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95 Stellingen tegen de evolutie.

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.

Online boek: "95 Stellingen tegen Evolutie."

Het boek

Slotverklaring

Contact

Linkenpagina

*  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. 
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95 Stellingen tegen evolutie.
Wetenschappelijke kritiek op het naturalistische wereldbeeld.
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In de huidige wetenschap wordt de veel omvattende
evolutietheorie gewoonlijk niet ter discussie gesteld. Evolutie
veronderstelt een ontwikkeling in opgaande lijn. Aan het
bouwwerk van het evolutie-, oersoep- en oerknalmodel kleven
allerlei fundamentele en onoplosbare problemen die het model
ondergraven. Binnen de, zo in vakgebieden ingedeelde,
wetenschap onderkent men deze problemen voor het eigen
onderzoeksterrein soms wel, maar gaat men ervan uit dat het
totale bouwwerk stevig genoeg is door bevindingen in andere
vakken. Dit boekje wil in 95 stellingen laten zien dat het
evolutiehuis voor geen enkele kamer een stevig fundament heeft.
Dat het slechts de buiten-wetenschappelijke vooronderstellingen
zijn die enig verband in de bouwval brengen.
Het is de hoop van de auteurs en medewerkers dat deze 95
stellingen de discussie wel op gang zullen brengen en tot een
ommekeer in het denken en onderzoeken zullen leiden, zoals in
de 16e eeuw, toen dr. Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen de
toenmalige kerkelijke praktijken naar buiten bracht.

Voorwoord van Werner Gitt

Precies aan 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 "Bedankt, Darwin!". Verder waren nog vier hele pagina's aan het onderwerp evolutie gewijd. De dank geldt een
man, die 200 jaar geleden geboren werd en van wie het revolutionaire boek "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 schijnbaar het verlossende antwoord. Hij meende dat hij het ontstaan van het leven op een
"natuurlijke wijze" kon verklaren.

Is de evolutie een bruikbaar denkmodel?

Een vluchtige blik in het rijk van de levende wezens toont ons al overal onmiskenbaar doelgerichte concepten: De potvis, een
zoogdier, is zo uitgerust, dat hij vanuit 3000 meter diepte op kan duiken, zonder aan de gevreesde caissonziekte te sterven. Een
enorme hoeveelheid microscopisch kleine bacteriën in ons darmkanaal hebben ingebouwde elektromotoren, die voorwaarts en
achterwaarts kunnen bewegen. Het leven hangt in de meeste gevallen af van de complete orgaanfunctie (bv hart, lever, nieren).
Onvoltooide, zich pas ontwikkelende organen zijn waardeloos. Wie hier in de zin 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: "Levende wezens
kunnen gedurende bepaalde evolutiefasen niet als een ondernemer het bedrijf wegens verbouwing tijdelijk sluiten."

Waar komt het leven vandaan?
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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 het leven uit het dode 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 evolutie 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 altijd dan aanwezig, 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", dus een machine, die zonder toevoer van energie voortdurend loopt, een fantasieproduct. Tegenwoordig weten we, wat
Darwin niet weten kon, dat in de cellen van alle levende wezens een werkelijk onvoorstelbare hoeveelheid aan informatie en dat
tevens in de hoogst ons bekende opslagdichtheid aanwezig is. De vorming van organen vindt informatiegestuurd plaats, alle
processen in levende wezens functioneren informatiegestuurd en de fabricage van alle lichaamseigen stoffen (bijvoorbeeld 50.000
eiwitten in het menselijk lichaam) vindt eveneens informatiegestuurd plaats. Het gedachtensysteem evolutie zou alleen dan kunnen
functioneren, indien er in de materie een mogelijkheid aanwezig zou zijn, 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 ik in het hoofdstuk informatietheorie (Stellingen 76 - 83), dat ikzelf aan dit boek heb bijgedragen, ingaan.

Conclusie:

De auteurs van de 95 stellingen tegen de evoluti e 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 A1 en A2 in aanmerking:

A1:  Het klopt, dat de oorsprong en onmetelijke veelvuldigheid van het leven zich uitsluitend door chemische en natuurkundige
wetmatigheden en de veel geciteerde evolutiefactoren mutatie, recombinatie, selectie, isolatie, lange tijdsperioden, toeval en
noodzakelijkheid en dood laat verklaren. 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 generlei relevantie.

Of A2:  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
(1). Wij mogen de gehele Bijbel geloven - zoals Jezus tot God, de Vader gebeden heeft: "Uw woord is de waarheid" (2), en zoals de
apostel Paulus heeft beleden: "Ik geloof alles, wat geschreven staat" (3). Wij zullen na onze lichamelijke dood opstaan en ons in het
eindoordeel voor God hebben te verantwoorden; en er bestaat werkelijk een hemel en 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 enige Goddelijke bron en kon met deze maatstaf
talrijke wantoestanden en dwalingen van de toenmalige Rooms-Katholieke kerk aan de kaak stellen. Een soortgelijke impact hoop
ik ook met deze 95 stellingen te bewerken.

Direktor und Professor a. D.

Dr.-Ing. 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.
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(1)  Johannes, de Bijbel, Johannes 14:6.

(2)  Paulus van Tarsus, de Bijbel, Colossenzen 1:16.

(3)  Matthéüs, de Bijbel, Matthéüs 21:44.

http://www.0095.info/nl/index_boek.html 2/3

http://www.0095.info/nl/


http://www.0095.info/nl/index_boek.html 3/3



Biologie

01  Micro- en macro-evolutie
02  Stambomen en Stamstruiken
03  Niet reduceerbaar complexe systemen
04  Mutatie en informatie toename
05  Evolutiemechanismen
06  Biodiversiteit
07  Symbiose en slaafs gedrag
08  Drosophila melanogaster
09  Junk DNA
10  Pseudogenen
11  Homeotische genen
12  Rudimentaire organen
13  Biogenetisch principe
14  Berkenspanner (Peper-en-zoutvlinder)
15  DDT-resistente Insecten
16  Resistentie tegen antibiotica

Geologie en paleontologie

17  Hiaat in het fossielen verslag
18  Snelle verstening (Taphonomie)
19  Missing links
20  Cambrische explosie
21  Erosie der continenten
22  Rivierdelta's, zeekusten en riffen
23  Uitbarsting van Mount St. Helens
24  Moderne sedimentologie
25  Onaangetaste laaggrenzen
26  Polystrate fossielen
27  Levende fossielen
28  Miljoenen jaren oude gebruiksvoorwerpen
29  Miljoenen jaren oude microben
30  Nusplinger platenkalk
31  Snel opstijgende granietdiapieren

Chemische evolutie

32  Vivum ex vivo
33  Het Miller-experiment
34  DNA (Desoxyribonucleïnezuur)
35  Polymeerchemie
36  Chiraliteit
37  Het opvouwen van proteïnen
38  Adressering van proteïnen
39  Productie van  proteïnen
40  Controle mechanismen in de cel

Radiometrie en geofysica

41  Afwijkingen in de radiometrie
42  Accelerator Mass Spectrometer (AMS)
43  Uranium, helium en lood in Zirkoon
44  Radioactief verval tot lood
45  Radioactief verval bij plasmatemperaturen
46  Uranium en polonium stralingspatronen
47  Helium uit het binnenste der aarde
48  Magneetveld van de aarde
49  Zoutbergen en zoutgehalte van de zeeën
50  Nikkel in het zeewater
51  Aardolie, steenkool en versteend hout

Kosmologie en oerknaltheorie

52  Singulariteit en inflatie
53  Het ontstaan van sterrenstelsels
54  Ontstaan van sterren
55  Het ontstaan van planeten

Filosofie

65  Paradigma der evolutie
66  Naturalistisch wereldbeeld
67  Dogma van de evolutietheorie
68  Evolutionaire psychologie
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Wetenschappelijke kritiek op het naturalistische wereldbeeld
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Indien men kan aantonen, dat er  één of ander complex orgaan is, dat niet door een reeks van op elkaar volgende kleine
veranderingen gevormd kan worden, zal mijn theorie absoluut ineenstorten.  (Charles Darwin)

Er bestaat geen mening, hoe absurd ook, die de mensen niet gemakkelijk tot de hunne maken, zodra het gelukt is, hen te
overtuigen, dat die algemeen aanvaard is.  (Arthur Schopenhauer)

De eerste slok uit de beker der natuurwetenschap maakt atheïstisch, maar op de bodem van de beker wacht God.  (Werner
Heisenberg) 

01-95   95 Stellingen tegen evolutie  (Samenvatting)

01-16 Biologie
17-31 Geologie en paleontologie
32-40 Chemische evolutie
41-51 Radiometrie en geofysica
52-64 Kosmologie en oerknaltheorie
65-75 Filosofie
76-83 Informatietheorie
84-95 Mens en cultuur
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56  Planeten- en maanoppervlakken
57  Stipt planetenstelsel
58  Afstand aarde – maan
59  Planetaire ringen
60  Kortperiodieke kometen
61  Restanten van supernova's
62  Metalliciteit van ver verwijderde objecten 
63  Antropisch principe
64  Microgolven-achtergrondstraling

69  Toevallige processen
70  Causaal evolutieonderzoek
71  Homologe organen
72  Natuurlijke perfectie
73  Teleologie en planmatigheid
74  Zin des levens
75  Ondoelmatige schoonheid

Informatietheorie

76  Intelligente informatie
77  Alwetende Bron
78  Machtige Bron
79  Niet-materiële bron 
80  Weerlegging van het materialisme
81  Weerlegging van de oerknaltheorie
82  Abiogenese en macro-evolutie
83  Oude en nieuwe Godsbewijzen

Mens en cultuur

84  Zondvloedverhalen
85  Ouderdom van de mensheid
86  Neanderthaler en Australopithecinen
87  Genoom van mens en chimpansees
88  Het rechtop lopen
89  Menselijk oog
90  Inverse retina
91  Degeneratie van de menselijke taal
92  Bijna-dood-ervaringen en menselijk bewustzijn
93  Menselijke creativiteit
94  Geweten en ethiek
95  Liefde, vreugde, verdriet en droefheid
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1 - 16   Biologie
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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 de voorlopers. Is dat werkelijk waar? Welke
natuurwetenschappelijke bewijzen bestaan er voor deze aanname?

Ontwikkelingen en genetische veranderingen in het individu in opeenvolgende generaties vinden daadwerkelijk plaats bij levende
wezens. Om misverstanden te vermijden is het echter nodig, onderscheid te maken tussen micro- en macro-evolutie.

Micro-evolutie betekent, dat zich in levende wezens gedurende hun biologische geschiedenis (als soort en individu) reeds
aanwezige structuren en functies veranderen, zonder dat daarbij het basisbouwplan van de levende wezens wordt veranderd. Zo
kan zich bijvoorbeeld uit een wolf na vele generaties een hond ontwikkelen en 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 levende wezens 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 haas, enzovoorts ontwikkeld hebben. Dat zulke
macro-evolutionaire processen daadwerkelijk hebben plaatsgevonden*, moet na 150 jaar evolutie-onderzoek duidelijk in twijfel
worden getrokken.

01  Micro- en macro-evolutie
02  Stambomen en Stamstruiken
03  Niet reduceerbaar complexe systemen
04  Mutatie en informatie toename
05  Evolutiemechanismen
06  Biodiversiteit
07  Symbiose en slaafs gedrag
08  Drosophila melanogaster
09  Junk DNA
10  Pseudogenen
11  Homeotische genen
12  Rudimentaire organen
13  Biogenetisch principe
14  Berkenspanner (Peper-en-zoutvlinder)
15  DDT-resistente Insecten
16  Resistentie tegen antibiotica

01  Micro- en macro-evolutie

De verandering van levende wezens verdergaand dan hun soortgrens (macro-evolutie) door de vorming van nieuwsoortige organen
of structuren werd nog nooit waargenomen en is absoluut onbewezen.

02  Stambomen en Stamstruiken

Onderzoek brengt steeds meer onsystematisch verdeelde kenmerken van levende wezens aan het licht, zodat de hypothese van
een stamboom van de soorten als weerlegd moet worden beschouwd.

03  Niet reduceerbaar complexe systemen

Voor de opbouw van niet reduceerbaar complexe systemen, zoals zij in de levende wezens voorkomen, is geen mechanisme
bekend.

04  Mutatie en informatie toename

In ongeveer 19 miljoen wetenschappelijke publicaties werden van 453.732 gedocumenteerde mutaties slechts 186 als voordelig
ingedeeld, waarbij bij geen enkele een toename van genetische informatie plaatsvond.

05  Evolutiemechanismen
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05  

De bekende evolutiemechanismen mutatie, selectie, genoverdracht, combinatie van gensegmenten, genduplicatie en andere
factoren zijn niet toereikend om nieuwe bouwplannen en functies te verklaren.

06  Biodiversiteit

De werkverdeling en wederzijdse afhankelijkheid van vele planten- en diersoorten in een ecosysteem (biodiversiteit) weerspreekt de
voorstelling van een stapsgewijs ontstaan.

07  Symbiose en slaafs gedrag

Symbiose en slaafs gedrag van verschillende planten en dieren kunnen middels de bekende mechanismen van evolutie niet
verklaard worden.

08  Drosophila melanogaster

Meer dan 3.000 kunstmatige mutaties bij de vruchtvlieg Drosophila melanogaster sinds 1908 hebben geen nieuwe, voordelige
bouwplannen tot stand gebracht; de vruchtvlieg bleef altijd een vruchtvlieg.

09  Junk DNA

In toenemende mate blijkt, dat grote delen van het zogenaamde Junk-DNA, die men tot voor kort als "evolutionair afval" omschreef,
wel degelijk bepaalde functies vervullen.

10  Pseudogenen

Nieuwe onderzoeken maken aannemelijk, dat zogenaamde pseudogenen, die lange tijd als functieloos beschouwd werden, wel
bepaalde functies hebben.

11  Homeotische genen

De hoop in homeotische genen (stuurgenen) de sleutelgenen voor macro-evolutionaire processen gevonden te hebben, bleef
onvervuld.

12  Rudimentaire organen

Rudimentaire organen (halfklare of functieloze) organen zijn geen waardeloze overblijfselen van een ontwikkeling naar boven: De
meeste van deze organen hebben een concreet nut, andere tonen degeneratie.

13  Biogenetisch principe

Hoewel het biogenetisch principe van Ernst Haeckel (1834-1919) reeds gedurende zijn leven als vervalsing werd ontmaskerd, vindt
men het tegenwoordig nog in veel schoolboeken!

14  Berkenspanner (Peper-en-zoutvlinder)

In veel schoolboeken worden getalsmatige veranderingen in de populaties van de peper- en zoutvlinder als voorbeeld voor evolutie
beschreven. Hierbij kan niet eens van micro-evolutie gesproken worden.

15  DDT-resistente Insecten

Alle DDT-resistente insecten zijn genetische varianten, die altijd al hebben bestaan en die altijd al tegen dit insecticide bestand
waren.

16  Resistentie tegen antibiotica

Het feit, dat bacteriën tegen antibiotica resistent kunnen worden, is geen voorbeeld voor ontwikkeling naar boven, omdat de
mutaties, die daartoe leiden, in de regel een verlies van informatie in het genoom tot gevolg hebben.

Geologie en paleontologie  |  Menu
terug

*  Succesvolle nieuwe constructies zouden zich moeten invoegen in het bestaande model van ruimtelijke, chronologische en
hiërarchische genactiviteiten en zouden de vitaal noodzakelijke fysiologische, sociale, voortplantingsbiologische en ecologische
levenspatronen in geen enkele tussenfase mogen storen. Anders zou het levende wezen uitsterven.
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01  Micro- en macro-evolutie:

Menu  |  terug

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 ten dele 10.000 tot 10 miljoen keer sneller verloopt, dan dat in het algemeen van de fossielen afgeleid wordt.

Ontwikkelingen, genetische veranderingen in het individu en in de volgende generaties bestaan inderdaad. Goede voorbeelden
daarvoor zijn vorming van rassen binnen een biologische soort. Zo zijn uit de soort wolf (Canis lupus) honderden hondenrassen,
van de Pekingees tot aan de Sint-Bernard voortgekomen. Hond blijft echter hond. Dat is micro-evolutie.

Waargenomen wordt een grote variatie binnen een niet overschreden bandbreedte. Een brede ontwikkeling van rassen vond in het
bijzonder plaats bij huisdieren. Hier heeft de mens mutaties verzameld, met elkaar gekruist en naar zijn wens geselecteerd. Zo
werd bijvoorbeeld de soort rotsduif (Columba livia), waarmee zich ook Charles Darwin intensief heeft beziggehouden, door telers in
meer dan duizend rassen opgesplitst.

Gedurende zijn onderzoeksreis op de Galapagoseilanden heeft
Darwin preparaten van verschillende vinken verzameld. Op deze
Pacific eilanden komen opvallend veel vinkensoorten voor (in
totaal worden 13 soorten onderscheiden, die wezenlijk in
lichaamsgrootte alsook in snavelvorm en -grootte verschillen).
Vaak worden deze Darwinvinken als een bewijs voor evolutie in
het algemeen aangevoerd, ofschoon onbetwist is, dat de
veranderingen van deze vogels binnen het bereik van de micro-
evolutie liggen. Deze verschillende soorten zijn nog altijd vinken
en zullen voortaan ook  vinken blijven (2).

Macro-evolutionaire ontwikkelingen:

Volgens Darwin's leer over de afstamming der soorten, zouden
levende wezens in hun biologische geschiedenis, door
spontane gebeurtenissen in hun genetisch apparaat (mutatie,
selectie, gentransfer, recombinaties, genduplicatie en andere
factoren) heel nieuwe, daarvoor niet aanwezige complexe
bouwplannen, organen en functies kunnen doen ontstaan. In
die zin wordt in de regel het begrip evolutie, "ontwikkeling tot iets

hogers",  toegepast.

Bij een veronderstelde ontwikkeling tot iets hogers, bijvoorbeeld van zoogdieren uit reptielen, moeten structuren ontstaan zoals haar,
borstklieren, systemen voor de temperatuurregeling en alles, wat de zoogdieren verder nog van de reptielen onderscheid. Echter:

Deze zogenaamd nieuw ontstane structuren onderscheiden zich van "oude" structuren niet slechts in één gen, maar meestal
in vele genen, waarvan het ruimtelijke en chronologische activiteitspatroon zinvol op elkaar afgestemd moet zijn. Bij macro-
evolutionaire processen moet dit ook bij elke afzonderlijke (!) tussenvorm het geval zijn. Het samenspel van de genen moet
altijd kloppen.

Wat is evolutie?

In de Nederlandse Standaard Encyclopedie leest men bij het trefwoord "evolutie" het volgende: "De macro-evolutie, die het af en toe
optredende verschijnen en uiteengaan van nieuwe groepen omvat, zoals plaatsvindt in de loop van de geologische tijd, en die de
hogere trappen der systematiek, zoals soorten, families en ordes of klassen betreft, laat zich door experimentele genetica niet direct
verklaren. De veronderstelde aannamen, die gebaseerd zijn op drastische veranderingen in de genetische opbouw, kunnen in
werkelijkheid niet bewezen worden."

De oorzaken, die naar men zegt na verloop van miljoenen jaren tot een toename van complexiteit in levende wezens zou hebben
kunnen leiden, zijn onbekend. De bioloog Willem J. Ouweneel trekt de conclusie, dat de genetica geen bewijs voor het geloof in de
macro-evolutie biedt. Naar zijn mening blijkt juist het tegendeel, dat de oorspronkelijke levensvormen meestal de soorten, soms
subsoorten of misschien zelfs de families, hoe variabel zo ook zijn mogen, als geheel constant en wederzijds niet in elkaar kunnen
overgaan (2).

Snelle vorming van soorten ofwel micro-evolutie:
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Dat micro-evolutie plaatsvindt is onbetwist. Echter het is ook vastgesteld, dat zij 10.000 tot 10 miljoen maal sneller verlopen kan, dan
van veel reeksen in de fossielen beweerd wordt (3) (4).

In tegenstelling tot vroegere theorieën kunnen dieren zich binnen enkele generaties aan veranderde milieuomstandigheden
aanpassen (5). Dus is duidelijk, dat voor paleontologisch bewezen micro-evolutionaire processen vanuit biologisch oogpunt geen
grote tijdsperioden noodzakelijk waren (6).

Stelling 02  |  Menu
terug

(1)  Helmut Schneider, Natura, Biologie für Gymnasien , Band 2, Lehrerband, Teil B, 7. bis 10. Schuljahr, Ernst Klett Verlag, 2006, S.
274.

(2)  Willem J. Ouweneel, Evolution in der Zeitenwende , Christliche Schriftenverbreitung Hückeswagen.

(3)  Virginia Morell, Predator-free guppies take an evolutionary leap forward , Science 275, 28. März 1997, S. 1880.

(4)  Stephen Jay Gould, Das Paradox des sichtlich Irrelevanten , in: Die Lügensteine von Marrakesch , Frankfurt/M., 2003, S. 411-429.

(5)  Klaus Neuhaus, Schnelle Anpassung von Leguanen (Anolis) an neue Lebensräume , Studium Integrale  1997/4, S. 81-83.

(6)  Uwe Brüggemann, Studium Integrale  1998/1, S. 38-39.

(Afbeelding „Mikro- & Makroevolution”)  Reinhard Junker und Siegfried Scherer, Evolution ein kritisches Lehrbuch, 2006, S. 52.
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02  Stambomen en Stamstruiken
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Veel eigenschappen van levende wezens 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.

Met het schetsen van één enkele levensstamboom (monofyletische voorstelling) probeert men de afstamming van verschillende
levensvormen (basissoorten) op een enkele gemeenschappelijke voorouder terug te brengen. Spreekt men daarentegen van
stamstruiken (polyfyletische voorstelling), dan bedoelt men daarmee een veelvoud aan aparte afstammingslijnen, die niet op een
gezamenlijke voorouder teruggevoerd kunnen worden (1).   

In het verleden was men aangewezen op het tekenen van stambomen op grond van anatomische en fysiologische  kenmerken, en
eigenschappen van voortplanting en gedrag. Het was vaak moeilijk, de verschillende uitgesproken klassen, families en soorten van
de planten en dieren in een eenduidige systematiek te ordenen. Tegenwoordig heeft de moderne wetenschap ook de beschikking
over analyse van het erfelijk materiaal (DNA). Tot voor enige jaren hoopte men dat deze DNA-analysen een bevestiging van de
toentertijd bestaande stamboomstructuren zouden geven. Deze hoop ging echter duidelijk niet in vervulling. Het tegendeel was het
geval. In plaats van de gezochte stamboom, drongen zich opnieuw, steeds meer schetsen van nieuwe stamstruiken op.    

Stamboomonderzoek in de fossielen:

Ondanks intensief onderzoek werd tot op heden geen enkele serie fossielen gevonden, die met de ongewervelden begint en via
vissen, amfibieën en reptielen naar de zoogdieren loopt (2).

Stelling 03  |  Menu
terug

(1)  Reinhard Junker und Siegfried Scherer, Evolution, ein kritisches Lehrbuch , 2006, S. 247.

(2)  Vij Sodera, One Small Speck to Man, the Evolution Myth , Vija Sodera Productions, 2003, S. 37.
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03  Niet reduceerbaar complexe systemen
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Een niet reduceerbaar complex systeem noemt men een samenstelling van afzonderlijke bestanddelen, waarvan elk afzonderlijk
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 hebben kunnen rijden, is even ondenkbaar als het denkbeeld dat de 
biodiversiteit van het aardse leven stapsgewijs zou kunnen zijn ontstaan.

Alle levende wezens bevatten niet reduceerbaar complexe systemen. Wordt een enkel onderdeel van zulk een systeem verwijderd, dan
stort het hele systeem ineen, ofwel de totaalfunctie van het systeem staat stil. Zulke systemen kunnen niet stapsgewijs opgebouwd
worden, omdat zij zonder een bepaald minimum aan onderdelen niet kunnen functioneren, of levensvatbaar zijn.

Over deze problematiek heeft Charles Darwin zich reeds uitgelaten. In zijn boek "Het ontstaan van soorten" schrijft hij: "Wanneer men kan
aantonen, dat er één of ander complex orgaan bestaat, dat niet door eens reeks van op elkaar volgende kleine veranderingen gevormd
kan worden, zal mijn theorie absoluut ineenstorten."

Darwin was in dit opzicht nog heel nuchter. Indien hij geweten had, wat we nu weten, dan zou hij zijn boek waarschijnlijk niet gepubliceerd
hebben. Echter in de afgelopen 150 jaar is de evolutietheorie tot een zodanig machtige mythe geworden, dat veel vaklieden door de
bomen het bos niet meer zien.

Reeds de eenvoudigste cel heeft een speciale behuizing, mechanismen om de stofwisseling te regelen, mechanismen voor het
aflezen, schrijven en kopiëren van het DNA, enzovoorts, nodig. 

Verdere voorbeelden zijn: organen van de mens zoals oog, oor of hersenen, kniegewricht, vliegsystemen van vogels, vleermuizen en
insecten, talrijke symbiotische levensgemeenschappen, het immuunsysteem, de fotosynthese, het intracellulaire proteïnetransport,
enzovoorts (1).

Voor de "productie" van deze systemen hoort ook de voorziening van de afzonderlijke componenten. Zij moeten bij elkaar passen en in
staat zijn, hun taak vanaf het begin foutloos te vervullen. De biochemicus Michael J. Behe meldt, dat in de afgelopen 17 jaar geen enkel
vaktijdschrift (!) iets over de noodzakelijke tussenvormen gedurende de ontwikkeling van complexe biomoleculaire structuren
gepubliceerd heeft (2). Dat zou te denken moeten geven. Hierna volgen drie voorbeelden van niet reduceerbaar complexe systemen:

De bacteriemotor (3):

Bacteriemotor, schema en 3D model:
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De meest eenvoudige bacteriemotor benodigt een chemosensor, een
stuurproteïne, een as, een hoekstuk, een zweepstaartje, een motor en
een lager. De motor is in het buitenste membraan, de celwand en het
cytoplasmamembraan verankerd. Met behulp van een koppeling kan
de bacterie stil staan, zich vooruit of achteruit bewegen.

Bepaalde bacteriën hebben de mogelijkheid, zich met behulp van een motor voort te bewegen. De rotor van deze motor is met een flagel
(zweepstaartje) verbonden, die tot draaien gebracht wordt, waardoor de bacterie een voorwaartse beweging krijgt. Dit mechanisme
bestaat uit minstens negen verschillende onderdelen, die alle precies moeten zijn samengesteld, wil het fungeren. Een stapsgewijs
ontstaan van zulk een mechanisme, waarbij elke afzonderlijke (!) tussenstap een praktisch overlevingsvoordeel brengt, is niet denkbaar.
De talrijke tussenstadia zouden het doel (voortbewegen) niet alleen slechter, maar helemaal niet dienen.

