolutionisme is altijd misbruikt om het atheïstische
denkbeeld te promoten dat er geen goed en kwaad is, geen moraal, geen bovennatuurlijke macht. Evolutie stelde de mens in staat om seksualiteit als iets volkomen lichamelijks te gaan zien wat je met iedereen kan doen, ook zonder liefde en trouw. Want het is toch natuurlijk? Zelfs overspel is recht te praten, want ‘mannetjes willen hun genen doorgeven'. Er is geen wet, geen moraal, niets.
Niet voor niets is het, dat de emoties vaak hoog oplopen als er twijfel over evolutie op tafel komt. Er
staat namelijk heel wat op het spel. Het is de filosofie die leidend is, niet de empirische wetenschap.
Wat slechts weinigen weten, is dat Edward Blyth de theorie van natuurlijke selectie al 24 jaar voor
Charles Darwin publiceerde. Waarom is Blyth's naam tegenwoordig niet meer bekend en waarom wordt
hij niet gewaardeerd om zijn ontdekking? Waarschijnlijk omdat Blyth een creationist was, die niet werkte vanuit een atheïstische/materialistische vooronderstelling en omdat hij géén zaken ophing aan natuurlijke selectie dan datgene wat hij werkelijk kon observeren en wetenschappelijk ondersteunen. De
Darwinisten daarentegen, maakten van natuurlijke selectie de basis van een nieuwe religie waarvan
slechts zo'n 50% op wetenschappelijke feiten gebaseerd was. Zij ontwikkelden op basis van kleine variaties binnen grondsoorten de filosofie dat alles zonder een hogere intelligentie voortkomt uit het niets.
De Darwinistische revolutie na 1859 was geen wetenschappelijke revolutie. Sterker nog, de wetenschappelijke kant van de theorie werd pas 24 jaar later ontwikkeld! Het was een religieuze en filosofische revolutie, die mensen voorzag in een gewenste levensbeschouwing. In tegenstelling tot Blyth trokken de aanhangers van Darwins filosofie natuurlijke selectie tot het wetenschappelijk absurde.
Het was overigens niet Darwin die deze filosofie als absoluut richtsnoer had, maar wél veel van zijn volgelingen. Michael Ruse vertelt hier in Is evolution a secular religion? het volgende over: “Met name
Thomas Huxley smeedde Darwins erfenis om voor zijn eigen doeleinden… Het [de evolutietheorie] verschafte een verhaal over de oorsprong, dat dankzij de vooruitgang de mens in
het middelpunt en aan de top zette, en dat zelfs morele boodschappen kon verschaffen.”
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En over het latere neodarwinisme: “Echter, ook de founding fathers van deze theorie [neodarwinisme] waren in eerste instantie aangetrokken door de evolutie vanwege de quasi-religieuze
aspecten ervan, die aangewend konden worden om een agnostisch/atheïstisch humanisme
te funderen… Sinds die tijd heeft de evolutie twee gezichten. Er is een professionele evolutiebiologie: mathematisch, experimenteel, niet belast met waardeoordeel. Maar soms uit de
mond van dezelfde persoon, hoor je evolutie als een seculiere religie, die in het algemeen
uitgaat van een materialistische achtergrond, en die een oplossing biedt voor alle problemen
van de wereld.”
En dan is er ook nog het feit dat evolutie zo tot de verbeelding spreekt. Je kunt bovendien alles verklaring met evolutie. Er doen in de psychologie de grootste fantasieverhalen de ronde die onmogelijk bewezen kunnen worden over de oorsprong van allerlei menselijke gevoelens en kenmerken. Sprookjes
van Moeder de Gans, zoals Van Den Beukel al zei. Scheele zei hierover: “De evolutietheorie verklaart alles. We hebben God nergens meer voor nodig. We kunnen onszelf wel redden. Letterlijk. De evolutietheorie verklaart het ontstaan van materie, tijd, ruimte, het leven, de soorten, de mens (…). Je kunt alles verklaren wat je maar wilt. Iedereen kan ermee uit de voeten. Wil je een verklaring voor de bruine
vacht van een ree? Het is een schutkleur zodat hij niet opvalt. Wil je een verklaring voor z'n witte kontje? Dat is omdat zij dan opvalt en haar jong haar kan zien.”
Evolutie is een fantastische theorie, en de reden dat zij populair is komt niet doordat ze bewezen is,
maar omdat miljoenen mensen al 150 jaar lang met heel hun hart hopen dat ze waar is. Echter, de theorie heeft een schaduwkant – ze kan er voor zorgen dat alle moraal vervalt. Want er is geen moraal. De
normen en waarden die mensen tegenwoordig nog hebben (zoals: goed zijn voor elkaar, niet doden,
niet pijnigen, liefdevol zijn, trouw zijn, etc) zijn gebaseerd op het christendom , want ze staan hááks op
het survival of the fittest denken. Meerdere personen in de geschiedenis hebben evolutie aangewend
om hun duistere ideeën te funderen. Hitler bijvoorbeeld baseerde zijn rassenleer op een uit de kluiten
gewassen evolutionisme. Joden, homo's en gehandicapten beschouwde hij als evolutionair afval. De
blanke Ariër, de Germaan, dát was de koploper in de evolutie, het hogere ras. En veel racistische predikers uit de 19 e eeuw grepen eveneens het darwinisme aan om hun rassentheorieën van basis te voorzien en Afrikaanse volken als half-apen af te schilderen.
En het probleem is – je kunt niet zeggen dat het fout is wat zij deden. Want als er werkelijk géén goed
en kwaad is, en géén moraal, maar alleen maar natuurwetten, alleen materie, alleen het recht van de
sterkste – survival of the fittest – waarom is het dan verkeerd wat Hitler deed? Wat doen moordenaars
dan verkeerd? (De theorie dat er geen goed of kwaad is, is volgens mij niet goed. Ze komt voort uit de
filosofie van het evolutionisme. Mensen vermoorden bijvoorbeeld, is gewoon slecht. Weinig mensen zullen de gedachte dat er geen goed of kwaad is wérkelijk met bovenstaande doelen hanteren, maar ze
leid er op den duur wél naar toe.)
6.7 Evolutie – een empirische wetenschappelijke theorie?
Veel wetenschappers hebben na de fundamenten van de evolutietheorie onderzocht te hebben de conclusie getrokken dat de evolutietheorie niet alleen niet waar is, maar ook zondigt tegen alle criteria van
een wetenschappelijke theorie. Ik zal nu de belangrijkste bewijzen aandragen waarom dit zo is.
a: Een wetenschappelijke theorie mag nooit ingaan tegen basale natuurwetten
Een wetenschappelijke theorie moet allereerst in lijn zijn met de meest basale natuurwetten. Als dit niet
het geval is, behoeft de theorie überhaupt geen aandacht. Evolutionisme gaat echter in tegen de eerste
en tweede hoofdwet van de thermodynamica en tegen de informatie-intelligentiewet. Om de theorie
toch te kunnen blijven geloven heeft men zich in allerlei bochten gewrongen (zie h. 3). Darwin's theorie
werd in de 19 e eeuw zo immens populair dat men uit enthousiasme de theorie boven de wet verheven
heeft.
b: De uitkomsten van onderzoek moeten richtinggevend zijn, niet de hypothese
Wanneer objectieve wetenschappers onderzoek doen, moeten zij zich eerlijk aan de resultaten houden.
Klopt een hypothese of vooronderstelling niet, dat moet die aangepast worden. Op die manier blijft wetenschap scherp en bovendien grondig gefundeerd op feiten.
Evolutionisme is een van de weinige wetenschappelijke vlakken waarbij de geschiedenis uit één lange
reeks van genegeerde onderzoeksresultaten en feiten bestaat. Onderzoeken waarvan de uitkomsten
niet kloppen met de hypothese leiden niet tot bijstelling van de hypothese, maar tot bijstelling van de
onderzoeksresultaten, tot nieuwe hypotheses die de uitkomsten omzeilen en de eerste hypothese sparen, of zelfs tot het volkomen negeren van de uitkomsten. Een greep uit de voorbeelden:
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c: 26 GENEGEERDE ONDERZOEKEN
• GENEGEERD ONDERZOEK 1:
Onderzoek (Gregor Mendel, eind 19 e eeuw) toonde aan dat genetica loopt volgens een vast en
voorspelbaar patroon. Dochtersoorten zijn altijd genetisch armer dan moedervarianten. Nageslacht
draagt altijd de genen van de voorouders. Variatie onder organismen valt nooit buiten de grenzen
van de grondsoort (dat zou macro-evolutie zijn) maar enkel binnen die vastomlijnde grenzen. Dergelijke variatie is bovendien altijd resultaat van genetische verarming (degeneratie) en stamvadereffect (oftewel genetische isolatie). In alle gevallen, alle voorbeelden en alle vondsten ooit op
aarde was er geen sprake van opgaande ontwikkeling (evolutie), maar een neerwaartse lijn (degeneratie).
Mendel toonde in feite aan dat evolutie onmogelijk was, en daar had de wetenschap zich op moeten aanpassen. De wetenschap koos er echter voor te geloven in het concept van macro-evolutie
en variatie buiten grondsoorten. Onderzoek toont tot op vandaag enkel het tegendeel aan.
• GENEGEERD ONDERZOEK 2:
Onderzoek toont aan dat mutaties in 99% van de gevallen schadelijk zijn, in 1% van de gevallen
niet direct schade berokkenen, maar in 100% van de gevallen een verarming van de genetica betreffen. Een mutatie is altijd een verwarring of aantasting van reeds bestaand genetisch materiaal.
Geneticaleer heeft al anderhalve eeuw geleden aangetoond dat er nooit nieuwe intelligente informatie bij kan komen. Nog nooit heeft men een positieve mutatie aangetoond. Nergens op aarde in
alle levende organismen is ooit een mutatie aangetoond die informatie toevoegde. Op basis van
zowel theorie als praktijk had men mutaties als een mechanisme voor evolutie moeten verwerpen
(wat uitgaat van de ontwikkeling van genetisch armere tot genetisch rijkere diersoorten), omdat
dit tegen alle geneticawetten ingaat. Evolutie heeft vanaf het begin deze feitelijke en controleerbare waarheid verdraaid en verzwegen. De reden is simpel: er is niets anders wat evolutionisten
konden aangrijpen als mechanisme voor evolutie. Mutaties, ook al zijn ze dan aantoonbaar altijd
schadelijk, geven de enige optie om het door Mendel bewezen vaste en voorspelbare patroon van
genetica te kunnen omzeilen in de hypothese.
• GENEGEERD ONDERZOEK 3:
Tijdens het Macro Evolution Congres in Seattle (1980), werd de conclusie onder evolutionisten gedeeld dat er wel evolutie in het klein is (micro-evolutie, dus variatie binnen de grondsoort), maar
niet in het groot (macro-evolutie). Toch wordt dit feit volkomen genegeerd. Nog steeds wordt macro-evolutie onderwezen als feit in de schoolboeken, en dat terwijl het nooit is aangetoond en zondigt tegen de meest basale geneticawetten. Macro-evolutie bestaat alleen in hypothese. Het probleem is echter dat evolutionisten niet kunnen toegeven dat macro-evolutie niet bestaat. Het zou
de evolutietheorie doen instorten, terwijl deze al 150 jaar lang verkondigd wordt aan alle scholieren, studenten en geleerden. Omwille van de hypothese werd de uitkomst van onderzoek genegeerd.
• GENEGEERD ONDERZOEK 4:
150 jaar onderzoek in de bodem heeft onomstotelijk en overtuigend duidelijk gemaakt dat er in de
aardlagen sprake is van stasis (soorten veranderen niet, kennen geen voorouders en verdwijnen
altijd onveranderd) en plotselinge verschijning (soorten komen niet voort uit andere soorten maar
duiken volkomen ontwikkeld op in de aardlagen). Overgangsmodellen ontbreken volkomen. Bovendien zijn overgangsmodellen in theorie zelfs onmogelijk. Toch zouden er miljarden overgangsmodellen te vinden moeten zijn als evolutie waar is (zeker 2/3 van de fossielen zouden overgangsmodel moeten zijn). Op basis van onderzoek in de praktijk blijkt dus dat evolutie ontbreekt.
Evolutionisten verzwijgen dit massaal en doen het voorkomen alsof evolutie onderbouwd wordt
door massa's vondsten.
• GENEGEERD ONDERZOEK 5:
Onderzoek in de praktijk heeft aangetoond dat de lagen die evolutionisten aardlagen noemen en
die zij toeschrijven aan miljoenen jaren geleidelijke ontwikkeling, identiek zijn aan de sedimentlagen met gefossiliseerde diersoorten die tegenwoordig ontstaan tijdens een hevige vloed. Fossilisatie op zichzelf is al een proces dat alleen voorkomt bij plotselinge bedekking onder sediment. Evolutionisten verwerpen dit volkomen en zeggen dat er geen bewijs is voor een wereldwijde vloed.
(En dat terwijl er op hoogste bergtoppen als de Andes, Himalaya etc. gefossiliseerde schelpen en
zeedieren gevonden zijn).
• GENEGEERD ONDERZOEK 6:
Uit onderzoek blijkt dat 75% van de aardlagen op aarde is afgezet door water. Dit wordt nooit verteld. Men doet het voorkomen alsof aardlagen en gesteentes door langzame erosie ontstaan.
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• GENEGEERD ONDERZOEK 7:
Onderzoek door professor Coppens, één van de bekendste onderzoekers van Frankrijk, toonde aan
dat de aapmens Lucy (de Australopithecus) een typische boombewoner was en helemaal niet mooi
rechtop liep. Deze professor Coppens is een van de bekendste onderzoekers van Frankrijk, die
constant bezig is botten van Lucy en andere aapmensen te bestuderen! Zuckerman zei over de
gevonden schedel dat het er uitziet als een aap. Uit onderzoeken is nu aangetoond dat Lucy een
boombewoner was die niet rechtop liep als een mens, maar als een aap. Lucy blijkt in alles een
uitgestorven apensoort. Verder hebben ook studies naar de oororganen, schedel en beenderen
aangetoond dat Lucy niet op weg was mens te worden. De Australopithecus afarensis lijkt zeer
sterk op de pygmee-chimpansee. Ondanks al deze onderzoeken wordt Lucy overal ter wereld
voorgesteld als onze verre voorouder.
• GENEGEERD ONDERZOEK 8:
Onderzoek heeft aangetoond dat het postuur van de gevonden skeletten van de Neanderthaler
haar grondslag vindt in ziekte (waarschijnlijk rachitis door vitamine-d-gebrek), en dat de Neanderthaler een volkomen ontwikkelde moderne mens was. Ondanks dit wordt hij nog regelmatig geciteerd als aapmens.
• GENEGEERD ONDERZOEK 9:
Studies aan het gehoororgaan van de Homo erectus hebben uitgewezen dat de hij gelijk was aan
ons. Er zijn zelfs restanten van de Homo erectus gevonden in dezelfde aardlagen als de Homo sapiens , wat duidelijk maakt dat ze gelijk leefden. Niets voorouder dus, we hebben het over 100%
moderne mens met een minimaal raciaal verschil. De herseninhoud van de Erectus valt binnen de
grenzen van de menselijke maat. Ondanks dat er grotendeels overeenstemming in de wetenschappelijke wereld is dat de Homo Erectus niet als aapmens gezien mag worden, wordt hij nog
regelmatig zo geciteerd in lectuur en schoolboeken.
• GENEGEERD ONDERZOEK 10:
Terwijl onderzoek aantoonde dat de verschillende fossiele paardensoorten in Noord-Amerika onmogelijk uit elkaar voort konden komen omdat er geen lijn tussen de soorten is en de verschillende soorten zelfs gelijktijdig geleefd hebben, vertellen evolutionisten in populaire magazines dat de
evolutie van paarden wordt bewezen door vondsten.
• GENEGEERD ONDERZOEK 11:
Kansberekening heeft aangetoond dat de allereerste stap in evolutie al onmogelijk is. De kans dat
enkel een eiwitmolecuul ontstaat vanuit het niets, is al 1 staat tot 1 tot de 130e macht. En het
eenvoudigste levende wezentje dat we kennen, een micrococcus, bestaat nog uit 200.000 zeer ingewikkelde moleculen bestaat. Evolutionisten huiveren voor zulke kansberekeningen, omdat het de
strikte onmogelijkheid van hun theorie aan het licht brengt.
• GENEGEERD ONDERZOEK 12:
Kometen leveren het bewijs dat de aarde niet ouder kan zijn dan 10.000 tot maximaal 100.000
jaar. Evolutionisten accepteren dit niet en verzinnen onbewijsbare hypotheses om dit gat in de
theorie te dichten.
• GENEGEERD ONDERZOEK 13:
Onderzoek naar sediment op de zeebodem toonde aan dat de oceanen nog geen 3 miljard jaar
kunnen bestaan. Ook toont het sodium- en zoutgehalte op de zeebodem aan dat de oceanen nog
niet zo oud kunnen zijn. Onderzoekers als Halley, en later Austin en Humphreys hebben aangetoond dat de oceaan op zijn allerhoogst 62 miljoen jaar oud kan zijn. Dit wordt verzwegen omdat
het niet in de theorie past.
• GENEGEERD ONDERZOEK 14:
De rotatiesnelheid van sterren in de Melkweg toont aan dat het zonnestelsel onmogelijk al 10 miljard jaar oud kan zijn. Het zonnestelsel kan slechts honderden miljoenen jaren lang deze rotatie
aanhouden. Evolutionisten noemen dit het winding-up-dilemma en komen met onmogelijke hypotheses om de onderzoeksresultaten te kunnen bagatelliseren of omzeilen.
• GENEGEERD ONDERZOEK 15:
Onderzoek naar de afname van het magnetisch veld van de aarde toont aan dat de aarde niet ouder kan zijn dan 10.000 jaar. Evolutionisten verwerpen dit en verzinnen vergezochte verklaringen
om dit probleem te omzeilen.
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• GENEGEERD ONDERZOEK 16:
Onderzoek naar de polonium-210 radiohalo's in aardlagen in Colorado tonen aan dat de aardlagen
Jura, Tria en Eoceen ontstaan zijn in enkele maanden na elkaar, niet in miljoenen jaren zoals evolutionisten graag zien. Dit klopt precies met de gedachte dat een vloed van ongeveer een jaar deze
sedimenten afgezet heeft. Evolutionisten kunnen niets met deze onderzoeken.
• GENEGEERD ONDERZOEK 17:
Onderzoek naar het heliumgehalte in de atmosfeer toonde aan dat de aarde niet ouder kan zijn
dan duizenden jaren. Het heliumgehalte zou namelijk vele malen hoger moeten liggen.
• GENEGEERD ONDERZOEK 18:
Onderzoek naar bevolkingsgroei toont aan dat de steentijd nooit 100.000 jaar heeft kunnen duren.
Als dit namelijk wel zo zou zijn, dan zouden we 4 tot 40 miljard skeletten terug moeten vinden van
alle mensen uit de steentijd. Toch vinden we geen miljarden, maar een paar duizend skeletten in
de ‘steentijd-lagen' op aarde, wat aantoont dat het om een zeer korte periode gaat. Evolutionisten
verzwijgen dit enorme probleem.
• GENEGEERD ONDERZOEK 19:
Onderzoek naar bevolkingsgroeicurves toont aan dat evolutie onmogelijk is. Zelfs als men een extreem laag groeipercentage rekent (0,01% per jaar) vanaf de eerste mens (1 miljoen jaar geleden), dan nog zouden er vandaag zo'n 10 43 mensen zijn; een getal met 43 nullen! Massale sterftes bieden geen argument, want dan zouden we nog steeds miljarden skeletten moeten vinden. En
die vinden we helemaal niet. Eveneens niet van aapmensen of zogenaamde hominiden uit de 4-1
miljoen jaar dat zij geleefd zouden hebben. Evolutionisten verzwijgen dit enorme probleem.
• GENEGEERD ONDERZOEK 20:
Onderzoek heeft aangetoond dat de tijdsperiodes die evolutionisten hanteren voor bevolking op
contineten volkomen onmogelijk en véél te lang zijn. De bevolkingsgrootte van de Aboriginals
toont bijvoorbeeld onomstotelijk aan dat de evolutionistische datering onmogelijk is en dat de
mensheid zich nog maar enkele duizenden jaren over de aarde verspreid heeft. Als de Aborinals
werkelijk al 60.000 jaar op hun continent leven, en er uitgegaan wordt van een zeer laag groeipercentage (0,28% per jaar), dan zou dat nog steeds meer mensen hebben voortgebracht dan er
atomen in het Melkwegstelsel zijn. Uitgaande van dat dit volk sinds 2000 v.C. op het continent
leeft, dan klopt de bevolkingsgroei tot vandaag perfect.
• GENEGEERD ONDERZOEK 21:
Onderzoeken in de tijd dat Libby de radiometrische dateringsmethode via c-14 ontwikkelde, toonden al aan dat het C-14 gehalte niet constant bleef, wat betekent dat de atmosfeer niet in equilibrium is gekomen en niet ouder kan zijn dan 30.000 jaar. Ook recente studies van beroemde atmosferische physici zoals Suess en Lingenfelter tonen aan dat C-14 het systeem maar liefst 3032% sneller binnengaat dan het uit het systeem verdwijnt. Libby verwierp de onderzoeksresultaten omdat hij niet kon geloven in een jonge aarde en jonge geologie. Op basis van zijn dateringsberekeningen dateert men nu nog steeds fossielen, waarbij het c-14 verval niet wordt mee berekend. Dit zorgt voor veel oudere leeftijden, wat evolutionisten mooi uitkomt.
• GENEGEERD ONDERZOEK 22:
Meerdere onderzoeken hebben in de praktijk aangetoond dat radiometrische datering er vreselijk
naast kan zitten. In 1801 neergelegd lavagesteente op Hawaï werd gedateerd op 160 miljoen tot 3
miljard jaar oud. In 1980 ontstaan lava van Mount st. Helens werd gedateerd op 0,35 tot 2,8 miljoen jaar oud. Zo zijn er nog veel meer ( Natural Physical Science , Vol. 232, 1971). Ze tonen de
onbetrouwbaarheid aan, maar dit wordt genegeerd door geologen.
• GENEGEERD ONDERZOEK 23:
Astronomen hebben gemeten dat de maan ieder jaar 4 centimeter van de aarde ‘afdrijft'. Logischerwijs was de snelheid vroeger nog veel hoger, omdat de afstand toen nog kleiner was. Hieruit
komt de conclusie voort dat dit proces onmogelijk 4,5 miljard jaar aan de gang kan zijn, omdat we
onze maan dan al kwijt zouden zijn. De uiterste limiet is 1,4 miljard jaar – veel te kort voor evolutie. Evolutionisten hebben geen verklaring voor deze resultaten, en negeren ze daarom.
• GENEGEERD ONDERZOEK 24:
Het is vastgesteld dat de zon steeds heviger gaat schijnen omdat ze haar nucleaire brandstoffen
opbrandt. Volgens evolutie ontstond het leven op aarde 3,8 jaar geleden in een warmere atmosfeer. Uit de berekeningen blijkt dat de zon toen 25% minder sterk scheen, waardoor de aarde bevroren zou zijn geweest. Dit maakt evolutie onmogelijk. Evolutionisten hebben deze onderzoeksresultaten niet gevolgd maar een methode ontwikkeld om ze te omzeilen.
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GENEGEERD ONDERZOEK 25: Saturnus moet volgens evolutiegedachte 4,5 miljard jaar oud zijn.
Saturnus móet zijn ringen hebben sinds het zonnestelsel is geformeerd, want het is door de astronoom Wing-Huap Ip aangetoond dat de ringen kunnen niet na die tijd zijn ontstaan (dat zou zelfs
niet in 30 miljard jaar kunnen). Toch bewijzen de ringen zelf dat ze niet ouder dan 100 miljoen
jaar oud kunnen zijn; daar komt bij dat een internationaal team van Franse, Amerikaanse en Canadese wetenschappers heeft via de Hubble ruimtetelescoop ontdekt dat de binnenste ringen in
zo'n snel tempo water verliezen dat het zelfs al verdwenen zou zijn als de ringen ouder dan 30 miljoen jaar zouden zijn (Hecht, J., 1996. Water ‘rains' on the ringed planet, New Scientist,
152(2053):18.) Uit deze onderzoeken vloeit de conclusie voort dat het zonnestelsel simpelweg niet
miljarden jaren oud kan zijn.
• GENEGEERD ONDERZOEK 26:
Moderne onderzoeken vanuit de praktijk hebben bewezen dat de mens 1 mutatie per 40 generaties doormaakt. Toch gebruiken evolutionisten bij genografische datering de hypothetische 1 mutatie per 600 generaties. Deze rekenwijze verzekert hen van zeer oude data als uitkomst van berekeningen. Wanneer we de genoemde onderzoeksresultaten volgen en 1 mutatie per 40 generaties
aanhouden, dan zou de eerste mens slechts 6000 jaar geleden geleefd hebben. Men houdt echter
vast aan de oorspronkelijke methode, omdat men honderdduizenden jaren nodig heeft voor het
geloof in evolutie.

d: In bewijsvoering mag geen sprake zijn van tautologie of cirkelredenering
Wanneer wetenschappers een bewijsvoering doen kan deze enkel kloppen als de verschillende onderdelen van deze bewijsvoering (zoals de input) eveneens bewezen is. Een bewijsgrond is enkel legitiem
wanneer deze op zichzelf ook bewezen is. Want anders zou de wetenschap voor zeer rare en kromme
stellingen kunnen komen te staan. Als je gelooft dat 1 + 1 niet 2, maar 3 is, zou de hele wiskunde die
daarop gefundeerd is niet meer kloppen. En als we aannemen dat er geen zwaartekracht is, zullen alle
volgende berekeningen op basis van die stelling totaal verkeerd zijn. Een bewijsgrond moet zelf bewezen zijn, want anders is er sprake van een cirkelredenering of tautologie. Nou is het zo, dat de meest
fundamentele aannames die ten grondslag liggen aan de evolutiewetenschap, cirkelredeneringen of tautologieën zijn. Een paar voorbeelden:
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TAUTOLOGIEEN
Tautologie 1: Darwin beweerde in 1859 dat er evolutie was die miljoenen jaren in beslag genomen
heeft. Deze stelling is op zichzelf niet bewezen, noch de miljoenen jaren die de stelling nodig heeft.
Toch hebben geologen in latere tijden hun diagrammen aangepast op de onbewezen evolutionaire
tijdsindeling, omdat evolutionisme zo populair en wijdverbreid was geworden. Het ene onbewezen
feit wordt vandaag de dag met het andere onbewezen feit bewezen, omdat ze elkaar in stand houden. De geologie verwerpt alle onderzoeksresultaten die een jonge aarde aantonen, want ‘dat kan
nooit kloppen, want evolutie is bewezen'. Andersom wordt evolutie bewezen aan de hand van de
stelling dat de aarde miljoenen jaren oud is!
Tautologie 2: Een van de meest treffende voorbeelden is de veelgebruikte dateringsmethode via
gidsfossielen. Darwin verbond de verschillende organismen op aarde aan elkaar in evolutionaire
reeks. Deze evolutionaire reeks heeft miljoenen jaren nodig. De aardlagen op aarde zijn daarom
vanuit evolutie geïnterpreteerd als zijnde lagen die in miljoenen jaren zijn ontstaan, ondanks dat
zulke aardlaagplateau's vandaag de dag soms in enkele maanden of dagen ontstaan. Men heeft de
aardlagen ingedeeld in miljoenen jaren en namen gegeven aan de verschillende ‘tijdperken' (Jura,
Trioceen, Pleistoceen, etc). Fossielen die slechts in bepaalde lagen voorkwamen (en dus weinig verticale verspreiding kennen) heeft men aangewezen als uniek voor die tijdsperiode (gidsfossielen).
Vervolgens dateert men tegenwoordig de aardlagen op aarde aan de hand van die gidsfossielen. Dit
is een ernstige vorm van tautologie.
Tautologie 3: Het systeem van radiometrische datering is een tautologie. Men heeft aannames gedaan voor deze berekenwijze die onbewijsbaar zijn. Zowel de vervalsnelheid, de hoeveelheid moeder- en dochterelement en de geslotenheid van het systeem zijn onbewijsbaar en wel cruciaal voor
een goede berekening. De aannames zijn stuk voor stuk gedaan met de vooronderstelling dat de lagen in miljoenen jaren zijn ontstaan, en niet door bijvoorbeeld een vloed. Tegenwoordig wordt de
leeftijd van een aardlaag dus bewezen aan de hand van berekeningen waarvan bepaalde inputs onbewezen zijn. Anderzijds worden de aannames geverifieerd aan de hand van de uitkomsten (zoals:
de lagen in miljoenen jaren ontstaan, dus was de vervalsnelheid altijd hetzelfde ).
Tautologie 3: De C-14 dateringmethode is een tautologie. Een ontzettend belangrijke input voor de
berekening is de vraag of het gehalte C-14 in de atmosfeer altijd constant is, of dat er meer C-14
verdwijnt dan erbij komt. We weten dat het C-14 gehalte altijd constant zou zijn wanneer de atmosfeer ouder is dan 30.000 jaar (zo lang heeft het systeem nodig in equilibrium te komen). Wanneer
de atmosfeer jonger dan 30.000 jaar is, zou het C-14-gehalte niet constant zijn. De grondlegger van
de C-14 methode, Libby, geloofde bij voorbaat dat de atmosfeer ouder dan 30.000 jaar was, en paste daar zijn dateringsmethode op aan. Onderzoek in zijn tijd en moderne onderzoeken hebben aangetoond dat dit niet zo is, en dat de C-14 de atmosfeer meer verlaat dan er binnenkomt. De hele
dateringsmethode is daarom niet legitiem. Tegenwoordig worden miljoenen jaren als ‘bewezen' geacht omdat ‘de dateringsmethode toch heus wel klopt', en tegelijkertijd wordt de dateringsmethode
als ‘bewezen' geacht, omdat ‘er toch echt wel miljoenen jaren uit moeten komen'. Nietevolutionisten hebben een omrekenmethode ontwikkeld die het gemeten verval mee berekent, maar
wetenschappers doen hier niets mee, omdat er geen miljoenen jaren uitrollen, maar duizenden jaren!
Tautologie 4: Men dateert het ontstaan van volken via de genografische rekenmethode. Belangrijke input hiervoor is het aantal mutaties dat de mens ondergaat. Men maakt gebruik van een onbewezen aanname (de mens maakt 1 mutatie per 600 generaties door), en rekent zo terug. Dit is een
heftige tautologie, omdat de bewijsgrond onbewezen is. Moderne onderzoeken vanuit de praktijk
hebben bewezen dat de mens 1 mutatie per 40 generaties doormaakt. Evolutionisten blijven ondanks dat bij de hypothetische 1 mutatie per 600 generaties, want anders komen er duizenden jaren uit de berekening, niet miljoenen. En dat kan toch niet, want dan zou evolutie onmogelijk zijn!
Iedereen die objectief kijkt moet vaststellen dat dit een cirkelredenering is, waar de uitkomst wordt
bewezen met de rekenmethode, en de rekenmethode met de uitkomst.
Tautologie 5: Men heeft al in de 19e eeuw een onbewijsbare aanname gedaan, namelijk de stelling
dat macro-evolutie bestaat. Macro-evolutie is echter onmogelijk, onbewezen en nooit aangetoond.
Op basis van de onbewezen aanname wordt de evolutietheorie bewezen, terwijl evolutie bewezen
wordt aan de hand van die aanname.