Metamorfose, bijvoorbeeld bij vlinders:

De vlinder begint zijn leven evenals vliegen, bijen en kevers in een ei, waaruit een rupsje kruipt, die zich vooral bezig houdt met eten. Zij
wordt snel groter en vervelt meerdere malen. Tenslotte komt het tot een eerste transformatie van rups naar pop. In de pop ontstaat een
nieuw schepsel met volledig nieuwe organen: de vlinder.

Deze gedaanteverandering, metamorfose, van de rups naar de pop en dan naar vlinder vormt een niet reduceerbaar complex systeem.
Metamorfosen komen in verschillende vormen ook bij andere diersoorten voor (amfibieën, holtedieren en anderen).

Metamorfose en gastheerwisseling, bijvoorbeeld bij de kleine zuigworm:

Van parasitaire platwormen, bijvoorbeeld leverbot, zijn gecompliceerde transformaties met meerdere tussenstappen en
gastheerwisseling bekend. Zulke ontwikkelingscycli kunnen zich niet in kleine ontwikkelingsstappen gevormd hebben. Alle schakels in de
ontwikkeling zijn noodzakelijk. Ontbreekt er één, dan sterft het dier.
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(1)  Michael J. Behe, Darwin´s b lack box: The Biochemical Challenge to Evolution , The Free Press, New York, 1996, deutsche
Übersetzung: Resch-Verlag, 2007, S. 87-225.
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(3)  Michael J. Behe, Darwins Black Box , Resch-Verlag, 2007, S. 118-119.
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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 het jaar 2005 heeft de bioloog Gerald Bergman met zijn team bijna 19 miljoen
publicaties op voordelige mutaties doorzocht. Van de 453.732 beschreven mutaties konden slechts 186 als voordelig ingedeeld
worden. Echter bij geen van deze mutaties vond men een toename van genen voor nieuwe functionerende proteïnen.  

In de conventionele biologie gaat men ervan uit, dat het aantal verschillende soorten, die ooit op aarde leefden, ongeveer ligt tussen
3 x 10^10 en 2 x 10^14 (200 biljoen) (1). Om een nieuwe soort te doen ontstaan, zijn volgens aanhangers van de evolutie naar
schatting duizend tussenvormen nodig. Aldus zouden er naar evolutietheoretische zienswijze tot heden tussen 3 x 10^13 en 2 x
10^17 tussenvormen op de aarde geleefd hebben. Om van de ene tussenvorm naar de volgende te gaan zijn er, naar men zegt,
opnieuw naar schatting duizend voordelige mutaties nodig. Dat betekent, dat tot de tegenwoordige tijd tussen 3 x 10^16 en 2 x 10^20
voordelige mutaties plaatsgevonden zouden moeten hebben.

Dat zouden over de afgelopen 3.430 miljoen jaar gerekend (waarin naar men zegt de evolutie plaatsgevonden zou hebben)
wereldwijd tussen 0,28 en 1.800 voordelige mutaties per seconde zijn! Toch kon in de gehele vakliteratuur van de afgelopen tien
jaar geen enkele mutatie aangetoond worden, waardoor aanvullende zinvolle coderingen in het DNA toegevoegd zouden zijn (2) (3).

Daarbij moet er rekening mee gehouden worden, dat in deze voorstelling van succesvolle mutaties sprake is. Volgens de
evolutietheorie moet een gigantisch veelvoud aan toevallige mutaties plaatsvinden om daarmee tussen 0,28 en 1.800 succesvolle
per seconde te doen plaatsvinden.

Conclusie:

Dat DNA-ketens zich spontaan en vaak kunnen verlengen, is voor de evolutietheorie van essentieel belang. Dat iets dergelijks (met
voordelige werking voor het organisme) ook na proeven over tientallen jaren geen enkele maal vastgesteld kon worden, heeft onder
anderen met controle mechanismen in de cel te maken, die juist dit verhinderen.

Richard Dawkins, een vooraanstaand verdediger der evolutietheorie, werd gevraagd, of hij een voorbeeld voor een verandering van
een organisme geven kon, waarbij informatie toegevoegd werd. Hij was daartoe niet in staat (4). Lee Spetner is daarom van
mening, dat „het onvermogen, om ook maar één enkel voorbeeld van een mutatie te noemen, waarbij informatie toegevoegd wordt,
meer betekent dan slechts een falende ondersteuning van de theorie. Het is een duidelijke weerlegging van de theorie.“ (5).

Wij staan voor het feit, dat ook na meer dan 50 jaar intensief onderzoek geen enkel voorbeeld voor de toename van intelligente
informatie in het genoom kon worden gevonden.
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(1)   (http://www.oekosystem-erde.de/html/leben-02.html)

(2)   Gerald R. Bergman, Darwinism and the Deterioration of the Genome, CRSQ 42/2, September 2005, S. 110–  112.

(3)   Barney Maddox, Mutations: The Raw Material for Evolution?, Acts and Facts 36/9, September 2007, S. 10–  13.

(4)   Gillian Brown, A Response to Barry Williams, The Skeptic 18/3, September 1998.
  

(5)   Lee Spetner, Not by Chance!, The Judaica Press, 1997, S. 107 & 131.
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Darwin geloofde nog in het concept van Jean
Baptiste Lamarck, dat verkregen
eigenschappen overgeërfd konden worden.
Echter heeft de Augustijner monnik Gregor
Mendel in 1866 al een studie gepubliceerd,
waarin hij bewees, dat bij overerving geen
nieuwe informatie in het genoom komt,
maar, dat daarbij slechts, reeds aanwezige
informatie, opnieuw gecombineerd wordt
(recombinatie). Tegenwoordig zijn de wetten
van Mendel onomstreden.

Gregor Mendel:

In 1856 begon Mendel verschillende
kruisingsexperimenten met erwten. Hij
onderzocht eigenschappen van
erwtenplanten en -zaden, die duidelijk te
onderscheiden waren. Bijvoorbeeld rood- of
witb loeiende soorten, soorten met gele of
groene zaden enzovoorts. Hij kruiste hen,
waarb ij hij het stuifmeel van de ene soort
aanbracht op de stam van de andere soort.
Middels deze reeds lang bekende techniek
voerde hij grote reeksen van onderzoeken
uit. Door 355 kunstmatige bevruchtingen
kweekte hij 12.980 kruisingen. Daardoor
gewon hij betrouwbare inzichten over
de opsplitsing van eigenschappen volgens
vaste regels.    
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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 praktisch 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. 

De wiskundige Lee Spetner kon aantonen, dat de bekende, waargenomen, voordelige mutaties (bijvoorbeeld bacteriën, die
resistentie vormen) steeds tot een verlies van informatie in het genoom leiden (1). Daarbij komt, zoals  Ronald Aylmer Sir Fisher
aangetoond heeft, dat elke enkele mutatie, ook een nuttige, door toevalseffecten gemakkelijk weer teniet gedaan kan worden (2).
Een enkele mutatie heeft een zeer geringe overlevingskans en zou ongeveer 12 miljoen jaar nodig hebben, om in het genoom
ingebouwd te worden (3). De centrale vraag bij het onderzoek naar de oorzaken voor evolutionaire veranderingen blijft daarmee
onbeantwoord.

Haldane's dilemma (4):

In het midden van de 20e eeuw probeerde de beroemde evolutionist John Haldane zogenoemde  substitutionload-berekeningen uit
te voeren. Daarbij ging hij ervan uit, dat door substituties (vervangingen) daadwerkelijk nieuwe basissoorten konden ontstaan. Hij
probeerde te berekenen, hoeveel tijd daarvoor nodig zou zijn. Hij kwam tot het resultaat, dat zelfs de conservatiefste schattingen der
voorstanders van een miljoenen jaren durende ontwikkelingstijd in de verste verte niet voldoende zouden zijn (5) (6).

Men moet er echter rekening mee houden, dat het maken van wiskundige modellen van zulke  genetische processen van de
soorten extreem complex zijn. Tegenwoordig concentreert het onderzoek zich primair op de vergroting van het aantal voordelige
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mutaties, die daadwerkelijk zijn vast te stellen. Voor verder gaande berekeningen ontbreken tot heden belangrijke basisgegevens.

Spetners benadering:

De wiskundige Lee Spetner heeft berekeningen uitgevoerd, hoe groot de kans is, dat door toevallige gebeurtenissen een nieuwe
basissoort (macro-evolutie) zou kunnen ontstaan (7). Op basis van gegevens in de huidige vakliteratuur kwam hij tot de
onvoorstelbare verhouding 1 : 3,6 x 10^2738.  Ter vergelijking: In ons universum zijn ongeveer 10^80  atomen. Dus zou men achter
het aantal atomen in het universum 2600 nullen moeten zetten voor de door Spetner geschatte kans. De wiskundige Emile Borel
sprak reeds bij een waarschijnlijkheid van 1 : 10^50   van een onmogelijke gebeurtenis.

Spetner staat met zijn concept niet alleen. Andere wetenschappers zijn tot soortgelijke resultaten gekomen (8). Het moge echter
duidelijk zijn, dat in dit gebied van onderzoek met onduidelijke factoren gewerkt wordt, of beter gezegd dat deze op basis der
complexiteit nauwelijks te bevatten zijn. Maar zulke benaderingen kunnen ons een indruk geven van de omvang van de
problematiek.
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(1)  Lee Spetner, Not by Chance! , The Judaica Press, 1997, S. 20.

(2)  R.A. Fisher, The Genetical Theory of Natural Selection , Oxford, 1958.

(3)  J.C. Sanford, Genetic Entropy & the Mystery of the Genome , Elim Publishing, 2005, S 126.

(4)  John B.S. Haldane, The cost of natural selection , Journal of Genetics  55, 1957, S. 511-524.

(5)  Don Batten, Haldane´s Dilemma has not been solved , Technical Journal  19/1, 2005, S. 20-21.

(6)  G.C. Williams, Natural Selection: Domains, Levels and Challenges , Oxford U. Press, NY, 1992, S. 143-144.

(7)  Lee Spetner, Not by Chance! , The Judaica Press, 1997, S. 94-131.

(8)  G.L. Stebbins, Processes of Organic Evolution , Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1966.

(Afbeelding „Gregor Mendel”  
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Mendel_Gregor_1822-1884.jpg )
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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.  

In de afgelopen jaren werd op het gebied van de biodiversiteit veel gediscussieerd en onderzoek gedaan. Daarbij concentreerde
men zich in het algemeen op de redding en instandhouding van ecosystemen. Dit leidde tot een volledig nieuw inzicht en tot nieuwe
methoden, om bedreigde soorten te beschermen. In plaats van te proberen afzonderlijke soorten te redden, beschermt men nu hele
ecosystemen, waarin deze soorten voorkomen - en beschermt daarmee gelijktijdig andere soorten, die niet zo sterk bedreigd zijn.

De collectieve ecologische dienst, die uitgevoerd wordt door de verschillende voor elkaar werkende soorten en groepen, zorgt
ervoor, dat onze planeet zuiver en voor het leven geschikt blijft. Yvonne Baskin schrijft, dat "het overvloedige aanbod van organismen,
wat wij "biodiversiteit" noemen, een gecompliceerd weefsel van levende dingen is, van wie de bezigheden harmonisch met elkaar
verbonden zijn, om de aarde tot een unieke bewoonbare planeet te maken" (1).

Ongetwijfeld is het onmogelijk, een volledige lijst van alle ecologische relaties op te stellen. De duidelijkste zijn de voedselketens
en de zuurstof en kooldioxide cyclus van planten en dieren. Veel afbrekende organismen maken de bodem van de aarde vruchtbaar.
Andere biodiversiteit-diensten reinigen het water, breken giftige stoffen af, maken het klimaat minder extreem, bestuiven de
bloemen, enzovoorts.

Om biodiversiteit te onderzoeken, werden verschillende experimenten uitgevoerd. Daarbij is gebleken, dat gemeenschappen met
een grotere diversiteit stabieler, productiever en stressbestendiger zijn (2) (3) (4). Zij hebben een hogere bodemvruchtbaarheid en
bevinden zich in het algemeen in een betere toestand.

Redundante systemen:

Een interessant fenomeen van ecosystemen is de redundantie (meervoudige voorziening) van afzonderlijke diensten. Dat betekent,
dat een dienst die door een soort uitgevoerd wordt, ook door een andere soort kan worden overgenomen. Op grond daarvan
vermoedt men, dat verschillende redundantiën bepaalde soorten overbodig maken (5). Omdat echter alle planten in het algemeen
zowel aan de vruchtbaarheid van de bodem alsook aan de productie bijdragen, is het moeilijk te beoordelen, of men op basis van
slechts enkele studies het nutteloos zijn van een soort kan bepalen. Wat, wanneer juist deze soort nog een andere dienst verricht?
In de afgelopen jaren zijn ecologen ermee opgehouden, van de overbodigheid van een soort te spreken, ja, men neigt er zelfs toe,
ook het woord "redundant" niet meer te gebruiken (6).

Bij de huidige kennis over biodiversiteit, schijnt  het nauwelijks mogelijk te zijn, dat de ecosystemen of zelfs het leven zelf, zonder
biodiversiteit met haar ecochemische en ecofysische diensten, zouden kunnen bestaan. Het schijnt, dat diverse diensten en de
organismen, die zij aanbieden, reeds vanaf het begin er samen geweest moeten zijn - zij vormen een niet reduceerbaar complex
systeem.

Co-evolutie ter verklaring van  ecologie:

Zolang ecologie slechts een losse verzameling van organismen zonder bindende samenhang leek te zijn, kon men zich voorstellen,
dat zij door langdurige, richtingloze processen opgebouwd zou kunnen worden. Nu echter, naarmate steeds meer van het
ongelofelijk complexe biodiversiteit netwerk bekend wordt, zien de voorstanders van de evolutietheorie een soortgelijk dilemma als
toen de complexe structuren van de cellen werden ontdekt. Omdat de ecologie op zoveel onderliggende meerdere-soorten-
complexiteit opgebouwd is, vereist de verklaring van hun ontwikkeling door toevallige gebeurtenissen bijna pijnlijke eisen aan onze
bereidheid dit te geloven.

Om dit dilemma te omzeilen, spreekt men tegenwoordig vaak van co-evolutie, wanneer men wil uitleggen, hoe de ecologie
ontstond. Co-evolutie wordt als "gemeenschappelijke evolutie van twee of meer soorten" gedefiniëerd, "die niet kruisbaar zijn en die
een dichtbij gelegen ecologische relatie hebben" (7). Men moet er echter op letten, dat de ecologische samenhang aan de co-
evolutie voorafgaat. Daarom kan co-evolutie niet het antwoord zijn op de vraag naar het ontstaan van de ecologie. Henry Zuill schrijft
daarover het volgende: "Ik heb geen probleem met twee soorten, die hun bestaande ecologische relatie op elkaar afstemmen.
Daarentegen heb ik een probleem met de bewering, dat de ecologische diensten door co-evolutie zouden zijn ontstaan. Dat is iets
heel anders. Hoe is het mogelijk, dat meerdere organismen vroeger eens onafhankelijk van elkaar geleefd hebben, terwijl zij
hedentendage op elkaar aangewezen zijn?". Verder schrijft Zuill: "Het schijnt, dat juist het leven op aarde ander leven op aarde
mogelijk maakt. Dat betekent, dat het leven op de aarde het andere leven in staat stelt om op de aarde te blijven. Als dit klopt,
bestaat er geen mogelijkheid voor een geleidelijk ontstaan van de ecologie" (8).
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De bekende mechanismen van de evolutietheorie zijn niet toepasbaar, wanneer het er om gaat, het ontstaan van symbiose en
slaafs gedrag te verklaren. Van symbiose spreekt men, wanneer beide partijen een voordeel aan de samenwerking ontlenen.
Van slaafs gedrag spreekt men, wanneer slechts één partij de andere dient en daardoor zelfs nadelen op de koop toe neemt.

Het grootste deel der biomassa op aarde bestaat uit symbiotische systemen. Een groot deel van de bomen en struiken zijn voor
hun bestuiving afhankelijk van andere levende wezens, meestal insecten.

Daarbij komen de korstmossen, een symbiotische levensgemeenschap tussen een schimmel en groene algen of cyanobacteriën.
Peter Raven van de Missouri Botanical Garden schrijft, dat, wanneer een plant uitsterft, 10 tot 30 andere eveneens uitsterven (1).

Enige voorbeelden van symbiose:

- Mycorrhizaschimmels onttrekken koolhydraten aan bomen en orchideeën en leveren als tegenprestatie mineralen en water
uit de grond.

- Mieren beschermen bladluizen en ontvangen als tegenprestatie suikerwater.

- De bestuiving van planten met bloemen door insecten, waarbij de insecten nectar als voeding verkrijgen.

- Het transport van plantenzaden door mens en dier, waarbij de vruchten gegeten en de zaden op een van de plant verwijderde
plaats weer uitgescheiden worden.

- Veel in oppervlaktewater levende plaatsgebonden ongewervelde zeedieren zoals vuurkoralen, de meeste bloemdieren
alsook de reuze mosselen leven samen met fotosynthese bedrijvende algen.

- Nog een voorbeeld zijn de maag- en darmbacteriën (bijv. escherichia coli) zonder welke niet alleen zoogdieren, maar ook wij
mensen niet kunnen.

- De korstmossen zijn een symbiotische structuur uit algen en schimmels, waarbij de algen door fotosynthese koolhydraten
produceren, die door de schimmels opgenomen worden, terwijl de schimmels de algen water en voedingsstoffen leveren.

Slaafs gedrag van de eik tegenover de galwesp:

De galwespen leggen hun eieren op bladeren van de eik,
waarna het eikenblad een klein omhulsel voor het ei
aanmaakt. Het ei ontwikkelt zich in dit omhulsel, tot er
tenslotte een klein rupsje uit kruipt. Deze rups kan zich
daarna voeden met de voedzame cellen in het omhulsel
en wordt tegelijkertijd tegen de vogels beschermd. Nadat
het groot genoeg geworden is, verlaat het zijn huisje en
wordt een wesp, die opnieuw haar eieren op de
eikebladeren leggen zal. 

Deze kleine omhulsels, die door de eik en andere
boomsoorten worden aangemaakt, noemt men gallen.
Zulke gallen worden niet slechts door galwespen maar
ook door andere insecten en mijten teweeg gebracht.
Daarvan profiteren niet alleen galleninducerende dieren,
maar ook parasitaire schimmels of bacteriën.

De gallen zijn knolachtige woekeringen, die voor de plant
zelf nutteloos zijn. Verbazingwekkend is, hoe vergaand zij
aan de levensbehoeften van de betreffende dieren en
planten, die zij huisvesten, zijn aangepast. Daarbij kunnen
verschillende dieren aan dezelfde plant gallenvormingen
activeren, terwijl de gallen zelfs heel verschillende
structuren ontwikkelen. Het gaat dus geenszins om een
algemene prikkelwerking als reactie op een ei-afzetting,
een steek of iets dergelijks (2).
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Een sluipwesp legt een ei in de larve die zich in deze gal
op een eikenblad bevindt.

De mechanismen van de evolutietheorie zouden de ontwikkeling van gallen nauwelijks ondersteunen, omdat zij heel duidelijk
nadelen voor de waardplanten met zich meebrengen. Het gecompliceerde proces van zulke gallenvorming zou uit
evolutietheoretisch oogpunt eerder weggeselecteerd dan bevorderd worden.
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Het fruitvliegje Drosophila melanogaster wordt sinds 1908 als modelorganisme voor de genetica gebruikt. Meer dan 3000
mutaties daarvan zijn tot op heden beschreven. Tot op heden is echter nog nooit een ontwikkeling tot een nieuw voordelig
bouwplan vastgesteld.

 Sinds meer dan 100 jaar gebruiken biologen het
kleine fruitvliegje Drosophila en hebben ze er
intussen duizenden experimenten mee uitgevoerd
om de erfelijkheidswetten te onderzoeken (1). In het
practicum werken biologie-studenten met
fruitvliegen, waarbij zij proberen, nieuwe varianten te
kweken, door verschillende fruitvliegsoorten met
elkaar te kruisen.

Er zijn momenteel duizenden publicaties over het
fruitvliegje. Het is het schepsel bij voorkeur om de
evolutiegenetica te onderzoeken. Men gebruikt het,
omdat het genetisch eenvoudig is opgebouwd en in
het laboratorium gemakkelijk kan worden geteeld.
Bovendien heeft het vier paren van eenvoudig waar
te nemen chromosomen met "slechts" 13.000
genen. In maart  2000 beschikte men over het
volledige genoom van het fruitvliegje (2).

Drosophila melanogaster

Kunstmatig verwekte mutaties:

Met röntgenstraling is men in staat in het laboratorium kunstmatige mutaties te veroorzaken. Op deze wijze zijn bijvoorbeeld
abnormale vleugelvormen, kleurige ogen, enzovoorts ontstaan. Maar ondanks ontelbare mutaties en intelligente menselijke selectie
is nooit een nieuwe levensvorm ontstaan. De evolutionist  Pierre-P. Grassé moest vaststellen: "De fruitvlieg, het meest geliefde
onderzoeksobject van genetici, waarvan men de geografische, biotopische, stedelijke en landelijke soorten door en door kent,
schijnt sinds de oertijd dezelfde te zijn gebleven" (3).

Aanpassing aan een droger klimaat:

Ary Hoffmann is directeur van het centrum voor omgevingsstress en aanpassingsonderzoek aan de La Trobe Universiteit in
Melbourne (Australië). Hij wilde weten, of de Australische fruitvlieg (Drosophila Birchii) zich kan aanpassen aan een droger klimaat.
In meerdere experimenten werd een groep vliegen aan een zeer droog klimaat blootgesteld, zodat 90 % van hen stierven. De
overlevenden heeft hij verder gekweekt en nogmaals aan de droogte blootgesteld, tot wederom 90 % van hen stierven.

Dit heeft hij gedurende meer dan 30 generaties herhaald. De verwachting, dat deze vliegen zich aan een een steeds droger klimaat
zouden kunnen aanpassen, werd echter niet vervuld (4). Hoffmann en zijn team zijn tamelijk snel op de grenzen van het
aanpassingsvermogen van deze vliegensoort gestoten. Indien het tropische klimaat, waarin zich deze fruitvliegen ophouden, nu
werkelijk droger zou worden, dan mag men ervan uitgaan, dat zij zullen uitsterven.
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(1) Sherwin, Frank, Fruit Flies in the Face of Macroevolution , Acts and Facts 35/1, Januar 2006, S. 5.
(2) Mark D. Adams et al., The Genome Sequence of Drosophila melanogaster , Science 287, 24. März 2000, S. 2185-2195.
(3) Pierre-P. Grassé, Evolution of living Organisms , New York: Acad. Press, 1977, S. 130.
(4) Terry Lane und Ary Hoffmann in Radio National, The International Interest,

http://www.abc.net.au/rn/talks/natint/stories/s911112.htm
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09  Junk DNA
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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 beslist wel bepaalde functies vervullen.

In de afgelopen jaren werd erover gediscussieerd, of junk DNA daadwerkelijk overbodig is. Intussen blijkt steeds meer, dat niet-
coderende onderdelen van het DNA een belangrijke rol spelen bij de regulering van de genactiviteit en de celdeling.

Ook heeft men aanwijzingen gevonden, dat het niet coderende DNA bij de antivirale immunologische strategie in het organisme
een rol zou kunnen spelen en, ondanks haar eenvoudige opbouw, een deel van het immunologisch afweersysteem vormt (1).
Bovendien heeft men ontdekt, dat sommige onderdelen van het Junk DNA al gedurende de vroege embryonale ontwikkeling invloed
hebben op het samenspel van genen (2).

Dit voorbeeld staat niet op zich. Niet weinig constructies bij levende wezens werden eerst als "onzinnig" of "rudimentair" beschouwd,
voordat men bij verder onderzoek hun feitelijke genialiteit ontdekte. Tegenwoordig heerst onder evolutieonderzoekers in het
algemeen de mening, dat de natuurlijke selectie deze schijnbaar overbodige DNA allang zou moeten hebben verwijderd, als zij toch
geen functie zou hebben (3).

De tegenwoordig bekende functies van het junk DNA ontkrachten de vaak geuite bedenking, dat het aardse leven niet van een
intelligente Schepper zou kunnen afstammen.
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(1)  John Woodmorappe, The potential immunological function of pseudogenes and other "junk" DNA , Technical Journal 17/3,
2003, S. 102-108.

(2)  Gill Bejerano, " Junk " DNA Now Looks Like Powerful Regulator , ScienceDaily , 24. April 2007.

(3)  Markus Rammerstorfer, Nur eine Illusion? , Tectum-Verlag, 2006, S. 82.
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10  Pseudogenen
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"Pseudogenen" (pseudo = nep, vals) zijn als genen opgebouwd, ze zien er beschadigd uit en worden meestal niet gebruikt.
Daarom zag men hierin toevallige evolutionaire restanten. Bij verder onderzoek blijkt echter, dat sommige pseudogenen
belangrijke functies hebben bij de regeling van genactiviteit en de embryonaleontwikkeling.

Een verrassende ontdekking was een menselijk retro-pseudogen (uitgeschakeld gen, dat door een onvolledige kopieersessie
ontstaan is), dat, gecodeerd als anti-tumor-gen (een gen tegen kanker), de afweercellen van het immuunsysteem (T-cellen)
herkennen kan (1).

Anti-tumor-genen helpen het organisme, tumorcellen te vernietigen. Zij tonen een verschillend resultaat. Een belangrijk doel van
onderzoek is, de werkzaamheid te verhogen om therapeutische vaccins tegen kanker te verkrijgen.

Dit inzicht volgde op een eerdere ontdekking van eiwit-coderende genen, welke de secundaire vaardigheid hebben, korte
segmenten van antigenpeptiden te produceren.
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(1)  John Woodmorappe, The potential immunological function of pseudogenes and other "junk" DNA , Technical Journal 17/3,
2003, S. 102-108.
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11  Homeotische genen
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Homeotische genen zijn stuurgenen, die hele ontwikkelingscascaden in de embryonale ontwikkeling op gang brengen. Zij lijken
erg op elkaar over een breed systematisch gebied van de vlieg, de muis, de kip tot op de mens. De grote overeenkomst van
deze stuurgenen van de embryonale ontwikkeling voedde aanvankelijk de gedachte, hen als sleutelgenen voor de macro-
evolutie te zien. Deze verwachting bleef echter onvervuld.

Enige tientallen jaren geleden heeft een bioloog aan de universiteit van Denver gedurende een publiek debat het voorbeeld van een
"voordelige" mutatie bekend gemaakt. Het betrof het bithorax-gen, dat bij de fruitvlieg vier vleugels veroorzaakt. Daardoor
verminderde echter het vliegvermogen. Misschien ontbreekt in de hersenen het stuurprogramma voor vier vleugels. Zulke insecten
zouden door de natuurlijke selectie zeer snel weggeselecteerd worden (1).

"Controle genen zoals bijvoorbeeld homeotische genen kunnen het doel zijn van mutaties, die de uiterlijke verschijningsvorm
aanzienlijk veranderen. Maar men moet zich bewust zijn, dat hoe meer veranderingen men in een complex systeem maakt, des te
groter (ook de nadelige) uitwerkingen op periferie zijn. De homeotische veranderingen, die men in de genen van de Drosophila
aangebracht heeft, hebben uitsluitend tot wangedrochten geleid", moest de evolutionist Schwabe toegeven (2).

Gezien de gecompliceerde wijze waarop de hoofdschakelgenen de onderliggende genen van de morfogenese in een, qua tijd en
ruimte nauwkeurig, model sturen (3), is het moeilijk het ontstaan van deze symfonie als een toevallige ontwikkeling in een lange
tijdsperiode te zien. Eén valse noot, bijvoorbeeld een door mutatie verstoorde eiwit-DNA-interactie, kan elk moment het afbreken van
het orkest betekenen.

De ontwikkeling van zo'n fout kan heel snel fitnessvermindering van het individu, als ook van de hele soort, met zich meebrengen.
Iedere positieve homeotische mutatie vereist een veelheid van kleine positieve mutaties in de controle- en doelgenen in de
onderliggende hiërarchie.
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(1)  Jane B. Reece und Neil A. Campbell, Biology , Benjamin/Cummings, 1999, S. 460.

(2)  C. Schwabe, Theoretical limitations of molecular phylogenetics and the evolution of relaxins , Comp. Biochem. Physiol., 107B,
1994, S. 167-177.

(3)  Walter J. Gehring, Wie Gene die Entwicklung steuern , Birkhäuser Verlag, 2001.
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12  Rudimentaire organen
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In de afgelopen 150 jaar heeft men bij talrijke levende wezens organen ontdekt, die eerst ingedeeld werden als rudimentair,
onvolledig en doelloos. Later bleek meestal, dat zij voor het organisme als geheel wel degelijk een concreet nut dienen. In
andere gevallen is er sprake van een degeneratie. De miljarden "in opbouw zijnde organen" waarvan het in de natuur zou
moeten wemelen, bestaan niet.

Bij een evolutionaire ontwikkeling door kleine mutatie stappen zou men verwachten, dat veel levende wezens gedurende vele
generaties halfklare, in opbouw zijnde organen met zich met zich mee zouden dragen. Ondanks intensief onderzoek werd iets
dergelijks nooit gevonden (1) (2) (3).
Bij nader onderzoek bleken de meeste rudimentair geachte organen, zinvol en nuttig te zijn (4) (5).

Enkele voorbeelden:

- Het wormvormig aanhangsel (van de blindedarm) van de mens ondersteunt de darmflora. Bij diarree kan een deel van de
darmflora in het wormvormig aanhangsel overleven - wat eraan bijdraagt, de gezamenlijke darmflora zo snel mogelijk weer te
herstellen. Mensen bij wie de blindedarm verwijderd is, hebben meer tijd nodig om weer volledig gezond te worden.

- De restanten bekkengordel bij walvissen houden verband met het geslachtsorgaan en dienen als bevestigingspunten voor de
sterke spieren in het achterste deel.

- Embryonale tandcontructies bij baardwalvissen, waaruit nooit echte tanden komen, spelen, zoals bij alle zoogdieren, een
belangrijke rol bij de vorming van het kaakgebeente.

- Het verlies van het gezichtsvermogen bij grotvissen: een overbodig orgaan wordt afgebouwd.
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(1)  Helmut Schneider, Natura, Biologie für Gymnasien , Band 2, Lehrerband, Teil B, 7. bis 10. Schuljahr, Ernst Klett Verlag, 2006, S.
268.

(2)  Prof. Ulrich Weber (Süssen), Biologie Oberstufe, Gesamtband, Cornelsen Verlag, Berlin 2001, S. 259.

(3)  Horst Bayrhuber, Ulrich Kull, Linder Biologie , Lehrbuch für die Oberstufe, 21., neu bearbeitete Auflage (1998), Schroedel Verlag
GmbH, Hannover, S. 404.

(4)  Junker, Ähnlichkeiten - Rudimente - Atavismen , 2002, Hänssler-Verlag.

(5)  Junker und Scherer, Evolution, ein kritisches Lehrbuch , Weyel, 2006, S. 186-190.

http://www.0095.info/nl/index_stellingen_thesennl_nl12.html 1/1

http://www.0095.info/nl/kontakt.html
http://www.0095.info/nl/index_stellingen.html
javascript:history.back()
http://www.0095.info/nl/index_stellingen_thesennl_nl13.html
http://www.0095.info/nl/index_stellingen.html
javascript:history.back()


   Nederlands     

13  Biogenetisch principe
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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!

Haeckel heeft met tekeningen getracht te bewijzen, dat het embryo van gewervelde dieren gedurende zijn groei een algemene
basisontwikkeling doormaakt (1). Deze tekeningen bleken echter vervalsingen te zijn. Reeds aan het einde van de 1860er jaren
werd het bedrog aan de kaak gesteld (2) (3).

In 1997 hebben de embryoloog Richardson en zijn medewerkers diverse embryo's van gewervelde dieren in de verschillende
ontwikkelingsstadia fotografisch vastgelegd en op gelijke wijze gerangschikt, zoals ze destijds door Heackel werden weergegeven.
Op basis van deze foto's kan zelfs een leek begrijpen, hoe elke gewervelde diersoort haar eigen, individuele ontwikkelingstraject
doorloopt, die via de kortste weg tot een levensvatbaar individu leidt (4).

Gefotografeerde versie van een embryo-tabel:  De ontwikkeling van embryo's in het vroege, tussen en late stadium. De
verschillen met Haeckels tekeningen zijn vooral in het vroege stadium zichtbaar.

Het is absoluut onbegrijpelijk, hoe zo'n lompe vervalsing in een wetenschappelijke publicatie gedurende meer dan 100 jaar
verspreid kon worden - en dat zij ook tegenwoordig nog in de gangbare schoolboeken kan worden aangetroffen (5) (6) (7)!
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(1)  Ernst Haeckel, Natürliche Schöpfungsgeschichte, 1868.

(2)  Rolf Höneisen, Gefälschte Zeichnungen , factum  Januar 1999, S. 8-11.

(3)  Lee Strobel, Indizien für einen Schöpfer , Gerth Medien, 2006, S. 42.

(4)  M.K. Richardson, J. Hanken, M.L. Gooneratne, C. Pieau, A. Raynaud, L. Selwood und G.M. Wright, There is no highly conserved
embryonic stage in the vertebrates, Anatomy and Embryology , 1997, S. 196.

(5)  Helmut Schneider, Natura, Biologie für Gymnasien , Band 2, Lehrerband, Teil B, 7. bis 10. Schuljahr, Ernst Klett Verlag, 2006, S.
277.

(6)  Horst Bayrhuber und Ulrich Kull, Linder Biologie , Lehrbuch für die Oberstufe, 21., neu bearbeitete Auflage (1998), Schroedel
Verlag GmbH, Hannover, S. 402 & 406.

(7)  Prof. Ulrich Weber (Süssen), Biologie Oberstufe, Gesamtband, Cornelsen Verlag, Berlin 2001, S. 257 & 260.

(Afbeelding „Gefotografeerde versie van een embryo-tabel”)  M.K.Richardson et al., There is no highly conserved embryonic stage
in the vertebrates, Anatomy and Embryology, 1997, S. 196.
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14  Berkenspanner (Peper-en-zoutvlinder)
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In veel schoolboeken wordt de peper-en-zoutvlinder opgevoerd als show voorbeeld voor waargenomen evolutie. Er bestaan van
deze vlinder lichte en donkere exemplaren. Tengevolge 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 lichte. 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.

Nadat men vermoedde, dat men bij de peper-en-zoutvlinder een concreet waarneembaar voorbeeld voor evolutie gevonden had,
werden grondige veldonderzoeken uitgevoerd. En wat is gebleken?

 

De peper-en-zoutvlinder of berkenspanner  (Biston betularia )

De waarheid is, dat de peper-en-zoutvlinders bijna nooit op boomstammen gaan zitten. Daarbij komt, dat de lichtere exemplaren
reeds in aantal toenamen in een tijd, dat de basten nog donker waren. Uiteindelijk kon zelfs aangetoond worden, dat deze vlinders
helemaal niet de neiging hebben om ondergronden te kiezen, die bij hun eigen kleur passen.

Evolutionaire ontwikkeling:

Wat de zogenaamde evolutionaire ontwikkeling betreft, kon slechts een verschuiving van de allelfrequentie en nog niet eens de
ontwikkeling van een nieuwe ondersoort waargenomen worden. Bij deze gebeurtenis kan niet eens van micro-evolutie gesproken
worden. Ook de lichte vormen bezitten de donkerbruine kleurstof melanine, welke voor de donkerkleuring van de donkere vorm
verantwoordelijk is. Bij de lichte en donkere vormen gaat het slechts om een verandering in de melaninesynthese en -verdeling. 

Conclusie:

Mocht er een samenhang tussen milieuvervuiling en de frequentie van donkere of lichte vlinders zijn, dan is die veel
gecompliceerder dan eerder aangenomen werd en is die tot nu toe onbegrepen (1). Dat zo'n voorbeeld nog steeds in moderne
schoolboeken te vinden is (2) (3), maakt duidelijk hoe kritiekloos de evolutietheorie in het algemeen wordt aanvaard.
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(1) Junker und Scherer, Evolution, ein kritisches Lehrbuch , Weyel, 2006, S. 71.
(2) Helmut Schneider, Natura, Biologie für Gymnasien , Band 2, Lehrerband, Teil B, 7. bis 10. Schuljahr, Ernst Klett Verlag, 2006, S.

270.
(3) Horst Bayrhuber, Linder Biologie , Lehrbuch für die Oberstufe 21. Auflage, Schroedel Verlag, Hannover, S. 388.

(Afbeelding) http://nl.wikipedia.org/wiki/Peper-en-zoutvlinder en http://de.wikipedia.org/w/index.php?
title=Datei:Biston.betularia.f.carbonaria.7209.jpg&filetimestamp=20060620062704
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15  DDT-resistente insecten 
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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 zeldzame varianten. Het is eenvoudig
zo, dat de niet resistente soorten grotendeels zijn uitgestorven, terwijl de resistente zich verder konden vermenigvuldigen.

De resistente vliegen en muggen, waarvan hier sprake is, worden verklaard door zeldzame genotypen*, die niet ten prooi zijn
gevallen aan de massasterfte na de inzet van het gif. De DDT-resistente soorten leefden reeds voor de inzet van het gif (1).

Bij dit voorbeeld kan zelfs niet van micro-evolutie gesproken worden, omdat er geen nieuwe informatie in de genen gekomen is. Er
zijn geen nieuwe eigenschappen ontstaan, maar er is slechts een extreme verschuiving van de frequentie van bepaalde
eigenschappen opgetreden. Daarbij is niets nieuws ontstaan (2).

Ook dit zogenaamde voorbeeld voor evolutie vindt men tot op heden nog steeds in verschillende schoolboeken (3) (4), hoewel de
bovenvermelde uitleg algemeen juist geacht wordt.
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*  Het genotype of erfmateriaal van een organisme representeert zijn exacte genetische uitrusting, dus de individuele set van genen,
die zich bevindt in de celkern.

(1)  Junker und Scherer, Evolution, ein kritisches Lehrbuch , Weyel, 2006, S. 73.

(2)  Lee Spetner, Not by Chance! , The Judaica Press, 1997, S. 143-144.

(3)  Helmut Schneider, Natura, Biologie für Gymnasien , Band 2, Lehrerband, Teil B, 7. bis 10. Schuljahr, Ernst Klett Verlag, 2006, S.
270.

(4) Horst Bayrhuber, Linder Biologie , Lehrbuch für die Oberstufe, 21. Auflage, Schroedel Verlag, Hannover, S. 335, 364.
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16  Resistentie tegen antibiotica
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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 de allermeeste 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.

In een voldoende grote populatie kunnen antibioticaresistente mutanten op een antibiotica bevattende voedingsbodem heel
gemakkelijk aangetoond worden. Antibioticaresistente cellen zijn echter reeds voor de inwerking van het antibioticum aanwezig. Het
antibioticum zelf oefent daarom slecht een selectiefunctie uit. De replicatest naar Lederberg (groei ondanks antibioticum) levert
daarvoor een direct bewijs.

Een gedeelte uit "Evolution, ein kritisches Lehrbuch" (1):

"Om resistentievorming op moleculair niveau te begrijpen, moet eerst gekeken worden naar antibiotica, die door binding aan
ribosomale proteïne de synthese van proteïne remmen. De resistentie tegen het antibioticum  spektinomycine heeft te maken met
de structuur van het S5-proteïne van het kleine ribosoom onderdeel. Daar hecht zich het antibioticum. Een mutatie leidt tot een
uitwisseling van het aminozuur serine tegen proline op een bepaalde plaats van het S5-proteïne. Deze uitwisseling veroorzaakt een
verandering in de ruimtelijke structuur van het proteïne, waardoor ook de bindingsplaats voor spectinomycine getroffen wordt.
Daardoor kan het antibioticum niet meer op het S5-proteïne "aanvallen", de bacterie is resistent geworden.

Een andere mogelijkheid van resistentie vorming, bijvoorbeeld tegen chloramphenicol, bestaat in de ontgifting door acetylering
(binding aan een azijnzuurrest). Zij wordt veroorzaakt door het enzym Chloramphenicol-Acetyltransferase (CAT) en is terug te voeren
tot genduplicatie. 
Het is begrijpelijk, dat bacteriën over mechanismen beschikken, die antibiotica vernietigen, want schimmels produceren op
natuurlijke wijze antibiotica, om ze ter "verdediging" tegen bacteriën in te zetten."

Penicillinesynthese (2):

De ontdekking van de penicillinesynthese door de schimmel penicilline is een beroemd voorbeeld. Penicilline remt de
celwandsynthese van bacteriën en wordt door resistente stammen door "Penicillinasen" (beta-Lactamasen) gespleten en daarmee
onschadelijk gemaakt. Het gen voor dit enzym is dikwijls op plasmiden gelokaliseerd. Een belangrijke groep van
antibioticaresistenties berust op het opnieuw verwerven van genen door plasmide-opname (horizontale gentransfer).
Zonder twijfel is het zo, dat het verwerven van een antibioticaresistentie een proces is van micro-evolutie met selectiepositieve
werking, wanneer de bacteriën aan de selectiefactor antibiotica blootgesteld worden.

Geologie en paleontologie  |  Menu
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(1)  Junker und Scherer, Evolution - ein kritisches Lehrbuch , Weyel Verlag, 2006, S. 142.

(2)  Ref. (1), S. 143.
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17 - 31   Geologie en paleontologie

Menu  |  terug

Het model van een oeroude 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 langzamerhand
een mens kon ontstaan. Maar, is onze aarde werkelijk miljarden jaren oud?

De zogenaamde radiometrische meetmethoden, die voornamelijk 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 actuele processen al vele miljoenen jaren gaande zijn.

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 spreekt ook het fossielenverslag Darwins leer over de afstamming der soorten  tegen. Volgens de evolutietheoretisch
zienswijze zouden tot op heden vele miljarden tussenvormen op onze aarde geleefd hebben. Toch kon men tot de dag van vandaag
geen enkele (!) onomstreden evolutionaire tussenvorm (missing link) ontdekken.

Opmerking:

Met betrekking tot de onder dit hoofdstuk besproken onderwerpen wil ik graag verwijzen naar de video "Drama in the Rocks".

17  Hiaat in het fossielen verslag
18  Snelle verstening (Taphonomie) 
19  Missing links 
20  Cambrische explosie
21  Erosie der continenten
22  Rivierdelta's, zeekusten en riffen
23  Uitbarsting van Mount St. Helens
24  Moderne sedimentologie
25  Onaangetaste laaggrenzen
26  Polystrate fossielen
27  Levende fossielen
28  Miljoenen jaren oude gebruiksvoorwerpen
29  Miljoenen jaren oude microben
30  Nusplinger platenkalk
31  Snel opstijgende granietdiapieren

17  Hiaat in het fossielen verslag

Het hiaat (stilstand) in het fossielenverslag toont aan, dat geen nieuwe vormen en organen ontstaan en dat de basissoorten in
wezen gedurende de gehele geschiedenis van de aarde onveranderd zijn gebleven.

18  Snelle verstening (Taphonomie)

Opdat een levend wezen een fossiel kan worden, moet het snel met sedimenten overdekt en van de lucht afgesloten worden, omdat
het anders bederft of verrot.

19  Missing links

De overgangen (missing links) van vissen naar amfibieën, van amfibieën naar reptielen en van reptielen naar vogels en zoogdieren
zijn ook na 150 jaar fossielenonderzoek niet gevonden.
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20  Cambrische explosie

De zogenaamde cambrische explosie (het gelijktijdig optreden van de meeste soorten) weerspreekt de theorie, dat de levende
wezens gemeenschappelijke voorouders hebben.

21  Erosie der continenten

Omdat door de natuurlijke erosie de continenten na 10 miljoen jaar tot op zeeniveau zouden zijn afgesleten, zouden zich op het
vasteland geen steenlagen meer kunnen bevinden, die fossielen bevatten.

22  Rivierdelta's, zeekusten en riffen

De grootte van verschillende rivierdelta's toont aan, dat de rivieren hoogstens sinds enige duizenden jaren in de zee stromen,
hetgeen een naar men zegt sinds miljarden jaren durend proces volstrekt weerspreekt.

23  Uitbarsting van Mount St. Helens

Bij de uitbarsting van de vulkaan Mount St. Helens in het jaar 1980 zijn    geologische formaties ontstaan, die in hoge mate
overeenstemmen met diegenen, die in een naar men zegt vele miljoenen jaren durend proces zouden zijn ontstaan.

24  Moderne sedimentologie

De eigenschappen van de sedimentlagen, die zichtbaar en voor onderzoek toegankelijk zijn, getuigen van korte en intensieve
afzettingsprocessen.

25  Onaangetaste laaggrenzen

De laaggrenzen van geologische formaties vertonen in de regel geen of slechts in geringe mate oppervlakte-erosie, bioturbatie en
humusvorming, hetgeen een hoge ouderdom van de lagen weerspreekt.

26  Polystrate fossielen

Polystrate fossielen, dus boomstammen en fossiele dieren, die zich over meerdere geologische lagen uitstrekken, weerspreken
een langzaam ontstaan van deze lagen.

27  Levende fossielen

Het bestaan van zogenaamde levende fossielen doet gerechtvaardigde twijfel over de gangbare interpretatie van het
fossielenverslag rijzen.

28  Miljoenen jaren oude gebruiksvoorwerpen

Vondsten van menselijke gebruiksvoorwerpen in de aardlagen, die ouder zijn dan 2 miljoen jaar, doen vragen rijzen over de
betrouwbaarheid van de conventionele tijdtafels.

29  Miljoenen jaren oude microben

De levensvatbare microben, die men vaak in oude zout- en steenkoollagen vindt, kunnen onmogelijk tot 500 miljoen jaar oud zijn.

30  Nusplinger platenkalk

Nieuwe inzichten omtrent micro-evolutionaire soortenvorming (ondersoorten vorming) tonen, dat de soortenrijkdom van de fossiele
zeedieren in het Nusplinger platenkalk in enkele tientallen jaren kon ontstaan.

31  Snel opstijgende granietdiapieren 

Nieuwe waarnemingen en berekeningen maken aannemelijk, dat de bekende granietdiapieren tot wel 100.000 maal snellen zijn
ontstaan, dan tot nu toe werd aangenomen.

Chemische evolutie  |  Menu
terug

http://www.0095.info/nl/index_stellingen_geologie.html 2/3

http://www.0095.info/nl/index_stellingen_thesennl_nl20.html
http://www.0095.info/nl/index_stellingen_thesennl_nl21.html
http://www.0095.info/nl/index_stellingen_thesennl_nl22.html
http://www.0095.info/nl/index_stellingen_thesennl_nl23.html
http://www.0095.info/nl/index_stellingen_thesennl_nl24.html
http://www.0095.info/nl/index_stellingen_thesennl_nl25.html
http://www.0095.info/nl/index_stellingen_thesennl_nl26.html
http://www.0095.info/nl/index_stellingen_thesennl_nl27.html
http://www.0095.info/nl/index_stellingen_thesennl_nl28.html
http://www.0095.info/nl/index_stellingen_thesennl_nl29.html
http://www.0095.info/nl/index_stellingen_thesennl_nl30.html
http://www.0095.info/nl/index_stellingen_thesennl_nl31.html
http://www.0095.info/nl/index_stellingen_chemische.html
http://www.0095.info/nl/index_stellingen.html
http://www.0095.info/nl/index_stellingen.html


http://www.0095.info/nl/index_stellingen_geologie.html 3/3



   Nederlands     

17  Hiaat in het fossielen verslag

Menu  |  terug

Toen Charles Darwin zijn theorie publiceerde, dat alle ons bekende levende wezens 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 systematisch ontbraken. Tegenwoordig kan men dat hiaat, op basis van waarnemingen,
wel het hoofdkenmerk van het fossielenverslag noemen. Onder het hiaat verstaat men, dat geen nieuwe vormen en organen
ontstaan en de basissoorten fundamenteel over de gehele geschiedenis van de aarde onveranderd zijn gebleven.

Op basis van het systematisch ontbreken van essentiële gerichte veranderingen  bij de fossielen, moet de veronderstelde evolutie
van de levende wezens als mythe worden beschouwd. In de ontwikkeling van de meeste fossiele soorten vertonen zich twee
wezenlijke kentekenen, die een langzame en in kleine stapjes verlopende ontwikkeling (gradualisme) duidelijk weerspreken: het
hiaat en het plotseling verschijnen van nieuwe soorten.

Hiaat:

De meeste soorten vertonen geen doelgerichte veranderingen in het verloop van geologische lagen waarin zij opduiken. Vanaf het
tijdstip van hun eerste verschijning tot hun verdwijnen zijn slechts begrensde en richtingloze veranderingen vast te stellen.

Plotseling verschijnen van nieuwe soorten:

Binnen de geologische tijdlijn verschijnen nieuwe soorten in de regel plotseling en als "volledig ontwikkelde" soorten. Men heeft nog
nooit fossielen gevonden, die het proces van een geleidelijke transformatie van één soort naar een andere aantonen (1). Onder de
beroemde ammonieten zijn enkele stapsgewijze veranderingen aantoonbaar. Bij deze fossielen hebben zich echter slechts de
grootte en de structuur van het oppervlak veranderd (micro-evolutie).

Historische achtergrond (2):

"Wij paleontologen hebben gezegd, dat de geschiedenis van het leven (de stelling van een geleidelijke verandering door
aanpassing) ondersteund wordt door het fossielen verslag, terwijl wij de in feite de hele tijd wisten, dat dit niet waar is", geeft de
beroemde paleontoloog Niles Eldredge toe. Zo heeft zich in de loop van de tijd een feitelijk beroepsgeheim bij paleontologen
ontwikkeld, dat deze evolutionaire tussenvormen niet bestaan.

"Het blijkt, dat elke nieuwe generatie enige jonge paleontologen oplevert, die ertoe verleid worden, voorbeelden van de evolutionaire
verandering in hun fossielen te documenteren. De veranderingen, waarnaar zij zochten, zullen natuurlijk van een geleidelijk
voortgaande soort zijn. In de meeste gevallen zijn hun inspanningen niet met succes bekroond - hun fossielen schijnen feitelijk
onveranderd te blijven, in plaats van de verwachte evolutionaire vormen te vinden...", geeft Eldredge ons verder te denken.

Deze buitengewoon grote constantheid in de fossielen ziet er voor paleontologen, die persé bewijzen voor de evolutionaire
verandering willen vinden, uit alsof er geen evolutie plaatsgevonden heeft. Maar omdat het basisconcept van de evolutie als
vanzelfsprekend geldt, wordt het hiaat gewoonlijk als "voor de resultaten irrelevant" beschouwd en de missende fossiele
tussenvormen met "Lacune in het fossielenverslag" verklaard.

Gelijkblijvende soorten (3):

Onder gelijkblijvende soorten verstaat men planten- en diersoorten, die gedurende de gehele geologische tijd bijna of volledig
onveranderd zijn gebleven. Bijvoorbeeld:

-  Virussen, bacteriën en schimmels sinds het Precambrium

-  Sponzen, slakken en kwallen sinds het Cambrium

-  Mossen, zeesterren en wormen sinds het Ordovicium

-  Schorpioenen en koralen sinds het Siluur

-  Haaien en longvissen sinds het Devoon

-  Varens en kakkerlakken sinds het Carboon

-  Kevers en libellen sinds het Perm
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-  Dennen en palmen sinds het Trias

-  Krokodillen en schildpadden sinds het Jura

-  Eenden en pelikanen sinds het Krijt

-  Ratten en egels sinds het Paleoceen

-  Maki's en neushoorns sinds het Eoceen

-  Bevers, eekhoorns en mieren sinds het Oligoceen

-  Kamelen en wolven sinds het Mioceen

-  Paarden en olifanten sinds het Plioceen

Op basis van het evolutiemodel verwacht men, dat de soorten voortdurend veranderen. In plaats daarvan worden zij in de regel in
alle geologische lagen, waarin zij aanwezig zijn, onveranderd gevonden. De links tussen de soorten ontbreken volledig.
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(1)  Stephen Jay Gould, zitiert in Phillip E. Johnson, Darwin im Kreuzverhör , CLV, S. 66.

(2)  Niles Eldredge, zitiert in Phillip E. Johnson, Darwin im Kreuzverhör , CLV, S. 76-77.