Dit zijn zomaar een aantal cirkelredeneringen die ten grondslag liggen aan de evolutietheorie. In werkelijkheid zijn er nog veel meer te noemen. Ze laten zien dat bepaalde zaken die voorgesteld worden als
bewijs, in feite niet mogen dienen al bewijs. De bewijsgrond is namelijk al niet bewezen!
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e: In de communicatie naar leken moet duidelijk zijn waar feit en hypothese grenzen
Wat is de reden dat mensen zo geïmponeerd raken door de evolutietheorie, en in de waan leven dat
wetenschappers alles al bewezen hebben? Dit komt vanwege het feit dat in (semi-)wetenschappelijke
magazines en lectuur niet wordt vermeld waar realiteit stopt en hypothese begint. Het onderscheid tussen die twee immens verschillende zaken is er bijna niet. Je leest in bladen hoe de walvis zo-en-zoveel
miljoen jaar geleden voortkwam uit een half-zoogdier genaamd zo-en-zo, en je neemt het aan als
waarheid. In werkelijkheid is dit enkel een beschrijving van de hypothese zonder dat er ook maar één
bewijs voor is.
Hierdoor lijkt het alsof de wetenschap een waterdicht inzicht heeft in de aardgeschiedenis. Dit is echter
niet waar. Als je gaat zoeken naar vondsten en bewijzen kom je erachter dat meer dan de helft van dit
soort evolutionistische uiteenzettingen slechts beschrijving van hypothese is. Zolang geleerden er niet
bij vermelden dat het hypothese is, wekken zij de verkeerde indruk dat het bewezen is. Met als gevolg
dat andere boeken, uitgaves en magazines het weer overnemen en het vroeg of laat als vaststaand feit
wordt gezien.
Werkelijke en objectieve wetenschap moet bij iedere uitleg en bij ieder artikel duidelijk maken wat hypothese is en wat werkelijk bewezen is. Ook taalkundig zou er dan veel moeten veranderen. Wanneer
er in een blad staat: Walvissen komen voort uit landzoogdieren, wordt er eigenlijk bedoeld: Wetenschappers veronderstellen dat walvissen voortkomen uit een landzoogdier. Eerlijke wetenschap maakt
eerlijk duidelijk wat wel en niet met bewijzen gestaafd is.
f: Vondsten en weergaven van feiten mogen niet naar de hand worden gezet
Deze regel zal iedereen beamen. Wetenschap moet objectief zijn als het gaat om de interpretatie van
vondsten, en mag deze nooit naar de hand zetten of zó verdraaien dat ze in de hypothese passen. Evolutionisme kent een geschiedenis met zo ontzettend veel vondsten die naar de hand zijn gezet, dat er
bijna geen beginnen aan is deze opsomming weer te geven. Velen zijn de revue al gepasseerd in de vorige hoofdstukken.
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VERDRAAIDE VONDSTEN
Verdraaide vondst 1: Men heeft eencelligen fossielen gevonden en organismen die 500-cellig zijn.
Daartussen zit niets. Deze vondst toont aan dat er geen grond is te denken dat 500-celligen voortkomen uit de eencelligen. Toch wordt in alle evolutielectuur verteld dat dit wel zo is.
Verdraaide vondst 2: Men heeft een fossiel organisme gevonden en 'Myllokunmingia' genoemd. Dit
dier is verwant aan een vis die wij tegenwoordig kennen, de slijmprik. Er is op basis van de vondst
geen reden om aan te nemen dat het iets anders is dan een vis. Volgens evolutieboeken is dit organisme echter de eerste gewervelde of de eerste vis. De vondst toont juist aan dat dit dier volkomen
ontwikkeld was en er is geen spoor van afstamming van andere soorten.
Verdraaide vondst 3: Men vond een fossiel dat men de Coelacanth noemde. Het zou gaan om een
70 miljoen jaar geleden uitgestorven half-vis-half-amfibie. Het dubieuze fossiel bevatte een paar vinnen die volgens de onderzoekers primitieve pootjes waren. In werkelijkheid was dit helemaal niet uit
het fossiel af te leiden. Laten bleek dit ook, toen het dier levend opdook in 1938. Het levende dier
toonde aan dat het helemaal geen primitieve pootjes had, maar bijzonder ontworpen vinnen die nodig
waren om te kunnen sturen en manoeuvreren in het water. Bovendien bleek dat het dier volkomen
vis was, met niets amfibie-achtigs. Alles wat men erover beweerd had, bleek pure inleg en verdraaiing te zijn geweest.
Verdraaide vondst 4: Men vond een fossiel dat men de Seymouria noemde. Dit is volgens evolutionisten de schakel tussen amfibie en reptiel en daarmee de voorouder van alle reptielen. Dit is nadrukkelijk niet af te leiden uit de vondst zelf. In werkelijkheid is de vondst gevonden in een aardlaag die
'30 miljoen jaar jonger' is dan de volkomen ontwikkelde reptielen Hylonomus en Paleothyris. De
vondst maakt dus juist duidelijk dat dit dier onmogelijk de voorouder van reptielen kan zijn. Dit is een
verdraaide waarheid.
Verdraaide vondst 5: Men vond een fossiel van een vogel zo groot als een duif en noemde dit de
Archaeopteryx, de schakel tussen reptiel en vogel. Behalve dat het fossiel geen enkel kenmerk heeft
wat werkelijk reptiel-achtig is, is er al bewijs geleverd dat hij nooit een voorouder van vogels kan zijn.
In een aardlaag veel ouder dan waar de Archaeopteryx gevonden werd, vond men namelijk een volkomen ontwikkelde vogel. De vondst toont dus onomstotelijk aan dat de Archaeopteryx geen voorouder van vogels is en geen overgangsmodel. Vooraanstaande evolutionisten zetten de vondst naar hun
hand en verzwijgen deze datering. Daarmee verdraaien ze de waarheid.
Verdraaide vondst 6: Men vond een aantal botfragmenten, gaf het de naam Ambulocetus en zei dat
dit een voorouder van walvissen was en bovendien een schakel tussen landlevende zoogdieren en Cetacea. Om dit aan te tonen ‘reconstrueerden' ze deze vondst tot het gewenste dier. In werkelijkheid
mist het skelet zoveel onderdelen dat we niets kunnen bewijzen over hoe het dier eruit heeft gezien.
Verdraaide vondst 7: Men vond fragmenten van een kaakbeen, tand en schedel waaruit niets af te
leiden was over de soort of vorm van het organisme. Men reconstrueerde dit tot een schakel tussen
land- en waterzoogdieren en noemde het de Pakicetus inachus. Dit is volkomen manipulatief. Later
onderzoek bracht meer onderdelen van het skelet naar boven, waardoor men een betere reconstructie heeft gemaakt: het bleek een volkomen op land levend zoogdier. Nog steeds staat de verdraaide
waarheid rond de vondst in de boeken.
Verdraaide vondst 8: 9 van de 12 voorgestelde aapmensen bleek onomstotelijk geen aapmens te
zijn maar een skelet van óf aap óf mens, een samenraapsel of een vervalsing. De nog resterende
aapmensen zijn alledrie zo discutabel dat vooraanstaande wetenschappers ze verwerpen. Uit de
vondsten blijkt dus niet dat de mens uit apen voortkomt; toch worden deze ontdekkingen verzwegen
en blijft men bij de hypothese.
Verdraaide vondst 9: 40 jaar lang heeft er een schedel van een mens, gecombineerd met een
kaakbeen en gebit van een aap in de musea gestaan als voorouder van de mens. Wetenschappers
hebben deze vondst volkomen naar hun hand gezet en nooit objectief onderzoek gedaan. Op het
moment dat de vervalsing bekend werd waren er al 500 doctorale studies geschreven over de aapmens.
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Verdraaide vondst 10: Men heeft een aantal schedelfragmenten gevonden en deze Australopithecus
genoemd. De reconstructie bestaat voor het grootste deel uit plastic. De vondst is volkomen naar de
hand van de evolutionisten gezet. Terwijl ‘Lucy' in de musea staat als behaard half-mens-half-aap
hebben onderzoeken al aangetoond dat het ging om een aap die geen menselijke kenmerken had.
Verdraaide vondst 11: Men vond een tand, gaf het de naam Hesperopithecus of de Nebraska-mens
en stelde het voor als aapmens. Het bleek te gaan om een varkenstand.
Verdraaide vondst 12: Men vond in 2002 een schedel die door geleerden ‘de meest significante
vondst in de geschiedenis' werd genoemd , en ‘de oudste menselijke voorouder'. Het bleek te gaan
om een gorilla of chimpansee.
Verdraaide vondst 13: Men vond skeletten van kleine mensen en noemde ze Homo Erectus. Het is
bewezen dat het geen half-apen zijn maar volkomen ontwikkelde mensen. Toch blijft men de Erectus
als aapmens en schakel aanwijzen.
Verdraaide vondst 14: Veel evolutieboeken maken melding van de Homo Habilis die een aapmens
zou zijn. Het is echter bekend dat deze vondst een samenraapsel is van meerdere soorten, waaronder
de aap Lucy en de menselijke Erectus.
Verdraaide vondst 15: Vondsten in Noord-Amerika toonden aan dat eentenige en drietenige paardjes gelijk leefden en dus onmogelijk uit elkaar voort kunnen komen. Dit verzwijgen geleerden, en zij
verdraaien de waarheid door te zeggen dat deze twee paarden bewezen uit elkaar voortkomen. Dit is
misleiding van het volk.
Verdraaide vondst 16: De resultaten van onderzoek naar cytochroom C tonen aan dat er nooit
sprake is geweest van evolutie via vis, amfibie of reptiel naar de mens, en dat alle groepen dieren
even ver van elkaar af staan. Evolutionisten laten delen van de resultaten weg en rangschikken ze zó
dat het lijkt alsof er wel een evolutionistische ontwikkeling is.
Verdraaide vondst 17: Onderzoek naar DNA-vergelijking toont aan dat 50% van het DNA van mensen gelijk is aan een banaan, en 90% gelijk is aan een muis. Biologisch gezien zijn wij echter zéker
niet 50% banaan, en ook niet 90% muis. DNA-overeenkomst duidt dus bewijsbaar niet op afkomst.
Het toont hoogstens aan dat er een blauwdruk in de hele schepping ligt. De banaan en muis worden
echter nooit genoemd, en de aap, die eveneens 90 tot 98% DNA met ons deelt, wordt er uitgelicht.
Door te zeggen dat wij 98% van ons DNA delen met de aap, wekken zij de indruk dat dit de afkomst
van mensen bewijst. In werkelijkheid is dit dus totaal niet waar. Net zoals wij als mensen niet voortkomen uit banaan of muis, komen wij niet voort uit aap.
Verdraaide vondst 18: Wetenschappers vonden in Australië fossielen die identiek waren aan gevonden Homo Erectus skeletten. De datering wees echter uit dat de fossielen nog maar enkele duizenden
jaren oud zijn, terwijl de Erectus véél vroeger geleefd zou hebben volgens evolutionisten. Daarom gaven zij de vondst de naam Homo Sapiens , toegeven dat een Erectus enkele duizenden jaren geleden
leefde kan niet.
Verdraaide vondst 19: Men vond in Oost-Afrika schedels van volkomen ontwikkelde mensen, gelijk
aan jou en mij (Homo Sapiens, dus). De datering gaf echter aan dat de schedels 2 miljoen jaar oud waren. Toen mochten er nog helemaal geen moderne mensen leven. Vandaar dat men de naam van het
fossiel veranderde in Homo Habilis.
Verdraaide vondst 20: Men vond in Afrika een elleboog die identiek was aan moderne mensen. Hij
werd echter gedateerd op 4,4 miljoen jaar ouderdom. Toen mochten er nog lang geen mensen rondlopen. Vandaar dat geleerden de vondst verdraaiden en hem Australopithecus Africanus noemden, de
naam van een primitieve aapmens.
Verdraaide vondst 21: Stanley Miller maakte een mix van methaan, ammonia, hydrogeen en watergas en gaf het geheel een elektrische schok. Aan het eind van het experiment zaten er tussen de
ontstane stoffen een paar aminozuren . Aminozuren zijn de schakeltjes in lange ketens van proteïnen,
en proteïnen zijn op hun beurt belangrijk voor ons lichaam. Alleen de zweephaar van een bacterie bestaat al uit 200 verschillende soorten proteïnen. Op basis van de aminozuren die Miller opwekte staat
tot op vandaag in schoolboeken dat Miller ‘leven' creëerde vanuit niet-leven. Dat is niet alleen de
grootste onzin, het is ook zwaar misleidend. Zeker als je beseft dat Miller ook veel voorkomende
kruisreacties van de ontstane biochemische stoffen opwekte, die leidden tot vernietiging van de ontstane aminozuren. Als Miller de natuur zijn loop had gelaten waren de aminozuren meteen vernietigd.

Dit is slechts een greep uit alle verdraaide vondsten en waarheden, in werkelijkheid zijn er nog veel
meer voorbeelden aan te halen.
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g: Wetenschap moet empirisch controleerbaar zijn
Wetenschap dient zich altijd te beroepen op empirisch controleerbare feiten. Wanneer iets niet is aangetoond of in de natuurlijke wereld bewezen, mag het niet als waarheid of feit geleerd worden. De evolutiewetenschap zondigt grondig tegen deze wet.
a: Macro-evolutie, het fundament onder de theorie, is niet empirisch aangetoond, en is zelfs in theorie
onmogelijk. Mutaties voorzien ook zeker niet in een mechanisme voor evolutie van simpel tot complex.
Dit maakt de hele evolutietheorie een geloof zonder bewijs.
b: De evolutietheorie bedient zich van talloze hypothetische diersoorten en voorouders die nooit zijn
aangetoond, maar wel geleerd worden. In de praktijk is er in de aardlagen sprake van statis en plotselinge verschijning en ontbreken overgangsmodellen; toch worden er tal van hypothetische overgangsmodellen geleerd aan studenten. Deze zaken zijn niet empirisch controleerbaar.
In 1979 stelde een schoolboek door Ayala en Valentine het volgende: “Om precies te zijn komen zowel
vlinders als mensen voort uit een verre gemeenschappelijke voorouder, het meest waarschijnlijk een
klein wormachtig waterdiertje, te vergelijken met een platworm.” Zulke stellingen zijn, zoals Frank
Sherwin (M.A. in de zoölogie) het uitdrukte: ‘'…totaal leeg van empirisch bewijs, en moeten daarom
worden aangenomen op basis van geloof. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de oorsprong en complexiteit van de biologische wereld niet uitgelegd kan worden door middel van neodarwinistische principes.”
c: Om de waarheid rond kometen en hun leeftijd te omzeilen worden niet-bestaande zaken in het leven
geroepen, zoals een Oort-wolk en de Kuiper-belt. Deze zijn niet empirisch controleerbaar, en dienen alleen maar om gaten in de theorie te dichten. Veel meer van dit soort nood-hypotheses zijn overigens te
vinden in hoofdstuk 5.
h: Wetenschap dient objectief te zijn
Dit is een interessante. De meeste evolutionisten zullen zeggen dat zij objectief zijn. Maar in werkelijkheid zijn zij allemaal onderwezen, zelfs gebrainwasht door evolutionistisch gedachtegoed. Je kunt überhaupt geen wetenschapper zijn zonder eerst evolutie te beamen. Zoals we gezien hebben worden wetenschappers die ook maar twijfelen aan evolutie onmiddellijk genegeerd en vermeden. Dat is niet erg
objectief te noemen.
Evolutionisten beweren altijd dat Intelligent Design geleerden subjectief zijn, omdat zij zich baseren op
de filosofie van een ontwerper (of op theïsme). Echter, evolutionisten baseren zich op subjectieve wijze
op de filosofie dat er absolúút geen intelligentie achter het leven heeft gezeten. In werkelijkheid moeten
wetenschappers hun filosofie aanpassen op wat ze waarnemen, en dan geloof ik dat Intelligent Design
dichter bij de werkelijkheid staat.
Echte objectieve wetenschappers laten de mogelijkheid open dat er een intelligentie achter het leven
kan zitten, en ook de mogelijkheid dat dit niet het geval is. Evolutionisten die creationisten of intelligent
design-geleerden ervan beschuldigen vanuit een filosofie te werken, houden zichzelf voor de gek. De
evolutiewetenschap is namelijk doordrenkt van materialisme en atheïsme, en gaat er bij voorbaat vanuit dat er geen scheppende macht is geweest. Niets objectief dus.
Scheele zegt in dit verband: “In tegenstelling tot het evolutionisme claimt het creationisme van
het begin af geen objectieve wetenschap te bedrijven, maar gebruikt ze de bijbel als uitgangspunt om vervolgens wetenschap te bedrijven. Dat is tenminste eerlijk! Evolutionisten
claimen objectiviteit waar uiteindelijk het Grote Geheel toch op allerlei filosofische aannames
gebouwd is. Werkelijke objectiviteit voor evolutionisten betekent dat ze tenminste ook rekening moeten houden met de mogelijkheid dat er een scheppende kracht (geweest) kan zijn.
Op basis van wetenschappelijke (of misschien zelfs wel heel andere) argumenten kan je dan
voor het een of voor het ander kiezen.”
Ook schreef Scheele: “Het creationisme is als het ware 50% bijbel en 50% wetenschap. Evolutionisme is 50% atheïstische filosofie en 50% wetenschap, ook al claimen ze met luide stem
100% wetenschap te zijn.”
In werkelijkheid zijn beide stromingen niet objectief. Echte wetenschap zou misschien agnostisch moeten zijn (niet wetend) en zich puur moeten baseren op empirisch onderzoek. In denk daarom dat Intelligent Design van de drie zuilen het meest objectief is, want zij bestaat uit vele ex-evolutionisten die
vanuit biologisch/biochemisch onderzoek de conclusie trekken dat dit niet door toevalsprocessen ontstaan kan zijn. Zij baseren zich niet op de bijbel, en ook niet op dogmatisch atheïsme. Vaak hadden ze
niet eens een vooronderstelling.
De eerder aangehaalde evolutionist Sir Arthur Keith zei het al eerlijk: "Evolutie is onbewezen en niet
te bewijzen. We geloven het alleen omdat het enige alternatief de schepping is en dát is totaal ondenkbaar."
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De enige reden dat evolutionisten de Intelligent Design geleerden onwetenschappelijk noemen, is dat
hun filosofie hen niet aanstaat en zij de uitkomst van hun onderzoek niet willen horen.
En dan is er ook nog eens de subjectiviteit in de wijze waarom evolutie onderwezen wordt. Daarin is
evolutionisme nóóit objectief geweest, want geen enkel schoolboekje bekent dat macro-evolutie ontbreekt en niet kan bestaan. Geen enkel schoolboek erkent dat de evolutionisten aan het begin van de
20 e eeuw met de handen in het haar zaten omdat evolutie onmogelijk bleek, maar dat ze als gatenvuller de mutatie hebben aangegrepen! Geen enkel schoolboek vertelt iets over stasis en plotseling verschijnen, over het ontbreken van miljoenen tussenvormen, over de grote problemen met entropie, over
de tegenbewijzen vanuit moleculaire biologie, en gá zo maar door.
8. Een filosofie mag niet richtinggevend zijn voor de interpretatie van de werkelijkheid
Evolutionisten zeggen vaak dat evolutionisme objectieve wetenschap is, en creationisme wordt door hen
subjectief genoemd en gebaseerd op blind geloof. In werkelijkheid is evolutionisme net zo, zo niet nog
sterker onbewezen dan creationisme. De vondsten in de aardlagen zijn in lijn met creationisme, niet
met evolutionisme. Bovendien is evolutionisme gebaseerd op de filosofie van materialisme (en daaruit
voortvloeiend atheïsme), die zegt dat er buiten het stoffelijke geen andere werkelijkheid of macht is.
Het Darwinisme is het geloof van de materialist met betrekking tot het ontstaan van het leven! Creationisme is gebaseerd op theïsme, de filosofie die zegt dat er juist wel een externe macht buiten de
schepping staat die het leven in gang heeft gezet.
Evolutionisme is niet objectiever dan creationisme. Evolutie is onbewezen, macro-evolutie is onbewezen, overgangsmodellen ontbreken en onderzoeken tonen aan dat de kans dat leven uit niet-leven ontstaan zonder een ontwerp kosmisch klein is. Er is niets empirisch controleerbaar aan de basis van de
evolutietheorie. Bovendien zijn het de evolutionisten die op subjectieve wijze hun pupillen onderwijzen
in evolutionisme en een enorm aantal vondsten verzwijgt. De enige reden dat men gelooft dat het
leven vanzelf is ontstaan, is vanwege de propaganda rondom dat denkbeeld. Niet vanwege
de feiten.
Geisler en Turek benadrukken ook hoe de materialistische filosofie de blauwdruk vormt van het evolutionisme. Denkbeelden als het theïsme binnenlaten is ondenkbaar in de evolutionistische wereld. Als
darwinisten dat doen, dan " ...brengen ze hun financiële zekerheid en de bewondering van collega's in gevaar. Waarom? Omdat men in de academische wereld enorm onder druk staat om
dingen te publiceren die de evolutietheorie onderbouwen. Als je iets belangrijks ontdekt, is
het zomaar mogelijk dat je voor op National Geographic komt te staan of dat er een tvspecial over je wordt gemaakt. Als je niets ontdekt, kun je zomaar op straat komen te staan,
je subsidie kwijtraken of op zijn minst uit de gunst vallen bij je materialistische collega's.
Geld, werk en prestige zijn dus motieven om het darwinistische denkbeeld te promoten." Dit
is een werkelijke realiteit, want praktisch alle (ex-)evolutionisten die na onderzoek het evolutionisme
verworpen hebben worden genegeerd en als pseudowetenschapper gelabeld. Ondanks dat hun argumenten sterker zijn. Switchen tussen de materialistische en de theïstische filosofie is onmogelijk. Een
wetenschapper, en zeker een evolutionist, dient een materialist te zijn. Die filosofie staat boven de theorie en boven de vondsten.
Het is onterecht om te stellen dat de oorsprongstheorie van de materialist (evolutie) wel wetenschappelijk is en die van de theist (creatie) niet, enkel omdat wetenschappers niets anders geleerd wordt! In de
tijd van Darwin kwam het atheïsme zeer sterk op, en evolutie bood een ‘wetenschappelijke' basis om
niet in God te hoeven geloven. Die filosofie is tot op vandaag leidend in het evolutionisme. Men kijkt
niet naar de feitelijke vondsten, maar men past de vondsten aan op de filosofie. Scheele, de schrijver
van Degeneratie – het einde van de evolutietheorie stelde zelfs: “In de globale evolutietheorie
wordt de wetenschap misbruikt om een atheïstische levensovertuiging op te dringen aan de
mensheid.”
Echte wetenschappers moeten zich houden aan de vondsten. In plaats daarvan maken evolutionisten
alles ondergeschikt aan hun materialistische filosofie, en doen critici af als subjectieve pseudowetenschappers.
De reden dat men evolutionisme zo intens graag wil verdedigen, is de filosofie erachter, die elke gedachte aan een schepper wegredeneert en ons, de mens, de heer over het universum maakt. Het debat
met wetenschappers is gemakkelijk te winnen vanwege alle feiten en bewijzen. Het debat met filosofen
verloopt moeilijker. Prof. Giertych zei niet voor niets: “Nu ik in de strijd tegen evolutionisme ben
gestapt voel ik me minder aangevallen door wetenschappers dan door filosofen. (…) De confrontatie met de filosofen is het moeilijkste.”
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De evolutietheorie zondigt tegen belangrijke criteria van een wetenschappelijke theorie!
Evolutie zou niet eens wetenschap genoemd mogen worden. De uitgever van het evolutionistische boek
Evolution without selection door A. Lima-de Faria zei zelfs: “De evolutionistische interpretatie is in
een staat van opheffing: de snelle vooruitgang van Moleculaire Biologie heeft geleid tot twijfel over veel van de principes van het Darwinisme en neo-Darwinisme die, hoewel ze voldeden in de tijd dat ze geformuleerd werden, nooit aan de criteria voldeden die vereist zijn voor
echte wetenschappelijke theorieën… In de opinie van de auteur kan er vandaag de dag geen
echte evolutietheorie geformuleerd worden.”
Ook wetenschapsfilosoof Karl Popper zei: “Ik ben tot de conclusie gekomen dat het darwinisme
niet een testbare wetenschappelijke theorie is, maar een metafysisch onderzoeksprogramma.” (geciteerd door B. Halstead in New Scientist 87, 215, 1980). Karl Popper heeft gelijk. Evolutie is
niet testbaar of wetenschappelijk. Ze maakt aanspraak op zaken die onmogelijk zijn en waarvan het tegendeel bewezen is. Ze is daarom een religie. Of op zijn minst een onderdeel van de metafysica.
Jij kan kiezen wat je gelooft… Is evolutionisme een wetenschap die aan de criteria van wetenschap voldoet?
Zijn er, nadat je alle feiten hebt onderzocht nog steeds bewijzen voor evolutie te noemen?
De keuze is aan jou.
Maar ik geloof, en ik beroep mij op wetenschappelijke feiten, dat er niet één bewijs is voor evolutie; dat
er niet één wetenschappelijke reden is om in evolutie te geloven; dat de meest basale mechanismen
voor evolutie onmogelijk zijn en ontbreken; dat alle bewijzen zelfs fors tégen evolutie spreken en dat de
énige reden dat de evolutietheorie nog steeds populair is terug te voeren is op het feit dat er een GIGANTISCHE propaganda achter zit met een enorme financiële macht. Ondanks dat evolutie onbewezen
is, is de evolutiefilosofie wijdverbreid, zo ernstig dat alle wetenschappers alle vondsten alleen nog maar
interpreteren met een evolutiebril op. Darwinisme is echter, op zichzelf, geen wetenschap. Ze is gebaseerd op fantasie, niet op empirische bewijzen.
Als mensen het hiermee oneens zijn, dan kan dat. We hebben namelijk vrijheid van meningsuiting in
Nederland. Maar ik daag je dan wel uit om te komen met wetenschappelijke en controleerbare feiten,
iets waar ik tot nu toe nog geen één evolutionist mee heb zien komen betreffende de fundamenten van
hun theorie.
“Aangezien wetenschap gebaseerd is op wetenschappelijke verslagen, en darwinistische
verklaringen ontbreken, is darwinisme geen wetenschap.”
(biochemicus prof. Michael Behe, Commentary, september 1996).