(3)  Willem J. Ouweneel, Evolution in der Zeitenwende , Christliche Schriftenverbreitung Hückeswagen, S. 146.
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18  Snelle verstening (taphonomie)
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Wil een levend wezen gefossiliseerd worden, dan moet het binnen de kortste tijd met sediment bedekt en van de lucht
afgesloten worden. Anders zal het verrotten/bederven. Wanneer het afgesloten levende wezen door geschikte mineralen wordt
omgeven, vindt tengevolge van chemische processen een uitwisseling tussen de moleculen van het organisme en zijn
mineraalhoudende omgeving plaats . Het feitelijke proces kan onder geschikte omstandigheden binnen vijf dagen beginnen en
na weken, maanden of enkele jaren zijn afgerond. Hoe snel een organisme wordt gemineraliseerd, is afhankelijk van de
omgeving, waarin het werd ingebed.

Fossielen ontstaan gewoonlijk slechts bij grote rampen. In de Brockhaus uitgave van 1988 vindt men onder het trefwoord
"fossielvorming" het volgende: vereiste (voor de vorming van fossielen) is de snelle inbedding van afgestorven levende wezens in
lemige, zandige en andere afzettingen of in hars (het latere barnsteen), zodat zij niet verrotten, opgevreten of door andere fysische of
chemische krachten konden worden vernietigd."

Snelle verstening:

Volgens een verslag van Derek Briggs en Amanda Kear in Science heeft men bij laboratoriumonderzoeken waargenomen, dat een
gedeeltelijke mineralisering van garnalen reeds twee weken na de dood startte (1). De mineralisering van spieren bedroeg na 8
weken reeds 40%. Ook wanneer dit proces niet altijd zo snel afloopt, staat evenwel vast, dat daarvoor beslist geen miljoenen jaren
nodig zijn.

Dinosauriërbotten met elastisch weefsel en cellulaire structuren:

Opvallend is het dat in de afgelopen jaren enige dinosauriërbotten werden gevonden, waarbij het proces van mineralisering nog
niet was afgesloten. Zij bevatten onder anderen flexibel, elastisch weefsel met cellulaire structuren (bindweefsel en bloedvaten).
Wanneer men ervan uitgaat, dat deze botten werkelijk 60 miljoen jaar en ouder zijn, dan is het moeilijk te verklaren, hoe dit
organische materiaal over een zo lange tijdsperiode het verteringsproces (Entropie) kon trotseren. (2) (3).

Bovendien heeft men dinosauriërbotten gevonden, die eiwitfragmenten bevatten. Deze zouden volgens de huidige inzichten duidelijk
minder dan 1 miljoen jaar houdbaar zijn (4).

Uniformitarianisme en catastrofisme:

Een van de pijlers van de evolutietheorie is het uniformitarianisme. Deze leer beweert, dat in het verleden processen op gelijke wijze
verliepen, zoals wij ze tegenwoordig nog waarnemen. Zo meet men de materiaalhoeveelheden, die tegenwoordig per jaar op
bepaalde plaatsen op de zeebodem neerslaan, en schat aan de hand daarvan de tijd, die nodig was voor de opbouw van alle lagen.
Een kalklaag van een meter dik af te zetten, zou onder de huidige omstandigheden op aarde ca. 40.000 jaar duren. Hierbij moet
men echter bedenken, dat fossielen van weke delen en planten slechts dan konden ontstaan, wanneer de levende wezens zo snel
en volledig begraven werden, dat noch lucht en water, noch bacteriën en aaseters hen iets konden aandoen.

De meeste steenlagen, die wij tegenwoordig vinden, bevatten grotere of kleinere fossielen. Al deze lagen moeten daarom zeer
snel ontstaan zijn.

In Zweden kan men de helft van het Ordovicium (naar men zegt ongeveer 30 miljoen jaar of meer oud) in een enkele steengroeve
zien. Men noemt dit een condensatie opslag, omdat men ervan uitgaat, dat de afzetting zeer langzaam plaatsvond. Toch vind men
ook in deze afzettingen grote hoeveelheden tribolieten (5). Deze afzettingen moeten met grote massa's tegelijk hebben
plaatsgevonden, binnen dagen, jaren of decennia. Anders zouden de tribolieten zijn verteerd, voor zij konden verstenen.
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(1)  Derek E.G. Briggs und Amanda J. Kear, Fossilization of Soft Tissue in the Laboratory , Science 259, 5. März 1993, S. 1439-1442.

(2)  Mary Higby Schweitzer et al., Analyses of Soft Tissue from Tyrannosaurus rex Suggest the Presence of Protein , Science 316, 13.
April 2007 S. 277-280.

(3)  H. Binder, Elastisches Gewebe aus fossilen Dinosaurier-Knochen , Studium Integrale , Oktober 2005, S. 72-73. http://www.wort-
und-wissen.de/index2.php?artikel=sij/sij122/sij122-5.html.
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(4)  H. Binder, Proteine aus einem fossilen Oberschenkelknochen von Tyrannosaurus Rex , Studium Integrale , Oktober 2007, S. 78-
81.

(5)  R. Fortey, Trilob iten!, München, 2002, S. 203.
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19  Missing links 
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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 tetrapodenextremiteit (poten van viervoetige landwezens) of de bouw van de hersenschedel,
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.

"Tussen de verschillende ordes, families en soorten van ons bekende en in de fossielen overgeleverde levende wezens, bestaat
geen enkele (!) onbetwiste overgangsvorm (missing link). Tussen al deze soorten en hun vele categorieën zouden volgens de
evolutietheorie ontelbare tussenvormen te verwachten zijn, die meerdere essentiële kenmerken van beide soorten in zich verenigen.
Als mogelijke overgangsvormen werden in het verleden enkele voorbeelden voorgesteld, die echter na grondig onderzoek allen
moesten worden verworpen" ( 1) (2) (3).

De kwastvinnige (Crossopterygier):

Een overgangsvorm tussen
vissen en amfibieën zou de
kwastvinnige zijn. Deze vis
beschikt over vinnen met een
versterkte spierbevestiging en
men ging ervan uit, dat hij met
zijn vinnen over de zeebodem
zou lopen. Dag en nacht heeft
men deze dieren
geobserveerd en hierbij bleek,
dat zij hun versterkte vinnen
gebruiken, om zich in het water
op te richten en loodrecht met
het hoofd naar boven en de
borst naar voren te zwemmen.
Hiervan is in bijna geen enkel 
schoolboek iets te lezen.

Wanneer men de kwastvinnige
observeert (bijvoorbeeld
Latimeria, een levend fossiel),
wordt duidelijk, dat het
onmiskenbaar een vis is.
Daarbij komt, dat hij met ca.
één meter lengte een
verhoudingsgewijs grote vis is.
Dat uitgerekend deze grote vis
een overgangsvorm tussen vis
en amfibie zijn zou, lijkt niet erg
geloofwaardig. Bovendien
houdt hij zich op grote diepte in
de zeeën op en van één of
ander begin van vorming van
longen is niets te ontdekken.
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De Archaeopteryx:

Sinds de ontdekking van de Archaeopteryx in de 1860er jaren werd de
stamboom van de vogel hevig ter discussie gesteld (4).  Daarbij
stond dikwijls de vraag centraal naar zijn vliegvermogen, heel
bijzonder met betrekking tot de vermoedelijke afstamming van de
tweebenige lopende dinosauriërs (theropoden, bijvoorbeeld
Compsognathus; naar latere zienswijze thecodonten) (5).

Zich baserend op de vroege anatomisch-morphologische studies die
de bioloog Thomas Huxley nog in de 19e eeuw maakte, werd deze
denkwijze tot in het jongste verleden herhaaldelijk door taxonomen of
paleozoölogen voortgezet. Een goed vliegvermogen ten gunste van
een theropode afkomst wordt echter betwijfeld (6).

Weliswaar sluit ook de paleornitholoog Alan Feduccia een
afstamming van de vogels van sauriërs (boombewoners, soorten in
staat tot vliegen of zweven) in principe niet uit (7). Elkaar
tegensprekende bevindingen, bijvoorbeeld over de identiteit van
morphologische structuren (vogelhandgebeente),  bemoeilijken
echter een verklaring met betrekking tot de stamboom. Aan de hand
van het bekende fossiele materiaal is in de verste verte geen
voorloper-dinosauriër te vinden, die als stamvader voor alle vogels
zou kunnen gelden.

Het feit, dat men steeds weer deze omstreden vorm als voorbeeld
neemt voor tussenvormen in het algemeen, verduidelijkt, hoe slecht
het gesteld is met het aantal bekende tussenvormen. Hierbij moet
men bedenken, dat de ontwikkeling van vleugels, die in staat zijn om

te vliegen, een heel speciaal probleem oplevert voor het denkbeeld van een, over vele generaties voortschrijdende, evolutie:
Vleugels met veren, een vogelhart en een vogellong bieden het levende wezen alleen dan een voordeel, indien zij allen volledig
gevormd en functionerend zijn.

De slang:

De stamboom van slangen is in de fossielen, als ze er al zijn, slechts zeer onvolledig. Onder vaklieden is de evolutie van de huidige
slang een fenomeen, dat zich slechts door veel speculaties laat verklaren (8).

De slijkspringer (Periophthalmus):

Op het eerste gezicht zou men
de slijkspringer voor een
overgangsvorm tussen vis en
amfibie houden, er is echter
nauwelijks een gerenommeerde
evolutieonderzoeker die dit
gelooft. Ondanks de amfibische
levenswijze tonen de
kieuwademhaling en de vinnen
aan, dat zij tot de vissen
behoren. De kieuwholte is bij de
slijkspringer slechts door een
nauwe kieuwspleet met de
buitenwereld verbonden,
waardoor het uitdrogen van het
tere ademhalingsorgaan
verhinderd wordt. Door lucht te
happen kunnen zij het
zuurstofgehalte op peil houden
van een zeewatervoorraad in de
vergrootte kieuwruimte (9).
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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 levende wezens op. De aanname, dat
eencellige en meercellige levende wezens of planten en dieren gemeenschappelijke voorouders hebben, wordt door het
fossielenverslag niet ondersteund, maar juist tegengesproken. Dit probleem is algemeen bekend. Omdat de hogere levende
wezens "explosief" en zonder voorlopers (!) verschijnen, spreekt men in vakkringen van de "Cambrische explosie".

De onderste aardlagen, die duidelijk fossielen bevatten, noemt men Cambrium. Met de uitdrukking cambrische explosie bedoelt
men het plotseling verschijnen van vele nieuwe structuren, naar men zegt ongeveer 530 miljoen jaar geleden (1).

Nu is het echter zo, dat 87% van alle soorten (planten en dieren), die in hoger gelegen lagen voorkomen, ook al in het cambrium
aanwezig zijn. Slechts de gewervelde dieren en de mosdiertjes, evenals de insecten, verschijnen pas in hogere aardlagen (het
Ordovicium of Devoon). In de aardlagen, die ouder zijn dan het Cambrium, komt echter nauwelijks een onbetwist hoger fossiel voor.
Dus is er geen enkele fossiele aanwijzing, dat de levende wezens, die in de cambrische explosie verschenen, gemeenschappelijke
voorouders hebben.

Binnen de (volgens de evolutietheorie) enorm korte tijd van naar men zegt 5 tot 10 miljoen jaar zouden minstens 19 tot 35 nieuwe
soorten (van totaal 40)  voor de eerste maal op aarde verschenen zijn (2) (3). Vele nieuwe subsoorten (tussen 32 en 48 van totaal
56) en soorten van dieren zijn eveneens voor het eerst in deze lagen aanwezig. Alle vertegenwoordigers van deze soorten hebben
belangrijke morphologische bijzonderheden. In het vroegere Vendium of in de precambrische fauna ontbreken in bijna alle gevallen
de, volgens de evolutietheorie te verwachten, morphologische voorouders (4).

Nieuwe ontdekkingen en analyses tonen, dat deze morphologische hiaten niet simpelweg op een onvolledige fossielgeschiedenis
zijn terug te voeren (5). Omdat men aanneemt, dat de fossielgeschiedenis wel betrouwbaar is, vraagt men zich af, hoe deze
waarneming met de strikt monophyletische visie (één enkele stamboom) van de evolutie overeenstemt (6).

Snelle of langzame "ontsteker":

Degenen, die menen, dat de fossielen een betrouwbaar beeld van het ontstaan van zogenaamde Metazoa geven, neigen tot de
opvatting, dat deze dieren relatief snel ontstaan zijn - dat de cambrische explosie dus een zogenaamde "snelle ontsteker" gehad
heeft (7). Sommige (8), maar niet allen (9), die denken, dat de moleculaire stambomen betrouwbaardere vertakkingstijden van de
precambrische voorouders leveren, geloven, dat de cambrische dieren zich over een zeer lange tijdsperiode ontwikkelden en dat de
cambrische explosie daarom een "langzame ontsteker" had.

Over het kernprobleem van de cambrische explosie uitte zich Ernst Mayr, de in 2005 overleden hoofdvertegenwoordiger van de
moderne synthetische evolutietheorie, als volgt (10):

"Bijna alle [...] soorten duiken reeds in volledig ontwikkelde vorm op aan het einde van het precambrium en aan het begin van
het cambrium, dat betekent ongeveer 565 tot 530 miljoen jaren geleden. Men heeft geen fossielen gevonden, die tussen hen
staan, en ook tegenwoordig bestaan zulke tussenvormen niet. De soorten schijnen dus door onoverbrugbare leemten
gescheiden te zijn."
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De gerenommeerde geoloog Ariel A. Roth heeft onderzocht hoeveel grind, modder, stenen, enzovoorts jaar na jaar door de
tegenwoordige rivieren in de oceanen wordt gespoeld. Hij berekende, dat na 10 miljoen jaar de 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 op zijn minst in de bovenste gesteentelagen nooit
fossielen te vinden zouden moeten zijn, die duidelijk meer dan 10 miljoen jaar oud zijn. Zij zouden allang afgesleten moeten zijn.

De continenten van de aarde verheffen zich tegenwoordig gemiddeld 623 meter boven de zeespiegel. Zij worden vooral door de
regen (erosie) voortdurend afgeschuurd en door de rivieren en stromen der aarde in de grote oceanen gespoeld. Volgens de
tegenwoordige hoeveelheid van dit getransporteerde materiaal zou het ongeveer 10 miljoen jaar duren, om alle continenten tot
zeeniveau af te slijten. In "slechts" 185 miljoen jaar zou het weggespoelde materiaal qua volume de gehele tegenwoordige oceanen
opvullen (1).

Consequenties voor de geologische tijdstabel:

Daar onze continenten zo sterk veranderen, is het niet voor te stellen, dat fossielen, die wij aan het aardoppervlak vinden, werkelijk
300 - 500 miljoen jaar oud kunnen zijn. En al helemaal niet in de overvloed (!) waarmee ze tegenwoordig gevonden worden. De
conventionele geologische tijdstabel, zoals zij op de meeste scholen geleerd wordt, moet uiterst kritisch beschouwd worden.

Vloedcatastrofes van globale omvang:

Als verzwarende factor komt hierbij, dat in de bovenvermelde berekening er geen rekening mee gehouden werd, dat in het verleden
één of meer vloedcatastrofes van globale omvang hebben plaatsgevonden. Hiervan moet men echter uitgaan op basis van talrijke
geologische vondsten. Door een globale vloed zou, tenminste bij tijden, een veelvoud extra materiaal in de zeeën gespoeld zijn, dan
zoals dit door de huidige processen plaatsvindt.
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Op grond van de hoeveelheid materiaal, dat door de rivieren en stromen in meren en zeeën wordt gespoeld, kan men schatten,
hoe lang deze processen reeds geduurd hebben. Verwonderlijk is, dat er zich op de gehele aarde geen enkele rivierdelta
bevindt, 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.

-  De Amazone vervoert jaarlijks ruim 500 miljoen ton materiaal in de Atlantische oceaan. Daardoor werd de bodem in het gebied
van de monding van de Amazone ten opzichte van de eromheen liggende bodem met ongeveer 50 meter verhoogd. Uitgaande van
de huidige omstandigheden zou het ongeveer 14.000 jaar geduurd hebben, om dit volume neer te slaan. Wanneer men er echter
rekening mee houdt, dat de Amazone bij het ontstaan van het Andesgebergte aanzienlijk meer materiaal naar de zee heeft afgevoerd
dan heden het geval is, moet dit getal drastisch gereduceerd worden. In ruim 3000 jaar kan de huidige bodem in het
mondingsgebied van de Amazone tot aan het wateroppervlak opgevuld zijn.

-  De Mississippi transporteert jaarlijks ca. 300 miljoen ton materiaal in de Golf van Mexico. Op basis van dit volume zou de Golf
reeds na acht miljoen jaar volledig zijn opgevuld.  In werkelijkheid vindt men echter een verhoudingsgewijs kleine rivierdelta van
ongeveer 50 kilometer lengte aan het einde van de rivier. Enige voorstanders van een miljarden jaar oude aarde beweren, dat het
aangespoelde materiaal voortdurend in de zee wegzinkt. Maar in de boorkernen die men van de zeebodem gemaakt heeft is
daarvan niets te zien. Zulke proefboringen werden over de gehele Golf verdeeld uitgevoerd, (vanzelfsprekend niet om de ouderdom
van de aarde te berekenen, maar om naar aardolie te zoeken...).

-  De klippen van de Niagara watervallen slijten per jaar door het vele water 1,5 meter. De waterval  verschuift daarom
langzaam naar het Erie meer toe. Uit de afstand tot het Ontario meer (11,5 km) kan men afleiden, dat de Niagara watervallen
maximaal 10.000 jaar oud zijn (1).

Doorsnede Niagara waterval

-  Aan de kust van de Atlantische oceaan van Engeland wordt door de zeegolven voortdurend materiaal afgesleten. Daarom
verschuift de kustlijn zich in 6 jaar gemiddeld één meter landinwaarts. Dit betekent, dat Engeland reeds na enkele miljoenen jaren
volledig verdwenen zou moeten zijn. Interessant is, dat men op de gehele eilandengroep ontelbare fossielen vindt, die volgens
conventionele schatting enkele honderden miljoenen jaren oud zouden zijn (2). Deze tijdtabellen moeten kritisch heroverwogen
worden.
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-  In North Carolina (USA) consumeert de zee op bepaalde plaatsen tot 4,2 meter land per jaar. Anderzijds was de antieke stad
Efeze in het tegenwoordige Turkije, minder dan 2000 jaar geleden nog een havenstad, terwijl zij tegenwoordig enkele kilometers
landinwaarts ligt. Dit toont de dynamiek van de geologische gebeurtenissen (3).

-  Op basis van de tegenwoordig aangevoerde hoeveelheid grind en zand, zou het Vierwaldstättermeer in Zwitserland na
hoogstens 4000 jaar volledig opgevuld zijn. Ook het Bodenmeer zou nauwelijks meer dan 10.000 jaar bestaan. 

-  Ook wat de groei van kalkriffen betreft, ontbreken de gevolgen van een miljoenen jaren durende geschiedenis van de aarde
volledig.  Analoog aan de Bahama bank kan de groei van kalksteenrif verklaard worden. Daar ontstaan elke dag  dunne plaatjes
door het organisch fixeren van aangespoelde kalkdeeltjes op microbenmatten (4). Er komen ca. 50 dunne plaatjes op 17 mm
carbonaat; dit leidt bij een globale berekening voor groeitijd van de hoogste riffen (ca. 60 m) in Thüringen,  slechts ongeveer 500 jaar
(5).

-  Tot voor kort werden de tot 200 m. hoge carbonaten van het Laat Jura (ook Boven Jura of Malm genoemd) voornamelijk als
"sponsrif" aangeduid. Tegenwoordig kent men geen vergelijkbare rifstructuren uit de zeeën. Twijfel over deze "verdachte"
eenmaligheid, alsook nieuwe studies van de laatste twintig jaar, leidden ertoe, dat bij het onderzoek naar massenkalk nieuwe
wegen werden ingeslagen. Men kan aannemen, dat bij de modelvoorstelling van de massenkalkvorming in toenemende mate
sedimentvormingsprocessen gebruikt zullen worden. Met betrekking tot de tijdvraag is vooral de samenhang belangrijk, dat
sedimenten van carbonaatzanden (vooral in energierijk, sterk bewegend oppervlaktewater), aanzienlijk sneller ontstaan (en
laagsgewijs opgebouwd worden) dan gegroeide rifstructuren (6).
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Bij de gigantische uitbarsting van de vulkaan  Mount St. Helens in het jaar 1980 zijn binnen uren en dagen geologische formaties
ontstaan, die heel nauwkeurig overeenkomen met andere, van wie men tot nu toe aannam, dat zij in een duizenden en miljoenen
jaren durend proces zouden zijn gevormd. De observatie van Mount St. Helens verduidelijkt, hoe de geologische formaties van
onze aarde niet in een langzaam proces, maar door een reeks catastrofale gebeurtenissen gevormd konden worden. 

Voor de uitbarsting in het jaar 1980 was  Mount St. Helens aan de westkust van de USA ca. 400 meter hoger dan hij nu is. Door de
hitte van de uitbarsting smolt de sneeuw in het bovenste gedeelte van de bijna 3000 meter hoge berg en vermengde zich met de
uitstoot en steenbrokken. De zo ontstane steen- en modderstromen die met een snelheid van wel 150 km/u in het dal stroomden,
schuurden binnen korte tijd tot 200 m. diepe canyons in de massieve rots uit.

Bij andere canyons in Amerika gaan de meeste geologen ervan uit, dat zij door de kracht van rivieren over zeer lange tijdspannen
langzaam uitgeschuurd werden (langzame erosie). De uitbarsting van Mount St. Helens bewijst echter, dat zulke geologische
formaties ook in zeer korte tijd kunnen ontstaan.

Uitbarsting Mount St. Helens

Door de druk van de explosie werden ca. een miljoen boomstammen in het nabijgelegen Spirit Lake geslingerd. Er ontstonden
nieuwe Canyons, nieuwe rivieren en meren en Spirit Lake werd in totaal 75 meter hoger (1).

Na de uitbarsting werd het meer door een geweldige mat van douglassparren, edelsparren,  hemlocksparren,  zilversparren,
western-red ceders en, alaskan yellow ceders bedekt. Nauwkeurig onderzoek heeft aangetoond, dat de stammen de neiging
hebben, in staande positie met de wortels naar beneden te drijven. Na verloop van tijd zinken de bomen en zakken in de bodem van
het meer. Een deel van de bomen werd loodrecht staand op de bodem van het meer ingebed. 

Zouden wij deze boomstammen in fossiele vorm binnen gesteentelagen vinden, dan zouden zij ons als natuurlijk gegroeide
bossen voorkomen. Schijnbaar zou een bos van edelsparren door een bos van hemlocksparren en tenslotte door een bos van
douglassparren zijn vervangen. Als voorbeeld uit vroegere tijden kunnen de begraven bossen in het Ruhrkohlebecken aangevoerd
worden. Toentertijd werden tot 12 m. hoge peridermbomen van het Carboon compleet loodrecht ingebed door grote hoeveelheden
klei (2).
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Mount St. Helens 1980 & 2007

Vorming van turf en steenkool:

De golfbeweging in Spirit Lake veroorzaakte wrijving tussen de boomstammen. Dat heeft ertoe geleid, dat zich met water
volgezogen stukken schors van de stammen losmaakten en langzamerhand de bodem van het meer bedekten. Binnen enkele
jaren, ontstond zo een geweldige turflaag van meerdere centimeters, die voor 25% uit stukken boomschors bestaat. Onderzoeken
hebben aangetoond, dat deze turf een nauwe structurele verwantschap met steenkool heeft. Mogelijk zijn wij in Spirit Lake getuige
van het eerste stadium van steenkoolvorming.
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(1)  Wort und Wissen, Diaserie Ausbruch des Mt. St. Helens, zu finden unter http://www.wort-und-wissen.de/index2.php?
artikel=medienstelle/diaserie.html

(2)  H. Klusemann und R. Teichmüller, Begrabene Wälder im Ruhrkohlenbecken , Natur und Volk  84, 1954, S. 373-382.

(Afbeelding „Mount St. Helens Ausbruch”)  http://volcano-pictures.info/glossary/pyroclastic_flow.html

(Afbeelding „Mount St. Helens 1980 & 2007”)  http://www.fs.fed.us/gpnf/global/images/20070727-1401-hd-lg.jpg  und 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:St_Helens_before_1980_eruption.jpg&filetimestamp=20050809032612
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24  Moderne sedimentologie
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De moderne sedimentologie bevestigt, dat de kenmerken van sedimentlagen, die zichtbaar en voor onderzoek toegankelijk zijn,
wijzen op korte en intensieve afzettingen. Op basis van de waargenomen structuren der 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.

Op 24 mei 2002 debatteerde men aan de  Solomon Int. University in Kiew (Oekraïne) al voor de tweede keer over de vraag: "Zijn
macro-evolutie en geleidelijke evolutie feiten?" Tien verschillende sprekers hebben over dit onderwerp hun mening gegeven.
Speciaal viel daarbij op de geoloog A.V. Lalomov, directeur van het geologisch onderzoekslaboratorium ARCTUR in Moskou, die
zonder omwegen een "KorteTijdGeologie" heeft verdedigd.

Naar zijn mening bevestigt de moderne sedimentologie, dat de werkelijke kentekenen van de sedimentlagen, die zichtbaar en voor
onderzoek toegankelijk zijn (in tegenstelling tot de hiaten tussen de lagen, welke niets waarneembaars of onderzoekbaars kunnen
bieden), korte en intensieve afzettingen tonen (1).

Interessant is, dat in de afgelopen jaren vooral Russische wetenschappers (primair op zoek naar grondstoffen) in toenemende
mate aan het model van een miljarden oude aarde beginnen te twijfelen. Des te opvallend, omdat de toenmalige Sovjet-Unie een
bolwerk was van atheïstisch en evolutionistisch denken.

Cross-bedding (schuin afgezette sedimentlagen):

De structuren van neergeslagen sedimenten geven inzicht over de snelheid, waarmee zij neergeslagen zijn. Cross-bedding
ontstaat onder snel stromend water, ongeacht de grootte van de oppervlakken. Hoe meer water in dit proces betrokken is, des te
dikker worden de daarbij ontstane lagen. Zulke schuine afzettingen ziet men met een dikte van enkele centimeters tot wel 20 meter.
Een groot deel van de wereldwijde sedimentlagen is schuin afgezet.