Bronnen en aanbevolen lectuur:








Circular Reasoning in Evolutionary Biology by Henry Morris, Ph.D.
No real theory of evolution - Creation 12(3):14, June 1990
Schitterend ongeluk of Sporen van Ontwerp, Over toeval en doelgerichtheid in de evolutie,
Cees Dekker, Ronald Meester en René van Woudenberg (red.)
What biology textbooks never told you about evolution, A review by dr. Royal Truman Ph.D of
Icons of "Evolution: Science or Myth? Why much of what we teach about evolution is wrong"
by dr. Jonathan Wells.
Regnery Publishing, Inc., Washington, 2000.
Degeneratie, het einde van de evolutietheorie en een wetenschappelijk alternatief, P.M.
Scheele , Buijten & Schipperheijn - Amsterdam 1997.
Alle claims in dit hoofdstuk zijn een samenvatting van de vorige hoofdstukken.

- De zaak evolutie, p.113 -

EINDCONCLUSIE
We kijken in vogelvlucht wat er binnen de wild gepropagandeerde theorie van evolutie gebaseerd is op
feit, en wat er fictie is. Ik houd het zeer beknopt, maar verwijs naar de voorgaande hoofdstukken,
waarin alles uitgelegd werd.
Wat zijn de feiten?
ER IS VARIATIE, MAAR GEEN OPGAANDE ONTWIKKELING (H1)
Darwin ontdekte dat er variatie was tussen diersoorten. In zijn tijd was dat revolutionair, omdat men altijd veronderstelde dat diersoorten statisch waren en nooit veranderden. Wat Darwin echter niet opviel,
is dat deze variatie zich altijd afspeelt binnen de vastomlijnde grenzen van de grondsoort, en dat ze altijd terug te voeren is op genetisch verval – de bestaande erfelijke informatie wordt aangetast of gerecombineerd.
Darwin wist niets van genetica, omdat daarover in zijn tijd nog überhaupt niets bekend was. Hij kon
daarom in evolutie geloven. Mendel toonde echter aan dat er genetisch gezien nooit nieuwe intelligentie
bijkomt. Dochtersoorten zijn altijd genetisch armer dan de moedersoorten. Een opgaande lijn van
steeds betere ontwikkeling is een mythe, want ze kan genetisch gezien niet. Echter, de generaties na
Darwin waren zó enthousiast dat zij deze gebreken aanzagen voor ‘nog op te lossen problemen' en de
theorie massaal zijn gaan propaganderen. Tot op vandaag ontbreken de verklaringen – de moderne
staat van genetica en moleculaire veranderingen heeft het darwinisme alleen maar meer ontkracht.
Darwin had deels gelijk: er is variatie. Maar die variatie bestaat enkel binnen de grondtypen. Alle hedendaagse organismen zijn in te delen in een grondsoort en zijn terug te leiden naar een oersoort die
genetisch beter, rijker en sterker was. Er is dus geen evolutie, maar degeneratie. Variatie gaat precies
de andere kant op.
MUTATIES VOORZIEN NIET IN EEN MECHANISME VOOR EVOLUTIE (H1)
Evolutionisten hebben mutaties aangegrepen als mechanisme voor evolutie. Mutaties zijn echter dnaverwarringen of aantastingen die in 99% van de gevallen schadelijk zijn, en in 1% neutraal. Nog nooit
heeft een mutatie voor nieuwe intelligentie of informatie voorzien. Mutaties kunnen nooit voor intelligente systemen zorgen. Vandaar dat alle bestaande variatie valt onder de noemer van genetisch verval.
Daar komt bij dat in minimaal 67% van de genen van zoogdieren helemaal geen variatie voor kan komen. Ook al zouden mutaties dus tot van alles en nog wat in staat zijn, dan nog kunnen ze het ene organisme niet ‘ombouwen' tot een volkomen andere. Ze hebben enkel toegang tot 33% van het organisme.
MACRO-EVOLUTIE IS EEN GENETISCHE ONMOGELIJKHEID (H1)
Micro-evolutie is bewezen en aangetoond. Macro-evolutie bestaat niet en is nog nooit aangetoond. Ze is
genetisch niet mogelijk, want ze vereist een volledige deletie van alle genen en een volkomen herprogrammering van nieuwe informatie. Mutaties kunnen in zoiets niet voorzien. De feiten zijn dan ook dat
alle variatie die ooit is aangetoond in te delen is onder micro-evolutie. En zelfs in de aardlagen ontbreekt elk spoor van macro-evolutie. Macro-evolutie wordt alleen onderwezen omdat ze essentieel is
voor geloof in evolutie.
DE VERWARRING ROND DE TERM EVOLUTIE
Veel misverstanden zitten hem in de verschillende opvattingen rond de term ‘evolutie'. Soms wordt de
term ‘evolutie' toegepast op iedere vorm van variatie, terwijl er heel veel verschil is tussen de soorten
variatie. Veel evolutionisten wijzen op hondesoorten die veranderen of dieren die doorgefokt worden en
zeggen dan dat ‘we tegenwoordig evolutie waarnemen'. Eigenlijk zijn de termen micro-evolutie, macroevolutie en genetische verarming zo door elkaar heen gaan lopen dat iedereen langs elkaar heen praat.
Echter, deze drie zaken zijn volkomen verschillend aan elkaar en het onderscheid hiertussen is enorm
belangrijk:
A: Micro-evolutie is variatie op kleine schaal. Je zou kunnen spreken van evolutie binnen een soort.
Ze ontstaat doordat er vanuit een grondsoort een ondersoort ontstaat, met een stukje van het oorspronkelijke dna (en hier werkt ook vaak genetische verarming en aantasting aan mee, en recombinatie
van de genen). De ‘aangepaste' soort is altijd opgebouwd uit het DNA van de moedersoort (ook de recessieve genen) en bevat nooit nieuwe informatie. De verandering wordt onoverkomelijk begrensd door
de grenzen van de grondsoort (genus). Micro-evolutie komt veelvuldig voor – praktisch alle variatie op
aarde en in de aardlagen zijn voorbeelden van micro-evolutie. Micro-evolutie kun je het best variatie
noemen.
Voorbeeld: Je hebt tekkels, Sint-Bernhards, herders en pekineesjes, die zijn ontstaan vanuit het grondtype hond door recombinatie en stamvadereffect.
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B: Macro-evolutie is een onderdeel van de evolutiehypothese. Met macro-evolutie wordt het aanpassen van de ene grondsoort in de andere grondsoort bedoeld – buiten de grenzen van het dna dus. Macro-evolutie omvat altijd verandering die nieuwe informatie oplevert (simpel-tot-complex), iets wat tot
op heden een genetische onmogelijkheid is. Macro-evolutie is nog nooit gesignaleerd of bewezen, ze is
echter essentieel voor geloof in evolutie. Macro-evolutie is nadrukkelijk géén grotere versie van microevolutie. Micro-evolutie gaat om het toevalsgewijs aanpassen of verwarren van bestaande genen (en
dus genetische verarming); macro-evolutie gaat om het toevalsgewijs creëren van nieuwe intelligentie
en nieuwe genen. Als mensen zeggen dat evolutie niet mogelijk is, doelen zij op macro-evolutie, nooit
op micro-evolutie. Macro-evolutie kun je tot evolutie afkorten.
Voorbeeld: vanuit de reptiel ontstond een vogel.
C: Genetische verarming betekent dat het dna van een organisme door mutaties of recombinatie
door stamvadereffect wordt verarmd. Een mutatie (in 99% van de gevallen schadelijk) kan bijvoorbeeld
zorgen voor verwijdering of verwarring in de genen. Genetische verarming is in feite een voorbeeld van
micro-evolutie (variatie), niet van macro-evolutie.
Voorbeeld: vanuit de wolf (genetisch rijk) ontstonden vossen, coyotes en honden (genetisch armer),
waarvan de hond weer verder degenereerde tot de huidige hondensoorten (zoals de tekkel, genetisch
zeer arm).
Het onderscheid is immens belangrijk omdat we het (genetisch gezien) over twee totaal verschillende
zaken hebben. Maar het onderscheid is vooral belangrijk vanwege de volgen de reden: de voorbeelden
van evolutie die evolutionisten aanhalen blijken altijd te gaan om micro-evolutie, wat gewoon een feit
is en niets met opgaande ontwikkeling te maken heeft. En wanneer evolutionisten het wel echt over
macro-evolutie (opgaande, steeds complexer wordende ontwikkeling) hebben, blijkt het altijd om hypothese te gaan en niet gefundeerd op feiten te zijn. Controleer het zelf maar!
Evolutie (in de zin van: variatie binnen grondtypen) bestaat wel. De term evolutie is alleen niet helemaal correct, omdat ze een opgaande ontwikkeling suggereert.
Evolutie (in de zin van: een opgaande ontwikkeling van de ene grondsoort naar de andere) bestaat
niet.
ER IS NATUURLIJKE SELECTIE, MAAR DIE WERKT MET BESTAANDE GENETISCHE INFORMATIE (H1)
Diersoorten worden ten dele gevormd door een mechanisme van natuurlijke selectie. Dit betekent echter nadrukkelijk niet dat organismen aanpassen aan de omstandigheden. Natuurlijke selectie werkt alleen via genetische informatie die al aanwezig is in het grondtype. Organismen die slechter zijn aangepast een bepaald klimaat sterven uit, de rest blijft. De bacteriën die een intact resistentiegen hebben
tegen een specifieke antibiotica blijven leven terwijl de rest uitsterft. De marmotten op bomen die het
sterkst opvallen sterven uit, de meest onopvallende soort blijft leven. Natuurlijke selectie zorgt nooit
voor nieuwe informatie, maar zorgt er enkel voor dat de organismen die een eigenschap missen om te
overleven uitsterft en dat organismen die een eigenschap heeft die uitkomst biedt blijft leven. En altijd
vindt de variatie plaats binnen de grenzen van de grondsoort.
ER IS EEN STAMBOOM VAN LEVEN, VAN GRONDSOORT TOT GEDEGENEERDE SOORT (H1)
Er was ooit een ‘oer-wolf' waaruit de wolven, coyotes, vossen, dingo's en honden zijn ontstaan. Uit de
hond zijn alle bekende hondensoorten ontstaan. Maar in al deze gevallen is het een verlies van informatie omdat de soort erfelijk aangetast werd. De wolf, die genetisch rijk en sterk was, is vervallen en gedeformeerd tot een tekkel – vol erfelijke ziekten en afwijkingen. Precies andersom dan de simpel-totcomplex evolutie die Darwin veronderstelde.
OVERGANGSMODELLEN BESTAAN NIET (H2)
In de aardlagen heeft men de afgelopen 150 jaar alleen grondsoorten gevonden, de schakels daartussen ontbreken. De fossielen tonen stasis en plotseling verschijnen, precies zoals darwinisme niet veronderstelt. De miljoenen overgangsmodellen die de theorie van Darwin vereist zijn nooit gevonden. Praktisch alle organismen die in de media zijn gebracht als schakel tussen grondsoorten bleken dat later niet
te zijn. Van de 12 zogenaamde aapmensen die in de media zijn gebracht zijn er 9 volkomen ontkracht
en verworpen – het bleken apen, mensen of een mengelmoesje van botten (of vervalsingen). De drie
nog populaire aapmensen zijn alledrie door prominente wetenschappers verworpen en hebben alle bewijzen tegen zich.
Bekende evolutionistische stokpaardjes zoals de Archaeopteryx, de paardenevolutie of de walvisevolutie
zijn ontkracht, hoewel ze nog vaak in schoolboeken vermeld worden.
Als evolutie waar zou zijn, zouden de aardlagen letterlijk vol moeten liggen met tussenvormen. Men
heeft er echter nog nooit één gevonden, wat ervoor gezorgd heeft dat evolutionisten als Gould theorieen hebben ontwikkeld zoals ‘sprongsgewijze evolutie'.
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EVOLUTIE GAAT IN TEGEN NATUURWETTEN (H3)
Evolutie is geaccepteerd omdat de darwinisten de theorie klakkeloos aannamen zonder werkelijk steekhoudend onderzoek te doen. De werkelijkheid is, dat de evolutietheorie ingaat tegen een aantal zeer
basale en breed geaccepteerde natuurwetten. Evolutie is niet in lijn met de eerste hoofdwet van thermodynamica; evolutie staat hááks op de tweede hoofdwet van thermodynamica; evolutie is onverenigbaar met de intelligentie- en informatiewet en heeft is volkomen nutteloos in de interpretatie van andere wetenschappelijke vlakken.
DATERINGMETHODES ZIJN CIRKELREDENERINGEN (H5)
Evolutionisten doen het vaak voorkomen alsof de bekende dateringsmethodes bewijzen dat fossielen,
diersoorten, rotsen of gesteentes miljoenen jaren oud zijn. Echter, alle door mensen ontwikkelde dateringsmethodes zijn gebaseerd op onbewezen aannames over het verleden. Voor alle methodes worden
diagrammen, indelingen en rekenmethodes gebruikt die bepaalde input nodig hebben, die naar evolutionistische vooronderstellingen zijn ingevuld. Dit maakt de dateringen een tautologie oftewel cirkelredenering.
AARDLAGEN HEBBEN GEEN MILJOENEN JAREN NODIG OM TE ONTSTAAN (H4)
Praktijkvoorbeelden uit het heden laten zien dat aardlaagstructuren als de Grand Canyon in slechts enkele dagen kunnen ontstaan in plaats van de miljoenen jaren die evolutionisten eraan gekoppeld heeft.
De aardlagen op de aarde zijn ook werkelijk in meer dan de helft van de gevallen ontstaan door water
(sediment). Praktisch alle processen waaraan een lange tijdsduur gekoppeld wordt kunnen bewijsbaar
in snelle tijd ontstaan. Fossilisatie is zelfs onmogelijk als het organisme niet onmiddellijk door sediment
wordt bedolven, en is zeker geen algemeen proces. Dat we fossielen vinden in alle uithoeken op aarde
is een indicatie dat de aardlagen zijn ontstaan door een gigantische vloed. Evenals de fossielen van waterdieren en schelpen op de toppen van de Andes en de Himalaya. En de massagraven van gefossiliseerde dieren uit verschillende klimaten.
EENCELLIGEN ZIJN AL ONBEGRIJPELIJK COMPLEX
Darwin kon denken dat een eencellig organisme uit het niets kon ontstaan omdat men toen niet wist
hoe de levende cel in elkaar zat. Waar men in de 19 e eeuw dacht dat een cel ‘slechts een simpel
klompje' was, weet men nu hoe intens complex alles werkt. Er vinden buitengewoon ingewikkelde processen plaats in de levende cel. Alleen al de zweephaar van een eencellige is zo buitengewoon complex
van ontwerp dat we het praktisch niet kunnen begrijpen. De kans dat een simpel eiwit met honderd
aminozuren vanzelf ontstaat (en dat is wat evolutionisme beweert), is 1 staat tot een getal met 130
nullen . Deze kans is zo ontzettend kosmisch klein dat wij het niet kunnen begrijpen. En dan bestaat
het simpelste organisme op aarde nog uit 200.000 van zulke eiwitten.
En dan hebben we nog geen woord gesproken over alle onbegrijpelijke complexiteit van bomen, planten, vogelveren, hersenen, spijsverteringskanalen, zenuwbanen…. enzovoorts. De complexiteit van leven toont dat er een ontwerper moet zijn geweest, of dat de evolutionist met zijn atheïstisch/materialistische filosofie nou bevalt of niet. Niet de Intelligent Design geleerden zijn subjectief,
maar de evolutionisten, die de mogelijkheid dat er een intelligentie achter de schepping zit altijd uitsluiten.
OVEREENKOMSTEN IN BOUW ZIJN GEEN ARGUMENT (H1, H6)
De overeenkomsten in bouw tussen organismen zijn geen bewijs voor evolutie. Ze kunnen evengoed
aangewend worden om te bewijzen dat er een gemeenschappelijk ontwerp in de schepping is. Bovendien zijn de overeenkomsten en verschillen verre van consequent. Organismen die een gemeenschappelijke voorouder zouden hebben, hebben soms overeenkomsten, maar soms ook totáál niet. Organismen die géén gemeenschappelijke voorouder zouden hebben, hebben soms opeens wél absurd en onlogische overeenkomsten. Een lijn is hierin niet te ontdekken. Het is maar net hoe de wetenschapper het
wil interpreteren.
Evolutionisten weten op deze manier alles nar hun hand te zetten: De overeenkomsten in bouw van
organismen die volgens evolutie een gemeenschappelijke voorouder hebben, worden aangehaald als
bewijzen van evolutie. De (soms enorme) verschillen in bouw tussen de organismen die een gemeenschappelijke voorouder zouden hebben worden echter nooit geaccepteerd als tegenargument! De overeenkomsten in bouw van organismen die volgens evolutie niet uit elkaar voortkomen gelden ook niet
als tegenbewijs, maar zijn opeens een bewijs van ‘convergente evolutie' (een fenomeen wat de evolutionisten zelf verzonnen hebben om het ontbreken van logica te omzeilen). Iedere leek ziet dat dit puur
een manier is van alles naar je hand zetten. Het is te gek voor worden dat mensen dit soort argumenten slikken.
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VOORONDERSTELLING, NEGEREN VAN ONDERZOEKEN EN MANIPULATIE (H6)
Evolutionisme is zeer subjectief en interpreteert alles vanuit a) een atheïstisch en materialistisch denkraam, en b) een evolutionistische vooronderstelling. Hoewel de meest basale bewijzen ingaan tegen
evolutie, doet men het voorkomen alsof evolutie bewezen is, en zelfs de enige wetenschappelijk aanvaardbare verklaring voor het leven. In werkelijkheid heeft evolutiewetenschap tientallen onderzoeken
genegeerd, talloze vondsten verzwegen, vele skeletten en vondsten naar de hand gezet en manipulatief
voorgesteld en op het moment dat dit aan het licht kwam níet gerectificeerd.
In de schoolboeken die middelbare scholieren lezen staan een aantal zaken die volkomen ontkracht zijn
(zoals Archaeopteryx als overgangsmodel en Neanderthaler als aapmens), ernstig betwijfeld worden
door prominente evolutionisten (de Homo Erectus en Lucy als aapmens), maar half waar zijn (de aanpassing van motten op bomen), gewoon niet waar zijn (het experiment van Miller dat leven opwekte of
de paardenevolutie), of volkomen vervalst zijn (de gelijkenis in embryonale ontwikkeling door Haeckler). Daarnaast wordt verzwegen dat 9 van de 12 aapmensen wél wild gepropagandeerd werden maar
later vals bleken te zijn, dat het al in de 19 e eeuw bewezen is dat genetica geen macro-evolutie toelaat, dat mutaties geen evolutiemechanisme kunnen zijn, etc, etc etc. Dit noemt men manipulatie.
Daarnaast bezondigt het evolutionisme zich aan censuur, en negeert zij de wetenschappers die ook
maar iets van het darwinisme in twijfel trekken. Dat is alles behalve objectief, en het duidt erop dat zij
zélf beseffen hoe fragiel de hypothese is en hoe ernstig de tegenbewijzen zijn.

VRAAG & ANTWOORD
Vraag: Evolutie vormt toch de blauwdruk van de hele wetenschap?
Vraag: Er worden soms mensen geboren met een zesde vinger. Dat is toch evolutie?
Vraag: Er is toch leven ontdekt op Mars?
Dat bewijst toch dat er leven ontstaan kan uit niets?
Vraag: Je hebt Sint-Bernhards en je hebt tekkels. Dat is toch evolutie?
Vraag: Nederlanders worden gemiddeld steeds langer. Evolutie gaat door!
Vraag: Rudimentaire organen laten toch zien dat er evolutie heeft plaatsgevonden?
Vraag: Dat er verschillende mensenrassen zijn is toch evolutie?

Evolutie vormt toch de blauwdruk van de hele wetenschap?
De evolutietheorie vormt toch de basis van het hele wetenschappelijke denken en is het fundament onder andere wetenschappen, zoals geologie, biologie en genetica? Dit is een gedachte dit niet klopt met
de werkelijkheid. Dat men andere wetenschappelijke vlakken vaak bekijkt met een evolutionistische bril
op, of rekendiagrammen op basis van miljoenen jaren gebruikt, wil niet zeggen dat evolutionisme een
blauwdruk vormt van onze wetenschap. Integendeel, zelfs.
Professor Maciej Giertych (M.A. aan het Oxford, Ph.D. in Toronto, D.Sc. in Poznan) is een professor in
de genetica en daarnaast hoofd van het Genetica Departement van de Poolse Academie van Wetenschappen aan het Instituut van Dendrologie in Kornik. Deze wetenschapper, bekwaam in meerdere wetenschappelijke vlakken, zegt: “Als een bosonderzoeker bestudeer ik boompopulaties en fok ik
meer productievere populaties. Ik heb zeer veel herzieningen gedaan van genetische literatuur met betrekking tot bos en ik heb monografische volumes geschreven over vele soorten
bosbomen voor het Instituut van Dendrologie van de Poolse Academie van Wetenschappen,
waar ik werk. Ik schrijf regelmatig hoofdstukken voor boeken over genetica. Ik ken geen
biologische informatie die relevant is voor bomengenetica die evolutionistische uitleg vraagt.
Ik zou gemakkelijk mijn carrière kunnen doorlopen zonder ook maar ooit evolutie te hoeven
noemen.”
(Uit: Professor of genetics says ‘No!' to evolution, waarin de professor uitlegt waarom hij vanuit zijn wetenschappelijke specialisme evolutie verwerpt).
In hetzelfde artikel zegt prof. Giertych: “Echter, omdat ik een academische onderwijzer ben in
populatiegenetica, vond ik het nodig de evolutionistische uitleg die wordt gegeven in tekstboeken onderuit te halen, vanwege de simpele reden dat ik geen bewijs gevonden heb dat
die uitleg ondersteunt. (…) Mij is geleerd dat paleontologie een massa bewijzen levert voor
evolutie. Tot mijn verbazing ontdekte ik dat bewijzen ontbreken, niet alleen in de genetica
maar ook in paleontologie, in sedimentologie, in dateringstechnieken, en in feite in alle wetenschappen. ”

- De zaak evolutie, p.117 -

Mensen die zeggen dat evolutie de basis vormt van alle wetenschappelijke vlakken, praten onzin. Biologen maken nauwelijks gebruik van evolutieleer. Ze komen hoogstens in aanraking met zaken als variatie en aanpassing binnen grondtypen (micro-evolutie en degeneratie) die vaak verward worden met
evolutieleer, maar er in feite weinig mee te maken hebben. Ze leren wel dat evolutie een verklaring is
voor de biodiversiteit via natuurlijke selectie, maar zoals we in hoofdstuk 1 hebben gezien is dit hypothese en in praktijk onbewezen. Genetici hebben eveneens niets met evolutieleer te maken, maar worden juist dagelijks geconfronteerd met de grenzen van de grondsoort. Evolutie komen zij niet in praktijk
tegen. Echter, omdat ook micro-evolutie en genetische variatie/recombinatie onder de term 'evolutie'
worden geschoven, hebben zij wel vaak met de term 'evolutie' te maken. In alle gevallen is dat echter
geen geleidelijke macro-evolutie! Zelfs geologen en paleontologen komen niet direct met evolutie in
aanraking. Ze komen nooit fossielen tegen die een evolutionaire ontwikkeling ondergaan zijn of een
evolutionair tussenmodel vormen. Maar ondanks dat de geologie van de aarde de bewijzen tegen evolutie mist (zie h.2), is de wetenschappelijke interpretatie van de geologie van de aarde wel volkomen gefundeerd op evolutionistische tijdsindeling. Wanneer je geleerd wordt alles te ramen in tijdsdiagrammen
van miljoenen jaren en alles te interpreteren als zijnde fossielen van miljoenen jaren ouderdom, dan is
dat een randvoorwaarde aan je beroep als geoloog. Dit is natuurlijk ernstig tautologisch en niet bewezen. Want door zulke evolutionistische tijdsindelingen als basis te nemen, zullen de uitkomsten altijd in
lijn van de evolutietheorie zijn!
Alle wetenschappelijke vlakken die verband houden met de bestudering van het stoffelijke,
empirisch controleerbare nu, staan mijlenver af van de evolutietheorie.
Alle wetenschappelijke vlakken die verband houden met de bestudering van het oncontroleerbare verleden , zijn doordrenkt van de evolutietheorie.
Er worden soms mensen geboren met een zesde vinger. Dat is toch evolutie?
Voordat we deze vraag beantwoorden moeten we eerst duidelijkheid hebben over de oorzaak waarom
iemand geboren wordt met een zesde vinger. Zoals we in hoofdstuk 1 gezien hebben, zijn mutaties in
alle gevallen verwarringen of aantastingen in het reeds bestaande DNA. Er komt nooit nieuwe informatie bij. Alle mutaties die ooit gesignaleerd zijn, waren een verarming van genetisch materiaal.
Mutaties ontstaan door een fout in de deling van het DNA. In het geval van de zesde vinger is dit ook
het geval. Er is geen nieuwe informatie bijgekomen, maar bestaande informatie (vingers) zijn foutief
gedeeld. Ergens in het DNA is iets beschadigd waardoor er per ongeluk een extra vinger bij komt. Onze
handen zijn, als ze gezond zijn, met ingewikkelde perfectie geconstrueerd om er alles mee te kunnen
doen wat wij ermee doen: grijpen, vasthouden, schrijven, tillen - en dat alles een enorme precisie en
fijne motoriek. Alles in onze hand is op de millimeter nauwkeurig ontworpen. Wanneer er door een foutieve deling een extra vinger ontstaat, dan is deze vinger onbruikbaar en nutteloos. Vaak zorgt het voor
een probleem voor de hele hand.
Hoe dan ook, er is, ook in het geval van de zesde vinger, niet iets aan nieuwe informatie toegevoegd
aan het DNA, er is alleen met de bestaande genen verward. Het zou pas evolutie zijn als de mens een
totaal nieuw lichaamsdeel zou krijgen. Of als een cactus plotseling een vinger zou hebben!
Michael Behe haalt in Darwins Black Box aan dat evolutionisten jarenlang een (soortgelijke) mutatie bij
fruitvliegen hebben gepropagandeerd als evolutie. De fruitvlieg kreeg namelijk opeens pootjes uit zijn
hoofd groeien waar normaal de voelsprieten zouden zitten. Behe helpt deze mythe uit de wereld – er is
geen sprake van evolutie. Bestaande geneninformatie is volkomen foutief gedeeld waardoor de poten
op de verkeerde plek komen – het arme dier is gedeformeerd en kan niets met zijn poten. Niks nieuwe
informatie, niks evolutie, dit is enkel aantasting van het DNA.
Dat er dus iets bijkomt in het fenotype van een organisme, betekent zeker niet dat het om een toevoeging van informatie gaat. Ook in dit geval gaat het om verarming en corruptie van het DNA.
Er is toch leven ontdekt op Mars? Dat bewijst toch dat er leven ontstaan kan uit niets?
Vraag iemand wat het meest opvallende nieuws in 1996 was, en velen zullen antwoorden: de vondst
van leven op Mars! Echter, is er echt leven op Mars gevonden, of is dat wat de media ervan gemaakt
heeft? Het is goed om de claims die destijds gemaakt zijn goed te onderzoeken.
Dat er leven op Mars zou zijn is een wetenschappelijke gedachte die al vele jaren terug gaat. Al in 1908
beweerde Percival Lowell leven op Mars te hebben ontdekt, omdat hij dacht honderden kanalen te hebben ontdekt. Toen het Viking ruimteschip in 1976 op Mars lande werd er echter geen spoor van leven
ontdekt, ondanks de uitgebreide onderzoekstechnieken. De 1996 Mars-claim is niet gebaseerd op onderzoek op Mars zelf, maar op de vondst van een rots op Antartica die van Mars zou komen. Deze rots
bevat op microscopisch niveau globulen die de vorm hebben die lijkt op bepaalde bacteriën. Op basis
hiervan stellen wetenschappers dat er mogelijk ooit primitief leven geweest zou kunnen zijn op Mars. En
de evolutionistische wetenschap heeft een groot belang bij dat idee, omdat het het bewijs zou zijn dat
leven kan ontstaan uit het niets, net zoals dat volgens hen op aarde is gegaan.
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De eerste aanname die we moeten doen om te geloven in deze claim, is dat de rots werkelijk van Mars
komt. Want zo simpel is dat niet vast te stellen. De gassen die in de rots opgesloten zitten komen overeen met de atmosfeer van Mars zoals die tegenwoordig is (namelijk argon en carbondioxide). Echter, de
minerale structuur van de rots komt niet overeen met de 11 andere meteorieten waarvan men gelooft
dat ze van Mars komen. Significant detail is dat deze rots volgens de ‘datering' miljarden jaren ouder is
dan de andere 11 meteorieten, terwijl het dezelfde hoeveelheid zuurstof-isotopen heeft. Het bewijs dat
al deze rotsen werkelijk van dezelfde planeet komen is niet overtuigend.
Ten tweede moeten we ons verdiepen in de vorm van de structuren in de rots. Ze lijken aan de buitenkant wat op sommige bacteriën, maar we kunnen dit natuurlijk niet puur beoordelen op de buitenkant.
De hoofdonderzoeker van een team dat de rots onderzocht gaf al aan dat de structuren ook kunnen
duiden op opgedroogde modder. Natuurlijk willen evolutionistische wetenschappers vreselijk graag horen dat de vormen op de rots bacteriën zijn. Toch zijn er een aantal grote problemen ten aanzien van
deze claim:
• De vormen zijn te klein om werkelijk bacteriën te zijn. Ze zijn vele malen kleiner dan alle bekende
zelfstandig levende bacteriën. De vormpjes hebben simpelweg niet genoeg ruimte om alle informatie in
te herbergen die nodig is voor één zelf-voortplantende cel. Dit is de reden waarom William Schopf van
de Universiteit van Californië, een belangrijke autoriteit op het gebied van microfossielen, zei: “Ik denk
dat het zeer onwaarschijnlijk is dat ze restanten hebben van biologische activiteit”.
• Weinig mensen weten dat een ander team dat dezelfde rots onderzocht heeft tot de conclusie kwam
dat ieder spoor van biologische activiteit ontbrak. De leider, Jim Papike (directeur van het Institute of
Meteoritics van de Universiteit van New Mexico), zei: “Toen we keken naar de hoeveelheid [van twee
soorten sulfur], was er geen bewijs dat het in een hoeveelheid was voor levensvormen.” Papike zei in
feite dat de hoeveelheid in de tegengestelde richting wees.
• De kleine mineraalglobulen die gevonden zijn op de rots worden ook wel carbonaten genoemd. Die
worden als argument aangehaald dat het om leven zou gaan, maar dit is pure zien-wat-je-hoopt-tezien- wetenschap. Kalksteen en marmer, bijvoorbeeld, bestaan voornamelijk uit carbonaten en hebben
niets te maken met leven. Het onderzoek naar de rots wees ook uit dat de globulen ontstaan konden
zijn door processen die losstaan van leven. Er is zelfs bewijs dat de globulen gevormd zijn onder temperaturen die véél te hoog zijn voor leven.
• De moleculen genaamd PAH's die op de rots gevonden zijn (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) worden in verband gebracht met leven. Echter, deze moleculen worden niet altijd geproduceerd door levende wezens. Ze worden normaliter gevonden in de uitstoot van dieselgassen. Bovendien is het, zoals
Robert Clayton (geochemicus aan de Universiteit van Chicago) zei: “PAH's komen zeer vaak voor in astroïden en wijzen niet op leven”. Bovendien toonde Clayton aan als PAH's in fossielen voorkomen, hun
hoeveelheid duizend keer hoger ligt dan in deze rots. De moleculen bewijzen dus niet dat er sprake is
van leven, maar ontkrachten het juist.
• Zelfs als de rots wél van Mars komt (of in ieder geval van buiten onze planeet), dan is het nog de
vraag of de structuren op de rots ook van Mars komen. De chemicaliën op de rots zouden namelijk ook
op de rots gekomen kunnen zijn na de eventuele inslag (en dus een aardse oorsprong kunnen hebben).
Richard Zare, hoofd van het scheikundige team dat de rots onderzocht, probeerde dit te ontkrachten
door de vermelden dat er meer PAH's in de kern van de rots aanwezig waren dan aan de oppervlakte,
terwijl het juist andersom zou moeten zijn als de structuren later waren toegevoegd. Dit argument is
echter ook niet sluitend, want water zou die in de rots getrokken kunnen zijn en de PAH's achtergelaten
hebben. Aan de oppervlakte worden die PAH's aangetast en vernietigd door uv-licht.
• Op de rots zijn bepaalde ijzersamenstellingen gevonden op de rots. Die kunnen ontstaan zijn door levende wezens en door processen die niets met leven te maken hebben. Ook in dit geval is het dus niet
bewezen dat om leven gaat.
• Zelfs als het bewezen zou zijn dat er leven op Mars geweest was, is dat nog geen bewijs dat dat leven daar is ontstaan. Net zoals een Mars-meteoriet op aarde terecht kan komen, kan ook een aardemeteoriet op Mars komen, inclusief bacterieel leven. Bewijs ontbreekt dan nog steeds dat het leven niet
toch van aarde komt.
Kortom, er is op aarde een rots gevonden waarvan het niet bewezen is dat hij van Mars komt, met
structuren erop waarvan het niet bewezen is dat ze er oorspronkelijk al op zaten. Deze structuren lijken
van de buitenkant op bacteriën, maar zijn veel te klein om een levende cel te herbergen. Belangrijke
wetenschappers hebben al aangegeven te twijfelen dat het gaat om restanten van biologische activiteit.
Sommige onderzoekers geloven zelfs dat het bewijs tegen enige vorm van leven spreekt. Er is dus geen
reden om te spreken van ‘leven op Mars', zoals bepaalde evolutionisten (en daardoor ook de media) het
de wereld in brachten.
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Je hebt Sint-Bernhards en je hebt tekkels. Dat is toch evolutie?
In hoofdstuk 2 hebben we dit grote misverstand behandeld. Het verschil tussen Sint-Bernhard en tekkel
is terug te voeren op genetische degeneratie en verarming, het absolute tegenovergestelde van evolutie. Sterker nog, alle variatie op aarde is een vorm van genetisch verval, en evolutie is nooit aangetoond. De aangepaste soort draagt altijd een vervorming of verwarring van het DNA van zijn voorouder.
Juist daarom zijn er ook zulke grote grenzen aan de variabiliteit van organismen. Aangezien alleen bestaand DNA-materiaal kan worden verward, aangetast of gerecombineerd is er enkel een neergaande
lijn mogelijk.
Sint-Bernhards en tekkels zijn samen het grote voorbeeld van micro-evolutie door genetisch verval. Het
toont ons dat soorten zich aanpassen, maar binnen grondsoorten, en dat een hondachtige altijd onmiskenbaar een hondachtige blijft. Dit is ook zo bij alle andere diersoorten: of je nou in aardlagen kijkt of
naar de hedendaagse natuur: alle diersoorten behoren tot een strikte grondsoort; variatie vind enkel op
kleine schaal plaats, binnen de grenzen.
Nederlanders worden gemiddeld steeds langer. Evolutie gaat door!
Wanneer jou onderwezen is dat je voortkomt uit een apensoort, dan is het natuurlijk schitterend als je
hoort dat de Nederlanders van alle mensen op aarde het grootste zijn, en alleen maar groter worden.
Het wordt maar al te vaak gebracht alsof de mens ‘in zijn evolutie' alsmaar beter en beter wordt, en dat
er langzaamaan een soort supermens ontstaat.
Het tegendeel is echter waar. De mens, waar op aarde je ook kijkt, zit vol met erfelijke kwalen en ziektes. Duizenden jaren mutaties, waarvan 99% direct schadelijk is, hebben hun tol geëist. Omdat er generatie na generatie erfelijk verval opgetreden is en mutaties het dna op veel punten ontregeld hebben,
zijn er talloze recessieve ziekten onder de mensheid gekomen. Die komen aan de oppervlakte als twee
mensen die het gen ervoor dragen met elkaar nageslacht krijgen. De belangrijkste erfelijke kwalen die
mensen tegenwoordig meekregen zijn te wijten aan mutaties! Maar ook de veel voorkomende gewrichtsproblemen en zwakte van de heupen en wervels zijn te danken aan degeneratie. Van evolutie is
dus in praktijk geen sprake, maar juist van het tegenovergestelde. Hoe kan het dan dat Nederlanders
volgens sommigen steeds groter worden?
De indruk wordt vaak gewekt alsof Nederlanders (en andere West-Europeanen) door mutaties en aanpassingen in hun DNA steeds beter zijn geworden in vergelijking met de rest van de wereldbevolking.
Echter, dat is zéker niet het geval. Het gaat hier om recombinatie van bestaand genetisch materiaal. Eigenlijk een soort stamvader-effect. Het tegenovergestelde hiervan zien we bij bepaalde volken zoals de
Pygmeeën. Dit volk is ontstaan doordat kleine mensen (die de genen droegen voor een kleinere lengte)
met elkaar geïsoleerd zijn geraakt van de rest. Sommige geleerden denken dat de Pygmeeën zijn ‘ontstaan' doordat kleinere mensen vroeger uit hun stam verstoten werden en in het donkere woud moesten leven, waar ze elkaar troffen en samen verder leefden. Wat er dan gebeurt is simpel: de groep
heeft enkel de genetische informatie aan boord voor een kleine lengte en andere genen worden niet
toegevoegd. Door deze acute isolatie treedt stamvadereffect op waardoor alle nakomelingen ook klein
zullen zijn. Het is duidelijk dat de populatie voortleeft met een selectie uit bestaande genen. Met ons
Nederlanders is precies hetzelfde aan de hand. In vergelijking met veel volken zijn wij genetisch al wat
groter, door recombinatie die eeuwen geleden al gebeurd is. Wanneer de populatie met elkaar blijft
mengen, zullen de kenmerken voor de lengte alleen maar sterker zichtbaar worden.
Echter, wat vaak onderschat of genegeerd wordt is het feit dat voeding, hygiëne en onze uitstekende
medische zorg een veel grotere invloed hebben. In West-Europa eten we gevarieerd, lopen we minder
ziekten op in onze kindertijd door alle inentingen en staan er doctoren klaar als er wel iets aan de hand
is. Logischerwijs groeien mensen in zulke omstandigheden uit tot veel sterkere en gezondere mensen.
Dat heeft echter niets met ons DNA te maken. Dat de mens in de Middeleeuwen vaak niet ouder werd
dan 30 of 40 had ook niets met evolutie te maken. Dat hield onmiddellijk verband met voedsel, hygiëne
en medische zorg.
Dit soort zaken worden vaak verteld door ambassadeurs van evolutie, zonder dat zij het hele verhaal
vertellen. Zo wordt de indruk gewekt dat we het over evolutie hebben. Precies hetzelfde gebeurt met
betrekking tot insecten en bacteriën die 'resistent worden' voor pesticiden en antibiotica, terwijl in werkelijkheid ook dit niets met darwinistische evolutie te maken heeft (zie hiervoor paragraaf 1.5).
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Rudimentaire organen laten toch zien dat er evolutie heeft plaatsgevonden?
Deze vraag is in feite al beantwoord in paragraaf 1.5, onder het kopje E – Rudimentaire organen. We
zullen in het kort nog even naar deze vraag kijken.
Rudimentaire organen zijn altijd aangehaald als bewijs voor evolutie (de geleidelijke ontwikkeling van
simpel tot complex), maar zijn het bewijs van het tegenovergestelde (geleidelijke verarming van het
DNA). Mutaties, met hun vernietigende effect, hebben bepaalde organismen in zoverre aangetast dat
bepaalde lichaamsdelen zijn uitgevallen of nagenoeg verdwenen.
De lynx, een katachtige, heeft geen staart meer, terwijl zijn verre voorouders die wel hadden. Hazelwormen hebben geen poten meer, maar slechts nog onderhuidse ‘resten' van poten. Slangen hebben
ook onderhuidse resten van poten. Bepaalde kevers hebben nog wel vleugels, maar kunnen niet meer
vliegen. Ook bepaalde aalscholversoorten zijn de mogelijkheid te vliegen verloren. Dit zijn allemaal
voorbeelden van organismen waarbij de bestaande genetische informatie is aangetast. In plaats van
evolutie (waarbij nuttige nieuwe informatie aan de genen wordt toegevoegd of waarbij nieuwe functies
ontstaan) is er sprake van degeneratie (waarbij bestaande goed werkende systemen door mutaties en
stamvadereffect aangetast worden). De grondsoort (of oersoort) was genetisch veel rijker; de dochtergroepen zijn verarmd. Al deze voorbeelden laten zien dat de oorspronkelijke soort ooit genetisch perfect
was.
De eendagsvlieg is een van de meest gedegenereerde soorten op aarde. Ze zijn op het randje van de
dood nog nét in staat zich voort te planten. Vrouwtjes leggen de eitjes en sterven vervolgens. Eendagsvliegen hebben door aantasting van het DNA zelfs hun mond verloren en eten tijdens hun dag niet. Het
is bekend dat de lengte van het leven van organismen door het dna wordt beperkt (dit proces vindt
plaats in de uiteinden van onze chromosomen, de telomeren ). Wanneer mutaties de boel ontregelen in
dit deel van het DNA kan het ervoor zorgen dat de levensduur van het organisme ernstig verkort wordt.
Erfelijk verval, dus!
Maar nu terug naar de rudimentaire organen. Praktisch alle voorbeelden die in de schoolboeken getoond
worden zijn voorbeelden van erfelijk verval, óf het zijn reeds achterhaalde voorbeelden. Van het zogenaamde staartbeen van de mens (volgens evolutionisten was dat een overblijfsel van de apenstaart) is
aangetoond dat het een belangrijke functie heeft in de bescherming van de endeldarm. Zonder het
staartbeen zou de mens het in z'n broek doen. Ook zou de mens een soort ‘embryonale staart' hebben
– voor een uitgebreid onderzoek hiernaar verwijs ik naar Heeft de mens een gedegenereerde staart?
Door P.M. Scheele).
De blindedarm van de mens is eveneens altijd aangehaald als evolutionair overblijfsel. Echter, tegenwoordig geeft men schoorvoetend toe dat de blindedarm wél functie heeft, namelijk in het immuunsysteem. De mucosa en submucosa van de blindedarm bestaan uit vele lymfachtige knoestjes, en de blindedarm kent een functie als een orgaan van het lymfatische systeem. De reden dat de mens zonder een
blindedarm kan leven legt ook geen gewicht in de schaal. De mens kan ook zonder een nier, ook zonder
de milt, en eveneens zonder de galblaas, die toch echt belangrijke functies hebben. Ons lichaam is namelijk zo ontworpen dat organen functies kunnen overnemen. Zelfs wanneer er hersenen verwijderd
worden herstelt het lichaam zich nog grotendeels! (Voor meer informatie hierover verwijs ik naar Your
appendix... it's there for a reason door Ken Ham en Carl Wieland).
In 1925 stelde een evolutionist nog (in 1925 Tennessee Scopes Trial ) dat er 180 functieloze structuren
in ons lichaam aanwezig zijn. Vandaag de dag is die lijst gereduceerd tot 0 – dat men die structuren
destijds functieloos noemde is omdat de kennis van het lichaam nog niet zo ver was.
De ‘pootjes' van walvissen zijn eveneens achterhaald, want die bleken een belangrijke functie te hebben
in de bescherming van voortplantingsorganen. Dat deze lichaamsdelen die door evolutionisten werden
aangezien voor rudimentaire poten dat helemaal niet zijn, blijkt uit het feit dat ze voor mannetjes en
vrouwtjes zelfs verschillend zijn. Ze behoren tot het lichaam en hebben een functie, en het zijn geen
functieloze overblijfselen !
Dat er verschillende mensenrassen zijn is toch evolutie?
De generaties na Darwin dachten dat de mens zich, vanuit de aap, langzaam ontwikkeld had. Het politiek incorrecte 19 e eeuwse verleden van het evolutionisme (wat wijselijk niet meer wordt aangehaald
tegenwoordig) kende zelfs prominente evolutionisten die ervan overtuigd waren dat de donkere Afrikanen evolutionair ‘lager' waren dan de blanken en nog een soort primitieve half-apen waren! De evolutionist Henry Fairfield Osborn beweerde in het begin van de 20 e eeuw dat de mensheid ingedeeld moest
worden in gescheiden soorten. Hij schreef; “De standaard intelligentie van de gemiddelde volwassen
neger is gelijk aan dat van een elfjarig kind van de Homo Sapiens soort.” (Osborn, Henry, "The Evolution of Human Races," Natural History, Jan./Feb. 1926; rpt. Apr. 1980, p. 129.)
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En slechts weinigen weten dat dr. Downs (waarnaar het syndroom van Down vernoemd is) het syndroom zelf “Mongolide gekheid” noemde, omdat hij dacht dat kinderen die in deze toestand geboren
werden, teruggeslagen waren naar het ‘Mongoolse stadium” in de menselijke evolutie. Dit soort denkwijzen, die gelukkig niet meer worden onderschreven door moderne evolutionisten, waren in de jaren
'30 en '40 nog zeer algemeen. Het wordt tegenwoordig zeer onderschat hoe groot de invloed hiervan
was op de apartheid en rassendiscriminatie.
De rassen toonden volgens eerste darwinisten aan dat de volken al honderdduizenden jaren aparte evolutie hadden doorstaan. Tegenwoordig weten we beter. Alle mensen wereldwijd kunnen vruchtbaar nageslacht voortbrengen, wat al laat zien dat de mens minimaal van elkaar verschilt. Het is aangetoond
dat het DNA van twee willekeurige mensen op aarde ‘typisch' verschilt met 0,2%. Die verschillen zijn
voor het grootste deel niet ras-gerelateerd. Van deze 0,2%, kan maar 6%, in totaal dus 0,012% van
het DNA, gekoppeld worden aan verschillen tussen zogenoemde rassen, zoals huidskleur. Het verschil
tussen een Aziaat en een Europeaan is dus even groot als het verschil tussen iemand met een grote
neus en iemand met een kleine neus - bijna verwaarloosbaar dus. Het verschil is alleen dat in het geval
van een ras, bepaalde kenmerken zich hebben verankerd.
Voor de verankering van kenmerken in het DNA zijn geen duizenden jaren nodig. Het kan zelfs binnen
enkele generaties, door stamvadereffect. Als twee mensen met een bepaald kenmerk (zoals bijvoorbeeld een wipneus) samen op een eiland worden gezet (isolatie) en samen nageslacht voortbrengen
waar ook nog eens inteelt bij voortkomt, dan zorgt dit voor een zeer sterk stamvadereffect – de kenmerken van de stamvader zijn dan verankerd in het nageslacht en kunnen niet meer aanpassen omdat
er geen genetische informatie van buitenaf meer bijkomt. De negroïde volken allemaal een bepaalde
soort neus hebben, is omdat de oorspronkelijke stamvader die kenmerken had. Hoe sterker de isolatie,
hoe sterker de recombinatie. Denk maar terug aan de Pygmeeën (twee vragen terug)!
Wat betreft huidskleur zijn er ook veel misverstanden. Alle mensen op aarde hebben hetzelfde pigment,
melanine. Melanine is een donkerbruin pigment dat in verschillende hoeveelheden in speciale cellen in
ons huid aangemaakt wordt. Als je geen melanine hebt door een genetische afwijking (zoals mensen die
albino genoemd worden) dan heb je een roze of zeer witte huid. Als je in kleine hoeveelheid melanine
aanmaakt, ben je blank. Als je véél melanine aanmaakt, dan ben je donkerzwart. En daartussen zitten
nog allerlei variaties, die allemaal te maken hebben met de hoeveelheid melanine die aangemaakt
wordt. Mensen hebben dus allemaal een andere geprogrammeerde hoeveelheid in hun DNA vastgelegd.
Dat verschil is genetisch gezien net zo klein als een willekeurig ander kenmerk van het lichaam dat kan
verschillen. We weten tegenwoordig dat wanneer twee ‘halfbloed' mensen nageslacht voortbrengen, dat
hun kroost alle soorten pigmentgradaties kan hebben, van zeer donker tot volkomen blank. Als dan
echter de donkere kinderen zich isoleren en weer samen verder vermenigvuldigen, en evenzo de blanken, dan wordt die huidskleur verankerd. De oorspronkelijke mens had waarschijnlijk een grote genetische rijkdom in de genenpoel, die is ‘opgedeeld' (gerecombineerd) door de isolatie van mensen. Mogelijkerwijs was de mens oorspronkelijk donkergekleurd, en hebben bepaalde mensen de pigmentbescherming van het lichaam verloren.
Het ontstaan van rassen heeft absoluut geen duizenden jaren nodig – het kan zéér snel gaan. De reden
dat wij het tegenwoordig niet meer meemaken komt puur omdat wij tegenwoordig geen echte isolatie
met inteelt meer kennen. Toch is het zo dat als er inteelt en isolatie plaatsvind, al het nageslacht de
kenmerken van de ouders krijgt. Dan is een ‘ras' ontstaan!
Dit mechanisme is in feite een verarming van het DNA. Uit de oorspronkelijk genenpoel, die zeer gevarieerd was, zijn kleine populaties zich gaan isoleren, waardoor de genenpoel veel kleiner werd. Hun nageslacht krijgt geen ‘input' meer vanuit de oorspronkelijke populatie. Dat Afrikaanse mensen zo donker
zijn en die vorm neus hebben, is omdat zij de genen voor andere kenmerken niet meer hebben, terwijl
de oorspronkelijke populatie die wel had. Dat Aziaten een amandelvormig oog hebben, komt omdat zij
iets meer vet onder de oogleden hebben – hun voorouders hadden dat kenmerk en door isolatie van de
rest is het verankerd in het nageslacht.
Je kunt het vergelijken met twee emmers verf. Gieten we één blauwe en één rode samen, dan wordt de
nieuwe emmer paars . Gieten we nu de helft hiervan samen met een halve emmer groen , krijgen we
een weer andere kleur. En hoelang we ook doorgaan met de verf met andere kleuren of dezelfde kleuren te mengen, zolang er geen isolatie plaatsvindt zal de kleur blijven veranderen (de ‘genenpoel' is nog
hele gevarieerd). Als we echter twee emmers met dezelfde kleur , bijvoorbeeld rood , isoleren, kunnen
we enkel mengen met rood en zullen de volgende emmers ook rood worden (de genenpoel is verarmd,
er zit geen andere kleurinformatie meer in).
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Het grote probleem voor veel mensen is daarom ook niet dat rassen zijn ontstaan, maar meer dat de
rassen ‘zich zo perfect hebben aangepast aan het klimaat'. Het wordt vaak zo gebracht alsof de mens
zich langzaamaan aan het klimaat heeft aangepast. Echter, het proces werkt andersom. Mensen die
zeer weinig pigment hebben, hebben namelijk als zij blootgesteld worden aan langdurig heftig zonlicht
onvoldoende bescherming tegen huidaandoeningen. Zeer donkere mensen daarentegen hebben veel
zonlicht nodig omdat zij anders te weinig vitamine D binnenkrijgen. Dit zorgt er logischerwijs voor dat
over een lange tijdsperiode de blanke mensen uitstierven in de zonnige gebieden aan huidaandoeningen, en dat de donkere mensen in niet-zonnige gebieden uitstierven. Natuurlijke selectie zorgt voor de
balans in de karakteristieken die al aanwezig waren, en creëert geen nieuwe kenmerken, zoals in veel
schoolboeken veronderstelt wordt!
Sommige geleerden denken dat de skeletten die gevonden werden en gedoopt werden tot ‘Neanderthalers' (waarvan aangetoond is dat het geen aapmensen waren) simpelweg donkere mensen waren die in
het Europese klimaat stierven aan rachitis (Engelse ziekte) door vitamine-d gebrek. Dat zorgt namelijk
voor zulke vervorming van het skelet.
Dat de mens zich niet heeft aangepast aan het klimaat, maar dat enkel de mensen die in bepaalde klimaten niet konden leven uitstierven, is te zien aan de vele uitzonderingen. De Inuit (Eskimo) volken
hebben een middelbruine huid, terwijl de plaats waar ze leven weinig zon bevat. Deze middelbruine
mensen hebben een genetische samenstelling waarin geen lichtere kleur meer mogelijk is. De genenpoel is versmald en de kenmerken zijn verankerd. Aangezien natuurlijke selectie nooit voor nieuwe informatie zorgt, maar enkel werkt met de bestaande informatie, is de Inuit zo gebleven.
Concluderend kunnen we dus vaststellen dat hetgeen wij ‘rassen' noemen in feite niet echt rassen genoemd kunnen worden. De verschillende populaties mensen verschillen miniem van elkaar en zijn ontstaan door stamvadereffect, waarin bestaande genetische informatie werd verankerd in geïsoleerde
groepen. Er is geen nieuwe informatie bijgekomen. Oorspronkelijk hebben alle soorten mensen zich
over de aarde verspreid, maar in alle gebieden zijn de mensen uitgestorven die minder goed tegen het
lokale klimaat konden. In de afgelopen duizenden jaren is er daarom een verdeling gekomen waarin in
warmere klimaten donkere mensen leven, en in koudere klimaten lichtere mensen.
In alle gevallen gaat het dus niet om nieuwe informatie die is ontstaan, maar om genetische degeneratie en recombinatie, waarbij zwakkere soorten in klimaten uitstierven.
NAWOORD: WAT NU?