Gesorteerde lagen:

Gesorteerde lagen bevatten in het onderste gedeelte grof materiaal, dat dan naar boven steeds fijner wordt. Gesorteerde lagen
moeten binnen uren, dagen en weken zijn ontstaan. Zij ontstaan gedurende het wegebben van een overstroming, waarbij de
watersnelheid geleidelijk vermindert.  Grof materiaal wordt bij een hoge watersnelheid getransporteerd en neergeslagen, fijn
materiaal bij een lagere snelheid. Een groot deel van de wereldwijde sedimenten zijn gesorteerde lagen.

Afzettingen van zeer dunne lagen:

Het nauwelijks millimetersdikke "papierleisteen" in het Onder-Perm van de Saarpfalz kan volgens nieuw inzicht aangeduid worden
als licht silt en donkere klei met organische substantie, dat dagelijks  werd gevormd.  Stofdeeltjes werden dagelijks weggespoeld
en sedimenteerden tot gesorteerd silt (2).

Ontbrekende pauzes in de neerslagen:

Voor de  Schmiedefeld formatie (Ordovicium van Thüringen) bijvoorbeeld, wordt een ontstaanstijd van 20 miljoen jaar aangegeven
(3). Er zijn echter bij deze formatie geen langere pauzes in de afzettingen te onderkennen, maar aanwijzingen voor een continue,
zelfs relatief snelle sedimentatie.

Snelle sedimentatie (hoge bezinkingssnelheid), een geringe totale dikte leiden tot een nauwelijks oplosbare tegenstrijdigheid voor
het idee van een lange vormingstijd. Het totaalbeeld spreekt voor een ontstaansduur van enkele honderden jaren, in plaats van
miljoenen jaren (4).
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(1)  Alexander Lalomov et al., Soviet scientists and academics debate Creation-evolution issue , Technical Journal  17/1, 2003, S. 67-
69.

(2)  Andreas Schäfer, Klastische Sedimente, München, 2005, S. 171f.
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(3)  M. Menning & Deutsche Stratigraphische Kommission, Stratigraphische Tabelle von Deutschland 2002 , Potsdam, 2002.

(4)  J. Ellenberg, Die Bildung oolithischer Eisenerze im thüringischen Ordovizium , Geowiss. Mitt. v. Thüringen , Beiheft 9, 2000, S.
57-82.

Opmerking:

Met betrekking tot de onder dit hoofdstuk besproken onderwerpen wil ik graag verwijzen naar de video "Drama in the Rocks".
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25  Onaangetaste laaggrenzen
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De laaggrenzen (de overgang van de ene sedimentlaag naar de volgende) van geologische formaties, die vaak een
ouderdomsverschil van duizenden en meer jaren wordt toegeschreven, vertonen in de regel geen of slechts geringe
oppervlakte-erosie, bioturbatie 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 en decennia ontstaan zijn. 

De meeste sedimentlagen zijn schuingelaagd, gesorteerd en/of fossielen bevattend.

Voor het ontstaan van deze sedimentlagen zelf kunnen nooit miljoenen jaren  geïnterpreteerd worden. Nu komt de vraag op, hoe
groot de tijdsruimten tussen het ontstaan van de ene en de daaropvolgende laag zouden kunnen zijn.

De volgende kentekenen, die alle op een snelle afzetting wijzen, zijn kenmerkend voor de meeste geologische grenslagen:

a)  Onvoldoende geërodeerde oppervlakken (1): Wanneer een oppervlak over langere tijdsperioden aan verwering is blootgesteld,
zal zij eroderen. Water en wind vormen door inwerking ongelijkmatige en ingesneden oppervlakken. Hoe langer de inwerking van
het weer, des te duidelijker worden de oneffenheden en kloven. Reeds na enkele tientallen jaren vindt men in de regel markante
veranderingen aan de oppervlaktes. Hoe kunnen de laaggrenzen in geologische formaties, die zogenaamd een leeftijdsverschil van
vele 10.000en jaren aangeven, grotendeels totaal onaangetast zijn gebleven?

b)  Weinig of geen bioturbatie (2): Op de bodem van de zee of het meer huisvesten zich na enige tijd planten en dieren, die daar
hun sporen achterlaten. Wortelvorming van planten, graafsporen van boormossels en andere gravende dieren, wormgaten
enzovoorts. Wanneer zo'n oppervlak door sedimenten bedekt wordt, kunnen deze sporen gefixeerd worden. Ontbreken deze sporen,
of zijn zij maar spaarzaam voorhanden, dan kan men ervan uitgaan, dat deze lagen snel zijn afgezet.

c)  Grondvorming:  Gecompliceerde chemische processen leiden in de loop van honderden jaren tot grondvorming. De sporen van
zulke bodemvorming zijn aan het directe aardoppervlak goed vast te stellen, terwijl zich in de diepere geologische lagen nauwelijks
de karakteristieke kentekenen van gevormde grond tonen. Omdat er zich in elke vruchtbare grond ijzeroxide bevindt, zou op zijn
minst een zwarte of bruine verkleuring zichtbaar moeten zijn. De meeste dieper gelegen lagen moeten blijkbaar zo snel zijn
neergeslagen, dat er te weinig tijd voor humusvorming bestond.

d)  Voetsporen van dieren:  Voetsporen in geologische laaggrenzen vindt men hoofdzakelijk in neerslagen van vulkaanas.
Vulkaanas hardt zeer snel uit. Wanneer zij vochtig wordt en door de zon weer gedroogd wordt, verhardt zich het oppervlak en
daarmee de voetsporen. Ook in leem, zand en andere weke oppervlakken blijven voetsporen behouden, indien zij met nieuw
materiaal overdekt worden. Zelfs wanneer slechts zeer weinig grenslagen voetsporen bevatten, dan mag men ervan uitgaan, dat
tenminste die lagen, die voetsporen bevatten, zeer snel ontstaan zijn.

 

Fossiele voetafdruk Dinosauriër  Fossiel voetafdruk Dinosauriër
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(1)  Joachim Scheven, Karbonstudien , Hänssler Verlag, 1986, S. 71.

(2)  Eugen Seibold und Wolfgang H. Berger, The sea floor , Springer Berlin, 1996.

(Afbeeldingen) Screenshots uit de video "The Young Age Of The Earth" door Dr. Robert Gentry. Zie
http://www.0095.info/nl/index_linkenpagina.html 
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Steeds weer vindt men fossiele boomstammen, planten en dieren, die door meerdere geologische lagen heensteken
(polystrate fossielen). Het probleem daarbij is, dat deze lagen vaak een radiometrisch ouderdomsverschil van verscheidene
duizenden of zelfs tienduizenden jaren zouden hebben. Zo werd op de Hauenstein (in Zwitserland) een fossiele vissauriër
gevonden, die door drie lagen heenstak. Omdat een vis reeds na enkele dagen begint te ontbinden, moeten lagen, zoals die van
Hauenstein, zeer snel zijn afgezet. Een boomstam moet binnen enkele jaren of tientallen jaren ingesloten worden, zodat zij kan
verstenen, voordat zij  verrot.  

Het artikel "Ichthyosaurier-raadsel van Hauenstein opgelost?" in de NZZ (Neue Zürcher Zeitung) van 12 maart 2004, maakt duidelijk,
hoe vanzelfsprekend het model van een miljarden jaar oude aarde in de publieke media voor waar wordt gehouden. Heel
ongeloofwaardig is de verklaringspoging, dat de vissaurier  van Hauenstein door een "innerlijke" explosie naderhand door
meerdere lagen heen gedreven zou zijn (1). Waarbij het kadaver geheel en al ongeschonden zou zijn gebleven...

"Ongebruikelijke wegen" in het interdisciplinaire onderzoek en samenwerking zouden het antwoord hebben gegeven over de
inbedding en fossilisering van de "Hauensteiner Dickschädels". Naast de klassieke methoden der paleontologie en paleontologie,
werden forensisch onderzoek, gynaecologie,  diergeneeskunde, mariene biologie alsook computertomografie en
onderzeeboottechniek ingezet (2).

Welke verklaring is geloofwaardig?

a)   het kadaver werd naderhand door een onbekende oorzaak ongeschonden door meerdere lagen gedreven, of

b)   de kalklagen, waarin het fossiel gevonden werd, zijn in zeer korte tijd neergeslagen

Omdat polystrate fossielen zoals deze vis geen zeldzaamheid zijn, moeten de algemeen erkende tijdtabellen in twijfel getrokken
worden.

In 't bijzonder in steenkoolhoudende lagen vindt men dikwijls verkoolde of versteende polystrate boomstammen (3), die duidelijk
maken, dat de geologische lagen, waarin zij worden gevonden, sneller zijn ontstaan dan geschat wordt door de conventionele
geologie (4).

Polystrate boomstam:

Een polystrate boomstam, gevonden en gefotografeerd in
Noord-Amerika.
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Vondst in Australië / Oude tekening: Een polystrate boomstam, gevonden en gefotografeerd in Australië.
Daarnaast een historische tekening, die bewijst, dat dit fenomeen in de geologie reeds lang bekend is.
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(1)  Rolf Höneisen, Den Kopf im Fels , factum  März 2004, http://www.factum-
magazin.ch/wFactum_de/natur/Palaeontologie/Hauenstein_Ichthy.php.

(2)  A. Niederer, Ichthyosaurier-Rätsel vom Hauenstein gelöst? Der Weg des Schädels durch drei Gesteinsschichten , NZZ (Neue
Zürcher Zeitung), Nr. 60, 12. März 2004, S. 19.

(3)  Hannes Hänggi und Achim G. Reisdorf, Der Ichthyosaurier vom Hauensteiner Nebelmeer - Wie eine Kopflandung die
Wissenschaft Kopf stehen lässt, http://www.ngso.ch/06_Publikationen/PDF/120312_Saurier_7_22.pdf 

(4)  Michael J. Oard und Hank Giesecke, Polystrate Fossils Require Rapid Deposition , CRSQ 43/4, März 2007 S. 232-240.

(5)  Joachim Scheven, Karbonstudien , Hänssler-Verlag, 1986, S. 31-41.

(Afbeelding „Polystrate boomstam”)  Creation, Vol. 29, No. 3, 2007 S. 54.

(Afbeelding „Vondst in Australië”)  Technical Journal, Vol. 6 (Part 2), 1992, Titelseite.

(Afbeelding „Oude tekening”)  Creation, Vol. 29, No. 3, 2007 S. 55.
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27  Levende fossielen

Menu  |  terug

De meeste basissoorten van de dieren- en plantenwereld vindt men terug in de fossielen. Die 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 twijfels op aan deze uitleg.

Toen in de afgelopen eeuw steeds meer levende fossielen werden ontdekt, zochten aanhangers van de evolutietheorie naar
mogelijkheden om dit te verklaren. Daarbij kwam men tot de conclusie, dat deze talrijke levende fossielen een zekere tijd in
"geologisch niet overgeleverde tijdspannen" overleefd hebben (1).

In deze "geologisch niet overgeleverde tijdspannen" kan zeer veel weggeredeneerd worden. Ook alle missing links, die de parallel
verlopende afstammingslijnen van het fossielenverslag tot één enkele stamboom moeten verenigen, zouden - ja - moesten zich
over miljoenen jaren in deze tijdsruimten  verder ontwikkeld hebben.

Voorbeelden van levende fossielen in het plantenrijk:

- de boomvaren (Cyatheales)

- de ginkgo (de "Tempelboom", Ginkgo biloba)

- de duivenboom (Cathaya argyrophylla)

- de welwitschia (Welwitschia mirabilis, een naaktzadige woestijnplant)

- de wollemia (Wollemia nobilis, apenboomfamilie)

- de mammoetboom (Metasequoia glyptostroboides)

Voorbeelden van levende fossielen in het dierenrijk:

- de krokodilvis (Cociella crocodila)

- de brughagedis (of Tuatara, Sphenodon punctatus)

- de manjuari (Atractosteus tristoechus, kaaimansnoek)

- de nasikabatrachus sahyadrensis (een kikker)

- de neopilina galatheae (een weekdier)

- de parelboot (Nautilidae, oorspronkelijke vorm van koppotigen)

- de pijlstaartkreeft (Limulidae)

- de coelacanth (Latimeria)

- de negenoog (Petromyzontidae)

- de cloacadieren (Monotremata: de tot de oerzoogdieren (Protheria) behorende mierenegel (Tachyglossidae) en het vogelbekdier
(Ornithorhynchus anatinus))

- triops (familie van de kieuwpootkreeft)

- de duivelkarper (Cyprinodon diabolis)

- de solenodon  (Solenodontidae, familie van kleine zoogdieren)
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(1)  W.J. Ouweneel, Evolution in der Zeitenwende , Christliche Schriftenverbreitung Hückeswagen, S. 148.

(2)  Joachim Scheven, Null Evolution: Der Kiemenfuss , Leben  Nr. 6, Januar 1995, S. 13.
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28  Miljoenen jaren oude gebruiksvoorwerpen
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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. 

In juni 1934 werd een kalksteen gevonden, waaruit een stuk hout stak. Toen men het stuk hout eruit haalde, werd vastgesteld, dat
het om de houten steel van een hamer ging. Toen het voorwerp ontdekt werd was het volledig ingebed in het kalksteen. Daaruit
concludeerde men, dat de hamer gemaakt moest zijn voordat het gesteente ontstond. De ouderdom van het gesteente werd door
geologen op 65 tot 140 miljoen jaar geschat (1).

Hamer uit Texas:

Bevat 96 % ijzer, 2,6 % chloor en 0,74 % zwavel. De houten steel is ten dele versteend.

In het jaar 1989 werd een analyse van het metalen bovengedeelte uitgevoerd. Verbazingwekkend is, dat in de kop van de hamer
geen sporen van koolstof of andere toevoegingen gevonden werden, maar in plaats daarvan chloor en zwavel. In de huidige tijd is
geen proces voor ijzerproductie bekend, waarbij deze stoffen erin komen. Dit bevestigt de aanname, dat deze hamer daadwerkelijk
werd vervaardigd vóór de "moderne" ijzertijd.

In hun boek "The Hidden History of the Human Race" beschrijven M.A. Cremo en R.L. Thompson onder anderen 58 verschillende
vondsten van voorwerpen (welke mensen gemaakt hebben) en van gebeente van mensen, die in geologische lagen gevonden
werden, die volgens conventionele schatting veel ouder dan 100 miljoen jaar oud zouden moeten zijn.

Enige voorbeelden (2):

-     Een ijzeren spijker ingebed in schots zandsteen, die tussen 360 en 408 miljoen jaar oud zou zijn. (pagina 105)

-  Een mooi versierde, metalen vaas in Dorchester (Massachusetts, USA) in een formatie ingebed, die ouder dan 600 miljoen jaar
zou zijn (pagina 106) 
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-  Een metalen buis in een kalksteen, die gedateerd is op 65 miljoen jaar en die in de steengroeve van Saint-Jean de Livet in
Frankrijk voorkomt. (Cremo, pagina 117)  

-  Een kleine gouden ketting ingesloten in steenkool, die men dateert op 260-320 miljoen jaar, uit een mijn in het noorden van
Illinois (USA). (pagina 113)  

-  Een metalen kogel met gleuf over de grootste doorsnede, gevonden in een laag van pyrofylliet in Zuid-Afrika. Men dateert deze
laag op 2,8 miljard jaar. (pagina 121)          

-  Een groot aantal stenen werktuigen, gevonden in Boncelles (België) in een laag, waarvoor een ouderdom tussen 25 en 38
miljoen jaar wordt aangegeven. (pagina 68 - 70)
 
-  Een gouden draad, ingebed in steen van een steengroeve te Rutherford (Engeland), waarvoor een ouderdom van 320 tot 360
miljoen jaar wordt aangegeven. (pagina 106)

Zulke vondsten mogen niet overgewaardeerd worden. Toch doen zij gerechtvaardigde twijfel over de gebruikelijke
dateringsmethoden oprijzen.
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(1)  Washington Post, 2. Okt. 2005.

(2)  M.A. Cremo und R.L. Thompson, The Hidden History of the Human Race , Govardhan Hill Publishing, Badger, USA, 1994.

(Afbeelding „Hamer uit Texas”)  http://images.igeawagu.com/200501/1107091761_140-mill-jahre-hammer2-big.jpg
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29  Miljoenen jaren oude microben
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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 zijn 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.

Micro-organismen vindt men praktisch overal op aarde. Vanwege hun enorm flexibele fysiologie leven zij op onnoemelijk veel
plaatsen. Men vindt ze in vulkaanopeningen, warmwaterbronnen op het aardoppervlak, maar ook op de bodem van de oceaan, in
het ijs van de Noordpool, in de Dode Zee, eveneens als symbionten in bv het maag-darmstelsel van hogere organismen.

In de afgelopen jaren werden echter niet zelden ook in oude zout- en steenkoollagen microben gevonden. Veel van deze
vindplaatsen worden ingedeeld in het Perm (250 - 300 miljoen jaar) of het late Precambrium (tot 500 miljoen jaar).

Onder extreem gecontroleerde omstandigheden (vanwege het gevaar van verontreiniging door huidige microben) gelukte het
verschillende teams in verschillende laboratoria zogenaamd "oeroude-microben" uit de slapende toestand tot leven te wekken en te
kweken (1).

Dat deze microben werkelijk honderden miljoenen jaren oud zijn, is ook onder de voorstanders van een miljarden oude aarde
omstreden. In de regel worden de volgende kritische opmerkingen geplaatst:

a)   De ouderdom van de geïsoleerde micro-organismen kan niet direct bepaald worden, maar slechts indirect via een datering van
de matrix, waarin zij ingesloten zijn. Daarom kan een verplaatsing als foutbron niet uitgesloten worden.

b)   Het gevaar van verontreiniging bij de monstername (of - bewerking) door recente (dwz tegenwoordig levende) micro-
organismen is ook bij de strengst gecontroleerde experimenten in principe niet uit te sluiten.

In de regel worden echter in de publicaties alle bekende verontreinigingsbronnen en mogelijkheden onderzocht. Critici zouden
concrete niet controleerbare mogelijkheden ter verontreiniging moeten benoemen. De ongefundeerde verontreinigingskritiek
verliest geloofwaardigheid ten opzichte van de overvloed van gepresenteerde gegevens (2).
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(1)  Russel H. Vreeland, William D. Rosenzweig und Dennis W. Powers, Isolation of a 250 million-year-old halotolerant bacterium
from a primary salt crystal . Nature 407, 19. Oktober 2000, S. 897-899.

(2)  Harald Binder, Dornröschenschlaf bei Mikroorganismen? , Studium Integrale , Oktober 2001, S. 51 - 55, http://www.wort-und-
wissen.de/index2.php?artikel=sij/sij82/sij82-1.html
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30  Nusplinger platenkalk
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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.

Snelle kalkvorming:

De Nusplinger platenkalk bestaat voornamelijk uit de kalkschaaltjes  van goudalgen (Coccolithophorida). Deze in de zee zwevende
piepkleine algen (nanoplankton) scheiden een "pantser" van ringvormige kalkschaaltjes (Coccolieten) uit.

De goudalgen vormden de voedingsbodem van de in het water zwevende kleine zeeleliën (Saccocoma). Min of meer vergane kleine
zeeleliën zitten fijn verdeeld in de Nusplinger platenkalk, terwijl hun restanten een hoofdbestanddeel vormen in de dikke lagen.

De kleine zeeleliën konden zich bij voldoende voedingsaanbod massaal vermeerderen en dienden verscheidene
ammonietensoorten tot voeding. Deze drie levensvormen (goudalgen, kleine zeeleliën en ammonieten) vormden een belangrijke
voedselketen. Goudalgen en kleine zeeleliën waren massaal aanwezig en werden gesteentevormers, terwijl de ammonieten de
veruit talrijkste ongewervelde fossielen zijn in de Nusplinger platenkalk (1).

De sedimentatie snelheid in de Nusplinger platenkalk was zo groot, dat belemnieten scheef of zelfs loodrecht ingebed konden
worden. In verschillende leisteenlagen zijn dode vissen ingebed, die eveneens zeer snel begraven werden Zo snel, dat ze niet
konden ontbinden.

Gigantische algenbloei:

Huidige goudalgen
ontwikkelen in de zomer in
koelere zeeregionen
zogenoemde algenbloei
en kunnen hierbij een
zeeoppervlak van 100.000
km2 bedekken. Van
algenbloei spreekt men
bij meer dan 1.000 cellen
per milliliter water. Onder
deze omstandigheden
verdubbelen zich de algen
ongeveer elke 8,5 uur. In
extreme omstandigheden
kan zulke algenbloei een
oppervlak ter grootte van
Engeland bedekken en
hierbij ruim 100 ton kalk
produceren.

Algenbloei in de
Atlantische Oceaan.

Snelle soortenvorming:

De enige organismen die
zich in het Nusplinger

platenkalk over verschillende lagen gestaag veranderen, zijn de ammonieten. Naar men zegt zou de micro-evolutionaire
ontwikkeling van de ammonieten van laag tot laag in het verleden veel langzamer zijn verlopen dan dat bij de tegenwoordig levende
soorten bekend is.
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De studies, die de bioloog David Reznick en zijn team aan kleine vissen (guppy's - Poecilia reticulata)  uit roofdierrijke en
roofdierarme wateren heeft uitgevoerd, tonen reeds na 18 generaties selectief bewerkte uiterlijke veranderingen (2). Daarmee
hebben zij zich tot 10 miljoen maal sneller ontwikkeld, dan beweerd werd vanuit de fossielenreeks.

Snelle vorming van soorten werd ook bij (enorme) milieuvervuiling vastgesteld. Bijvoorbeeld bij planten die zich bevinden op
mijnstortplaatsen, die met zware metalen verontreinigd zijn (3), of bij muizen die blootgesteld waren aan milieugevaarlijke stoffen
(4).

Een ander voorbeeld voor micro-evolutionaire ontwikkeling zijn de soortenrijke cichliden (bonte baarzen) fauna in het Malawi meer,
die in de afgelopen tijd van slechts 200 jaar zijn ontstaan. Daaraan hebben verstoorde milieu omstandigheden zoals de
aantoonbare periode van uitdroging van het meer bijgedragen, waarbij de veelsoortige selectiedruk op basissoorten met zeer
veelzijdig erfmateriaal (genetische veelzijdigheid) tot steeds meer nieuwe soorten leidde (5).
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(1)  Manfred Stephan, Zur Bildungsdauer des Nusplinger Plattenkalks , Studium Integrale , April 2003, S. 12-20, http://www.wort-
und-wissen.de/index2.php?artikel=sij/sij101/sij101-2.html

(2)  David N. Reznick, Frank H. Shaw, F. Helen Rodd und Ruth G. Shaw, Evaluation of the rate of evolution in natural populations of
guppies (Poecilia reticulata), Science 275, 28. März 1997, S. 1934-1937.

(3)  Reinhard Junker, Prozesse der Artb ildung , in S. Scherer (HG)´s "Typen des Lebens", Berlin, 1993, S. 31-45.

(4)  Silvia Garagna, Maurizio Zuccotti, Carlo Alberto Redi und Ernesto Capanna, T rapping speciation , Nature 390, 20. November
1997, S. 241-242.

(5)  J. Fehrer, Explosive Artb ildung bei Buntbarschen der ostafrikanischen Seen , Studium Integrale  1997/4, S. 51-55.

(Afbeelding „Algenbloei in de Atlantische Oceaan”)  http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Algal_bloom_20040615.jpg
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31  Snel opstijgende granietdiapieren

Menu  |  terug

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 gesteente samenstelling 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 aangenomen werd. Daarom is het duidelijk, dat veel diapieren, die tot nu toe een ouderdom van vele
miljoenen jaren toegeschreven werd, in werkelijkheid zeer jong zijn. 

Graniet is een fijn- tot grofkorrelig  kristallijn gesteente meestal helder van kleur met een hoog siliciumgehalte. Onder diapier
verstaat men in het algemeen een in horizontale doorsnede ronde, en in verticale doorsnede paddestoelvormige opeenhoping van
laagviskeus materiaal, dat tengevolge van stuwende krachten door een meer viskeuze omgeving opstijgt. Naast granietdiapieren
spreekt men bijvoorbeeld ook van zoutdiapieren.

Het ontstaan van graniet:

Heet magma stijgt tot enkele kilometers vanonder de aardkorst op en vormt daar een veelal onregelmatig gevormde substantie, een
zogenaamde granietopeenhoping (ook dieptegesteente genoemd). Bepaalde mineralen kristalliseren reeds gedurende het
opstijgen. Maar het grootste gedeelte van deze mix kristalliseert op de eindbestemming tijdens de afkoeling. Hebben zich na
verloop van tijd enkele granietopeenhopingen in een beperkte omgeving samengevoegd, dan spreekt men van een batholiet.

Processen met "ongeologisch" hoge snelheden:

Volgens berekeningen kan een gemiddelde magmasmelt in 41 dagen door een zes meter brede en 30 km lange Dike*
getransporteerd worden. Zo kan een batholiet van 6000 km3 in slechts 350 jaar gevormd worden. Een "in kleine hapjes" wording
over tienduizenden jaren is uitgesloten, omdat daarvoor de nodige bewijzen in het laccoliet ontbreken. Bij het contact, het raakvlak
tussen twee granietopeenhopingen, zou namelijk de reeds afgekoelde oudere magma door nieuw aangekomen hete magma
wederom opgewarmd en omgezet worden. Dikte en opwarmingssporen in het aangrenzende gesteente van gevonden Feeder-
Dikes** bevestigen deze conclusie.

Chemische analyses tonen in bepaalde gevallen, dat er zich tussen de smelt en het gesteente in het betreffende gebied geen
chemisch evenwicht kon instellen, voor het magma werd onttrokken. Deze bevindingen hebben alleen dan zin, indien in korte tijd in
een nauw begrensd gebied van de aardkorst zeer veel magma gevormd werd en het materiaal ofwel voor de segregatie ofwel bij de
eindbestemming een chemische homogenisering onderging.

Epidot:

Een heel sterke indicatie voor een snel transport is het mineraal epidot, dat in enkele batholieten gevonden werd. Epidot is slechts
op diepten vanaf ca. 20 km in contact met magma stabiel. Volgens experimentele onderzoeken desintegreren zich de 0,5 mm grote
epidotkorrels van Front Range bij 800º C binnen 50 jaar, wanneer zij in de aardkorst belanden.  Bij de White-Creek-batholieten
berekende men aan de hand van de gevonden korrelgrootten alsook de veronderstelde temperatuur en diepte van de magma een
stroomsnelheid van minstens 700 meter per jaar. Daarom is het ontstaan van een batholieten in tientallen dan wel honderden
jaren zeker realistisch.