Aan het eind van dit grote onderzoek kan je jezelf de vraag stellen: Is de evolutietheorie wel of niet
waar?
Mijn persoonlijke mening, en die baseer ik op de feiten en uiteenzettingen in de vorige hoofdstukken, is
dat de evolutieleer ten dele waar is. Zo'n 50% van de evolutietheorie is gebaseerd op empirisch gecontroleerde feiten. De andere 50% echter niet, en die 50% is zelfs onmogelijk. Echter, de aannames van
deze tweede 50% waren al aangenomen voordat men de wetenschappelijke onderbouwing had – en al
voordat men kon weten dat het onmogelijk was.
Darwin had volkomen gelijk in dat er zich op aarde evolutionaire processen afspelen (in ieder geval, organismen passen zich aan). Echter, omdat het Darwinisme zó populair werd voordat er überhaupt een
wetenschappelijke onderbouwing en goede onderzoeken naar gedaan waren is men de rol van die processen ernstig gaan overschatten. Het grote verschil tussen micro- en macro-evolutie is altijd wegberedeneerd. Het ontbreken van de overgangsvormen idem dito.
Er is volgens mij maar één conclusie: alle dieren op aarde zijn terug te voeren naar één oersoort. Het
nageslacht van deze oersoort is door recombinatie en genetisch verval opgedeeld in talloze ondersoorten die bestaan uit (delen) van het DNA van de oersoort. De evolutionaire lijn is daarom ook niet opwaarts, maar enkel en alleen neerwaarts (van de genetisch sterke hond naar de genetisch arme poedel;
van het genetisch rijke paard tot het gedegenereerde ezeltje). Er is dus evolutie binnen de soort maar
niet tussen soorten.
Dit leidt tot de conclusie dat er ooit van iedere diersoort (dus: grondsoort, genus) één paar geschapen
moet zijn. Dit is in lijn met álles wat we vinden in de aardlagen en álles wat signaleren op aarde. Dit is
in lijn met de hoofdwetten van de thermodynamica, met de informatiewetten en intelligentiebeginselen,
met de aard van onze planeet en de afstelling van ons universum. Geloven in een vorm van creatie is
niet onwetenschappelijk. Aangezien alles op aarde waar een ontwerp in zit óók is ontstaan via een creatie en de mens zélf ook creativiteit heeft is het geloof dat de intelligentie op aarde ook een oorsprong in
creatie/creativiteit juist logischer. Het zijn de verstokte evolutionisten die subjectief zijn, omdat zij creatie en een scheppende intelligentie bij voorbaat uitsluiten!
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Creatie is een wetenschappelijke vaststelling en theorie die niet gerelateerd is aan een geloof of religie.
Ze is niet meer aan een levensfilosofie onderhevig dan het atheïstische evolutionisme. Zelf geloof ik in
creatie, en ik ben ervan overtuigd dat wetenschap gebaseerd moet zijn op empirische feiten en niet op
een levensbeschouwing. Ik beroep mij daarom niet op een geloof, maar op de wetenschappelijke feiten
die ik uiteen heb gezet in de vorige hoofdstukken. Als ik mij op net zo weinig wetenschappelijke feiten
zou beroepen als evolutionisten, dan zou ik geen wetenschap propaganderen, maar geloof.
Er is simpelweg géén bewijsgrond om te geloven in evolutie tussen soorten vanuit een eencellige, zelfs
niet van het ontstaan van die eencellige – dus de bewijslast ligt daarom bij de evolutionisten. Een wetenschappelijk correcte en niet door tautologie doordrongen argumentatie heb ik nog nooit gehoord.
Een van de ernstigste fouten die de wetenschap heeft gemaakt, is het massaal propageren van één
theorie die onbewezen is. Dr. Collin Patterson (hoofdpaleontoloog, Brits Museum voor Natuurgeschiedkunde te Londen) bracht dit ook ter sprake: "Vraag is: kun je me één ding vertellen over evolutie,
iets wat wáár is? Om het even wat? Ik probeerde deze vraag op de geologische staf van het
Veldmuseum van Natuurgeschiedkunde en het enige antwoord dat ik kreeg was stilte. Ik
probeerde het op de leden van het Evolutionair Morfologisch Seminarie in de Universiteit van
Chicago, en al wat ik daar kreeg was een lange stilte, tot een persoon eindelijk zei: Ik weet
één ding - het hoort niet onderwezen te worden op de middelbare scholen."
Een andere grote fout die de darwinistische geleerden gemaakt hebben, is de inconsistenties en tegenbewijzen te negeren en weg te laten in alle publicaties, waardoor latere geleerden niet beter wisten dan
dat de theorie sluitend was. Zelfs in 1871 was er al twijfel over de fundamenten van de evolutietheorie.
St. George Mivart bracht toen zijn kritieken samen, op de volgende wijze: “Wat naar voren gebracht
moet worden (tegen Darwinisme) kan als volgt worden opgesomd: Dat natuurlijke selectie
niet in staat is om verantwoordelijk te zijn voor de afzonderlijke evolutionaire stadia van
bruikbare structuren. (…) Dat de opinie dat soorten zeer harde grenzen hebben aan hun variabiliteit nog steeds houdbaar is. Dat vele overgangsfossielen afwezig zijn, die volgens verwachting aanwezig moeten zijn. (…) Dat er vele opmerkelijke fenomenen in organische
structuren zijn waarover natuurlijke selectie geen licht werpt.”
De oplettende lezer zal opvallen dat er eigenlijk niets is veranderd in 130 jaar. Evolutionisme heeft nog
steeds geen antwoord op het feit dat de verschillende stadia onmogelijk door natuurlijke selectie gevormd kunnen zijn omdat ze niet werken als ze niet af zijn. Er is nog steeds eerlijkheid van evolutionistische zijde omtrent de grenzen aan de variabiliteit (namelijk de grenzen van de genus of grondsoort).
Er zijn nog steeds geen overgangsmodellen gevonden, terwijl een enorm deel van de aardlagen op aarde is uitgekamd. Er zijn nog steeds talloze processen in organismen die niet verklaard kunnen worden
door natuurlijke selectie.
De hele aard van de biologie en het leven, waarin de grondsoorten nergens in elkaar overlopen maar
zijn gescheiden door enorme genetische kloven, en waarin alle dieren terug te voeren zijn naar grondsoorten met daartussen enorme hiaten, pleit voor creatie . Ze zijn niet in lijn te brengen met evolutie.
Dit wordt nog eens onderstreept met de feiten dat mutaties niet in staat zijn een genetisch evolutiemechanisme te vormen en dat 67% van de genen van een zoogdier überhaupt niet kan variëren of veranderen.

En nog steeds hoor je hier niets over in de media en in wetenschappelijke uitgaves.
Die spelen mooi weer en doen alsof het darwinisme bewijs op bewijs aan zijn zijde ontvangt! De vraag
is: Wat nu?
Ik laat jou de keus. Ik hoop alleen dat je eerlijk naar feiten kijkt. Weet alleen wel, dat als evolutie werkelijk zou bestaan, er geen twijfel over zou kunnen zijn. De bewijzen zouden voor zich spreken. Mensen
als Behe en Denton zouden geen boeken vol kunnen schrijven over alle hiaten en onmogelijkheden. Er
zou geen debat hoeven te zijn. We debatteren tenslotte ook niet over de wetten van thermodynamica,
ook niet over de zwaartekracht, ook niet over natuurkundige zaken. En er zou al helemáál geen censuur
hoeven te zijn zoals we in hoofdstuk 6 zagen. Integendeel.
Gelukkig zijn er steeds meer wetenschappers die het evolutionisme gedag zeggen en andere theorieën
hebben ontwikkeld of op zijn minst het darwinistische idee van simpel-tot-complex-evolutie verwerpen.
Echter, zij die de evolutiegedachte verwerpen worden doorgaans plotseling als pseudowetenschapper
bestempeld en niet meer serieus genomen, en dús ook hun theorieën niet. Dat is de enige reden dat de
andere wetenschappelijke stromingen weinig media-aandacht en toegang tot de educatie krijgen. Evolutiewetenschappers zijn goed in zichzelf als enige autoriteit te bestempelen, echter de reden dat zij dit
zo krampachtig doen is enkel dat zij inhoudelijk het debat niet kunnen winnen.
Maar er is hoop aan de horizon. Ik zal in het kort boeiende ontwikkelingen tonen in de drie zuilen van
de oorsprongstheorieën. Want, zoals gezegd zijn er meer en meer wetenschappers die de problemen
rondom het darwinisme erkennen.
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EVOLUTIONISTEN
Zoals we in paragraaf 2.8 gezien hebben komen steeds meer evolutionisten tot de erkenning dat er
geen overgangsvormen te vinden zijn in de aardlagen. Traditionele evolutionisten blijven volhouden dat
de missing links nog wel gevonden zullen worden, echter de meer realistische paleontologen erkennen
het dilemma. Belangrijke evolutionisten als Gould en Eldredge hebben de theorie van sprongsgewijze
evolutie ontwikkeld, die er vanuit gaat dat de evolutie niet geleidelijk, maar in sprongen is gegaan. Dit
vanwege het feit dat we enkel grondsoorten tegenkomen op aarde. De sprongsgewijze gedachte is op
zichzelf een concessie, maar het blijft een methode om de feiten te omzeilen en in simpel-tot-complex
evolutie te kunnen blijven geloven.
Dit zelfde wegredeneren van problemen zien we in het kometendilemma, het winding-up dilemma, het
faint youn sun paradox, de magnetische velden van planeten, etc. (hoofdstuk 5), waarbij onlogische
hypotheses worden ontwikkeld om ondanks de tegenbewijzen te kunnen blijven geloven. Niet voor niets
stappen wetenschappers die de feiten onder ogen zien vaak ‘uit' het evolutiekamp in het ‘kamp' van de
Intelligent Design.
INTELLIGENT DESIGN
Deze stroming erkent dat het mechanisme van natuurlijke selectie (en mutatie) onmogelijk in staat is
geweest de huidige biodiversiteit te ontwikkelen. Ook erkennen zij hoe de complexiteit van alleen al de
allersimpelste levensvorm zó enorm en onbegrijpelijk is, dat dit niet door toevalsprocessen kan zijn ontstaan. Volgens de Intelligent Design stroming is geleidelijke evolutie geen verklaring voor de talloze
'onherleidbaar complexe structuren' die het leven rijk is. Daarom komen zij tot de conclusie dat er een
ontwerp moet zijn geweest. Dit uit zich in verschillende theorieën – Michael Behe bijvoorbeeld gelooft
dat de vroege levensvorm gecreëerd moet zijn en daarna geëvolueerd is. Andere geleerden in deze
stroming geloven in een (hogere) intelligentie die grondsoorten gecreëerd heeft met de mogelijkheid tot
variatie, omdat dat de enige verklaring is op basis van de huidige natuur en de aardlagen waarvoor
geen fantasierijke en onwetenschappelijke aannames voor gedaan moeten worden (zoals binnen evolutionisme wel het geval is).
Persoonlijk geloof ik dat de Intelligent Design de meest objectieve stroming is, omdat ze niet bij voorbaat werkt vanuit het concept van materialistisch atheïsme (zoals evolutionisme) of theïstische directe
creatie (zoals creationisme) – de stroming legt beide mogelijkheden open, maar erkent dat toevalsprocessen niet voor de intelligentie op aarde hebben kunnen zorgen.
CREATIONISME
Het creationisme benadert de geologie, biologie en andere wetenschappen vanuit een theïstisch denkkader, waar de evolutionist het benadert vanuit een atheïstisch en materialistisch denkkader. In tegenstelling tot het evolutionisme gaat zij uit van (speciale) creatie van de grondtypen en de mogelijkheid
tot variatie daarbinnen. Het grote verschil tussen Intelligent Design en creationisme is dat de eerste
stroming zich volledig op empirische wetenschap beroept, terwijl het creationisme de bijbel bij haar uitleg betrekt. Persoonlijk bestrijd ik de door evolutionisten gepropagandeerde gedachte dat het creationisme subjectief en onwetenschappelijk is, en wel vanwege de volgende redenen:
a) het creationisme is niet subjectiever dan evolutionisme; waar de creationist bij voorbaat in een
schepper gelooft verwerpt de evolutionist een schepper bij voorbaat. In het evolutionisme worden meer
wetenschappelijke feiten omzeild en verzwegen dan binnen het creationisme.
b) uiteindelijk gaat het niet om de gedachte waarmee wetenschap bedreven wordt, maar om de empirische feiten. Dat een wetenschap vanuit een vooronderstelling werkt betekent niet dat ze niet gelijk
kan hebben! De stroming moet uiteindelijk niet beoordeeld worden op haar motief of haar filosofie (ook
evolutionisme niet), maar op de feiten en bewijzen. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd, en dat heb ik in
alle voorgaande hoofdstukken uitgebreid onderbouwd, dat aan evolutionisme alle bewijzen ontbreken.
De evolutiewetenschap staat enkel nog overeind vanwege de filosofie erachter. En of de filosofie achter
creationisme mensen nou wél of niet aanstaat, de bewijzen zijn nadrukkelijk méér in lijn met creatie.
Want als er evolutie is geweest, dan zouden we letterlijk miljoenen tussenstadia moeten vinden in de
aardlagen, en letterlijk miljoenen skeletten van aapmensen in de grond. Volgens creationisme zouden
we in de aardlagen en in de natuur enkel volkomen ontwikkelde soorten moeten tegenkomen die nauwelijks veranderen. Ook de onmogelijkheid van macro-evolutie ontkracht evolutie, en spreekt vóór creatie. Zelfs prominente evolutionisten hebben toegegeven dat de meeste zaken creatie ondersteunen, en
geen evolutie, echter zij blijven bij hun standpunt ‘omdat de bewijzen nog wel zullen komen'. Jammer
genoeg zegt men dat al 150 jaar, en de bewijzen tegen evolutie nemen met onze kennis enkel toe. Hoe
dan ook, uiteindelijk werkt iedere wetenschap wel vanuit een bepaalde gedachte; we moeten de wetenschapsstroming echter controleren op basis van de FEITEN.
c) de gedachte dat de aardse geologie voor een groot deel gevormd is door een wereldwijde overstroming is niet enkel gebaseerd op de bijbel, maar op zo'n 300 andere (eeuwenoude) historische bronnen van overal op aarde, onder alle volken. De evolutionistische gedachte dat de aardse geologie is
ontstaan door alles-behalve-een-vloed in miljoenen jaren, is niet in lijn met observaties van de gevolgen van overstromingen op het landschap, noch met de aard van fossilisatie, noch met het uiterlijk van
de gevouwen aardlagen, noch met het gegeven dat 75% van de lagen op aarde is gevormd door water,
noch met de historie, etc. Ze is gebaseerd op het gedachtegoed van één man: Darwin. Ze is ontstaan
vanwege een krampachtige behoefte de evolutiegedachte te bevestigen.
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Concluderend wil ik zeggen: neodarwinistische evolutie faalt. Je kan doen met deze informatie wat jezelf wil. Baseer je mening echter niet op wat je verteld wordt (ook niet wat ik je vertel), maar op feiten
en bewijzen. Zoek naar de bewijzen achter theorieën in plaats van ze zomaar te accepteren.
Om je te helpen in de zoektocht zijn er een aantal bronnen die ik van harte bij je aanbeveel:
Boeken:
Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp; C. Dekker, R. van Woudenberg en R. Meester
(red.) 2005, uitgeverij Ten Have, Kampen, ISBN 90 259 5483 9,
Dit boek is een uitgave waaraan meerdere wetenschappers hebben meegewerkt. Ze legt in het kort de
problemen rondom darwinisme bloot en legt de wetenschappelijke bewijzen voor Intelligent Design uit
in begrijpelijke taal. De kenners belichten allemaal hun eigen wetenschappelijke terrein.
Moderne wetenschap in de Bijbel; drs. Ben Hobrink.
Dit boek van de bioloog Ben Hobrink legt in een notendop uit waarom de evolutiegedachte onhoudbaar
is in het licht van talloze wetenschappelijk feiten. Hobrink, die ooit zelf in evolutie geloofde, legt de talloze tegenbewijzen helder uit en baseert zich op de onderzoeken en uiteenzettingen van vele wetenschappers. Daarnaast richt Hobrink zich op de bijbel en de vele wetenschappelijke feiten die opgesloten
liggen in dit boek, en werpt hij licht op de bewijzen voor creatie.
Darwins Black Box; Michael Behe
Behe is een van de belangrijkste personen in de Amerikaanse Intelligent Design beweging. Hoewel hij
geen christen of creationist is en in die zien onmogelijk van subjectiviteit beticht kan worden, maakt hij
in zijn analyses als biochemicus tot in detail duidelijk hoe het darwinisme de variabiliteit heeft overschat
en de theorie van Darwin geen antwoord geeft op talloze processen, systemen en biologische waarheden.
Websites:
Answers In Genesis – een netwerk van Amerikaanse creationisten dat voorziet in studies over zeer uiteenlopende artikelen en studies van wetenschappers op alle gebieden.
Institute for Creation Research – een website van het institute met vele artikelen en onderzoeken.
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Voorwoord bij de Nederlandse uitgave
In het kader van het Darwin jaar is in Nederland en een gedeelte van België huis aan huis de brochure
verspreid met de titel: ‘Evolutie of Schepping - Wat geloof jij?’ Oplaag 6.6 miljoen exemplaren. In deze
folder wordt aangegeven dat het technisch niet te bewijzen is of de mens op aarde gekomen is door
evolutie of door schepping. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.creatie.info.
De tweede vervolgfolder verwijst op 3 plaatsen naar stellingen in dit boek. Stelling 4, 87 en 88.
De uitgave van dit boek in het Nederlands is een momentopname van de hedendaagse kennis van mogelijkheden en onmogelijkheden in de evolutie-scheppingsdebat.
De opzet is dan ook om dit boek regelmatig te actualiseren.
Een woord van dank gaat uit naar Henk van Twillert die de vertaling vanuit het Duits naar het Nederlands voor zijn rekening heeft genomen.
Eveneens danken wij de Nederlandse eindredactie die in handen is van Drs. J. Buker (bioloog) en Dr. W.
Hoek (Chemicus) schrijver van het basisconcept van de eerste huis aan huis brochure met de titel:
‘Evolutie of Schepping - Wat geloof jij?’.

Voorwoord door dr. Werner Gitt
(Werner Gitt was tot aan zijn pensionering in het jaar 2002 bijna 25 jaar directeur en professor bij de
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig)
Vlak voor het begin van het Darwinjaar 2009 verscheen op 31 december 2008 in het blad „Die Zeit“ een
twee pagina’s groot artikel met de titel „Danke, Darwin!” (Bedankt, Darwin!). Verder waren daarin nog
vier hele pagina’s aan het onderwerp evolutie gewijd. De dank gold een man, die 200 jaar geleden geboren werd en van wie het revolutionaire boek „On the Origins of Species“ (Over het ontstaan van soorten) 150 jaar geleden verscheen. De filosoof Immanuel Kant (1724 – 1804) beweerde al vol trots:
„Geef me materie, ik bouw er een wereld van.“ Ook de Franse wiskundige en astronoom Laplace (1749
– 1827) pochte 50 jaar later tegenover Napoleon: „Mijn theorieën hebben de hypothese „God” niet nodig.”
Deze en andere vaders van het wetenschappelijk atheïsme zochten naar een verklaring voor ontstaan
van het leven waarin God niet meer voor komt. Darwin gaf daarvoor het schijnbaar verlossende antwoord. Hij meende dat hij het ontstaan van het leven op een „natuurlijke wijze” kon verklaren.
Is „evolutie“ een bruikbaar denkmodel?
Een vluchtige blik in het rijk van de organismen toont ons overal onmiskenbaar doelgerichte bouwplannen. De potvis, een zoogdier, is zo uitgerust, dat hij vanuit 3000 meter diepte op kan duiken, zonder
aan de gevreesde caissonziekte te sterven. De enorme hoeveelheid microscopisch kleine bacteriën in
ons darmkanaal hebben ingebouwde „motoren“, die voor- en achteruit kunnen draaien. Het leven hangt
in de meeste gevallen af van de compleet functionerende organen (bv hart, lever, nieren). Onvolledige,
zich pas ontwikkelende organen zijn waardeloos. Wie hier in de lijn van het Darwinisme denkt, moet
beseffen, dat de evolutie niet het doel van een later functionerend orgaan kent. De evolutiebioloog G.
Osche merkte heel juist op: „Organismen kunnen gedurende bepaalde evolutiefasen niet als een ondernemer het bedrijf wegens verbouwing tijdelijk sluiten.”
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Waar komt het leven vandaan?
Bij alle ophef over de evolutie in onze tijd gaat het om de vraag: Waar komt het leven nu eigenlijk vandaan? De evolutietheorie heeft er niet de geringste verklaring voor, hoe leven uit levenloze materie kan
ontstaan. Stanley Miller (1930 – 2007), wiens „oersoepexperiment” sinds de 60er jaren in elk biologieboek wordt vermeld, gaf 40 jaar na dato toe, dat geen van de huidige hypothesen over de oorsprong
van het leven kan overtuigen. Hij noemde ze allen „onzin” of „chemische hersenspindels”. De microbioloog Louis Pasteur (1822 – 1895) onderkende iets heel fundamenteels: „Leven kan uitsluitend van leven
komen.“
Waarom werden de 95 stellingen van dit boek geschreven?
Aanhangers van de evolutiemodellen houden hun leer over de oorsprong van het leven en deze wereld
voor een wetenschappelijke theorie. Volgens Karl Popper moet een empirische theorie weerlegd kunnen
worden. Dat betekent: Ook de evolutietheorie moet in principe weerlegbaar zijn. Daarom werden de
stellingen van dit boek geschreven.
De krachtigste bewijsvoering in de wetenschap is, wanneer men natuurwetten zodanig kan toepassen,
dat zij een proces of gebeurtenis uitsluiten. Natuurwetten kennen geen uitzondering. Om die reden is
bijvoorbeeld een „Perpetuum mobile”, een machine, die zonder toevoer van energie voortdurend door
blijft lopen, een onmogelijkheid. Tegenwoordig weten we, wat Darwin niet weten kon, dat in de cellen
van alle organismen een werkelijk onvoorstelbare hoeveelheid aan informatie aanwezig is en dat in de
hoogste ons bekende opslagdichtheid. De vorming van organen vindt informatie-gestuurd plaats, alle
processen in organismen functioneren informatie-gestuurd en de fabricage van alle lichaamseigen stoffen (bijvoorbeeld 50.000 eiwitten in het menselijk lichaam) verloopt informatie-gestuurd. Het gedachtensysteem evolutie zou alleen dan kunnen functioneren, als er in de materie al een mogelijkheid aanwezig was, dat door toevalsprocessen informatie zou ontstaan.
Informatie is geen eigenschap van materie
Informatie is een niet-materiële grootheid; zij is daarom geen eigenschap van de materie. De natuurwetten voor niet-materiële grootheden, in het bijzonder die van de informatie, bewijzen, dat materie
nooit een niet-materiële grootheid kan verwekken. Verder geldt: Informatie kan alleen ontstaan door
een, van intelligentie en wil voorziene, auteur. Daarmee is duidelijk: Wie evolutie voor mogelijk houdt,
gelooft in een „Perpetuum mobile van informatie”, dus in iets, wat de algemeen geldende natuurwetten
verbieden. Hierop zal in het hoofdstuk informatietheorie (Stellingen 76 - 83), dat ikzelf aan dit boek heb
bijgedragen, ingaan.
Conclusie
De auteurs van de „95 stellingen tegen de evolutie-, oersoep- en oerknaltheorie“ zijn tot het inzicht gekomen dat de evolutieleer tot de grootste dwalingen in de wereldgeschiedenis behoort. Zou het slechts
om een zuiver wetenschappelijke vraag in één of andere discipline gaan, dan zouden zij zich niet zo
enorm hebben ingespannen om dit te weerleggen. De reden is anders: De vraag naar onze oorsprong
kan ons niet onverschillig zijn, want zij is ten nauwste verbonden met de Godsvraag. Met betrekking tot
de geloofwaardigheid van de Bijbel komen slechts de twee alternatieven A en B in aanmerking:
A: Het klopt, dat de oorsprong en onmetelijke veelvuldigheid van het leven zich uitsluitend laat verklaren door chemische en natuurkundige wetmatigheden en de veel geciteerde evolutiefactoren mutatie,
recombinatie, selectie, isolatie, lange tijdsperioden, toeval en noodzakelijkheid en dood. Consequent
hiermee heeft men dan geen God nodig en ook de Bijbel berust op generlei Goddelijke bron. Zij is een
door mensen bedacht boek en begrippen zoals hemel en hel of opstanding en een eeuwig oordeel zijn
ontsproten aan de menselijke fantasie en hebben voor ons mensen geen enkele relevantie.
of B: Het klopt wat God ons in de Bijbel gezegd heeft. Dan is de God van de Bijbel de enige levende
God en de evolutie een ernstige wetenschappelijke dwaling. De dood is geen leven-scheppende „evolutiefactor”, maar het gevolg van de scheiding van God (De Bijbel, Jesaja 59:2). Wij mogen de gehele
Bijbel geloven - zoals Jezus tot God, de Vader gebeden heeft: „Uw woord is de waarheid“ (de Bijbel, Johannes 17:17), en zoals de apostel Paulus heeft beleden: „Ik geloof alles, wat geschreven staat“ (de
Bijbel, Handelingen 26:22-23). Dan zullen wij na onze lichamelijke dood opstaan en ons in het eindoordeel voor God hebben te verantwoorden en bestaat er werkelijk zowel een hemel als ook een hel.
Zin en doel van dit boek
Het concept van de hier gepresenteerde 95 stellingen is ontleend aan de 95 stellingen van Maarten Luther. Toentertijd veroorzaakte deze een revolutie, die een wereldwijd gevolg had. Luther definieerde de
Bijbel als de enige Goddelijke bron en kon met deze maatstaf talrijke wantoestanden en dwalingen van
de toenmalige Rooms-Katholieke kerk aan de kaak stellen. Ik hoop dat deze 95 stellingen een soortgelijke impact zullen bewerken.
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Inleiding
„Weliswaar zijn sinds de eerste uitgave van Charles Darwins boek „Het ontstaan van soorten“ op 24 november 1859 ontelbare feiten bekend geworden, die heel duidelijk tegen de evolutietheorie spreken,
maar het geloof in evolutie, oerknal en een vele miljoenen jaren oude aarde heeft zich diep in het bewustzijn van de moderne maatschappij ingenesteld. Hierbij heeft deze wereldbeschouwing langzamerhand een fundamentalistisch karakter aangenomen. In geen ander gebied van de wetenschap worden
kritische stemmen zo onzakelijk en heftig aangevallen als op dit gebied van onderzoek. Wie twijfelt,
wordt uit het debat over de oorsprongsvragen uitgesloten en niet zelden bestreden.
De eigenwijsheid van de leidende disciplines in wetenschap, onderwijs en media doet denken aan de
koppigheid, waarmee de Rooms Katholieke kerk in de Middeleeuwen haar toenmalige wereldbeeld verdedigd heeft. Op 31 oktober 1517 heeft de hervormer Maarten Luther 95 stellingen gepubliceerd,
waarmee hij de toenmaals wijdverbreide aflaatpraktijk ter discussie stelde. Deze bemoeienis heeft een
kettingreactie veroorzaakt, die uiteindelijk tot de Reformatie leidde. Op gelijke wijze moeten de hier
aanwezige 95 stellingen tot een verandering van denken in het oorsprongsdebat bijdragen.
Met deze publicatie willen wij ons ervoor inzetten, dat in de discussie over de oorsprong van de mensheid, het aardse leven en de kosmos een open omgang met wetenschappelijke gegevens, interpretaties
en wereldbeschouwelijke stellingnamen* mogelijk wordt.“
Vanaf de oudheid tot op heden bestaat een uitgebreide, nauwelijks nog te overziene hoeveelheid filosofische, wereldbeschouwelijke en natuurwetenschappelijke literatuur met betrekking tot vragen over de
oorsprong van het leven en de kosmos. Zouden zich daarin een terechte weerlegging bevinden van één
of meer van de hier aangevoerde punten van kritiek jegens de evolutietheorie, dan vragen wij u, ons
deze toe te zenden. Onze contactgegevens vindt u op www.0095.info