Snelle intrusie van granietsmelten door dikes:

De discussie over het magmatransport is in volle hevigheid losgebarsten (1). Opmerkelijk is, dat ondanks veel leemtes in de
kennis, duidelijk vastgesteld kan worden, dat in het binnenste der aarde grootschalige processen plaatsvinden (of tenminste
gedurende bepaalde perioden van de aardhistorie plaatsgevonden hebben), die vele malen sneller verlopen dan de gewoonlijk
geschatte geologische snelheden zoals bijvoorbeeld de platenverschuivingen in de platentektoniek (tegenwoordig enkele
centimeters per jaar).

Chemische evolutie  |  Menu
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*  Dikes zijn plaatachtige, vaak ver uitstekende gesteenten uit magmagesteente, die grote spleten vullen en het omgevende
gesteente snijden of doorkruisen.
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**  Dikes, die als toevoerkanalen voor dieptegesteenten gelden, gaf men de naam "Feeder-Dikes".

(1)  Franz Egli-Arm, Studium Integrale, April 1998, S. 6 - 16, http://www.wort-und-wissen.de/index2.php?artikel=sij/sij51/sij51-
2.html
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32 - 40   Chemische evolutie
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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 zich de eerste cel (het eerste organisme) 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 hier aanwezige 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 zodra zij met
zuurstof in contact komen, oxideren ze. 

32  Vivum ex vivo
33  Het Miller-experiment
34  DNA (Desoxyribonucleïnezuur)
35  Polymeerchemie
36  Chiraliteit
37  Het opvouwen van proteïnen
38  Adressering van proteïnen
39  Productie van proteïnen 
40  Controle mechanismen in de cel

32  Vivum ex vivo

"Vivum ex vivo" (Leven komt uitsluitend van leven) - deze door Louis Pasteur geformuleerde uitspraak is tot op heden niet weerlegd.

33  Het Miller-experiment

Honderden zogenoemde Miller-experimenten (oersoep simulaties) konden het toevallig ontstaan van leven nog verklaren nog
bewijzen.

34  DNA (Desoxyribonucleïnezuur)

Laboratoriumexperimenten tonen, dat een toevallig ontstaan van DNA onder oersoepomstandigheden en zonder de hulp van een
matrix (zoals een levende cel die biedt) niet mogelijk is.

35  Polymeerchemie

Aangezien zich in een denkbeeldige oersoep met zekerheid ook water bevonden heeft, is het onmogelijk, dat zich daarin lange
aminozuurketens of zelfs complete eiwitten (proteïnen) zouden hebben kunnen vormen.

36  Chiraliteit

Omdat voor de bouw van een levende cel uitsluitend linksdraaiende aminozuren geschikt zijn, is een toevallig ontstaan van cellen
ondenkbaar.
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37  Het opvouwen van proteïnen

Er is geen mechanisme bekend, waarmee de correcte opvouwing van proteïnen mogelijk is.

38  Adressering van proteïnen

Een toevallig ontstaan van de juiste adressering van proteïnen in de cel is niet voor te stellen.

39  Productie van  proteïnen 

Het mechanisme, dat de productie van proteïnen start en stopt, moet bij elke cel vanaf het begin foutloos zijn.

40  Controle mechanismen in de cel

Controle mechanismen in de cel werken elke soort overschrijdende ontwikkeling tegen, want het leven is fundamenteel op het
behoud van de bestaande proteïnen (stasis) ingericht.
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32  Vivum ex vivo
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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 in afval of vieze lompen spontaan konden ontstaan. Dit ontstaan noemde men
"oerverwekking"  (abiogenese). Later kon Louis Pasteur bewijzen, dat bacteriën niet vanzelf ontstaan.

Op 1 april 1864 heeft Louis Pasteur in aanwezigheid van een grote groep wetenschappers aan de Sorbonne in Parijs met
experimenten bewezen, dat er geen oerverwekking (ontstaan van leven uit het  levenloze) bestaat. Pasteur, die Darwins leer over de
afstamming der soorten afwees, trok daaruit de conclusie, dat leven slechts door leven kan ontstaan. Desondanks geloven ook
tegenwoordig nog veel wetenschappers, dat er miljarden jaren geleden een oerverwekking van zogenaamde "eenvoudige"
organismen op de oeraarde mogelijk geweest zou zijn (1).

Bovendien moet men niet vergeten, dat reeds de eenvoudigste cel wat betreft zijn complexiteit met een volledige PC vergeleken kan
worden. Wil een cel kunnen leven, dan zijn honderden mechanismen en honderdduizenden correct  uitgevoerde commando's
noodzakelijk. Als ook maar één enkel mechanisme uitvalt (of vanaf het begin niet gebruiksklaar aanwezig is), sterft de cel, of zal zij
nooit levensvatbaar zijn.

De nobelprijswinnaar Francis Crick zag de klaarblijkelijke onmogelijkheid van een toevallig ontstaan van leven. Als atheïst en
evolutionist wilde hij echter geen Schepper als grondlegger van het leven aanvaarden en poneerde daarom de theorie, dat het
aardse leven stamt van buitenaardse wezens. Het probleem wordt daardoor echter niet opgelost, maar naar het heelal verplaatst. 

De gerenommeerde evolutionist en publicist bij de "Scientific American", John Horgan, schrijft daarover hetvolgende: "Als ik een
tegenstander van de evolutietheorie zou zijn, zou ik mij [...] op het ontstaan van het leven concentreren. Het is verreweg de zwakste
plaats in het gebouw van de moderne biologie. [...] Het wemelt er zo van exotische wetenschappers en exotische theorieën, die nooit
geheel afgewezen of geaccepteerd zijn, maar slechts in de mode of uit de mode zijn" (2).
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(1)  Bruno Vollmert, Das Molekül und das Leben , Rowohlt, 1985, Der Urey-Miller-Versuch: Ursuppen, S. 39-45.

(2)  John Horgan, The End of Science: Facing the Limits of Knowledge in the Twilight of the Scientific Age , Little, Brown & Co,
London, 1997, S. 138.
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33  Het Miller-experiment
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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 meerdere dagen aan elektrische
vonken bloot te stellen, enkele eenvoudige aminozuren te synthetiseren. Zijn experiment is echter in de huidige moleculaire
biologie om meerdere redenen zonder betekenis geworden. Het water in Millers oersoep verhindert de vorming van
molecuulketens. In zijn oersoep ontstaan 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.   

Het experiment van Stanley L. Miller werd lange tijd als een doorslaggevend succes van de evolutietheorie gevierd. Ook
tegenwoordig staat nog in veel schoolboeken, dat het leven met de bliksem in een zekere oeratmosfeer zou zijn begonnen. Toen
zouden de eerste basisbouwstenen van het leven, de aminozuren zijn ontstaan. Naar men zegt zou het Miller-experiment bewijzen
leveren, dat zulk een scenario natuurwetenschappelijk te bewijzen is (1).

Proefopstelling van het
Miller-Urey-experiment:

40 jaar nadat hij met zijn
oersoepexperiment
beroemd geworden was
distantieerde Miller zich
van het denkbeeld, dat in
een oersoep leven zou
kunnen ontstaan. 

De oersoepexperimenten van Stanley Miller en andere onderzoekers zijn echter niet meer interessant, omdat slechts een fractie van
de noodzakelijke basisbouwstenen van het leven onder de beschreven oersoepomstandigheden kan ontstaan (2).

De biochemicus Klaus Dose kwam na de 8e internationale conferentie over de oorsprong van het leven, tot een ook heden nog
geldig ontnuchterend eindoordeel. Hij moest toegeven, dat "een groot deel van de reactieproducten van de simulatie-experimenten
het leven niet dichter naderen dan de inhoud van steenkoolteer" (3).

Ondanks, of juist vanwege de talrijke experimenten omtrent het ontstaan van leven, wint de visie terrein, dat natuurlijke, zuiver
chemische processen moeten worden uitgesloten.

Concentratie en zinvolle aaneenschakeling van aminozuren:

Zelfs indien het in een oersoep tot vorming van aminozuren zou zijn gekomen, dan zouden zij zich in een volgende stap
geconcentreerd en spontaan tot zinvolle, informatiedragende molecuulketens samengevoegd moeten hebben. Minstens 500.000
basenparen zijn noodzakelijk, om alleen al het DNA van de eenvoudigste bacterie aan te maken. Op hetzelfde tijdstip moeten,
celweefsel, celwand en diverse machines gevormd worden, wil de cel vanaf het begin levensvatbaar zijn.
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(1)  Stanley L. Miller, A Production of Amino Acids Under Possib le Primitive Earth Conditions , Science 117, 15. Mai 1953, S. 528-
529.

(2)  Paul Lüth, Der Mensch ist kein Zufall , DVA, Stuttgart, 1981, S. 46-64.

(3)  Bruno Vollmert, Das Molekül und das Leben , Rowohlt, 1985, S. 39-45.

(Afbeelding „Proefopstelling van het Miller-Urey-experiment”)  http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Miller-Urey-
Experiment.png&filetimestamp=20051105214339
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In 1953 gelukte het Francis Crick en James Watson, zich baserend op de röntgendiffractie gegevens van Rosalind Franklin en
Maurice Wilkins, 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
ontnuchterende resultaten: Zulk een scenario is onmogelijk.

Chemisch bezien is het DNA niets anders dan een zeer lang molecuul (polymeer), dat uit drie
verschillende typen van bouwstenen bestaat: suikerbouwstenen, stikstofbasen (nucleotiden) en
fosfor. Nu zijn er al bij het ontstaan van deze bouwstenen diverse problemen. Het DNA bevat een
heel bepaald soort suiker, dat men d-ribose noemt. Het hoofdprobleem in de chemische evolutie
van deze verbinding bestaat in haar korte halfwaardetijd van slechts 44 jaar (wat naar
geologische maatstaven veel te kort is) en haar unieke driedimensionale structuur.

In oersoepexperimenten konden twee van de vier noodzakelijke stikstofbasen met zeer geringe
opbrengst (0,5% voor adenine en 0,1% voor guanine) aangemaakt worden. Cytosine en uracil
waren niet te verkrijgen. Bovendien zou ook hun levensduur veel te kort zijn. Dat alle voor de bouw
van een DNA noodzakelijke stoffen in zuivere vorm gelijktijdig samenkomen, zou zelfs in een vele
miljarden jaren durende geschiedenis van het leven niet voor te stellen zijn.

Een ander bestanddeel van de DNA structuur bestaat uit fosforzuur. Fosfor is weliswaar op aarde
aanwezig, echter alleen in de vorm van moeilijk oplosbare mineralen (apatiet en fosforiet). In
deze vorm zou fosfor onmogelijk aan de reactie tot vorming van een DNA-molecuul kunnen
deelnemen.

Conclusie:

Noch de suikerbouwsteen, noch de vier stikstofbasen, noch fosforzuur zouden onder natuurlijke omstandigheden in een voor de
fabricage van DNA zinvolle vorm vanzelf kunnen ontstaan (1). De volgende vraag, naar de mogelijkheid tot synthese van een DNA-
molecuul uit deze bouwstenen, is daarom volledig overbodig. Bovendien tonen inzichten vanuit de polymeerchemie, dat een DNA
zonder de hulp van een matrix (zoals juist een cel dat biedt) onmogelijk spontaan kan ontstaan, zelfs wanneer alle bouwstenen
voorhanden zouden zijn.
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(1)  Junker und Scherer, Evolution, ein kritisches Lehrbuch , Weyel, 2006, S. 104 - 114.

(Afbeelding)  Animiertes Strukturmodell einer DNA-Helix in B-Konformation,
http://de.wikipedia.org/wiki/Desoxyribonukleins%C3%A4ure
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De chemici zijn tegenwoordig in staat om met grote kosten aminozuren te produceren. De vorming van lange ketens, zoals voor
de bouw van levende wezens 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.

Een groot probleem voor het ontstaan van leven is het feit, dat eiwitten op grond van de chemische eigenschap uiteenvallen,
wanneer zij met water reageren (1) (2). Bovendien ontstaat ook bij de productie van proteïnen onvermijdelijk water, dat de
polycondensatie verhindert en de ontstane polymeren weer vernietigd. In de levende cellen wordt dit bij de proteïneproductie
vrijgekomen water in een nauwkeurig afgesteld proces door speciale enzymen afgevoerd.

Ketenvorming met bifunctionele moleculen:

Opdat moleculen zich kunnen samenvoegen, moeten zij tenminste bifunctioneel zijn, dat betekent dat zij twee bindingsplaatsen
bezitten. Verbindt zich een monofunctioneel molecuul (dus een molecuul met slechts één bindingsplaats) aan het einde van de
keten, dan kan er zich geen volgend molecuul meer aanhechten en is de ketenvorming stopgezet (3). Nu stelt men zich de oersoep
bepaald niet voor als het laboratorium van een polymeerchemicus, die over de verschillende processen waakt en door toevoeging
van een monofunctioneel molecuul de ketenvorming op het juiste moment doelbewust stopzet, wanneer de gewenste ketenlengte
bereikt is (4).

De enige omgeving waarvan bekend is dat zich daar DNA ketens vormen, zijn de verschillende levende cellen. Noodzakelijk voor het
aanmaken van proteïnen zijn levende cellen, die op hun beurt weer uit proteïnen bestaan.

Zonder proteïnen geen cellen en zonder cellen geen proteïnen.  Vivum ex vivo - Leven komt slechts van leven - deze basisregel
schijnt ook in dit opzicht bevestigd te worden.
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(1)  J. Sarfati, Origin of life: the polymerization problem , Journal of Creation  12(3), 1998, S. 281-284.

(2)  G.B. Johnson und P.H. Raven, Biology, Principles & Explorations, Holt, Reinhart and Winston, Florida, 1998, S. 235.

(3)  Bruno Vollmert, Das Molekül und das Leben , Rowohlt, 1985, S. 54-58.

(4)  P.H. Raven, Biology, A current bubble hypothesis , WCB/McGraw-Hill, 1999, S. 69.
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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 gebruikt worden. 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. 

Zowel de basisbouwstenen van het erfmateriaal alsook de proteïnen, hebben de eigenschap, dat hun beeld en spiegelbeeld zoals
de rechter en de linker hand niet uitwisselbaar zijn. Deze eigenschap noemt men chiraliteit.

De fabricage van chirale moleculen is doorgaans zeer lastig en vereist in elk geval het aanwezig zijn van chirale informatie
(bijvoorbeeld een chirale katalysator). Bij elk chemisch proces, waarbij aminozuren en suikers worden gemaakt, ontstaan gelijke
delen links- en rechtshandige moleculen.

"Voor het ontstaan van leven moet op één of ander moment de beslissing ten gunste van van links- of rechtsdraaiende moleculen
gevallen zijn. Op het terrein van de levende organismen stelt men zich voor, dat de concurrentie van individuen en soorten tot
selectieprocessen geleid kunnen hebben. Bij  een mengsel van stoffen met chemisch gelijke energie inhoud van beide
componenten is een op concurrentie gebaseerd selectie proces ondenkbaar (1)."

Aminozuren uit het heelal?

Een verklaring daarvoor, hoe het in het model van de oersoeptheorie kon, dat uitsluitend linksdraaiende aminozuren elkaar troffen,
vond de chemicus Ronald Breslow van de Columbia University in New York. Tijdens een bijeenkomst van de American Chemical
Society in New Orleans deelde hij mee, dat aminozuren die op een meteoriet op aarde terechtkwamen, aan een straling
blootgesteld waren, die eerder de rechtsdraaiende aminozuren vernietigde. Op die wijze zou een overmaat van linksdraaiende
aminozuren kunnen ontstaan.

Nu konden Breslow en zijn collega's in het laboratorium simuleren hoe zich links- en rechtsdraaiende aminozuren bij het
kristalliseren met elkaar verbinden, zo dat slechts die aminozuren in het water opgelost achterbleven, die geen partner vinden.
Wanneer de komeet meer links als rechtsdraaiende aminozuren transporteerde, zou in een dergelijk proces een oplossing
ontstaan die bijna alleen nog linksdraaiende aminozuren bevatte (2). Overigens kan men aannemen dat een onbeduidende
overmaat van links- of rechtsdraaiende aminozuren in een geologische omgeving snel weer opgeheven zou worden (3).

Bacteriën uit rechtsdraaiende aminozuren:

Daar er op aarde een paar bacteriën zijn, die opgebouwd zijn uit rechtsdraaiende aminozuren, moeten er tenminste twee
verschillende kometen op aarde ingeslagen zijn. Daarbij moeten twee keer alle 20(!) verschillende aminozuren, die voor de bouw
van een levende cel nodig zijn, in voldoende mate ontstaan zijn.
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(1)  Junker und Scherer, Evolution, ein kritisches Lehrbuch , Weyel, 2006, S. 108.

(2)  Spiegel Online, Chemiker simulieren Siegeszug linksdrehender Moleküle , 7. April 2008,
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,545766,00.html

(3)  K. Dose, Präbiotische Evolution und der Ursprung des Lebens , Chemie unserer Zeit  21, 1987, S. 177-185.
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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 uitvogelen! Hierbij moet men bedenken, dat een
foutief gevouwen proteïne in de regel nadelig (in het ergste geval zelfs dodelijk) voor het levende wezen 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. 

De eerste stap bij de vorming van proteïnen is de samenvoeging van een lineaire reeks van aminozuren (primaire structuur). Een
proteïne kan haar functie alleen dan uitvoeren, wanneer naast deze primaire structuur ook een welgedefinieerde driedimensionale
structuur voorhanden is. Deze bestaat uit karakteristieke structuurelementen (secundaire structuur), die op hun beurt  weer in een
geordende ruimtelijke vorm gevouwen worden (tertiaire structuur). Verder zijn ook nog combinaties van meerdere proteïnen bekend,
die wederom een welgedefinieerde structuur (quartaire structuur) vormen.

Het probleem van de proteïnevouwing: 

Proteïnen sturen bijna alle celfuncties in het menselijk lichaam. De wijze van opvouwing bepaalt de functie van de proteïne. Elke
verandering in de proteïne vouwing heeft een verandering van de functie tot gevolg. Zelfs de kleinste afwijking in het vouwproces van
een nuttig proteïne kan een ziekte veroorzaken.

Omdat het aantal opvouwmogelijkheden van een proteïne met de lengte van de aminozuurketen exponentieel toeneemt, zou de
benodigde tijd om alle denkbare vouwmogelijkheden (conformaties) te doorlopen zelfs van een klein proteïne meerdere miljarden
jaren bedragen. In werkelijkheid wordt echter binnen een fractie van een seconde een nauwkeurig voorgedefinieerde ruimtelijke
structuur ingenomen.

Dit als Levinthal-paradox bekende fenomeen maakt duidelijk, dat  proteïnen bij het opvouwen blijkbaar niet alle mogelijkheden
doorlopen, maar met behulp van zogenaamde opvouwhelpers (chaperones) via de kortste weg de eindstructuur bereiken. De vraag
die nu opkomt is, hoe de zogenaamde chaperones weten, hoe een proteïne er uiteindelijk moet uitzien. Evenals bij het ontstaan van
de primaire structuur is ook bij het ontstaan tertiaire- of quartaire structuur informatie noodzakelijk, die niet vanzelf ontstaan kan zijn
daar het eindproduct van het opvouwen van tevoren bekend moet zijn geweest.

Virtuele proteïnevouwing met Blue Gene:

IBM heeft in het jaar 2005 de toentertijd meest krachtige supercomputer ter wereld (Blue Gene) gebouwd, om het probleem van het
opvouwen van proteïnes op te lossen(1). Op een IBM internetsite wordt aangegeven waarom: "De wetenschappelijke wereld
beschouwd het probleem van de proteïne vouwing als een van de grootste uitdagingen - als een fundamenteel probleem der
wetenschap [...] waarvan de oplossing slechts door de inzet van zeer krachtige computertechniek bereikt kan worden."

Ondanks de hier toegepaste geweldige rekenkracht wordt geschat, dat Blue Gene ongeveer een jaar nodig heeft, om de
berekeningen en de opbouw van de opvouwing van een eenvoudig proteïne aan te leveren. Een onderzoeker van IBM merkte daarbij
op: "De gecompliceerdheid van het probleem en de eenvoud, waarmee het in het lichaam dagelijks wordt opgelost, is absoluut
verbazingwekkend" (2).
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(1)  IBM, Blue Gene Research Project, 2003, http://www.research.ibm.com/bluegene/index.html

(2)  S. Lohr, IBM plans supercomputer that works at the speed of life , New York Times , 6. Dez. 1999, S. C-1.
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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.

Proteïnen worden niet op de plaats vervaardigd, waar zij uiteindelijk gebruikt worden. Er zijn zeer veel verkeerde plaatsen, waar een
nieuw gevormd proteïne kan terecht komen, maar slechts weinig plaatsen (dikwijls slecht één enkele) waar het zijn doel vervult.

Hoe vinden de proteïnen echter hun juiste eindbestemming?

Nieuw gevormde ketens van aminozuren bevatten een gedeelte, waarin het "adres" is vastgelegd, waar zij haar functie moet
vervullen. Dit gedeelte zit normaal gesproken aan het einde van de lange keten, die het proteïne vormt. Elk correct opgevouwen
proteïne zal op een bepaalde plaats passen en moet zodoende juist geadresseerd zijn. Een proteïne, dat op een foute plaats
vastgezet wordt, is echter gevaarlijker dan een zoekgeraakte brief, omdat het daardoor ziekten kan veroorzaken (1).

Opdat een cel kan functioneren, moeten niet slechts de juiste proteïnen gefabriceerd worden, maar moet ook het complexe
probleem van de juiste adressering zijn opgelost (2). Ter verduidelijking van de problematiek: In elke minuut van ons menselijk
bestaan moeten niet één, niet twee, maar miljoenen(!) correct geadresseerde proteïnen in ons lichaam geproduceerd,
getransporteerd en correct ingebouwd worden.

De voorstelling, dat zulke processen in een door toeval gestuurd, stapsgewijs proces geleidelijk ingebouwd zouden zijn, is niet
realistisch.
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(1)  John Travis, Zip Code plan for proteins wins Nobel , Science News 156, 16. Oktober 1999, S. 246.

(2)  Guenter Blobel , Britannica Biography Collection.
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Dat alle proteïnen, die in de levende cel geproduceerd worden, op de juiste wijze gevouwen en correct geadresseerd worden, is
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.

Dat de fabricage van elk afzonderlijk proteïne op het juiste moment gestart en gestopt wordt, is niet vanzelfsprekend (1). Pas indien
zich in de cel de juiste hoeveelheid van elk proteïne bevindt, wanneer alle proteïnen correct gevouwen zijn en op de juist plaats zijn
ingebouwd, begint het leven.

Echter met het leven begint ook de slijtage van het  proteïne. De cel moet nu in staat zijn, de verouderde proteïnen door nieuw
gefabriceerde proteïnen te vervangen. Dit mechanisme moet vanaf het begin volledig gebruiksklaar aanwezig zijn.

Het DNA-aanstuurgedeelte en het aanstuurproteïne: 

Het belangrijkste onderdeel om de proteïne fabricage te starten en te stoppen, bevindt zich in de aanstuurgedeelten op het DNA.
Deze onderdelen van het DNA hebben de taak, de cel te melden, wanneer de productie van verschillende proteïnen moet starten en
stoppen. Het DNA zelf kan echter de proteïne fabricage starten noch stoppen. Daartoe is een samenwerking nodig van speciale
aanstuurproteïnen, die zich precies zo vouwen, dat zij op een bepaalde plaats van het DNA passen (2).

Conclusie:

Het DNA-aanstuurgedeelte en het aanstuurproteïne hebben elkaar wederzijds nodig. Om de productie van een bepaald proteïne op
de juiste wijze te starten of te stoppen, moeten beiden perfect op elkaar afgestemd zijn.  Samen vormen zij een schakelaar - een
niet reduceerbaar complex systeem, dat niet door een reeks van kleine veranderingen gevormd kan worden.
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(1)  S. Aldridge, The Thread of Life. The story of genes and genetic engineering , Cambridge University Press, Cambridge, UK,
1996, S. 47-53.

(2)  B. Alberts, D. Bray und A. Johnson et al., Essential Cell Biology. An Introduction to the Molecular Biology of the Cell , Garland
Publishing Inc., New York (USA), 1998, S. 259-262.

http://www.0095.info/nl/index_stellingen_thesennl_nl39.html 1/1

http://www.0095.info/nl/kontakt.html
http://www.0095.info/nl/index_stellingen.html
javascript:history.back()
http://www.0095.info/nl/index_stellingen_thesennl_nl40.html
http://www.0095.info/nl/index_stellingen.html
javascript:history.back()


   Nederlands     

40  Controle mechanismen in de cel

Menu  |  terug

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, indien 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.

Omdat defecte proteïnen schadelijk voor de levende cel kunnen zijn en bovendien onnodig bouwstenen verbruiken, worden fout
gevormde proteïnen direct weer afgebroken. Dit systeem elimineert veel, zo niet de meeste van de toevallig gemuteerde proteïnen
(1) (2).

Consequenties voor de evolutietheorie:

Volgens de tegenwoordig verbreide leer van de evolutietheorie geldt, dat mutatie het enige mechanisme is, dat nieuwe genetische
informatie kan voortbrengen. Daarom vormen de bekende controlemechanismen binnen de cel (vanuit evolutionair oogpunt) een
grote hindernis voor de veronderstelde ontwikkeling van het leven.

Indien men daarentegen ervan uitgaat, dat de verschillende levende wezens van onze aarde "elk naar zijn eigen soort
(basissoorten)" geschapen werden (3), dan zijn deze controlemechanismen tot behoud  van de individueel afgestemde
basisstructuren juist logisch.
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(1)  C. Lee und M.H. Yu, Protein folding and diseases , Journal of Biochemistry and Molecular Biology  38, 2005, S. 275-280.

(2)  Walid A. Houry, Dmitrij Frishman, Christoph Eckerskorn, Friedrich Lottspeich und F. Ulrich Hartl, Identification of in vivo
substrates of the chaperonin GroEL, Nature 402, 11. November 1999, S. 147-148.

(3)  Mose, die Bibel, 1. Mose 1,11-14 & 20-25.
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41 - 51   Radiometrie en geofysica

Menu  |  terug

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, kunnen op basis van de halfwaardetijd* van het moederisotoop conclusies over
de radiometrische ouderdom van het betreffende monster verkregen trekken. Bovendien laat de straling, die bij zulke
vervalprocessen vrij komt, ten dele zichtbare stralingsschade (stralingspatronen en/of splijtingssporen) achter, die eveneens
geïnterpreteerd kan worden.