Biologie (1-16)
De evolutietheorie, zoals ze tegenwoordig op de meeste scholen onderwezen wordt, leert dat alle levende wezens op onze aarde met elkaar verwant zijn en zouden afstammen van ééncelligen en hun
voorlopers. Is dat werkelijk waar? Welke natuurwetenschappelijke bewijzen bestaan er voor deze aanname?
Ontwikkelingen en genetische veranderingen in het genoom van opeenvolgende generaties vinden
daadwerkelijk plaats bij organismen. Om misverstanden te vermijden is het echter nodig, onderscheid
te maken tussen micro- en macro-evolutie.
Micro-evolutie betekent dat zich in organismen gedurende hun biologische geschiedenis reeds aanwezige structuren en functies veranderen, zonder dat daarbij het basisbouwplan van het organisme wordt
veranderd. Zo kan zich bijvoorbeeld uit een wolf na vele generaties een hond ontwikkelen en bij de beroemde Darwinvinken kunnen vorm en grootte van hun snavels veranderen. Zulke veranderingen vinden echter steeds plaats binnen een bepaalde bandbreedte die niet overschreden wordt.
Macro-evolutie zou betekenen dat in organismen door verschillende gebeurtenissen in hun genetische
uitrusting, van te voren niet aanwezige complexe organen en functies, totaal nieuw ontstaan. Zo zou
zich in het verleden (via vele generaties en vele tussenfasen) uit eenvoudige ééncelligen een vis, daaruit een reptiel, een vogel, een zoogdier, enzovoorts ontwikkeld hebben. Dat zulke macro-evolutionaire
processen daadwerkelijk hebben plaatsgevonden*, moet na 150 jaar evolutie-onderzoek duidelijk in
twijfel worden getrokken.
* Succesvolle nieuwe constructies zouden zich moeten invoegen in het bestaande model van ruimtelijke, chronologische en hiërarchische genactiviteiten en zouden de levensnoodzakelijke fysiologische, sociale, voortplantingsbiologische en ecologische levenspatronen in geen enkele tussenfase mogen storen.
Anders zou het levende organisme uitsterven.
01 - Micro- en macro-evolutie
Er bestaat geen enkel bewezen voorbeeld voor macro-evolutie. Aaneengeschakelde micro-evolutie levert geen macro-evolutie op, omdat daarbij geen nieuwsoortige organen, structuren en functies ontstaan en geen toename van daarvoor passende informatie in het erfelijk materiaal van het levende wezen plaatsvindt. Daar komt nog bij, dat tegenwoordig waargenomen micro- evolutie 10.000 tot 10 miljoen keer sneller kan verlopen, dan dat in het algemeen uit de fossielen afgeleid wordt.
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02 - Stambomen en stamstruiken
Veel eigenschappen van organismen zijn zo onsystematisch verdeeld, dat het bij toenemend onderzoek
niet eenvoudiger, maar moeilijker wordt, om correcte stambomen te vormen en op consistente wijze afstammingsrelaties te reconstrueren. In plaats van stambomen moeten voortdurend nieuwe, op zichzelf
staande stamstruiken geschetst worden. Daarbij komt, dat moderne DNA-analysen ons dwingen, stambomen, die tot nu toe erkend waren, te herzien en opnieuw in aparte struiken weer te geven. Het opstellen van een algemeen erkende stamboom der soorten is mislukt.
03 - Niet reduceerbaar complexe systemen (7)
Een niet reduceerbaar complex systeem noemt men een samenstelling van afzonderlijke bestanddelen,
waarvan elk afzonderlijk onderdeel absoluut aanwezig moet zijn om het totale systeem te laten functioneren. Wil een auto kunnen rijden dan zijn er minimaal een motor, een koppeling, vier wielen en een
stuurinrichting nodig. Dat een „primitieve oerauto” in een aanvankelijke „ontwikkelingsfase” ook zonder
motor of zonder koppeling of zonder wielen zou kunnen rijden hebben, is even ondenkbaar als het
denkbeeld dat de biodiversiteit van het aardse leven stapsgewijs zou kunnen zijn ontstaan.
04 - Mutatie en informatie toename
Volgens de theorie zou macro-evolutie optreden door een toevallige reeks van mutaties, die in de betreffende omgeving van het levende wezen selectievoordeel geven. In 2005 heeft de bioloog Jerry
Bergman met zijn team in bijna 19 miljoen publicaties naar gunstige mutaties doorzocht. Van de
453.732 beschreven mutaties konden slechts 186 als gunstig ingedeeld worden. Echter bij geen van deze mutaties vond men een toename van genen voor nieuwe en ook functionerende proteïnen.
05 - Evolutiemechanismen
De bekende evolutie mechanismen: mutatie (sprongsgewijze verandering van het erfelijk materiaal),
selectie, genoverdracht, combinatie van gensegmenten, genduplicatie en andere factoren voldoen niet,
om het ontstaan van nieuwe bouwplannen en functies (macro-evolutie) te verklaren. Deze mechanismen zijn vrijwel zonder uitzondering onwerkzaam of schadelijk, nauwelijks nuttig en vaak dodelijk.
Daarbij komt, dat volgens grove schattingen van John Haldane zelfs een miljoenen jaren durende ontwikkelingstijd niet toereikend zou zijn, om een soorten diversiteit zoals we die tegenwoordig zien, te
doen ontstaan.
06 - Biodiversiteit
Onder Biodiversiteit verstaat men de rijkdom aan planten- en diersoorten, de verscheidenheid binnen
de soorten of de diversiteit in ecosystemen. Evenals het menselijk lichaam afhankelijk is van de werkverdeling van een veelheid aan cellen en organen, is ook een ecosysteem afhankelijk van de opdeling
van het werk door biodiversiteit. Op grond daarvan is het scenario van een geleidelijke evolutie, die met
één enkele cel zou zijn begonnen, niet in overeenstemming met de werkelijkheid. Het is denkbaar, dat
de ecosystemen, waarin we hedentendage leven, in zeer korte tijd, mogelijk zelfs binnen enkele dagen,
moeten zijn samengesteld.
07 - Symbiose en commensalisme
De bekende mechanismen van de evolutietheorie zijn niet toepasbaar wanneer het er om gaat het ontstaan van symbiose en commensalisme te verklaren. Van symbiose spreekt men, wanneer beide partijen een voordeel aan de samenwerking ontlenen. Van commensalisme spreekt men, wanneer slechts
één partij de andere dient en daardoor zelfs nadelen op de koop toe neemt.
08 - Drosophila melanogaster
Het fruitvliegje Drosophila melanogaster wordt sinds 1908 als modelorganisme voor de genetica gebruikt. Meer dan 3000 mutaties zijn tot op heden voor deze soort beschreven. Tot op heden is echter
nog nooit een ontwikkeling tot een nieuw voordelig bouwplan vastgesteld.
09 - Junk DNA
Slechts een klein deel van het DNA, bij mensen rond 5 %, bevat de code voor eiwitten. De overblijvende 95 % kon men geen bepaalde functie toewijzen en voorbarig noemde men het „Junk DNA“ (Junk =
afval). Tot voor kort zag men in dit Junk DNA een bevestiging van de evolutietheorie: dergelijk „evolutionair afval“ zou als bijproduct van een door toeval gestuurde evolutie te verwachten zijn. Nu blijkt echter, dat grote delen van dit junk DNA wel degelijk bepaalde functies vervullen.
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10 - Pseudogenen
„Pseudogenen” (pseudo = nep, vals) zijn als genen opgebouwd, maar ze zien er beschadigd uit en worden meestal niet gebruikt. Daarom zag men hierin toevallige evolutionaire restanten. Bij nader onderzoek is echter gebleken, dat sommige pseudogenen belangrijke functies hebben bij de regeling van
genactiviteit en de embryonale ontwikkeling.
11 - Homeotische genen
Homeotische genen zijn stuurgenen, die hele ontwikkelingscascades in de embryonale ontwikkeling op
gang brengen. Zij lijken erg op elkaar over een breed spectrum, van vlieg, muis, kip tot mens. De grote
overeenkomst tussen deze stuurgenen van de embryonale ontwikkeling voedde aanvankelijk de gedachte hen als sleutelgenen voor de macro-evolutie te zien. Deze verwachting werd echter niet bevestigd.
12 - Rudimentaire organen
In de afgelopen 150 jaar heeft men bij allerlei organismen organen ontdekt, die men eerst kwalificeerde
als rudimentair, onvolledig en nutteloos. Later bleek meestal dat zij voor het organisme als geheel wel
degelijk een concreet nut dienen. In andere gevallen is er sprake van degeneratie. De miljarden „in opbouw zijnde organen”, waarvan het in de natuur zou moeten wemelen, bestaan niet.
13 - Biogenetische grondwet
Ernst Haeckel (1834-1919) heeft beweerd dat de mens gedurende de groei in het moederlichaam de
evolutionaire ontwikkeling van vis tot mens herhaalt. Deze stelling werd reeds tijdens het leven van
Haeckel weerlegd. Nieuwe foto’s bewijzen de volledige onhoudbaarheid van deze theorie. Ondanks dat
vindt men Haeckels voorstelling ook tegenwoordig nog in veel schoolboeken!
14 - Berkenspanner (Peper-en-zoutvlinder)
In veel schoolboeken wordt de peper-en-zoutvlinder opgevoerd als show voorbeeld voor waargenomen
evolutie. Er bestaan van deze vlinder lichte en donkere exemplaren. Ten gevolge van de luchtvervuiling
door de industrialisering stierven de witte korstmossen op de basten van de bomen. De bomen werden
donker. In dezelfde tijd hebben de donkere vlinders zich sterker voortgeplant dan de lichtgekleurde.
Naar men zegt omdat de lichtere vinders op de donkere boomstammen beter ontdekt werden door de
vogels, die ze eten. Men kan bij deze gebeurtenis zelfs niet van micro-evolutie spreken. Het gaat slecht
om een afname/toename van de bestaande populaties.
15 - DDT-resistente Insecten
Toen vliegen en muggen na een zekere tijd resistent werden tegen het insectengif DDT, zag men daarin
een bewijs voor evolutie. Daarop volgende onderzoeken hebben echter aangetoond, dat er altijd al genetische varianten van DDT resistente insecten waren. Alle resistente insecten van de huidige tijd zijn
nakomelingen van deze oorspronkelijk zeldzame varianten. Het is eenvoudig zo dat de niet resistente
soorten grotendeels zijn uitgestorven, terwijl de resistente zich verder konden vermenigvuldigen.
16 - Resistentie tegen antibiotica
Het feit dat bacteriën tegen antibiotica resistent kunnen worden, wordt vaak als een waarneembaar bewijs voor evolutie gezien. Mutaties die tot een antibioticaresistentie leiden, hebben echter in de regel
een verlies van informatie in het genoom tot gevolg. In verreweg de meeste gevallen wordt slechts een
enkele base in het genoom veranderd, die het een bepaalde bacterie onmogelijk maakt, zich in het lichaam van de gastheer vast te zetten. Hierbij is geen toename van gecodeerde informatie in het genoom opgetreden.

Geologie en paleontologie (17-31)
Het model van een zeer oude aarde is voor de evolutietheorie van doorslaggevende betekenis. Alleen
als de geschiedenis van onze planeet enige miljarden jaren beslaat, zou het (volgens de theorie) mogelijk zijn dat uit een eenvoudige eencellige in een langzaam lopend proces een mens kon ontstaan. Maar
is onze aarde werkelijk miljarden jaren oud?
De zogenaamde radiometrische meetmethoden, die frequent aangevoerd worden voor de ouderdomsbepaling van gesteenten en fossielen, zijn geenszins onomstreden. De beschikbare gegevens kunnen
zeer verschillend geïnterpreteerd worden. Meer daarover in het hoofdstuk radiometrie en geofysica.
Diverse waarnemingen van geologische formaties roepen enorme twijfels op omtrent de conventionele
dateringsmodellen. Wanneer men de erosie van continenten, de groei van rivierdelta’s en de veranderingen van zeekusten en riffen analyseert dan is het ondenkbaar, dat de huidige processen al vele miljoenen jaren gaande zijn.
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Onderzoekingen van de grenslagen tussen geologische formaties en kennis van de moderne sedimentologie wijzen eveneens op een korte geschiedenis van de aarde. Catastrofale gebeurtenissen zoals de
vulkaanuitbarsting van Mount St. Helens aan de westkust van de USA bewijzen, dat de geologische
formaties van onze aarde in zeer korte tijd gevormd kunnen zijn.
Tenslotte spreken ook de fossielen Darwins leer over de afstamming der soorten tegen. Volgens de evolutietheoretisch zienswijze zouden tot op heden vele miljarden tussenvormen op onze aarde hebben geleefd. Toch kon men tot de dag van vandaag geen enkele (!) onomstreden evolutionaire tussenvorm
(missing link) ontdekken.
17 - Hiaat in het fossielenarchief
Toen Charles Darwin zijn theorie publiceerde dat alle ons bekende organismen familie van elkaar zijn,
oogstte hij van de kant van paleontologen voornamelijk hoofdschudden. Reeds toen was te onderkennen, dat de noodzakelijke overgangsvormen tussen de afzonderlijke basissoorten geheel ontbraken. Tegenwoordig kan men dat hiaat, op grond van nog meer waarnemingen, wel het hoofdkenmerk van het
fossielenverslag noemen. Onder het hiaat verstaat men dat er geen nieuwe vormen en organen ontstaan en dat de basissoorten fundamenteel over de gehele geschiedenis van de aarde onveranderd zijn
gebleven.
18 - Verstening (Taphonomie)
Wil een levend wezen gefossiliseerd worden, dan moet het binnen korte tijd met sediment bedekt en
van de lucht afgesloten worden. Anders zal het verrotten/bederven. Indien het afgesloten dode organisme door geschikte mineralen wordt omgeven, vindt ten gevolge van chemische processen een uitwisseling plaats tussen de moleculen van het organisme en zijn mineraalhoudende omgeving. Het feitelijke proces kan onder geschikte omstandigheden binnen enkele dagen beginnen en al in een paar weken, maanden of jaren zijn afgerond. Hoe snel een organisme wordt gemineraliseerd, is afhankelijk van
de omgeving waarin het werd ingebed.
19 - Missing links
Ook na een intensieve zoektocht van 150 jaar zijn de vereiste overgangen van vissen naar amfibieën,
van amfibieën naar reptielen en van reptielen naar vogels niet gevonden in de fossielen. Vergelijkingen
van de „amfibie-achtige vissen” (Coelacanth/ Periophthalmus) en de „visachtige amfibieën” (Ichthyostega) tonen bovendien, dat bij complexe essentiële kenmerken, zoals de bouw van de tetrapodenextremiteiten (poten van viervoetige landwezens) of de bouw van het schedelgedeelte rond de hersenen,
evolutionaire tussenvormen nauwelijks zijn voor te stellen. Voor de overgang tussen reptielen en vogels
houdt men hardnekkig vol dat de Archaeopteryx een overgangsvorm zou zijn, hoewel het tegenwoordig
bewezen is dat hij voor honderd procent een vogel was, gevederd, warmbloedig en met een speciaal
ontworpen vogellong.
20 - Cambrische explosie
In de aardlagen die ouder zijn dan het zogenaamde Cambrium (naar men aanneemt ca. 488 - 542 miljoen jaar geleden), vindt men uitsluitend microfossielen. In het Cambrium zelf duiken dan plotseling
zeer complexe organismen op. De aanname, dat eencellige en meercellige organismen (planten en dieren) gemeenschappelijke voorouders hebben, wordt door het fossielenverslag niet ondersteund, maar
juist tegengesproken. Dit probleem is algemeen bekend. Omdat de „hogere” organismen „explosief” en
zonder voorlopers (!) verschijnen, spreekt men in vakkringen van de „Cambrische explosie”.
21 - Erosie van de continenten
De gerenommeerde geoloog Ariel A. Roth heeft onderzocht hoeveel grind, modder, stenen, enzovoorts
jaar na jaar door de tegenwoordige rivieren naar de oceanen wordt gespoeld. Hij berekende, dat in 10
miljoen jaar alle continenten tot op zeeniveau zouden zijn afgesleten, indien zij niet gelijkertijd door
tektonische processen werden opgeheven. Zelfs indien in het verleden wezenlijk minder materiaal zou
zijn weggespoeld, dan is duidelijk dat in de bovenste gesteentelagen nooit fossielen aanwezig zouden
kunnen zijn, die duidelijk meer dan 10 miljoen jaar oud zijn. Zij zouden allang weggeërodeerd moeten
zijn.
22 - Rivierdelta’s, zeekusten en riffen
Op grond van de hoeveelheid materiaal, dat door de beken en rivieren in meren en zeeën wordt gespoeld, kan men schatten, hoe lang deze processen reeds geduurd hebben. Opmerkelijk is, dat zich op
de gehele aarde geen enkele rivierdelta aanwezig is, die met zekerheid duidelijk ouder dan 10.000 jaar
oud kan zijn. Ook wanneer men de huidige veranderingen van meren en zeekusten bestudeert, wordt
het duidelijk dat het aardoppervlak zoals we het nu zien, nooit miljoenen of miljarden jaren oud kan
zijn.
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23 - Uitbarsting van Mount St. Helens
Bij de gigantische uitbarsting van de vulkaan Mount St. Helens in het jaar 1980 zijn binnen uren en dagen geologische formaties ontstaan, die geheel overeenkomen met andere van wie men tot nu toe aannam dat zij in een duizenden tot miljoenen jaren durend proces zouden zijn gevormd. De waarnemingen bij Mount St. Helens tonen hoe de geologische formaties van onze aarde niet in een langzaam proces, maar door een reeks catastrofale gebeurtenissen gevormd konden worden.
24 - Moderne sedimentologie
De moderne sedimentologie bevestigt, dat de kenmerken van sedimentlagen, die zichtbaar en voor onderzoek toegankelijk zijn, wijzen op kortdurende en intensieve afzettingen. Op basis van de waargenomen structuren van de sedimenten (cross-bedding/gesorteerde lagen) kunnen tijdsperioden van honderden miljoenen jaren moeilijk bevestigd worden. Ook bij de interpretatie van de dunste lagen vind
een verandering van denkwijze plaats. In veel gevallen spreekt men tegenwoordig van dag- in plaats
van jaarlagen.
25 - Onaangetaste laaggrenzen
De laaggrenzen (de overgang van de ene sedimentlaag naar de volgende) van geologische formaties
waaraan vaak een ouderdomsverschil van duizenden en meer jaren wordt toegeschreven, vertonen in
de regel geen of slechts geringe oppervlakte-erosie, bioturbatie (verstoring door plantengroei of dierlijke activiteit) of humusvorming. Het is niet voor te stellen dat het oppervlak van een aardlaag gedurende duizenden jaren onaangetast zou zijn gebleven door weersinvloeden, voor zij door een volgende laag
werd overdekt. Daarom moet het grootste deel van de wereldwijde sedimentlagen in dagen, jaren of
hoogstens decennia ontstaan zijn.
26 - Polystrate fossielen
Steeds weer vindt men fossiele boomstammen, planten en dieren, die door verscheidene geologische
lagen heen steken (polystrate fossielen). Het probleem daarbij is dat deze lagen vaak een radiometrisch
ouderdomsverschil van duizenden of zelfs tienduizenden jaren zouden hebben. Zo werd op de Hauenstein (in Zwitserland) een fossiele vissauriër gevonden die door drie lagen heen stak. Omdat een vis
reeds na enkele dagen begint te ontbinden, moeten lagen, zoals die van Hauenstein, zeer snel zijn afgezet. Evenzo moet een boomstam binnen enkele jaren of tientallen jaren ingesloten worden, zodat zij
kan verstenen voordat zij verrot.
27 - Levende fossielen
De meeste basissoorten van de dieren- en plantenwereld vindt men terug in de fossielen. Soorten die
men in diepere gesteentelagen vindt en in de daaropvolgende lagen geheel ontbreken, terwijl zij in de
hogere lagen gedeeltelijk weer verschijnen, en die tegenwoordig nog leven, noemt men levende fossielen. Het bestaan van levende fossielen doet twijfel rijzen over de betrouwbaarheid van de gangbare interpretatie van het fossielenverslag. Zijn inderdaad verschillende ouderdomswaarden toe te schrijven
aan de afzonderlijke geologische lagen, waarin levende fossielen voorkomen? De talrijke vondsten van
levende fossielen roepen gerede twijfels op aan deze uitleg.
28 - Miljoenen jaren oude gebruiksvoorwerpen
Steeds weer worden in aardlagen die volgens conventionele schattingen veel ouder dan 100 miljoen
jaar zijn, voorwerpen gevonden die met grote waarschijnlijkheid door mensen werden gemaakt (zogenoemde artefacten). Met betrekking tot deze vondsten werd veel gespeculeerd. Is de mensheid veel
ouder dan men tot nu toe dacht? Stammen deze voorwerpen van buitenaardse wezens? Hebben wij met
reizigers in de tijd te maken? Bijna nooit wordt echter de vraag gesteld: Hoe betrouwbaar zijn de gebruikelijke geologische tijdtafels.
29 - Miljoenen jaren oude microben
Niet zelden komt het voor dat men in (zogenaamd) 500 miljoen jaar oude zout- en steenkoollagen levensvatbare micro-organismen vindt. Over het isoleren en reactiveren van zulke microben is een veelheid aan publicaties verschenen. Deze microben kunnen wel enige duizenden, maar nooit honderden
miljoenen jaren oud zijn. In die tijd zouden de nucleïnezuren (DNA) en andere celbouwstenen allang
moeten zijn vergaan. Dat microben zich in een starre „slapende toestand” (cryptobiose) over zulke lange tijdsperioden (en zonder voedingsaanvoer) zelfstandig kunnen vernieuwen en „repareren”, is ondenkbaar.
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30 - Nusplinger platenkalk
Enige jaren geleden heeft men de vormingsduur van de Nusplinger platenkalk berekend door vergelijking met de vormingsduur van kalk in de huidige wateren. Nu blijkt dat de Nusplinger platenkalk voornamelijk gevormd werd door kalkskelet dragende goudalgen, die tegenwoordig nog bestaan. Wanneer
de tegenwoordig levende Emiliania huxleyi van voldoende voedingsstoffen voorzien wordt, dan kan zij
in slechts tien dagen 0,5 - 1 cm kalksediment produceren. Nieuwe inzichten over micro-evolutionaire
soortvorming tonen bovendien, dat de soortenrijkdom van de fossiele zeedieren in de Nusplinger platenkalk zou kunnen ontstaan in enkele tientallen jaren.
31 - Snel opstijgende granietdiapieren
Tot voor kort waren de meeste geologen ervan overtuigd dat granitisch magma slechts zeer langzaam
beweegt, in de vorm van omhoogstijgende diapieren vanonder de aardkorst ,naar de definitieve bestemming in het graniet (dieptegesteente). Nieuwe waarnemingen van de gesteentesamenstelling en structuur, laboratorium metingen aangaande de aardkorst, alsook vloeistofdynamische berekeningen
tonen echter aan dat het magma in de meeste gevallen tot 100.000 maal sneller omhoog vloeit, dan tot
nu toe werd aangenomen. Daarom is het duidelijk dat veel diapieren, waaraan tot nu toe een ouderdom
van vele miljoenen jaren toegeschreven werd, in werkelijkheid zeer jong zijn.

Chemische evolutie (32-40)
De chemische evolutie houdt zich enerzijds bezig met het ontstaan van de basisbouwstenen voor levensnoodzakelijke moleculen (aminozuren) en anderzijds met het ontstaan van biologisch actieve moleculen uit deze bouwstenen (proteïnen). De vraag hoe zich deze proteïnen tot levensvatbare cellen samengevoegd zouden kunnen hebben, blijft daarbij volledig open.
De oersoeptheorie
Volgens de conventionele leer zou de eerste cel (het eerste organisme) zich spontaan gevormd hebben
in een vloeistof (oersoep), waarin alle chemische stoffen, die voor hun bouw noodzakelijk zijn, voorhanden waren. In de evolutiebiologie wil men zich niet over de verschillende oersoeptheorieën uiten. Het
ontstaan van de eerste cel zou niets met evolutie te maken hebben. Om die reden luidt de opschrift van
het dit boek „95 stellingen tegen evolutie-, oersoep- en oerknaltheorie“.
Reproduceerbare resultaten
In het laboratorium kan men verschillende prebiotische omstandigheden simuleren en daarmee overeenkomende reacties onderzoeken. De resultaten kunnen door elke chemicus gereproduceerd worden.
Daarbij stuit men met het oog op de oersoeptheorie op uiterst ontnuchterende resultaten. Men neemt
onder andere waar, dat zich in een waterhoudende oersoep en/of een zuurstofhoudende atmosfeer
nooit lange molecuulketens kunnen vormen. Het water splitst de moleculen direct en ze oxideren zodra
zij met zuurstof in contact komen.
32 - Vivum ex vivo
Vivum ex vivo – Leven komt slechts van leven. Deze door Louis Pasteur geformuleerde verklaring is ook
hedentendage nog volledig in overeenstemming met alle experimenteel verkregen gegevens van de levenloze (prebiotische) natuur. In de tijd van Darwin geloofde men nog dat organismen spontaan in afval of vieze lompen konden ontstaan. Dit ontstaan noemde men „oerverwekking” (abiogenese). Later
kon Louis Pasteur bewijzen, dat bacteriën niet vanzelf ontstaan.
33 - Het Miller-experiment
In het jaar 1953 maakte de bioloog en chemicus Stanley L. Miller een proefopstelling, waarmee hij het
ontstaan van aminozuren onder oersoepomstandigheden wilde simuleren. Hierbij lukte het hem, door
een gasmengsel verscheidene dagen aan elektrische vonken bloot te stellen, enkele eenvoudige aminozuren te synthetiseren. Zijn experiment is echter in de huidige moleculaire biologie om diverse redenen
zonder betekenis geworden. Zo verhindert het water in Millers oersoep de vorming van molecuulketens.
In zijn oersoep ontstaan bovendien ook giftige stoffen. Het experiment vond plaats onder zuurstofloze
omstandigheden en komt ook verder niet overeen met de huidige kennis over de oeratmosfeer op aarde.
34 - DNA (Desoxyribonucleïnezuur)
In 1953 gelukte het Francis Crick en James Watson, zich baserend op de röntgendiffractie gegevens van
Rosalind Franklin en Maurice Wilkins, om een model voor de driedimensionale structuur van het erfmateriaal af te leiden. Sinds deze ontdekking is het duidelijk dat er zonder DNA geen leven mogelijk is.
Aan de andere kant betekent dit echter ook, dat indien de proteïnen niet eerder ontstaan zouden zijn waarover men het tegenwoordig grotendeels eens is - het DNA toevallig onder oersoepomstandigheden
zonder hulp van een matrix zou moeten zijn ontstaan. Laboratoriumexperimenten tonen ontnuchterend
aan: zulk een scenario is onmogelijk.
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35 - Polymeerchemie
De chemici zijn tegenwoordig in staat om met grote kosten aminozuren te produceren. De vorming van
lange ketens, zoals voor de bouw van organismen nodig zijn, is echter slechts onder uiterst precieze
omstandigheden mogelijk. Zelfs kleine verontreinigingen kunnen tot afbraak van een keten leiden. Bovendien ontleden aminozuurketens, als zij reageren met water. Aangezien in een hypothetische oersoep
met zekerheid ook water aanwezig was, is het onmogelijk, dat zich daarin aminozuurketens of zelfs
complete eiwitten (proteïnen) gevormd zouden hebben.
36 - Chiraliteit
Wanneer men in het laboratorium met veel moeite aminozuren en suikers (de belangrijkste bouwstenen
van het leven) fabriceert, dan ontstaan bij dit proces gelijke hoeveelheden links- en rechtsdraaiende
moleculen. Voor de bouw van levende cellen kunnen echter bijna uitsluitend linksdraaiende moleculen
worden gebruikt. Rechtsdraaiende moleculen zijn vaak giftig voor de cel. Aangezien reeds het genoom
van de eenvoudigste bekende levensvorm uit ongeveer een half miljoen bouwstenen bestaat, is het op
natuurlijke wijze koppelen van voldoende linksdraaiend basismateriaal uitgesloten.
37 - Vouwing van proteïnen
Opdat een proteïne zijn functie in de cel juist kan uitvoeren, moet het een heel specifieke driedimensionale vorm aannemen. Hoewel het in de cel slechts een fractie van een seconde duurt om een enkele
proteïnevouw uit te voeren, zou het miljarden jaren duren, wanneer men alle mogelijkheden voor één
enkele vouw zou willen uittesten! Hierbij moet men bedenken, dat een foutief gevouwen proteïne in de
regel nadelig (in het ergste geval zelfs dodelijk) voor het organisme is. Voor de opbouw van een enkele
cel moeten duizenden proteïnen op de juiste manier gevouwen worden. Hierbij blijft, bij wijze van spreken, „bar weinig” speelruimte over voor toevallige processen.
38 - Adressering van proteïnen
Een proteïne bevat gemiddeld ongeveer 1000 letters (aminozuren). Nadat een proteïne in de cel is gefabriceerd, moet het naar de plaats getransporteerd worden waar het moet worden ingezet. Om dit te
bereiken bevat elke proteïne een complexe adressering. Een toevallig ontstaan van deze adressering is
niet voor te stellen. Daarbij komt, dat fout geadresseerde proteïnen in veel gevallen niet alleen nutteloos, maar ook schadelijk kunnen zijn.
39 - Productie van proteïnen
Dat alle proteïnen, die in de levende cel geproduceerd worden, op de juiste wijze gevouwen en correct
geadresseerd worden, is nog niet voldoende. De cel moet bovendien van elk proteïne de juiste hoeveelheid aanmaken. Indien een cel de productie van een bepaald proteïne niet op het juiste moment zou
kunnen stopzetten, dan zou dit ongeveer een vergelijkbaar resultaat hebben, als wanneer men in plaats
van brandhout in de kachel langzaam maar zeker het hele huis zou verstoken. Het mechanisme dat de
productie van proteïnen start en stopt, moet bij elke cel reeds vanaf het begin volledig gebruiksklaar
voorhanden zijn.
40 - Controle mechanismen in de cel
Controle mechanismen in de cel zorgen ervoor, dat defecte proteïnen weer afgebroken en de bouwstenen ergens anders gebruikt worden. Deze mechanismen zouden elke macro-evolutionaire ontwikkeling
tegenwerken, omdat zij proteïnen die het organisme een voordeel zouden kunnen geven, elimineren
omdat zij niet in het bestaande ontwerp passen. Ook de DNA-keten wordt gedurende het kopieerproces
bij de celdeling voortdurend gecontroleerd en gecorrigeerd. Het leven lijkt fundamenteel op het behoud
van de bestaande proteïnen (stasis) te zijn ingericht.