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 bevindingen geven een indicatie, dat op onze aarde
tenminste tijdelijk een versneld radioactief verval zou hebben plaatsgevonden, zodat a) dus niet meer geldt.

Omdat een groot deel van de niet-radiometrische ouderdomsbepalingsmethoden uit 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 (1) (2). 
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41  Afwijkingen in de radiometrie

Aangezien de resultaten van verschillende radiometrische meetmethoden bij hetzelfde gesteente systematisch aanzienlijk
verschillen, moet bij de meetmethoden en/of hun waardebepaling een systematische fout aanwezig zijn.

42  Accelerator Mass Spectrometer (AMS) 

Metingen met een moderne Accelerator Mass Spectrometer (AMS) aan   koolstofhoudende materialen zoals grafiet, marmer,
antraciet en diamanten tonen een ouderdom van minder dan 90.000 jaar, desondanks wordt hen een vele miljoenen jaren hoge
ouderdom toegeschreven.

43  Uranium, helium en lood in Zirkoon

In gesteentelagen, die naar men zegt miljarden jaren oud zijn, kan men    zirkonen vinden, die op basis van hun heliumgehalte
waarschijnlijk slechts 4.000 tot 8.000 jaren oud zijn.
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44  Radioactief verval tot lood  

Naast uranium-238 vervallen 52 andere elementen met een halfwaardetijd van enige microseconden tot enige duizenden jaren
eveneens tot lood-206, waarmee in de berekeningen van de conventionele radiometrie geen rekening wordt gehouden.

45  Radioactief verval bij plasmatemperaturen  

Indien men de radioactieve materialen tot op plasmatemperatuur verwarmt, zinkt de halfwaardetijd van bijvoorbeeld uranium-238
van 4,5 miljard jaar naar 2,09 minuten; dit weerspreekt de visie, dat de halfwaardetijden van radioactieve elementen constant zijn.

46  Uranium en polonium stralingspatronen

De veel voorkomende uranium- en poloniumstralingspatronen in het graniet van het  Paleozoïcum-Mesozoïcum verwijzen naar één
of meerdere fasen van voorbijgaand versneld radioactief verval.

47  Helium uit het binnenste der aarde 

De uit het binnenste van de aarde uittredende hoeveelheid helium is slechts 4% van de hoeveelheid, die men op basis van de
eveneens uittredende warmte verwacht, hetgeen een ouderdom van de aarde van 4,5 miljard jaar weerspreekt.

48  Magneetveld van de aarde

De gemeten continue afname van het aardmagneetveld wijst op een ouderdom van de aarde van minder dan 10.000 jaar.

49  Zoutbergen en zoutgehalte van de zeeën

Indien de huidige processen van in- en uitvoer van zout in de wereldzeeën 3,5 miljard jaar geduurd zouden hebben, dan zouden de
wereldzeeën 56 maal     zoveel zout bevatten. 

50  Nikkel in het zeewater

Aan de hand van de hoeveelheid nikkel, die jaarlijks door de rivieren in de zeeën wordt getransporteerd en het huidige nikkelgehalte
van de oceanen laat zich berekenen, dat de huidige processen sedert maximaal 300.000 jaar plaatsvinden.

51  Aardolie, steenkool en versteend hout

De bewering, dat er lange tijdsperioden nodig zijn, voor de vorming van olie, steenkool of versteend hout, werd experimenteel
weerlegd.

Kosmologie en oerknaltheorie  |  Menu
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* De halfwaardetijd is de tijdsduur, die nodig is, tot van een bepaald radioactief materiaal de helft vervallen is.

(1)  G.B. Dalrymple, The Age of the Earth , Stanford University Press, 1991, S. 91.

(2)  Andrew A. Snelling, "Excess Argon": The "Achilles´ 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 
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41  Afwijkingen in de radiometrie

Menu  |  terug

Afhankelijk van de mate waarin gesteente meerdere instabiele (radioactieve) isotopen 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. 

Tegenwoordig worden verschillende methoden voor ouderdomsbepaling (die op radio-isotopen berusten) toegepast. Willen de
resultaten van deze methoden geloofwaardig zijn, moeten zij minstens binnen de  gebruikelijk geschatte foutmarges
overeenstemmen. In de regel doen zij dat echter in de verste verte niet.  Aangezien de afwijkingen van de meetresultaten
systematisch en herhaalbaar zijn, moet er bij de meetmethoden en/of hun waardebepaling een systematische fout aanwezig zijn.

Om deze waarnemingen te bevestigen werd onder anderen Cardenas Basalt (lava-gesteente in de  Grand Canyon), die een
conventionele ouderdom van naar men zegt 1,1 miljard jaar heeft, met vier verschillende methoden geanalyseerd: (1). Hier de
resultaten:

kalium-argon: 516 miljoen jaar (foutmarge ± 30 miljoen) van 14 monsters (β-verval)

rubidium-strontium 892 miljoen jaar (foutmarge ± 82 miljoen) van 22 monsters (β-verval)

samarium-neodymium 1588 miljoen jaar (foutmarge ± 170 miljoen) van 8 monsters (α-verval)

lood-lood 1385 miljoen jaar (foutmarge ± 950 miljoen) van 4 monsters (α-verval)

Bij deze onderzoeken kon men vaststellen, dat de monsters, die een α-verval hebben, meestal een hogere ouderdomswaarde
tonen, dan die met een β-verval. (Bij α-verval ontstaan heliumkernen, terwijl bij β-verval elektronen vrijkomen). Dit toont, dat de
schijnbare ouderdom hoger ligt naarmate de atomen van de moederisotoop zwaarder zijn.

Helaas zijn tot op heden slechts weinig vergelijkende metingen uitgevoerd. Daarom is de statistische relevantie verhoudingsgewijs
gering. Bij andere monsters uit tien verschillende vindplaatsen varieerden de meetresultaten zo sterk, dat waardebepaling niet
mogelijk was. Andere echter lieten zich goed bepalen, gaven echter aanzienlijke en systematische verschillen (2).

Versneld radioactief verval:

Een mogelijke verklaring voor de systematische verschillen is, dat het radioactieve verval bij verschillende materialen onderling
verschillend sterk versneld was in het verleden. Het is denkbaar, dat onze aardkorst gedurende haar ontstaan en/of een catastrofale
gebeurtenis voor een beperkte tijd aan een massieve neutronen-straling was onderworpen, hetgeen tot een toegenomen productie
van dochterisotopen zou kunnen leiden.

Conclusie:

Bij de materialen, waarbij verschillende methoden toegepast kunnen worden, zou het wenselijk zijn, dat aan de universiteiten meer
vergelijkende metingen zouden worden uitgevoerd. Omdat dit tot op heden nauwelijks het geval is, rijst de verdenking, dat men de
resultaten van de radiometrie niet zonder meer wil toetsen. Wanneer een gesteente op zijn leeftijd wordt onderzocht, dan wordt in de
regel slechts één van de mogelijke methoden toegepast.

Het probleem op dit gebied van onderzoek is, dat de radiometrische ouderdomsbepalingen zonder commercieel nut zijn en daarom
niet aan economische concurrentie onderworpen zijn.
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(1)  Don DeYoung, Thousands. not Billions, Challenging an Icon of Evolution , Master Books, 2005, S. 126.

(2)  Larry Vardiman, Andrew A. Snelling, Eugene F. Chaffin, Radioisotopes and the age of the Earth , Vol. 2, Institute for Creation
Research, El Cajon, CA, 2005, S. 422.
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42  Accelerator Mass Spectrometer (AMS)
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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. 

Koolstof C-14 heeft een halfwaardetijd van 5730 jaar. Daarbij vervalt het tot stikstof. Indien men in een koolstofhoudend materiaal de
verhouding van C-14 tot C-12 meet, dan kan men gevolgtrekkingen maken voor de ouderdom van een monster. Monsters, die ouder
zijn dan 90.000 jaar, mogen geen meetbare hoeveelheid C-14 meer bevatten. Desondanks heeft men bij verschillende monsters
van steenkool, die naar men zegt tussen 34 tot 311 miljoen jaar oud zouden zijn, nog altijd 0,10 tot 0,46 % C-14 gemeten (1). Dit
komt overeen met een radiometrische leeftijd van hoogstens 57.000 jaar.

Indien het aardmagnetisch veld bij het begin van de aarde sterker was dan tegenwoordig (waarvan men kan uitgaan) (2), dan zijn
deze 57.000 jaar altijd nog te hoog ingeschat. Een sterker aardmagnetisch veld leidt ertoe, dat de kosmische straling effectiever
gereduceerd wordt en zodoende minder C-14 ontstaat. Daarom kan men ervan uitgaan, dat vanaf het begin minder C-14 in de
monsters aanwezig was, dan conventioneel geschat wordt.

Metingen aan diamanten:

Bijzonder interessant voor zulke onderzoeken zijn diamanten. De astrofysicus Larry Vardiman heeft met zijn team 12 verschillende
diamanten, die uit 5 verschillende vindplaatsen komen, gemeten. Het gemiddelde gehalte aan C-14 was 0,09%, hetgeen
overeenkomt met een leeftijd van hoogstens 58.000 jaar (3).) Volgens de conventionele geologie zouden die diamanten tot 3 miljard
jaar oud zijn. Indien zij echter ook maar bij benadering zo oud zouden zijn, dan zouden zij geen spoor van C-14 meer mogen
bevatten. De smoes, dat de monsters in de loop van de tijd verontreinigd zouden zijn slaat bij diamanten nergens op. Voor zover
men weet kunnen diamanten niet verontreinigd worden (4). 
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(1)  Larry Vardiman, Andrew A. Snelling, Eugene F. Chaffin, Radioisotopes and the age of the Earth , Vol. 2, Institute for Creation
Research, El Cajon, CA, 2005, S. 605-606.

(2)  Russel Humphreys, The Earth's magnetic Field is young , impact No. 242, August 1993

(3)  Don DeYoung, Thousands . not Billions, Challenging an Icon of Evolution , Master Books, 2005, S. 46-62.

(4)  Ref. (1), S. 609.
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43  Uranium, helium en lood in Zirkoon

Menu  |  terug

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) achterblijven. 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 het, 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.    

Het uranium, dat zich in de zirkoonkristallen bevindt, is een instabiel element, dat in de loop van de tijd tot lood en helium vervalt.
Terwijl de kleine heliumatomen het kristal na het verval langzaamaan verlaten kunnen, blijven de grotere uranium- en loodatomen in
het kristal achter. Hoe meer uranium tot lood en helium vervallen is, des te ouder moet ook het kristal zijn. Wanneer men de
verhouding tussen uranium- en loodatomen vergelijkt, kan men conclusies trekken over de ouderdom van het kristal. Hierbij komt
men heel vaak tot leeftijden van meer dan een miljard jaar.

De helium diffusiesnelheid:

Let men echter op de hoeveelheid helium, die zich nog altijd in het kristal bevindt, dan komt men met in acht name van de
hoeveelheid helium, die per tijdseenheid uit het kristal ontwijkt (helium diffusiesnelheid), op een ouderdom van 4.000 tot 8.000 jaar
(1).

Indien uranium in de loop van een miljard jaar steeds met dezelfde hedendaagse snelheid vervallen zou zijn, dan zou de helium in
deze lange tijd voortdurend uit het kristal kunnen ontwijken en we zouden tegenwoordig nauwelijks nog helium in de kristallen
vinden (2). Het hoge heliumgehalte is een indicatie, dat de kristallen tijdelijk aan een sterke straling blootgesteld waren, hetgeen tot
een versneld verval geleid heeft (3).

Gerechtvaardigde kritiek:

Helaas konden tot op heden slechts monsters uit één enkele diepteboring gebruikt worden, hetgeen de wereldwijde significantie
van de resultaten ter discussie stelt. Bovendien bevindt zich de gekozen boorplaats in de buurt van natuurlijke heliumbronnen, wat
verontreiniging zou kunnen hebben mogelijk gemaakt. In elk geval is het wenselijk, dat de universiteiten dit thema serieus zullen
nemen.
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(1)  Larry Vardiman, Andrew A. Snelling, Eugene F. Chaffin, Radioisotopes and the age of the Earth , Vol. 2, Institute for Creation
Research, El Cajon, CA, 2005, S. 56.

(2)  ICR Acts & Facts, Vol. 31. No. 10, October 2002.

(3)  Don DeYoung, Thousands . not Billions, Challenging an Icon of Evolution , Master Books, 2005.
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44  Radioactief verval tot lood
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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. Men kan ervan uitgaan, dat bij het ontstaan van het gesteente een onbekende
hoeveelheid lood-206 direct is ontstaan. Daarbij komt, dat naast uranium-238 ook 52 andere elementen eveneens tot lood-206
vervallen. De halfwaardetijd van deze elementen varieert tussen enkele micro-seconden en 245.500 jaar. Daarom is het
onmogelijk in te schatten, hoeveel van het tegenwoordig voorhanden zijnde lood-206 daadwerkelijk afkomstig is van uranium-
238.

Bij radiometrische ouderdomsbepaling van gesteenten wordt van verschillende methoden gebruik gemaakt. Het principe is steeds
hetzelfde: Een instabiel (radioactief) uitgangsmateriaal vervalt na verloop van een bepaalde tijd naar een een stabiel ander element.
De hierna volgende lijst toont, hoeveel andere instabiele elementen eveneens tot hetzelfde stabiele element vervallen:

kalium - argon  3  andere elementen vervallen ook tot argon

rubidium - strontium 4       "             "                "          "     " strontium

samarium - neodymium 13       "             "                "          "     " neodymium

lutetium - hafnium 10       "             "                "          "     " hafnium

renium - osmium 9       "             "                "          "     " osmium

thorium-232 - lood-208 26       "             "                "          "     " lood-208

uranium-235 - lood-207 45       "             "                "          "     " lood-207

uranium-238 - lood-206 52       "             "                "          "     " lood-206

 
Bij toepassing van de uranium-238 - lood-206 methode wordt in het algemeen uitsluitend rekening gehouden met het verval van
uranium 238 (1).  Alle overige elementen, die eveneens tot lood-206 vervallen, worden genegeerd.

Het vervalschema van uranium-238 tot lood-206:

uranium-238 vervalt met een halfwaardetijd van 4,46 miljard jaar tot

thorium-234      "         "    "              "             " 24,1 dagen tot

protactinium-234      "         "    "              "             " 46,69 uur tot

uranium-234      "         "    "              "             " 245500 jaar tot

thorium-230      "         "    "              "             " 75400 jaar tot

radium-226      "         "    "              "             " 1599 jaar tot

radon-222      "         "    "              "             " 3,82 dagen tot

polonium-218      "         "    "              "             " 3,04 minuten tot

lood-214      "         "    "              "             " 27 minuten tot

bismut-214      "         "    "              "             " 19,9 minuten tot

polonium-210      "         "    "              "             " 0,16 milliseconden tot

lood-206 (is stabiel)     

In het model van een jonge aarde kan de herkomst van het tegenwoordig aanwezige radioactieve lood herleid worden op het verval
van elementen met een lage halfwaardetijd. In het model van een 4,5 miljard jaar oude aarde wordt het radioactieve lood uitsluitend

http://www.0095.info/nl/index_stellingen_thesennl_nl44.html 1/2

http://www.0095.info/nl/kontakt.html
http://www.0095.info/nl/index_stellingen.html
javascript:history.back()


aan het verval van elementen met een hoge halfwaardetijd toegeschreven. Beide visies zijn even speculatief.

De vervaltijd van isotopen met een lage halfwaardetijd kan op de volgende internetsite worden gevonden:

http://nucleardata.nuclear.lu.se/nucleardata/toi/sumframe.htm (Atoommassa intypen en dan op "Show drawing" klikken).
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(1)  Charles W. Lucas JR, Radiohalos - Key Evidence for Origin/Age of the Earth , Proceedings of the Cosmology Conference 2003 ,
Ohio State University, Columbus, Ohio.
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45  Radioactief verval bij plasmatemperaturen
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Indien men de bekende radioactieve materialen tot op plasmatemperaturen verwarmt, 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. 

Verwarmt men een vaste stof, dan worden de meeste elementen eerst vloeibaar en vanaf een bepaalde temperatuur gasvormig.
Verwarmt men dit gas steeds verder, dan verandert het bij zeer hoge temperaturen in plasma. Dit plasma heeft nu volledig andere
eigenschappen dan het gas, waaruit het is ontstaan. Onder anderen wordt de halfwaardetijd van radioactieve isotopen drastisch
verminderd. Des te hoger de temperatuur, des te sterker daalt de halfwaardetijd.

Wanneer men de volgende materialen tot 15,4 miljard graad Kelvin verwarmt, dan verandert de halfwaardetijd als volgt (1) (2):

uranium-238 daalt van 4,5 miljard jaar naar 2,08 minuten

thorium-232 daalt van 14 miljard jaar naar 15,6 minuten

samarium-147 daalt van 106 miljard jaar naar 1,56 minuten

rubidium-87 daalt van 47 miljard jaar naar 2,46 minuten

kalium-40 daalt van 1,2 miljard jaar naar 5,87 minuten
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(1)  Edward Boudraux, Attenuation of accelerated decay rates by magnetic Effects , Proceedings of the Cosmology Conference
2003, Ohio State University, Columbus, Ohio.

(2)  Edward Boudraux, Accelerated Radioactive Decay Rates, a Minimal Quantitative Model , Proceedings of the Cosmology
Conference 2003, Ohio State University, Columbus, Ohio.
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46  Uranium en polonium stralingspatronen
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De veel voorkomende uranium en polonium stralingspatronen in het graniet van het Paleozoïcum-Mesozoïcum (naar men zegt
251 tot 542 miljoen jaar geleden) verwijzen naar één of meerdere 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.

 
Graniet bevat
onder anderen
biotiet (mica) en
daarin bevindt zich
ook heel weinig
uranium. Indien dit
uranium
puntvormig
geconcentreerd is,
kunnen zich door
verval van het
uranium
microscopisch
kleine
cirkelvormige
stralingspatronen
vormen (1).

Polonium en
uranium
stralingspatronen

Larry Vardiman en zijn team hebben drie groepen granietmonsters onderzocht (2):

-  Een uit het Precambrium (naar men zegt 542 miljoen tot 4,5 miljard jaar geleden)

-  Een uit het Paleozoïcum-Mesozoïcum (naar men zegt 251 tot 542 jaar geleden)

-  Een uit het Kenozoïcum (naar men zegt tot 250 miljoen jaar geleden)

Daarbij is het opgevallen, dat de frequentie van de stralingspatronen binnen het Paleozoïcum ten dele aanzienlijk hoger ligt dan bij
de overige formaties. Dat betekent, dat in die tijd met grote waarschijnlijkheid een versneld radioactief verval moet hebben
plaatsgevonden. Deze abnormaliteit maakt een uniformistische (gelijkvormige) interpretatie van het ontstaan van deze geologische
formaties onmogelijk. Waarom vinden wij in de onderste lagen en in de hogere lagen aanzienlijk minder stralingspatronen dan in
de middelste lagen? Vooral in het naar men zegt 4 miljard jaar durende Precambrium zouden aanzienlijk meer stralingspatronen te
verwachten zijn, dan in het slechts enkele honderden miljoenen jaren durende Paleozoïcum-Mesozoïcum.

Resultaten van de splijtingsspoor methode:

Bij het radioactieve verval van uranium in zirkoonkristallen ontstaan de zogenaamde splijtingssporen. Hierbij worden enkele atomen
uit het normale kristalrooster geslingerd en veroorzaken daarbij piepkleine sporen. Met een geschikt etsend middel kan men deze
sporen zo ver vergroten, dat zij onder de microscoop zichtbaar worden. Aan de hand van het aantal sporen en de nog niet vervallen
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zware atomen berekent men de ouderdom van de kristallen.

Het materiaal dat de meeste splijtingssporen veroorzaakt is uranium-238. Het kan zich in palladium-119 splijten en veroorzaakt
hierbij een splijtingsspoor, die men in transparante mineralen, maar ook in natuurlijk glas kan waarnemen. Bij het tijdelijk
verwarmen van het monster van ongeveer 50 tot 400 graden verdwijnen de sporen. Dit betekent, dat alle monsters, die
splijtingssporen bevatten, iets over hun thermische voorgeschiedenis vertellen. De ouderdomsbepaling met behulp van de
splijtingsspoor methode geeft niet de ouderdom van het gesteente aan, maar primair de tijd sinds de laatste grote opwarming van
het monster.

Na het reinigen en etsen van een monster telt men de splijtingssporen. Dan telt men het aantal nog niet vervallen uranium-238
atomen met een daarvoor geschikte meetmethode. De conventionele evaluatie van de meetresultaten resulteert in een miljoenen
en miljarden oude geschiedenis van de aarde. Indien men echter rekening houdt met het tijdelijk versnelde verval, dat naar
aanleiding van uranium en polonium stralingspatronen waarschijnlijk lijkt, zijn de resultaten van de splijtingsspoor methode heel
goed met een jonge aarde te verenigen (3).
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(1)  Robert V. Gentry, Creation´s Tiny Mystery , Earth Science Associates, Mai 1992, S. 214.

(2)  Larry Vardiman, Andrew A. Snelling, Eugene F. Chaffin, Radioisotopes and the age of the Earth , Vol. 2, Institute for Creation
Research, El Cajon, CA, 2005, S. 101-207.

(3)  Don DeYoung, Thousands . not Billions , Challenging an Icon of Evolution, Master Books, 2005.

(Afbeelding) Screenshot uit de video "Fingerprints of Creation" door Dr. Robert Gentry. Zie
http://www.0095.info/nl/index_linkenpagina.html
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47  Helium uit het binnenste der aarde
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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 het binnenste der aarde zou achterblijven.
Een andere mogelijkheid is, dat de aarde nog uit de ontstaanstijd 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.

Uit het binnenste van de aarde stroomt tengevolge van radioactieve vervalprocessen helium. Tegelijk ontstaat warmte, die eveneens
naar het aardoppervlak ontwijkt. Onomstreden is het verval van uranium, thorium en kalium. Nu heeft men de warmte- en
heliumaanvoer vanuit het binnenste der aarde gemeten:

Bij het verval van uranium, thorium en kalium ontstaan de edelgassen helium en argon. De door het vervalproces geproduceerde
warmtehoeveelheid moet corresponderen met de hoeveelheid helium, die uit de aardkorst naar buiten komt. Ter opwekking van een
Joule warmte moeten in het binnenste der aarde 10^12 He-atomen en 2x10^11 Ar-atomen geproduceerd worden. De
warmtestroom, die in het gebied van de zeeën uit de aardkorst komt, bedraagt 0,1 W/m2. De hoeveelheid helium, die in het gebied
van de zeeën uit het binnenste der aarde komt, bedraagt 4x10^9 heliumatomen per vierkante meter per seconde. De daaruit
berekende helium/warmte verhouding is 4x10^10 atomen per Joule, wat slechts 4% uitmaakt, van wat men op basis van de
uittredende helium verwacht (1).

Twee alternatieven en twee problemen in het model van een 4,5 miljard jaar oude aarde:

a)     Laten we ons voorstellen, dat er zich op tijdstip nul geen helium in het binnenste der aarde bevindt. Wanneer we nu een
vervalproces starten dat zoveel warmte produceert als we heden vaststellen, dat zou het inderdaad te verwachten zijn, dat
aanvankelijk slechts een klein deel van de helium de weg naar het aardoppervlak vindt. Het grootste gedeelte zou in de aardkorst
achterblijven. Na verloop van tijd zou echter een evenwicht moeten ontstaan. Het is niet voor te stellen, dat na 4,5 miljard jaar nog
steeds een mismatch bestaat tussen het geproduceerde en uittredende helium. 

b)     Laten we ons voorstellen, dat de uittredende warmte slechts voor een klein deel door radioactieve vervalprocessen veroorzaakt
wordt. Ook dit is in het model van een miljarden jaar oude aarde nauwelijks denkbaar. Het is moeilijk voor te stellen, dat de aarde in
deze lange tijd nog steeds niet afgekoeld zou zijn.

Helium in de aardatmosfeer:

Interessant is in dit opzicht ook het feit, dat zich in de atmosfeer van de aarde minder helium bevindt, dan het model van een oude
aarde voorspelt. Dit hoeft echter nog niet veel te betekenen, aangezien nog niet duidelijk is, hoeveel helium uit de atmosfeer naar de
ruimte ontwijkt en hoeveel heliumkernen door de zonnewind in de atmosfeer terechtkomen (2).
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(1)  E. Ronald Oxburgh und R. Keith O´Nions, Helium Loss, Tectonics, and the Terrestrial Heat Budget , Science 237, 25. Sept.1987,
S. 1583-1588.

(2)  Melvin A. Cook, Where is the Earth´s Radiogenic Helium?, Nature 179, 26. Januar 1957, S. 213.
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48  Magneetveld van de aarde
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De meeste planeten hebben een eigen magneetveld, net als de zon. Afhankelijk van de ontstaanstheorie verwacht men, dat
deze magneetvelden een korte of langere levensduur hebben. Bij metingen van het aardmagneetveld heeft men gedurende de
laatste 170 jaar een voortdurende afname vastgesteld. Op basis van deze metingen kan de ouderdom van het aardmagneetveld
op minder dan 10.000 jaar geschat worden.

Magneetveld aarde

Het binnenste van de aarde bestaat uit een vaste kern van ijzer, die door vloeibaar materiaal wordt omgeven, die op haar beurt door
een vaste gesteentemantel is omhuld. De aarde roteert, waarbij in het vloeibare gedeelte van de kern door het corioliseffect een
schroefvormige beweging veroorzaakt wordt. Men kan zich voorstellen, dat door deze beweging een dynamo gevormd zou zijn, dat
het aanvankelijk zwakke magneetveld van de aarde zou kunnen hebben opgebouwd.. Het is echter nog niet gelukt, dit in een
wiskundig model bevredigend te verklaren. Veeleer duiden de gemeten gegevens er op, dat de aarde met een relatief sterk
magneetveld geschapen werd, hetgeen sindsdien gestaag afneemt (1).

Sedert 1835 wordt het aardmagneetveld gemeten. De metingen tonen, dat de veldsterkte tussen 1835   en 1965 met 8 %
verminderd is. Uit de verschillende metingen laat zich herleiden, dat de magneetveldsterkte mogelijk elke 1465 jaar halveert.
Metingen aan het geofysische observatorium in München toonden aan, dat het aardmagneetveld sinds ongeveer 3000 jaar afneemt.
Indien het continu zo door gaat, zal het over 4000 jaar niet meer bestaan (2).