Radiometrie en geofysica (41-51)
Om de ouderdom van bepaalde steenlagen of organische monsters te bepalen, gebruikt men heel vaak
de radiometrische meetmethoden. Daarbij wordt het gegeven gebruikt, dat veel materialen die moeten
worden onderzocht, instabiele (radioactieve) isotopen bevatten of bevat zouden kunnen hebben.
De meeste isotopen zijn van nature instabiel, dat betekent dat zij vroeg of laat tot andere isotopen vervallen. Indien men de verhouding van dochter- tot moederisotoop meet, kan men op basis van de halfwaardetijd(1) van het moederisotoop conclusies over de radiometrische ouderdom van het betreffende
monster trekken. Bovendien laat de straling die bij zulke vervalprocessen vrij komt, ten dele zichtbare
stralingsschade (stralingspatronen en/of splijtingssporen) achter, die eveneens geïnterpreteerd kunnen
worden.
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Om radiometrische metingen te kunnen gebruiken, moeten drie dingen worden aangenomen:
a) De halfwaardetijd moet tijdens de gehele vervaltijd constant gebleven zijn.
b) Er mogen geen moeder- of dochterisotopen ontwijken of toegevoegd worden.
c) De omstandigheden bij het begin moeten bekend zijn.
Aan de hand van de omstandigheden bij het begin, die onder c) vereist worden, kan voor de meeste
geologische lagen een radiometrische ouderdom van vele miljoenen jaren berekend worden. Men krijgt
echter systematische afwijkingen, indien hetzelfde materiaal met verschillende meetmethoden geanalyseerd wordt. Enige
Omdat een groot deel van de niet-radiometrische ouderdomsbepalingsmethoden uit de geologie, paleontologie en geofysica een factor van enkele tientallen lagere ouderdomswaarde levert (!), moeten de
resultaten van de conventioneel geïnterpreteerde radiometrie kritisch onder de loep genomen worden.
Hoe groot de fouten op dit gebied van de wetenschap zijn, toont de aantoonbaar 200 jaar oude lava op
Hawaii, die volgens de radiometrische meetmethode een leeftijd heeft van enkele miljoenen jaren.(2),
(3)
(1) De halfwaardetijd is de tijdsduur, die nodig is, tot van een bepaald radioactief materiaal de helft
vervallen is. bevindingen geven een indicatie, dat op onze aarde tenminste tijdelijk een versneld
radioactief verval zou hebben plaatsgevonden, zodat aan voorwaarde a) niet wordt voldaan.
(2) G.B. Dalrymple, The Age of the Earth, Stanford University Press, 1991, p. 91.
(3) Andrew A. Snelling, „Excess Argon”: The „Achillies’ Heel” of Potassium-Argon and Argon-Argon
„Dating” of Volcanic Rocks, Institute for Creation Research, 1999,
http://www.icr.org/article/excess-argon-achillies-heel-potassium- argon-dating
41 - Afwijkingen in de radiometrie
Afhankelijk van de mate waarin gesteente meer dan één instabiel (radioactief) isotoop bevat, kunnen
verschillende radiometrische methoden om de ouderdom te bepalen worden toegepast. In de regel
wordt (vanwege de kosten) slechts één enkele methode toegepast. Wordt echter hetzelfde gesteente
met verschillende methoden gemeten, dan kan men heel vaak aanzienlijke en systematische afwijkingen vaststellen.
42 - Koolstof 14
Met een moderne Accelerator Mass Spectrometer (AMS) is het mogelijk maximaal 90.000 jaar oude
koolstof (grafiet, marmer, antraciet en diamanten) te analyseren. Men heeft echter tot op heden geen
enkel materiaal gevonden, waarvan de radiometrische leeftijd hoger was dan 71.000 jaar. Deze voor de
conventionele wetenschap veel te lage ouderdomsmetingen worden toegeschreven aan verontreinigingen. Men kon echter ondanks grote inspanning deze verontreinigingen niet aantonen. Bovendien is het
denkbaar, dat de oeratmosfeer van de aarde minder radioactieve koolstof (C-14) bevatte. Zou dit het
geval zijn, dan zijn de onderzochte materialen nog jonger.
43 - Uranium, helium en lood in Zirkoon
Zirkoonkristallen vindt men wereldwijd in het graniet. Deze kristallen bevatten ten dele ook een beetje
uranium, dat radioactief vervalt, waarbij helium en lood (beiden stabiele elementen) ontstaan. Op basis
van de actueel aanwezige hoeveelheid helium en de snelheid, waarmee het gestaag ontsnapt (diffusiesnelheid), kan men de ouderdom van de kristallen berekenen. Interessant is dat men in steenlagen, die
zogenaamd miljarden jaren oud zijn, zirkonen vindt die volgens het heliumgehalte waarschijnlijk slechts
4.000 tot 8.000 jaar oud zijn.
44 - Radioactief verval tot lood
Bij de radiometrische ouderdomsbepaling van gesteenten wordt vaak het gehalte van uranium-238 en
lood-206 gemeten. De halfwaardetijd, waarin het uranium-238 tot lood-206 vervalt, bedraagt 4,46 miljard jaar. Na 4,5 miljard jaar (de zogenaamde leeftijd van de aarde) zou dus minstens evenveel lood als
uranium in het aardoppervlak aanwezig moeten zijn. In werkelijkheid vindt men echter meer lood dan
uranium.
45 - Radioactief verval bij plasmatemperaturen
Indien men de bekende radioactieve materialen tot op plasmatemperaturen verhit, dan daalt bijvoorbeeld de halfwaardetijd van uranium-238 van 4,5 miljard jaar naar 2,08 minuten. Deze eigenschap betekent een extra onzekerheidsfactor bij de radiometrische ouderdomsbepaling.
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46 - Uranium en polonium stralingspatronen
De veel voorkomende uranium en polonium stralingspatronen in het graniet van het PaleozoïcumMesozoïcum (naar men zegt 542 tot 251miljoen jaar geleden) verwijzen naar één of meer fasen van
voorbijgaand versneld radioactief verval. Zo kunnen de resultaten van de radiometrische meetmethoden (ook de splijtingsspoor methode) heel goed in het model van een jonge aarde verklaard worden.
47 - Helium uit het binnenste van de aarde
In het binnenste van de aarde vinden radioactieve vervalprocessen plaats die helium en warmte produceren. De uittredende hoeveelheid helium is echter slechts 4%, van wat men op basis van de uittredende warmte mag verwachten. Een mogelijke verklaring voor deze tegenstrijdigheid is, dat het grootste
gedeelte van de helium in de binnenste van de aarde zou achterblijven. Een andere mogelijkheid is, dat
de aarde uit de ontstaanstijd nog een grote warmtevoorraad in zich heeft (hetgeen betekent, dat niet
alle warmte door radioactief verval ontstaat). Beide mogelijkheden zijn nauwelijks met het model van
een oude aarde in overeenstemming te brengen.
48 - Magneetveld van de aarde
Net als de zon hebben de meeste planeten een eigen magneetveld. Afhankelijk van de ontstaanstheorie
verwacht men dat deze magneetvelden een korte of langere levensduur hebben. Bij metingen van de
sterkte van het aardmagneetveld heeft men gedurende de laatste 170 jaar een gestage afname vastgesteld. Op basis van deze metingen kan de ouderdom van het aardmagneetveld op minder dan 10.000
jaar geschat worden.
49 - Zoutbergen en zoutgehalte van de zeeën
Ondanks langdurige regentijden (pluviale) in het Quartair (dat naar men zegt 2,6 miljoen jaar geleden
begonnen zou zijn) verheft bijvoorbeeld de zoutberg Kuh-e-Namak in Centraal Iran zich meer dan 300
meter boven het aardoppervlak. Indien deze zoutberg slechts bij benadering zo oud zou zijn, zoals officieel geschat wordt, dan zou deze allang opgelost moeten zijn. Een andere omstandigheid is het zout
van zoutvoorraden dat wegspoelt naar de zee en er zo aan bijdraagt, dat het zoutgehalte van de oceanen langzaam toeneemt. Meet men de aan- en afvoer van zout in de wereldzeeën, dan komt men tot de
conclusie dat de tegenwoordige processen sedert maximaal 62 miljoen jaar kunnen hebben plaatsgevonden. Bij deze berekening is men uitgegaan van de onrealistische aanname dat er oorspronkelijk
geen zout zat in de wereldzeeën.
50 - Nikkel in het zeewater
Nikkelerts behoort tot de stoffen die door het rivierwater naar zee afgevoerd worden. Aan de hand van
de hoeveelheid nikkel, die jaarlijks instroomt en het huidige totale nikkelgehalte van de oceanen kan
men conclusies trekken over de ouderdom van de zeeën. Daarbij stelt men vast dat uitgaande van de
tegenwoordige processen het maximaal 300.000 jaar geduurd heeft, om het huidige nikkelgehalte te
verkrijgen. Aangezien er geen mechanisme bekend is dat nikkel uit het zeewater verwijdert, is het onrealistische ervan uit te gaan dat onze oceanen vele miljoenen jaren oud zijn.
51 - Aardolie, steenkool en versteend hout
De bewering dat er lange tijdsperioden nodig zijn, voor de vorming van olie, steenkool of versteend
hout, is achterhaald. Een snel ontstaan van olie wordt al enige tijd experimenteel onderzocht en in 2006
werd bekend, dat kool onder gunstige omstandigheden in één nacht kan ontstaan. Voor het verstenen
van hout zijn enkele jaren geleden al patenten aangevraagd. Versteend hout wordt bijvoorbeeld geproduceerd voor tafel- en schoorsteenplaten.

Kosmologie en oerknaltheorie (52-64)
Het onderzoek van de materie en van de kosmos zijn nauw met elkaar verweven. In het standaardmodel van de conventionele natuurkunde gaat men ervan uit, dat het universum waarin wij leven en de
materie waaruit wij bestaan, bij een oerknal zijn ontstaan. We begrijpen echter bij lange na niet wat
materie eigenlijk is en de oerknaltheorie moet het doen met slechts 4% zichtbare materie(!), terwijl de
rest met donkere materie, donkere energie en donkere stroom verklaard moet worden.
De materie vanuit het oogpunt van de kwantummechanica
Materie is in wezen volledig substantieloos. Vroeger dacht men, dat een atoom een kleine punt was met
zeer compacte materie (atoomkern), die omgeven wordt door een waarschijnlijkheidswolk van elektronen die opduiken en verdwijnen. Het is echter gebleken dat ook de kern zelf opduikt en weer verdwijnt.
Het zekerste dat men over deze substantieloze materie kan zeggen is, dat zij meer een gedachte is, een
geconcentreerd stuk informatie. De kwantumfysicus Fred Alan Wolf formuleerde het als volgt: „Dingen
bestaan niet uit nog meer dingen, maar uit gedachten, concepten, informatie“.(1)
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Deze uitspraak past bij het Bijbelse bericht in de inleiding van het Johannes evangelie. Daar staat:
„Door het Woord (gedachten, concepten, informatie), zijn alle dingen gemaakt, en zonder dit is niets
gemaakt, dat gemaakt is “.(2)
Een open brief aan de wetenschappelijke gemeenschap
De oerknaltheorie berust op een toenemend aantal hypothetische aannames die nog nooit werden
waargenomen. Veel beweringen in het standaardmodel van de oerknaltheorie spreken elkaar tegen. Om
die reden hebben zich meer dan 500 natuurwetenschappers in een open brief tot de wetenschappelijke
gemeenschap gericht en zich kritisch over de oerknaltheorie geuit. Hierbij duiken namen op van topwetenschappers als Halton Arp, Hermann Bondi, Thomas Gold, Jayant Narlikar en vele anderen.(3)
Het standaardmodel is niet de enige theorie voor het universum. Ook door de plasmakosmologie en het
steady-state-model (beide modellen voorspellen een universum zonder bepaald begin of einde) kunnen
de fundamentele fenomenen van het universum verklaard worden. Sommige voorstanders van de oerknaltheorie menen dat deze theorieën niet elke kosmologische waarneming kunnen verklaren (wat de
oerknaltheorie evenmin kan). Maar dat is weinig verrassend, omdat de ontwikkeling geremd wordt door
het ontbreken van onderzoeksgelden. Deze alternatieven kunnen moeilijk met het uitgewerkte standaardmodel van de oerknaltheorie worden vergeleken.
(1) Fred Alan Wolf, in William Arntz’s Dokumentarfilm „Bleep“, Horizon Film, 2006.
(2) De Bijbel, Johannes 1:1–3.
(3) New Scientist, 22. Mai 2004, http://www.cosmologystatement.org/
52 - Singulariteit en inflatie
In het kader van de kosmologie is volgens velen het bestaan van het universum met een oerknal begonnen. Alle materie, energie, ruimte en tijd zouden in één punt met oneindig hoge temperatuur en
dichtheid (de zogenaamde singulariteit) geconcentreerd zijn geweest. Tot op heden is echter geen mechanisme bekend dat vanuit zulk een singulariteit zou kunnen ontstaan. Bovendien blijft de vraag of de
tegenwoordig bekende natuurwetten voor, gedurende of na de op de singulariteit volgende inflatie zouden zijn ontstaan. In ‘t algemeen brengt het grenswetenschappelijk karakter van oorsprongsvragen,
ongeacht van welk type, veel onzekerheden met zich mee.
53 - Het ontstaan van sterrenstelsels
Na de inflatiefase zouden geringe ongelijkmatigheden in de gasdichtheden ertoe geleid hebben dat clusters ontstaan zijn en dat daaruit sterrenstelsels zijn gevormd. Er is echter geen mechanisme bekend dat
het uitdijen van gassen zou kunnen omkeren in een samenballing. Het uitdijen van het universum zou
de vorming van sterrenstelsels verhinderd hebben.
54 - Ontstaan van sterren
Het ontstaan van sterren is het hart van de kosmologie. Sterren zijn de energieleveranciers van de zonnestelsels en volgens de oerknaltheorie de enige bronnen, waarin de zware elementen in het universum
(metalen) kunnen ontstaan. Echter ondanks een niet aflatende stroom van beweringen van veel kosmologen is het ontstaan van sterren nog steeds onopgelost.
55 - Het ontstaan van planeten
Aan de hand van computersimulaties tracht men te verklaren, hoe binnen het Big Bang scenario gasplaneten, steenplaneten en ijsplaneten konden ontstaan. Een absoluut raadsel is het, hoe de stof in een
stofschijf (die bijvoorbeeld onze zon zou hebben omgeven) tot planeten kon samenballen. De bekende
krachten van de zwaartekracht zijn daarvoor in de verste verte niet toereikend. Daarbij komt dat de
omloopbanen van de planeten en de maan in ons zonnestelsel niet simpelweg willekeurig zijn opgebouwd, maar wiskundige wetmatigheden volgen.
56 - Planeten- en maanoppervlakken
Indien de planeten en manen van ons zonnestelsel zich uit min of meer homogene gas- en stofschijven
zouden hebben ontwikkeld, dan komt de vraag op waarom hun oppervlakken uit zo verschillende materialen zijn samengesteld. Er zijn geen twee identieke planeten of manen bekend. Dit feit geeft grote
twijfel over de huidige ontstaanstheorie.
57 - Stipt planetenstelsel
Het planetenstelsel, dat onze zon omgeeft, is heel minutieus opgebouwd. Zelfs de kleinste veranderingen (zoals zij onvermijdelijk plaatsvinden) kunnen er toe leiden, dat enkele planeten "al" na 10 miljoen
jaar in chaotische banen komen. Dat betekent, dat zij vroeg of laat in het wijde universum verloren
gaan of op de zon vallen. Dat ons huidige zonnestelsel sedert 4,5 miljard jaar bestaat, is geenszins zeker.
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58 - Afstand aarde - maan
De maan omcirkelt de aarde en veroorzaakt met zijn aantrekkingskracht eb en vloed in de wereldzeeën.
Hierbij worden geweldige watermassa’s heen en weer geschoven en daarvoor is energie nodig. De
maan levert energie, doordat hij zich elk jaar ca. 4 centimeter van de aarde verwijdert. De aarde levert
energie, doordat hij na honderd jaar ca. 0,0016 seconde per dag langzamer draait. Zelfs indien de aarde en de maan bij het begin aan elkaar raakten, dan nog kon dit proces maximaal 1,3 miljard jaar geduurd hebben. Te kort voor een zogenaamd 4,6 miljard jaar oud aarde-maan-stelsel.
59 - Planetaire ringen
Aangetoond kan worden dat de planetaire ringen van alle vier gasplaneten korte termijn fenomenen
zijn. Ze kunnen maximaal enige 10.000den jaren oud zijn. Omdat ze echter niet persé vanaf het begin
bij de planeten aanwezig waren, kan het zijn, dat de planeten zelf ouder zijn. Toch is het opmerkelijk
dat deze planetaire ringen bij alle vier gasplaneten van ons zonnestelsel gelijk zijn waar te nemen. Verbazingwekkend is ook de ongewoon scherpe begrenzing van de ringen. Daar er voortdurend botsingen
tussen de ringdeeltjes zijn, zouden de grenzen in de loop der tijd eerder onscherp zijn geworden.
60 - Kortperiodieke kometen
In ons zonnestelsel bestaan veel minder kometen met een omlooptijd van 20 tot 200 jaar (Halley-typekometen) dan die met een omlooptijd van minder dan 20 jaar (Jupiter-kometen). Slechts 1 % van op
grond van berekeningen verwachte Halley-type-kometen kunnen daadwerkelijk worden waargenomen.
Dat zijn er veel te weinig voor het concept van een miljarden jaren oud zonnestelsel, waarin voortdurend nieuwe kometen binnentreden, die dan (uitgaand van lange perioden) in steeds kleiner wordende
omloopbanen de zon omcirkelen.
61 - Restanten van supernova’s
Na een supernova-explosie ontstaat een gas- en stofwolk, de zogenoemde supernovarest (SNR), die
vervolgens uitdijt. Zulk een SNR zou meer dan een miljoen jaar waarneembaar moeten zijn, voordat
het verdwijnt. Men vindt echter in onze Melkweg zeer veel minder SNR’s dan men normaal gesproken
zou verwachten. Hun aantal komt overeen met een Melkweg, die ca. 7000 jaar oud is. SNR’s buiten de
Melkweg kunnen tegenwoordig niet waargenomen worden, omdat zij te weinig licht geven.
62 - Metalliciteit van ver verwijderde objecten
Volgens de oerknaltheorie bestonden in het begin alle objecten in het universum uit waterstof en helium. Pas door supernova-explosies zouden na miljarden jaren langzamerhand zich zware elementen gevormd hebben. Toch is er geen systematisch verschil vast te stellen in de metalliciteit (aanwezigheid
elementen) tussen ver verwijderde objecten en objecten dichtbij. Dit weerspreekt het model van de
oerknaltheorie. Het licht, dat we tegenwoordig van ver verwijderde hemellichamen zien, zou volgens de
oerknaltheorie miljarden jaren onderweg zijn geweest, voor het ons bereikte, en zo een blik in het verre
verleden bieden.
63 - Antropisch principe
Onder het antropische principe verstaat men de ongelofelijke fijnafstemming van de verschillende natuurconstanten. Indien ook maar enkele van de ruim 40 bekende natuurconstanten minimaal van hun
huidige waarde zouden afwijken, dan zou er geen leven op aarde mogelijk zijn. Sommige wetenschappers die niet in een intelligente Schepper van het universum geloven, behelpen zich met de zogenaamde multiversumtheorie, volgens welke er oneindig veel universums zouden bestaan en wij ons precies in
diegene bevinden waarin leven mogelijk is. Met zo’n theorie kan vanzelfsprekend alles en niets bewezen
worden.
64 - Microgolven-achtergrondstraling
De kosmische microgolf achtergrondstraling, die vanuit alle hemellichamen tot ons komt, is veel gelijkmatiger dan men volgens de oerknaltheorie zou verwachten. Dit betekent dat direct na de oerknal een
overdracht van warmte moest plaatsvinden. Dat was echter volgens de theorie niet mogelijk, omdat die
beweert dat de expansiesnelheid in de inflatiefase groter was dan de lichtsnelheid. Aangezien het universum hoogstens 15 miljard jaar oud zou zijn, blijft voor de buitenste gebieden (die 30 miljard lichtjaar van elkaar liggen) te weinig tijd voor een warmteoverdracht.
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Filosofie (65-75)
In de moderne wetenschap is het naturalisme tot het leidende denkbeeld (paradigma) geworden. „Naturalistisch” kan elke leer genoemd worden, die alleen de natuur als basis en standaard van alle verschijnselen beschouwd. Dit naturalistische uitgangspunt is vooral ontstaan uit de motivatie om zich van
bovennatuurlijke fenomenen in religieus verband af te bakenen. Hierbij wordt het bestaan van wonderen, bovennatuurlijke wezens of geestelijke inzichten afgewezen.
Voor het naturalistische wereldbeeld is de evolutie-, oersoep- en oerknaltheorie van grote betekenis.
Men moet echter de naturalistische wereldbeschouwing vanuit sommige filosofische overleggingen betwijfelen. Zo is bijvoorbeeld het in de evolutietheorie vaak gebruikte begrip „toeval” in de zin van ontwerp-, doel- en zinloosheid een vage bewering zonder enige inhoud.
Waarom vindt men overal in het universum tekenen van teleologie (doelgerichtheid) en planning? Hoe
komt de mens ertoe naar de zin van het leven te vragen? Hoe laten zich ondoelmatige schoonheid en
natuurlijke volmaaktheid verklaren? Deze en andere vragen blijven in het dogma van de evolutietheorie
onbeantwoord.
65 - Paradigma der evolutie
Volgens enquêtes zijn veel mensen van mening dat de evolutietheorie een wetenschappelijk bewezen
feit zou zijn. Weinigen weten dat men in de wetenschap werkt met voorlopige modellen (verificatie) en
weerleggingen (falsificatie). Het dominante denkbeeld (paradigma) van evolutie, oersoep en oerknaltheorie is van filosofische oorsprong (Verlichting, Rationalisme/ Naturalisme) en kan niet met natuurwetenschappelijke middelen worden bewezen.
66 - Naturalistisch wereldbeeld
Met behulp van de evolutie-, oersoep- en oerknaltheorie probeert men de wereld op zuiver natuurlijke
wijze te verklaren. Natuur en natuurlijk zijn echter zeer flexibele woorden. Bij een nauwkeuriger onderzoek mislukt de scheiding tussen het „natuurlijke” en het „bovennatuurlijke”.
67 - Dogma van de evolutietheorie
In het denken van vele wetenschappers is wetenschap niets anders dan toegepaste naturalisme, of zoals Steven Weinberg het formuleert: „De wetenschap - ongeachte welke - kan slechts dan voortgang
maken, indien zij aanneemt, dat er geen Goddelijk ingrijpen bestaat, en zij beseft hoe ver men met deze aanname komen kan.“ Maar: Het bestaan van God kan natuurwetenschappelijk niet uitgesloten worden. En: Indien God toch bestaat, dan kan de wetenschap - ongeacht welke - slechts voortgang maken
indien zij Hem in hun bespiegelingen betrekken.
68 - Evolutionaire psychologie
Sinds enige jaren verschijnen in de media vele populair wetenschappelijke artikelen, waarin menselijke
en dierlijke gedragingen in de context van de evolutietheorie worden verklaard. Heel vaak gaat het
daarbij om onderzoek van het menselijk seksueel gedrag. Veel conclusies over de evolutionaire vorming
van cognitieve mechanismen blijken cirkelredeneringen te zijn. Andere zijn zo vaag en algemeen geformuleerd, dat men ze slechts als geloofwaardig klinkende bedenksels kan beschouwen die niet te bewijzen of te weerleggen zijn.
69 - Toevallige processen
In de evolutietheorie is het algemeen gebruikte begrip „toeval” in de zin van ontwerp-, doel- en zinloos
een negatieve, en het gebruik van het begrip toeval in de zin van een stochastisch (definitie zie hieronder) proces een vage bewering, zonder enige inhoud. De theoretische afwijzing van een sturende kracht
(of God) of van hoe dan ook een oorzakelijkheid of de algemene bewering van stochastische processen
hebben geen zeggingskracht. Dat blijft ook zo, indien aan het toeval een factor (naar men zegt) noodzakelijkheid wordt toegevoegd.
70 - Causaal evolutieonderzoek
Het causale evolutieonderzoek heeft een onoverbrugbaar bewijsprobleem: Zij moet op basis van proefondervindelijke wetten (beschrijving van berekenbare en voorspelbare gebeurtenissen) een volgens
haar eigen theorie toevallige ontwikkeling bewijzen. De veronderstelde lange tijdsperioden (waarin macro-evolutionaire ontwikkelingen zouden hebben plaatsgevonden) en inhoudsloze uitspraken (zoals, dat
de evolutie „gericht”, maar niet „doelgericht” verloopt), beschermen de theorie voor tegenargumenten.
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71 - Homologe organen
De op gelijke wijze opgebouwde lichaamsdelen van veel organismen worden homologe (gelijksoortige)
organen genoemd. Een voorbeeld: De borstvinnen van vissen, de voorpoten van de gewervelde landdieren en de vleugels van vogels en vleermuizen. Bovendien zijn alle ons bekende organismen uit dezelfde
basisbouwstenen (proteïnen) opgebouwd. Ook de informatiedrager (DNA) is bij alle organismen hetzelfde. Deze overeenkomsten kunnen wijzen op een gemeenschappelijke afstamming maar ook op een
gemeenschappelijke Ontwerper/Schepper.
72 - Natuurlijke perfectie
Wanneer we naar de natuur kijken, dan zien we, dat geen enkel organisme of orgaan zich ergens half in
opbouw bevindt, maar alles is perfect afgestemd op zijn plaats. Elk diertje vervult één of ander doel; elk
kruid is wel ergens goed voor; er zijn geen incomplete ecosystemen; de meeste organismen leveren
een bijdrage aan het welzijn van het hele ecosysteem (met uitzondering van de moderne mens). Dit alles wijst er op, dat het aardse leven afkomstig is van een intelligente Schepper.
73 - Teleologie en planmatigheid
De ontelbare kosmische en biologische structuren die wij tegenwoordig waarnemen, zouden volgens
veel wetenschappers ontstaan zijn door puur toeval. Dit dogma is in tegenspraak met de doelgerichtheid (teleologie) en planmatigheid, die in de gehele natuur is te herkennen. Indien de natuur daadwerkelijk door zuiver toevallige processen zou zijn ontstaan, dan zou er geen teleologie herkenbaar mogen
zijn.
74 - Zin des levens
De vraag naar de zin van het leven kan vanuit de evolutietheorie niet worden beantwoord. In tegendeel, vanuit de naturalistische zienswijze mag deze vraag zelfs helemaal niet gesteld worden. De evolutionist Richard Dawkins schrijft dat „het universum, dat wij zien, [...] geen ordening, geen zin, geen
goed en geen kwaad bezit, echter niets dan nutteloze onverschilligheid“.(32) Het naturalisme, dat een
Schepper van het leven uitsluit, kan de vraag naar de zin van het leven niet beantwoorden.
75 - Ondoelmatige schoonheid
De in de natuur voorkomende ondoelmatige schoonheid is een wezenlijk kenmerk van een intelligente
schepping. Het naturalistisch beginsel faalt, wanneer het er om gaat, het ontstaan van doelloze schoonheid te verklaren. De natuurlijke selectie zou uitsluitend gunstig zijn voor doelmatige mutaties, die op
één of andere wijze een overlevingsvoordeel met zich meebrengen. Schoonheid zou evolutietheoretisch
noch begunstigd noch geselecteerd worden.

Informatietheorie (76-83)
De sterkste onderbouwing in de wetenschap is altijd dan aanwezig, wanneer men natuurwetten zodanig
kan toepassen, dat zij een proces of gebeurtenis uitsluiten.
Natuurwetten over informatie en hun conclusies (1)
In alle organismen vinden wij een werkelijk onvoorstelbare hoeveelheid aan informatie. Ook het gedachtensysteem evolutie kan slechts functioneren, als er in de materie een mogelijkheid aanwezig is
geweest, dat door toevallige processen informatie kan laten ontstaan. Deze informatie is absoluut noodzakelijk, omdat alle bouwplannen van individuen en alle complexe processen in de cellen (bijvoorbeeld
proteïnesynthese) informatie-gestuurd verlopen.
De volgende acht stellingen beargumenteren de natuurwetten van de informatie. Deze natuurwetten
werden uit waarnemingen afgeleid. Zij sluiten uit dat informatie, en daarom ook de biologische informatie, uit materie en energie zonder de tussenkomst van een intelligente Schepper kan zijn ontstaan. Voor
de herkomst van de biologische informatie is een Schepper met wil en bewustzijn vereist.
Wat is een natuurwet?
Van natuurwetten spreekt men wanneer de algemene geldigheid van wetmatigheden, die onze zichtbare wereld betreffen, op reproduceerbare wijze steeds weer bevestigd wordt. Wat betreft hun zeggingskracht genieten zij in de wetenschap het grootst mogelijke vertrouwen.
Natuurwetten...
- kennen geen uitzondering.
- zijn in de tijd onveranderlijk.
- bestaan onafhankelijk van hun ontdekking en formulering door mensen.
- kunnen steeds succesvol op onbekende situaties worden toegepast.
- beantwoorden de vraag of een theoretisch concept al dan niet mogelijk is. (Dit is een heel
belangrijke toepassing van natuurwetten)
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Gewoonlijk verstaan we onder natuurwetten de natuurkundige en de chemische wetten. Tot onze wereld behoren echter ook niet-materiële grootheden zoals bijvoorbeeld informatie, wil en bewustzijn. Wie
meent, dat onze wereld alleen met materiële grootheden is te beschrijven, beperkt zijn waarneming.
Met behulp van het hier gepresenteerde concept wordt eerst gepoogd natuurwetten te formuleren die
ook geldig zijn voor niet-materiële grootheden. Omdat zij aan dezelfde strenge criteria als de natuurwetten voor materiële grootheden onderworpen zijn, zijn hun conclusies even belangrijk.
Wat is informatie?
Van de Amerikaanse wiskundige Norbert Wiener stamt de veelgeciteerde zin: „Informatie is informatie,
niet materie of energie.“ Hiermee heeft hij iets heel belangrijks onderkent: informatie is geen materiële
grootheid.
Laten we ons een zandvlakte aan het strand voorstellen. Met de vinger schrijf ik enige zinnen in het
zand. De inhoud van de informatie is begrijpelijk. Dan wis ik die informatie, doordat ik het zand glad
strijk. Vervolgens schrijf ik andere zinnen in het zand. Ik gebruik daarbij dezelfde materie om de informatie weer te geven als zojuist. Door het wissen en opnieuw beschrijven is de massa van het zand
geen moment veranderd, hoewel ondertussen verschillende informatie werd gevormd. De informatie
zelf is dus massaloos. Dezelfde bespiegeling zouden wij ook met behulp van het opslagmedium van een
computer kunnen houden.
We stellen daarom vast: Informatie is geen eigenschap van materie.
Norbert Wiener heeft ons gezegd wat informatie niet is. Nu willen we echter weten, wat informatie wel
is. Omdat informatie een niet-materiële grootheid is, kan haar ontstaan vanuit materiële processen niet
verklaard worden. Welke verklaring is er voor, dat er informatie is? Wat zet ons ertoe aan, een brief,
een kaart, een gelukwens, een dagboek of een notitie te schrijven? Het belangrijkste vereiste daarvoor
is onze eigen wil of die van onze opdrachtgever. Informatie berust altijd op de wil van een zender, die
de informatie geeft. Zij is geen constante; doelbewust kan zij toenemen en door storende invloeden kan
zij veranderd of vernietigd worden.
Wij stellen vast: Informatie ontstaat alleen door de wil (doelbewust).
Definitie van informatie zoals bij natuurwetten
Om de natuurwetten van de informatie te kunnen beschrijven, heeft men een geschikte en precieze definitie nodig, om eenduidig te kunnen beslissen, of een onbekend systeem onder de definitie valt of niet.
De volgende definitie geeft ons een zekere indeling: Van informatie is sprake, als in een waarneembaar
systeem alle volgende vijf hiërarchische niveaus voorkomen: statistiek, syntaxis, semantiek, pragmatiek, apobetiek.
Statistiek (tekens): Er moeten tekens beschikbaar zijn voor concrete weergave (bijvoorbeeld letters,
magnetisering op een harde schijf, DNA-basenparen, natuurtonenreeks), die statistisch verwerkt kunnen worden. Met welke letters (bijvoorbeeld a, b, c [...] z of G, C, A en T) wordt gewerkt? Met welke
frequentie komen bepaalde letters en woorden voor? De wiskundige en grondlegger van de informatietheorie Claude Elwood Shannon heeft een concept ontwikkeld, dat slechts dit onderste niveau bevat.(2),
(3)
Syntaxis (code): De tekens worden volgens bepaalde syntactische regels van grammatica samengesteld. Op dit tweede niveau gaat het slechts om de tekensystemen zelf (code) en om de regels voor de
aaneenschakeling van tekens en tekenreeksen (grammatica, woordenschat), waarbij dit onafhankelijk
van een of andere betekenis gebeurt.
Semantiek (betekenis): Tekenreeksen en syntactische regels vormen de noodzakelijke vereiste om
informatie weer te geven. Het belangrijkste van door te geven informatie is de semantiek, de daarin
opgeslagen boodschap, de uitspraak, de bedoeling, de betekenis. Zo staat bijvoorbeeld „GGA“ in het
codesysteem van levende cellen plaatsvervangend voor een Glycine-molecuul.
Pragmatiek (wil): Informatie roept op tot handelen. Hierbij speelt het bij onze beschouwing geen rol,
of de informatieontvanger volgens de bedoeling van de informatiezender handelt, tegenovergesteld reageert of er helemaal niet op ingaat. Elke doorgifte van informatie gebeurt met de bedoeling van de
zender, bij de ontvanger een bepaalde handeling te veroorzaken.
Apobetiek (doel): Het laatste en hoogste niveau van de informatie is de apobetiek (doelaspect, resultaataspect). Het apobetiekaspect van de informatie is het belangrijkste, omdat het naar het doel van de
zender vraagt. Het geldt voor elke soort informatie, dat de zender daarmee een doel heeft.
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Vier natuurwetten aangaande informatie (NWI)
NWI-1: Een materiële grootheid kan geen niet-materiële grootheid doen ontstaan
Het is onze algemene ervaring, dat een appelboom appels, een perenboom peren en een distel distelzaden voortbrengt. Evenzo brengen paarden paardeveulens, koeien koekalveren en vrouwen mensenkinderen ter wereld. Op gelijke wijze concluderen wij, dat een materiële grootheid nooit iets nietmaterieels doet ontstaan. (In plaats van immaterieel gebruiken wij doorgaans de schrijfwijze „nietmaterieel”, om de tegenstelling tot materieel nog duidelijker te belichten.)
NWI-2: Informatie is een niet-materiële fundamentele grootheid
Onze werkelijkheid, waarin wij leven, laat zich in twee fundamenteel te onderscheiden gebieden indelen, namelijk in de materiële en niet-materiële wereld. De materie beschikt over massa, en dit is in een
zwaartekrachtsveld weegbaar. In tegenstelling daarmee zijn alle niet-materiële grootheden (bijvoorbeeld informatie, bewustzijn, intelligentie, wil) massaloos. Vergeet echter niet, dat voor opslag en doorgifte van informatie materie en energie noodzakelijk zijn.
NWI-3: In statistische processen kan geen informatie ontstaan
Statistische processen zijn zuiver natuurkundige of chemische processen, die zonder invloed van een
sturende intelligentie verlopen. In zulke processen kan per definitie geen informatie ontstaan.
NWI-4: Informatie kan uitsluitend door een intelligente bron ontstaan
In tegenstelling tot een mechanische bron beschikt een intelligente bron over bewustzijn. Hij is uitgerust met een eigen wil, is creatief, denkt zelfstandig en werkt doelgericht.
Uit de algemene natuurwet NWI-4 laten zich meerdere afzonderlijke natuurwetten afleiden:
- NWI-4a: Elke code berust op een wederzijdse verbintenis tussen bron en ontvanger.
- NWI-4b: Er bestaat geen nieuwe informatie zonder een intelligente bron.
- NWI-4c: Elke reeks van informatieoverdracht kan worden herleid tot een intelligente bron.
- NWI-4d: De toewijzing van betekenis aan een reeks symbolen is een geestelijk proces, welke intelligentie vereist.
Drie opmerkingen van fundamentele betekenis
1: Technische en biologische machines kunnen informatie opslaan, doorgeven, decoderen en vertalen,
zonder de code zelf te begrijpen. Deze vallen onder NWI-4.
2: Informatie is een niet-materiële basis voor alle technologische en voor alle biologische systemen.
3: Opslag van informatie heeft een materieel medium nodig.
Hierna worden met behulp van deze natuurwetten van de informatie (NWI) acht verstrekkende conclusies getrokken.
Acht verstrekkende conclusies
De natuurwetten NWI-1 tot NWI-4 hebben wij door ervaring verkregen. Nu kunnen wij hen doelgericht
en effectief toepassen. Daarbij komen wij tot acht verstrekkende conclusies, die onze fundamentele
vragen beantwoorden.
Omdat deze vragen uitstijgen boven de grenzen, van wat wij wetenschappelijk kunnen doen en denken,
hebben wij een hogere informatiebron nodig, voor de vereiste grensoverschrijding. Deze hogere informatiebron is de Bijbel. Wij noemen de kort geformuleerde conclusie, daarna onderbouwen wij deze door
toepassing van de natuurwetten over informatie en tenslotte geven wij een Bijbelse aanwijzing, die de
conclusie bevestigt of daarboven uitgaat.
(1) Werner Gitt, Am Anfang war die Information, 3. überarbeitete und erweiterte Auflage 2002,
Hänssler Verlag, Holzgerlingen.
(2) Voetnoot (1), S. 294 – 311.
(3) Claude E. Shannon, A mathematical theory of communication, Bell System Technical Journal 27,
Juli und Oktober 1948, p. 379 – 423 und 623 – 656.
76 - Intelligente informatie
Omdat wij in alle levensvormen een code (DNA- of RNA-molecuul) en de andere informatie gebieden
aantreffen, bevinden wij ons ondubbelzinnig binnen het definitiebereik van informatie. Daaruit kunnen
wij concluderen dat er een intelligente Auteur/Bron van deze informatie moet bestaan.
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77 - Alwetende Bron
Het concept, volgens welke de DNA-moleculen gecodeerd zijn, overtreft alle moderne menselijke informatietechnologieën in hoge mate. De Bron, die de ons bekende één- en meercellige organismen en ook
gehele ecologische systemen heeft geschapen, moet zo intelligent geweest zijn en over zoveel informatie hebben beschikt, dat wij Hem vanuit ons gezichtspunt oneindig intelligent en alwetend kunnen noemen.
78 - Machtige Bron
Het weten hoe bijvoorbeeld DNA-moleculen geprogrammeerd kunnen worden, is niet voldoende om leven te laten ontstaan. Voor de stap van weten naar praktische uitvoering is bovendien de vaardigheid
noodzakelijk om alle benodigde biomachines te kunnen bouwen. Zonder een creatieve Macht kon geen
leven ontstaan.
79 - Niet-materiële bron
Omdat informatie in essentie een niet-materiële grootheid is, kan zij niet van een materiële grootheid
afstammen. Daaruit kan men concluderen, dat de bron van nature niet materieel dus geestelijk moet
zijn.
80 - Weerlegging van het materialisme
De mens is in staat, informatie te scheppen. Aangezien deze informatie van niet-materiële aard is, kan
zij niet afkomstig zijn van ons materiële deel (lichaam). Hieruit kunnen wij concluderen, dat de mens
een niet-materiële component (ziel, geest) moet hebben.
81 - Weerlegging van de oerknaltheorie
De bewering, dat het universum alleen uit een singulariteit tevoorschijn gekomen zou zijn (wetenschappelijk materialisme), is in tegenspraak met de niet-materiële grootheid van de informatie. Hiermee kan
een oerknal als enige oorzaak voor het ontstaan van het universum worden uitgesloten.
82 - Abiogenese en macro-evolutie
Omdat informatie de elementaire component van alle leven is, die niet van materie en energie kan afstammen, is een intelligente bron voor de informatie in de DNA moleculen noodzakelijk. Omdat echter
alle theorieën van de chemische en biologische evolutie vereisen, dat de informatie alleen van materie
en energie (zonder intelligente bron) afkomstig moet zijn, kunnen wij concluderen, dat al deze theorieen en concepten over abiogenese (oerverwekking) en macro-evolutie fout moeten zijn.
83 - Oude en nieuwe Godsbewijzen
Het causale Godsbewijs van Aristoteles (384 – 322 v.Chr.) gaat ervan uit, dat men de reeks van oorzaken niet oneindig kan voortzetten; daarom moet er een eerste oorzaak (prima causa) bestaan. Het ontologische Godsbewijs van Anselmus van Canterbury (1033 – 1109) verplaatst de analyse van het vlak
van het logisch-begrijpelijke naar het vlak van het zijn. Het teleologische Godsbewijs van Thomas van
Aquino (1225 – 1274) suggereert, dat de goed doordachte inrichting van deze wereld een oorzaak van
buitenaf moet hebben. Het kosmologische Godsbewijs bestaat uit verscheidene varianten, waarbij de
oudste formulering het argument geeft, dat het universum een oorzaak nodig had die buiten haarzelf
moet liggen. Nieuwe Godsbewijzen laten zich afleiden uit de informatie volgens natuurwetten in het
universum en de profetische informatie uit de Bijbel.

Mens en cultuur (84-95)
Een indrukwekkend argument tegen de evolutietheorie is de mens zelf (zie afbeelding op pag. 8). Ziet
het toevallige product van een eindeloos lange ontwikkeling er zo uit?
Echter niet slechts de uitwendige geometrie van de lichaamsbouw - ook de menselijke geest, de menselijke spraak, het menselijke oog, de menselijke handen, etc., alles is zo perfect en uniek vormgegeven,
dat van een toevallig en willekeurig ontstaan geen sprake kan zijn. Hierbij komt het verbazingwekkende
menselijke vermogen, nieuwe dingen te maken en creatief te zijn.
Een andere vraag, die opkomt: Indien de menselijke geest daadwerkelijk een product van materiële
processen zou zijn, hoe komt het dan, dat hij over zijn eigen stoffelijke bestaan kan nadenken en zich
van zichzelf bewust kan worden? De filosoof René Descartes definieerde zijn eigen ik door het vermogen om te denken: „Ik denk, en dus ben ik”, concludeerde hij. Kan de menselijke geest als een natuurverschijnsel van materie verklaard worden? Kunnen bovennatuurlijke en spirituele ervaringen zuiver
naturalistisch verklaard worden?
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In menselijke overleveringen en archeologische vondsten ziet men aanwijzingen, die tegen het concept
van een oeroude aarde spreken. Middels het scenario van een wereldwijde vloed, laat zich het ontstaan
van de geologische formaties heel goed met het model van een jonge aarde en een korte geschiedenis
van de mensheid verklaren.
84 - Zondvloedverhalen
Bij de meeste oude menselijke beschavingen, op alle vijf continenten, vindt men overleveringen, die
over een grote vloed berichten. Analoog hiermee verwijzen de geologische lagen over de gehele aarde
naar vloedcatastrofes van continentale omvang, die het beste door vloedgebeurtenissen na en ten gevolge van één enkele gigantische wereldwijde vloed, kunnen worden verklaard.
85 - Ouderdom van de mensheid
De meeste deskundigen geloven dat er sedert ongeveer twee miljoen jaar mensen bestaan. Dan zou
echter de bevolkingsgroei tot kort voor de huidige tijd praktisch nul zijn geweest. Vergeleken met huidige, soortgelijke culturen is dit scenario totaal onrealistisch. Daarbij komt: Analyseert men de overblijfselen van de steentijdmensen, dan komt men tot de conclusie, dat zij ondanks goede voeding nooit tot
miljoenen-volkeren zijn geworden. De hedentendage beschikbare empirische gegevens uit de demografie en de schattingen van de hoeveelheid overblijfselen van mensen staan hooguit enkele duizenden jaren menselijke geschiedenis toe.
86 - Neanderthaler en Australopithecinen
De afstamming van de mensen uit aapachtige voorouders is nog altijd niet bewezen. Van de fantasievol
getekende tussenvormen (aap wordt tot rechtop lopende mens), die ons in de media steeds weer gepresenteerd worden, werd tot op de dag van vandaag geen enkel onomstreden exemplaar gevonden.
De beroemde oermens, waarvan reeds talrijke exemplaren zijn opgegraven, is de Neanderthaler. De
Neanderthaler was echter geenszins primitief. Juist integendeel. Hij had gemiddeld een grotere hersencapaciteit dan de moderne mens. Hoewel het omstreden is, of en hoe de moderne mens met de Neanderthaler verwant zou kunnen zijn, toch lijkt opgehelderd te zijn, dat hij als schakel tussen aap en mens
definitief niet in aanmerking komt. De tegenwoordig algemeen erkende hypothese is, dat de Neanderthaler, de chimpansee en ook de moderne mens gemeenschappelijke voorouders hebben. Van deze hypothetische voorouders ontbreekt nog altijd elk spoor. Ook de Australopithecinen schijnen niet in aanmerking te komen.
87 - Genoom van mens en chimpansee
Het verschil in het genoom tussen mensen en chimpansees werd tot nu toe op 1,5 tot 2% gesteld. De
moleculair bioloog Roy J. Britten ontdekte echter, dat het verschil bijna 5% is, indien men ook inserties
(invoegsels) en gegevenswissingen meetelt. Dat betekent dat op zijn minst 75 miljoen „juiste” mutaties
nodig geweest zouden zijn, om uit een gemeenschappelijke voorouder een moderne mens en een chimpansee te maken. Zelfs indien in één van deze populaties elk jaar (!) één voordelige mutatie zou optreden, dan zouden in totaal 75 miljoen jaar nodig geweest zijn (terwijl de ontwikkeling van de mensheid
naar men zegt slechts 2 miljoen jaar geduurd zou hebben). Volgens schattingen van geneticapionier
J.B.S. Haldane zouden in werkelijkheid zelfs minimaal 2,5 miljard jaar nodig geweest zijn.
88 - Het rechtop lopen
Het rechtop lopen van de mens vereist een gelijktijdig (!) aanwezig zijn van de volgende eigenschappen: gestrekt knie- en heupgewricht, halswervelkolom onder aan het hoofd verbonden (in plaats van
aan het achterhoofd zoals bij apen), vlak gezicht, beter evenwichtsorgaan, rechtere rug, holle voet,
sterke grote teen en de benodigde hersenfuncties voor het rechtop lopen. Voor elk van deze eigenschappen moeten gelijktijdig enkele duizenden „juiste” en perfect afgestemde mutaties in het genoom
plaatsvinden. Zulk een scenario is ondenkbaar.
89 - Menselijk oog
Het netvlies van het menselijk oog bevat 126 miljoen pixels (beeldpunten). Een gemiddelde digitale
camera van tegenwoordig heeft „slechts” 6 miljoen pixels. De signalen van de pixels in het oog worden
eerst door speciale zenuwcellen „gecomprimeerd” en lopen dan over ongeveer 12 miljoen zenuwdraden
naar de hersenen. Hierbij moet elke afzonderlijke zenuwdraad verbonden zijn met een bepaalde plaats
in de hersenen, opdat het beeld in de hersenen op correcte wijze ontstaat. Deze positionering van de
zenuwdraden kan onmogelijk in een stapsgewijs, toevallig proces zijn ontstaan. Het wordt nog complexer, omdat de draden op weg naar de hersenen gekruist, uitgewaaierd en naar verschillende plaatsen geleid moeten worden.
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90 - Inverse retina
De lichtgevoelige cellen in het menselijke oog bevinden zich onder twee lagen zenuwcellen. Daardoor
zou, zo geloofde men, het licht door de zenuwcellen worden afgezwakt. Een intelligente Schepper zou
dat beter geconstrueerd hebben, was de gangbare mening. Nu is echter gebleken, dat de zogenaamde
Müllercellen, waarvan men tot nu toe slechts wist, dat zij een ondersteunende functie hebben, ook de
functie van zeer efficiënte lichtgeleider vervullen en zo het licht tussen de zenuwcellen door naar de
lichtgevoelige cellen in de retina verder leiden. Omdat de lichtgevoelige cellen direct boven de bloedvaten liggen, worden ze beter gekoeld en kunnen bovendien efficiënter van energie worden voorzien.
91 - Degeneratie van de menselijke taal
Onderzoekingen aan oude talen tonen aan, dat deze vroeger complexer waren en met de tijd eenvoudiger werden. Het oude Latijn, Grieks, Hebreeuws, Chinees, Indiaanse talen enz. – hoe ver wij ook terugzien, de mensheid kon met de vroegere talen meer informatie met minder woorden doorgeven, dan bij
de moderne talen. Daarbij komt, dat men met deze talen nauwkeuriger kon formuleren. Dat is in tegenspraak met het evolutionistische denkbeeld van ontwikkeling van eenvoudig naar complex.
92 - Bijna-dood-ervaringen en menselijk bewustzijn
Onderzoek van de zogenoemde bijna-dood-ervaringen toont aan, dat het menselijk bewustzijn onafhankelijk van het lichaam kan bestaan. Weliswaar kunnen zelfs met elkaar overeenstemmende getuigenissen van mensen, die korte tijd klinisch dood waren, geen zekerheid geven, (want het menselijk bewustzijn is een verschijnsel, dat noch medisch noch filosofisch eenduidig gedefinieerd kan worden),
maar beslist u zelf: is uw bewustzijn het product van een op zichzelf dood mechanisme, of is het een
„deel“ van uw hoogstpersoonlijke „ik“, dat onafhankelijk van uw fysieke lichaam bestaat?
93 - Menselijke creativiteit
Creativiteit verschaft iets nieuws. Niet alleen kunstenaars zijn creatief, ook autoconstructeurs, stratenmakers, programmeurs, huisvrouwen, scholieren, enz. Zij vinden allemaal oplossingen voor complexe
problemen en maken dingen die er daarvoor niet waren. Uit onze bekwaamheid iets nieuws te maken
en de geheimen van het heelal en de materie te doorgronden, zou afgeleid kunnen worden, dat wij
schepsels en beelden van God zijn, die alles geschapen heeft.
94 - Geweten en ethiek
Geweten en ethiek kunnen zich onmogelijk ontwikkeld hebben in een miljoenen jaren durende genadeloze overlevingsstrijd. Het geweten brengt geen overlevingsvoordeel. Het instinct zonder geweten zou
waarschijnlijk in de meeste gevallen leiden tot uitroeiing van de vijandige stammen. Het geweten weerhoudt daarentegen om onbarmhartig en alleen bedacht op eigen voordeel te reageren.
95 - Liefde, vreugde, verdriet en droefheid
Het bestaan van het fenomeen liefde is moeilijk te verenigen met de denkbeelden van de evolutietheorie. Afgezien van de geslachtelijke seks is ze een onbeschrijflijke, zuiver geestelijke component, die in
tegenspraak is met het naturalistische wereldbeeld. Zou het leven echt uit levenloze, „gevoelloze“ materie ontstaan zijn? Wanneer dat het geval zou zijn, dan zouden ook liefde, vreugde, verdriet en droefheid niets anders zijn dan enorm complexe naturalistische mechanismen; die echter in de genadeloze
overlevingsstrijd van de evolutie eerder hinderlijk dan nuttig zouden zijn. Zou het kunnen zijn, dat aan
het begin van het aardse leven niet het toeval, maar de liefde van een intelligente Schepper stond?
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Slotverklaring
Deze 95 stellingen hebben wij naar beste weten en geweten samengesteld en daarbij een zo breed mogelijk bronmateriaal geraadpleegd. Nochtans is onze kennis zeer onvolledig en het zal duidelijk zijn, dat
deze en de volgende versies van de 95 stellingen steeds nog fouten kunnen bevatten.
Daar wij er op uit zijn fouten te corrigeren, verzoeken wij u, om feedback te geven en conform de actuele stand van de wetenschap veranderingsvoorstellen toe te sturen. Onze contactgegevens alsook de
meest actuele versie van de 95 stellingen vindt u op www.0095.info
De auteurs
Dr. Dieter Aebi, Dr. Markus Bourquin, Dr. Werner Gitt, Dr. Ruedi Hartmann, Ing. Kai-Uwe Kolrep,
Roland Schwab, Ing. Hansruedi Stutz, Ds. Marcel Wildi.

Nawoord
Evolutionisten en niet-evolutionisten staat precies hetzelfde natuurwetenschappelijke gegevensmateriaal ter beschikking. Het is niet een vraag over wetenschappelijke gegevens, maar een vraag die door
het eigen wereldbeeld bewust of onbewust, beïnvloed door gegevenskeuze, -interpretatie en extrapolatie, of iemand het model van de evolutie-, oersoep- en oerknaltheorie verkiest of afwijst.
Het geloof, dat chemische en natuurkundige wetmatigheden afdoende zijn, om de complexiteit en de
rijkdom van het leven en de onmetelijke kosmos te doen ontstaan, wordt door de natuurwetenschappelijke gegevens niet ondersteund. Bij veel ontstaansvragen is het natuurwetenschappelijke antwoord
simpelweg: wij weten het niet. Dat is eerlijker dan onbewezen hypothesen voortdurend als feiten af te
schilderen.
De auteurs weten en onderkennen, dat juist in het natuurwetenschappelijk fundamenteel onderzoek vele onderzoekers met grote persoonlijke inzet proberen hun blikveld te verruimen. Hierbij worden niet
slechts vragen beantwoord, maar er duiken ook steeds weer nieuwe, vaak onverwachte vragen op. De
onopgeloste vragen nemen sneller toe dan de opgeloste vragen.
Helaas is het in het publieke evolutiedebat zo, dat er over onopgeloste detailvragen gediscussieerd
wordt, maar de evolutie in de zin van de ontwikkeling-naar-hoger mag niet fundamenteel betwist worden. Mensen, die dat toch doen, dreigt uitsluiting uit de wetenschap en het onderwijssysteem. Hier
kunnen de voorstanders van de evolutietheorie, vaak onbewust, een totalitair, dogmatisch en ideologisch standpunt innemen.
De auteurs van deze stellingen wensen zich een maatschappij toe, waarin ieder mens de vrijheid krijgt,
zijn wereldbeschouwing zelf te mogen kiezen en vertegenwoordigen, zover daardoor de vrijheid van anderen niet beperkt wordt. Het schijnt hen legitiem, ook over een ander wereldbeeld over het ontstaan
van het leven, los van evolutionaire dogma’s en maatschappelijke druk, na te denken.
De fundamentele bewijs- en geloofwaardigheidsjanboel van de evolutie hypothese wordt in de hier gepubliceerde 95 stellingen exemplarisch uitgelegd. Het ijkpunt van de auteurs bij dit onderwerp is de visie van de Bijbel, waarin staat: „Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en
goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien.“ (Paulus van Tarsus, de Bijbel, Romeinen 1:20a)