Ompoling van het aardmagneetveld:

Bij het ontstaan van geologische lagen worden alle magnetiseerbare deeltjes gericht naar het, in die tijd werkende magneetveld, en
in deze richting gefixeerd. Nu is gebleken, dat het magneetveld van de aarde zich in het verleden vele malen heeft omgepoold. Zo is
het in de gesteenten vastgelegd. Deze ompoling roept extra vragen op en verduidelijkt, hoe weinig wij met zekerheid weten over de
processen die gaande zijn in het binnenste van de aarde.

Volgens de huidige lesboeken vindt er gemiddeld elke 250.000 jaar een ompoling plaats. Tot dit getal komt men, wanneer men de
ompolingsgebeurtenissen, zoals zij in de geologische lagen zijn vastgelegd, met radiometrische ouderdomsbepalingen vergelijkt.
In lava stromen bij Steens Mountain (Oregon/USA) kon echter een hoekverandering van ongeveer 6 graden per dag aangetoond
worden (3). Dat betekent, dat het locale magneetveld ten tijde, dat de lava-massa naar buiten stroomde, zich in ca. 30 dagen
omgepoold zou kunnen hebben (4).
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Conclusie:

Met de huidige dynamotheorie kunnen veel belangrijke vragen niet worden beantwoord (5), in het bijzonder ook niet de vraag, hoe de
gigantische hoeveelheid vloeibaar ijzer in het binnenste der aarde  de magnetische stroomrichting veranderd zou kunnen hebben.
Werd het aardmagnetisch veld werkelijk door de rotatie van ijzer opgebouwd? Het enige, wat met grote waarschijnlijkheid kan
worden aangenomen, is, dat zich de positie van de polen in de loop van de geschiedenis der aarde slechts in onbelangrijke mate
veranderd heeft (6).
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(1)  D. Russel Humphreys, The Earth´s Magnetic Field is still losing energy , CRSQ 39/1, März 2002, S. 3-13.
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(3)  R.S. Coe, M. Prévot und P. Camps, New Evidence for extraordinarily rapid change of the geomagnetic field during a reversal ,
Nature 374, 20. April 2002, S. 687-692.

(4)  R.S. Coe und M. Prévot, Evidence suggesting extremely rapid field variation during a geomagnetic reversal , Earth and
Planetary , Science Letters 92/3-4, April 1989, S. 292-298.

(5)  M.R.E. Proctor und A.D. Gilbert, Lectures on Solar and Planetary Dynamos , Cambridge University Press, 1994.
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(Afbeelding) http://en.wikipedia.org/wiki/Earth%27s_magnetic_field
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49  Zoutbergen en zoutgehalte van de zeeën
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Ondanks langdurige regentijden (pluviale) in het Kwartair (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 zij officieel geschat wordt, dan zou hij allang opgelost moeten zijn.  Een andere
omstandigheid is het zout van zoutvoorraden dat wegspoelt naar de zee en zo eraan 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.

De opvallendste stof, die het zeewater bevat, is een mengsel van verschillende zouten. Bij het verdampen van het zeewater blijven
de zouten achter. De damp (het water) stijgt omhoog en vormt wolken. Wanneer deze boven het vaste land komen en afkoelen, valt
regen. Het regenwater sijpelt in de aarde en neemt op bepaalde plaatsen oplosbare verweringsproducten zoals kalk en zout op. Als
bronwater komt het gedeeltelijk weer aan de oppervlakte en stroomt uiteindelijk door beken, rivieren en grondwater in de zeeën
terug (1).

Het huidige zoutgehalte van de oceanen alsook alle aan- en afvoer van zout kan tegenwoordig worden gemeten (2). Hierbij blijkt, dat
de aanvoer van zout (althans tegenwoordig) aanzienlijk groter is dan de afvoer. Indien de huidige processen reeds 3,5 miljard jaar
zouden hebben plaatsgevonden, dan zouden de wereldzeeën een zoutgehalte hebben dat 56 maal (!) hoger is dan tegenwoordig
(3).

Oprijzende zoutbergen:

Veel wijst erop, dat het klimaat van de aarde in het Tertiair (zogenaamd 2,6 tot 65 miljoen jaar geleden) wereldwijd aanzienlijk
warmer en in belangrijke mate regenrijker was, dan wij het in de huidige tropen kennen. Zelfs indien een zoutberg zoals Kuh-e-
Namak door een tijdelijk woestijnachtig droog klimaat als zoutberg zou zijn verrezen, dan zou hij nauwelijks een 2,6 miljoen jaar
durend Kwartair hebben kunnen doorstaan, zonder hierbij volledig opgelost te worden (4), temeer omdat er in het Kwartair
aanzienlijke regenperioden waren.

Hieruit kan afgeleid worden, dat de kwartaire regenperioden aanzienlijk korter waren, dan conventioneel aangenomen wordt. De
datering van de geologische formaties rondom Kuh-e-Namak moet daarom met een meercijferige factor gereduceerd worden (5).
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Opmerking:

Voor wat betreft het ontstaan van gigantische zoutlagen en zoutpilaren, ontstaan tijdens de zondvloed, wil ik graag verwijzen naar de
video van Ing. Stef Heerema van Hollandse bodem.

Voor het zien van een aantal screenshots uit deze video klik hier.
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50  Nikkel in het zeewater
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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
onrealistisch ervan uit te gaan, dat onze oceanen vele miljoenen jaren oud zijn.

De volgende uitgangsgegevens zijn bekend:

a)  Gemiddeld transporteren de rivieren op aarde 0,3 microgram nikkel per liter water naar zee (1).

b)  De totale hoeveelheid water, die door rivieren en stromen jaarlijks in zee stroomt, bedraagt gemiddeld 37.400 km3 per jaar.

c)  Het gemiddelde nikkelgehalte van het zeewater bedraagt 1,7 microgram (miljoenste gram) per liter (2).

d)   De waterhoeveelheid van de zee wordt gesteld op 1,35 x 10^21 kg (3).

e)  Men schat, dat er op de oceaanbodem 2 x 10^14 kg mangaanknollen zijn, die een nikkelgehalte van 0,63 % bezitten (4).

Uit deze gegevens kan berekend worden, hoe lang het bij de huidige processen maximaal geduurd heeft, om het tegenwoordige
nikkelgehalte te bereiken. Om een zo hoog mogelijke ouderdom te berekenen, gaat men uit van de aanname, dat er in het begin
geen nikkel in het oceaanwater en de mangaanknollen aanwezig was. Bovendien verwaarloost men het interstellaire stof uit de
ruimte, hetgeen eveneens nikkel in de zeeën brengt.

Zelfs bij deze aannames berekent men een maximale ouderdom van "slechts" 300.000 jaar. Aangezien er geen mechanisme
bekend is, dat nikkel uit het zeewater kan verwijderen, is een vele miljoenen of miljarden jaar oude zee ondenkbaar. Indien er
daadwerkelijk zo iets als een wereldwijde vloed (waardoor de continenten regelrecht uitgeloogd werden) heeft plaatsgevonden, dan
worden deze 300.000 jaren nog eens drastisch gereduceerd...

Met betrekking tot de mangaanknollen is de omstandigheid belangrijk, dat de kalkslib, die op de zeebodem neerslaat, 1000 tot
10.000 maal sneller neerslaat dan de mangaanknollen. Dat betekent, dat de tegenwoordig zichtbare mangaanknollen bij de
bovenvermelde berekende ouderdom allang toegedekt zou moeten zijn (5). Het argument, dat het kalkslib dat de mangaanknollen
bedekt, voortdurend verwijderd wordt, is niet sterk, aangezien men de daarmee overeenkomende sedimenten tevergeefs zoekt.

Stelling 51  |  Menu
terug

(1)  W.H. Durum und J. Haffty, Geochimica et Cosmochimica Acta , Vol. 27, 1963, S. 2., D.A. Livingstone, Chemical composition of
rivers and lakes, Geological Survey Professional Paper , 1963, S. G 48.

(2)  Chemical Oceanography , Hg. von J.P. Riley & G. Skirrow, NY, Academic Press, Vol. 1, 1975, 2. Auflage, S. 418.

(3)  Ref. (2), S. 2.

(4)  Eugen Seibold und Wolfgang H. Berger, The sea floor , Springer Berlin, 1996, S. 289 & 293.

(5)  Ref. (4), S. 291
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51  Aardolie, steenkool en versteend hout
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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 het jaar 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.

Het ontstaan van steenkool:

Uit een publicatie van het Max-Planck-Instituut blijkt, dat men stro, hout, vochtig gras of loof in één nacht in kool kan omzetten (1). Er
werd een proces bekend gemaakt, waarmee plantaardige biomassa rechtstreeks en zonder gecompliceerde tussenstappen vrijwel
volledig in koolstof en water omgezet kan worden. Het proces noemt men "hydrothermale carbonisering". Het werkt overeenkomstig
een hogedrukpan, alleen bij hogere temperaturen.

Het kookrecept voor kool is verbluffend eenvoudig: Een drukvat wordt met één of ander plantaardig materiaal gevuld, zoiets als loof,
stro, gras, hout of denneappels. Daarbij wordt nog water en iets citroenzuur gevoegd. Dan wordt het vat gesloten en het geheel
onder druk twaalf uur lang op 180 graden Celsius verhit. Nadat het mengsel afgekoeld is, wordt het vat geopend: Het bevat een
waterige zwarte soep met fijn verdeelde koolstofdeeltjes (colloïden). Al het koolstof, dat in het plantaardig materiaal gebonden was,
ziet men nu in de vorm van deze deeltjes - als kleine, poreuze bruinkool-kogeltjes.

Het snel ontstaan van steenkool in de natuur:

In het Trias alsook Jura zijn steenkoollagen binnen slechts 25 tot 30 jaar ontstaan. Dit blijkt uit de ovale en cirkelvormige
concentrische Polonium stralingspatronen, die men hierin gevonden heeft. Polonium-210 heeft een halfwaardetijd van 138,4 dagen.
Indien de stralingspatronen voor de verdichting van de kolenlaag ontstaan zouden zijn, dan konden zij uitsluitend ovaalvormig zijn
(2).

Het ontstaan van aardolie:

Bij de vorming van sedimentbekkens en de daarin liggende aardolievoorraden gaan geologen uit van langdurige, miljoenen jaren
durende processen. Maar hydro-pyrolyse proeven in het laboratorium met aardoliemoedergesteenten uit sedimentbekkens tonen
aan dat, bij voldoende hoge temperaturen of geschikte katalytische omstandigheden, zeer snel aardolie gevormd kan worden (3).

Een mededeling uit het wetenschappelijk tijdschrift "Nature" schijnt deze onderzoeken te bevestigen:

Zoals de geologen Borys M. Didyk en  Bernd R.T. Simoneit melden, bevindt zich in het Guaymas-bekken (in de golf van Californië)
een 500 meter grote afzetting van fytoplankton (vrij zwevende zeeplanten), waaruit aardolie ontwijkt (4). Aan het oppervlak van deze
sedimenten bestaan hydrothermale bronnen van 8-12 centimeter doorsnede, waaruit helder, heet water van 200°C stroomt. Dit
water voert olie-bolletjes met zich mee, die een doorsnede hebben van één tot twee centimeter. Uit grondig onderzoek bleek, dat de
samenstelling van deze olie zo goed als gelijk is aan die van het normale aardolie. Ouderdomsmetingen middels de C14-
dateringsmethode wijzen op 4200-4900 jaar. De olie ontstaat bij een temperatuur boven 315 °C en een druk van 200 bar. Uit
schatting van de ontstane hoeveelheid olie bleek, dat het gebruik zich zou lonen, als men ze zou opvangen.

Verstening van hout:
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Indien hout in rivieren,
meren of ook in de zee
wordt opgeslagen en
voldoende snel met
sediment wordt bedekt,
dan kan een zodanige
omgeving tot verstening
leiden. Hetzelfde kan de
inbedding in vulkaanas
en tufsteen na een
vulkaanuitbarsting
bewerken. Zonder
contact met zuurstof uit
de lucht logen de
houtbestanddelen in de
loop van de tijd uit en
worden door mineralen
uit de omgevende grond
vervangen.

Een plak gepolijst
versteend hout.

Amerikaanse wetenschappers is het gelukt, om binnen enkele dagen hout te laten verstenen (5). Bij dit proces wordt het organisch
materiaal van het hout geleidelijk door mineralen zoals bijvoorbeeld gekristalliseerd kiezelzuur vervangen, zodat de oorspronkelijk
structuur volledig behouden blijft (6).
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(1)  Wissenschaftsmagazin MaxPlanckForschung, Ausgabe 2/2006.

(2)  Larry Vardiman, Andrew A. Snelling, Eugene F. Chaffin, Radioisotope und das Alter der Erde , Hänssler-Verlag, Holzgerlingen,
2004, S. 189-227.

(3)  Thomas Herzog, Schnelle Erdölb ildung durch hydrothermale Prozesse - Naturnahe Modellierung der Hydro-Pyrolyse und
Beispiele aus der Lagerstättenkunde,Studium Integrale , April 2003, S. 20-27, http://www.wort-und-wissen.de/index2.php?
artikel=sij/sij101/sij101-3.html

(4)  Borys M. Didyk und Bernd R.T. Simoneit, Hydrothermal oil of GuaymasBasinand implications for petroleum formation
mechanisms, Nature, Vol. 342, 2. November 1989, S. 65-69.

(5)  Yongsoon Shin et al., Pacific NorthwestNational Labors , Richland, Advanced Materials , Vol. 17, S. 73.

(6)  Hamilton Hicks, Mineralized sodium silicate solutions for artificial petrification of wood , US Patent Number 4,612,050, 16. Sept.
1986, S. 1-3.
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52 - 64   Kosmologie en oerknaltheorie
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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.

  

 Verhouding donkere energie, donkere materie en zichtbare materie.  

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).

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. 

52  Singulariteit en inflatie
53  Het ontstaan van sterrenstelsels
54  Ontstaan van sterren
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55  Het ontstaan van planeten
56  Planeten- en maanoppervlakken
57  Stipt planetenstelsel
58  Afstand aarde - maan
59  Planetaire ringen
60  Kortperiodieke kometen
61  Restanten van supernova's
62  Metalliciteit van ver verwijderde objecten
63  Antropisch principe
64  Microgolven-achtergrondstraling

52  Singulariteit en inflatie

Aangezien er geen mechanisme bekend is, dat uit de zogenaamde singulariteit zou kunnen leiden, is het concept van de
oerknaltheorie puur speculatief.

53  Het ontstaan van sterrenstelsels  

Het ontstaan van sterrenstelsels kan binnen het kader van de oerknaltheorie niet worden verklaard.

54  Ontstaan van sterren

Ondanks een niet aflatende stroom van beweringen van veel kosmologen is het ontstaan van sterren nog steeds onopgelost.

55  Het ontstaan van planeten

Hoe uit een gas- en stofschijf planeten kunnen ontstaan, is onduidelijk en in hoge mate omstreden.

56  Planeten- en maanoppervlakken

De verschillende oppervlakken van planeten en manen doen twijfel opkomen over de theorie, dat deze allen uit een homogene gas-
en stofwolk zouden zijn ontstaan.

57  Stipt planetenstelsel

Een 4,5 miljard jaar oud zonnestelsel is moeilijk voor te stellen, omdat enige planeten "reeds" na 10 miljoen jaar in chaotische
banen kunnen geraken.

58  Afstand aarde - maan

De gemeten verandering van de afstand van de aarde tot de maan is zo groot, dat de maan bij een aangenomen ouderdom van 4,5
miljard jaar ongeveer 3,5 maal verder van de aarde zou moeten zijn verwijderd. 

59  Planetaire ringen

Dat alle vier gasplaneten gelijktijdig ringen hebben, is opmerkelijk, aangezien deze ringen maximaal enkele 10.000den jaren oud
kunnen zijn.

60  Kortperiodieke kometen

In ons zonnestelsel bevinden zich veel minder kortperiodieke kometen, dan men in een miljarden jaren oud planetenstelsel zou
verwachten.

61  Restanten van supernova's

Er bestaan in onze Melkweg veel minder supernova-restanten, dan in een vele miljarden jaren oude Melkweg zouden zijn te
verwachten.

62  Metalliciteit van ver verwijderde objecten 

Het systematische verschil in metalliciteit tussen ver verwijderde en nabijgelegen objecten, hetgeen volgens het model der
oerknaltheorie zou zijn te verwachten, ontbreekt.

63  Antropisch principe
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De ongelofelijk nauwkeurige fijnafstelling van de verschillende natuurconstanten, die het aardse leven precies mogelijk maken, kan
niet het resultaat zijn van blinde toeval.

64  Microgolven-achtergrondstraling

De kosmische microgolven-achtergrondstraling is veel gelijkmatiger, dan men volgens de oerknaltheorie verwacht.
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(1)  Fred Alan Wolf, in William Arntź s Dokumentarfilm "Bleep", Horizon Film, 2006.

(2)  Johannes, de Bijbel, Johannes 1,1-3.

(3)  New Scientist , 22. Mai 2004, http://www.cosmologystatement.org/
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52  Singulariteit en inflatie
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In het kader van de kosmologie is 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.

De oerknal-specialist Joseph Silk meent, "dat op basis van verstandige aannames een singulariteit in het verleden onvermijdelijk
is" (1). Onder deze singulariteit verstaat hij een puntvormige concentratie van materie, energie, ruimte en tijd, dus iets, dat zich aan
elke natuurwetenschappelijke toets en elk wiskundig model onttrekt.

In de geschiedenis van de filosofie wordt met betrekking tot God sinds vele eeuwen een eenvoudige vraag gesteld: "Indien God
alles geschapen zou hebben - wie heeft God dan geschapen?" Deze vraag moet op dezelfde wijze met betrekking tot de singulariteit
gesteld worden. Het ligt voor de hand, dat nog de ene, nog de andere vraag natuurwetenschappelijk kan worden beantwoord.

De beroemde natuurkundige Stephen Hawking schrijft: "Bij de singulariteit (in het begin) zijn de algemene relativiteit en de andere
natuurkundige wetten ongeldig geweest: men kan niet voorspellen, wat uit deze singulariteit ontstaat..." (2).

De inflatie:

Naast de ongewisheid wat uit deze singulariteit zou ontstaan, blijft ook de vraag naar een mechanisme dat uit deze singulariteit zou
hebben kunnen leiden,volledig open (3). Gedurende de inflatie, die volgens het standaardmodel op de singulariteit volgde, zou zich
het universum in de eerste fractie van een seconde met een hogere snelheid dan de lichtsnelheid hebben uitgedijd. Dit proces kan
met de tegenwoordig bekende natuurkundige wetten niet worden begrepen (4). Hoe de inflatie weer gestopt zou moeten zijn, is
eveneens onbekend.

De wet tot behoud van energie ( eerste hoofdwet der thermodynamica):

Een van de best uitgewerkte natuurkundige wetten is de wet tot behoud van energie. Deze zegt, dat materie of energie nooit verloren
gaat of vanzelf kan ontstaan. Materie, warmte, elektriciteit, licht, geluid, enzovoorts, zijn verschillende vormen van energie, die
weliswaar van de ene vorm in een andere omgezet kunnen worden, die echter nooit uit het niets kunnen ontstaan of volledig
verdwijnen.

Binnen de tegenwoordig bekende natuurkundige wetten is deze regel zonder uitzondering. Of het nu God of de singulariteit en de
inflatie waren, die het universum heeft/hebben doen ontstaan: Het ontstaan van de materie/energie in het universum is in strijd met
de tegenwoordig geldende natuurwetten.
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(1)  Joseph Silk, The big Bang, Freeman & Co, New York, 2001, S. 397.

(2)  Stephen Hawking, A Brief History of Time, Bantam Press London, 1988, S. 122.

(3)  Alex Williams, John Hartnett, Dismantling the Big Bang, Master Books, 2006, S. 13.

(4)  Ref (3), S. 117.
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53  Het ontstaan van sterrenstelsels
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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.

 

Draaikolknevel  Sombreronevel

Ongeveer één seconde na de oerknal zouden zich stabiele atoomkernen gevormd hebben. In de volgende 100.000 jaren zou de
uitdijing van het universum zijn doorgegaan, de temperatuur zou zijn gedaald en de elektronen zouden zich met de protonen verenigd
hebben, zodat normale atoomstructuren konden ontstaan.

De daarbij ontstane gassen zouden zich ongelijkmatig verdeeld hebben, wat tot samenballingen zou hebben geleid. De traagheid van
de zich uitdijende materie zou echter verhinderd hebben, dat hierbij sterrenstelsels zouden kunnen vormen.

De bekende oerknal-specialist Joseph Silk schrijft hierover (1):

"De oerknaltheorie heeft tot heden drie fundamentele problemen niet opgelost: 

1)  wat gebeurde er voor het begin,

2)  het concept van de singulariteit zelf,

3)  de oorsprong van sterrenstelsels." 

In de afgelopen tientallen jaren zijn meerdere theorieën opgesteld, waarmee men gepoogd heeft, het ontstaan van sterrenstelsels aan
de hand van de oerknaltheorie te verklaren. Echter geen ervan kon in vakkringen de toets doorstaan. Het ontstaan van sterrenstelsels
kan binnen het kader van de oerknaltheorie niet worden verklaard.
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(1)  Joseph Silk, The Big Bang , W.H. Freeman an Company, New York, 2001, 3. Auflage, S. 385.
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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.

 

De zon  Het zonnestelsel

Sterren zijn gloeiende gasballen, die hoofdzakelijk uit waterstof bestaan en door de eigen zwaartekracht bijeen gehouden worden.
Naar men zegt zouden zij, na de oerknal, door kleine ongelijkmatigheden in het zich uitdijende waterstof ontstaan zijn. Het probleem
daarbij is, dat elke samenballing van gassen een opwarming bewerkt. Deze opwarming bewerkt een verhoogde druk - en deze brengt
de samenballing tot stilstand.

Nadat de samenballing aldus tot stilstand gekomen zou zijn, zouden zich zwaartekracht en druk vervolgens in evenwicht houden. Pas
nadat de waterstofwolk zou zijn afgekoeld, zou de samenballing weer verder kunnen gaan. Een enkele afkoelingsfase zou echter tot
wel 40 miljard jaar duren - terwijl het gehele universum naar men zegt "slechts" 15 tot 20 miljard jaar oud zou zijn.

Uitzonderingen:

Voor gaswolken, die tot ongeveer 10 maal zwaarder zijn dan de zon, zou de ontwikkeling veel sneller kunnen verlopen. Omdat hun
zwaartekracht veel groter is, zouden de hoge temperaturen veel sneller ontstaan. Reeds na een miljoen jaar zouden zij de waterstof
opgebruikt hebben en zouden zij tot "rode reuzen" worden. Nadat alle verder mogelijke kernreacties zouden zijn afgelopen, zou een
gigantische explosie, een supernova, plaatsvinden. Het buitenste deel van de ster zou in de ruimte geblazen worden, het inwendige
deel zou tot een neutronenster worden (1).

Indien de gaswolk zwaarder is dan het tienvoudige van de zon, dan zou reeds na ongeveer een miljoen jaar de rode-reus-fase bereikt
worden en een nog grotere catastrofe zou worden veroorzaakt: Wanneer de kern instort, wordt de zwaartekracht zo groot, dat zelfs de
neutronen van de afzonderlijke atomen ineenvallen. Men neemt aan, dat de ster dan een zogenaamd "zwart gat" wordt (2).
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(1)  Alex Williams, John Hartnett, Dismantling the Big Bang , Master Books, 2006, S. 140-142.

(2)  A.K. Kembhavi und J.V. Narlikar, Quasars and active Galactic Nuclei , Cambridge NY: Cambridge University Press, 1999, S. 101-
103.

(Afbeelding "De zon") http://nl.wikipedia.org/wiki/Zon

(Afbeelding "Het zonnestelsel") http://nl.wikipedia.org/wiki/Zonnestelsel
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Aan de hand van computersimulaties tracht men te verklaren, hoe 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 der 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.

Het proces na een supernova explosie, waarbij een ster zoals de zon ontstaat en zware elementen zoals ijzer, nikkel, lood
enzovoorts gevormd worden, kan gesimuleerd worden. Evenzo kan men begrijpen, hoe zich daarna een gas- en stofschijf zou
vormen. Echter of en hoe uit deze gas- en stofschijven planeten konden ontstaan, is nog steeds onduidelijk en in hoge mate betwist
(1).

Gasplaneten:

Computersimulaties van het ontstaan van ons zonnestelsel tonen, dat bij een schijf, die een ster omgeeft, geen gasplaneten
ontstaan, omdat men zich ver onder de grens voor een samenballing door zwaartekracht bevindt. Jupiter heeft een ongeveer 1000
maal lagere massa dan de zon. Indien zelfs de zon niet door zwaartekracht kon worden samengebald (daarvoor zouden in theorie
meerdere supernova explosies noodzakelijk zijn), hoe moeilijk is het dan wel voor te stellen, dat de massa van Jupiter vanzelf kon
samenballen?

Steenplaneten:

Om het ontstaan van steenplaneten te verklaren, heeft men onder anderen voorgesteld, dat zich meerdere meteorieten zouden
hebben kunnen samenballen. Maar meteorieten bestaan niet uit stof, maar uit vaste rots of ijzer. Daarbij komt. dat ook de
meteorieten zelf te weinig zwaartekracht uitoefenen, om zich samen te ballen.

IJsplaneten:

Nog moeilijker is het te verklaren hoe ijsplaneten ontstaan. Zij moeten het doen met zeer weinig materiaal, zodat een samenballing
extreem veel tijd zou kosten.

Edelmetalen op onze aarde:

Volgens de gangbare theorie over de vorming van de aardkorst zouden er op onze aarde geen edelmetalen zijn. Metalen zoals goud,
platina, iridium verbinden zich onder bepaalde omstandigheden heel gemakkelijk met ijzer. Daarom zouden zij op de naar men zegt
miljoenen jaren bestaande "hete oeraarde" in gesmolten toestand geleidelijk in de ijzerrijke kern zijn verdwenen.

Om het conventionele ontstaansmodel van onze planeet te ondersteunen, wordt voorgesteld, dat de gehele hoeveelheid van onze
edelmetalen in het oppervlak der aarde afkomstig is van inslagen van metaalhoudende meteorieten (2). Het conventionele
ontstaansmodel van ons planetenstelsel op zich wordt echter zelden ter discussie gesteld.
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(1)  Alex Williams, John Hartnett, Dismantling the Big Bang , Master Books, 2006, S. 151-155.

(2)  Gerhard Schmidt, auf dem European Planetary Science Congress  2008 in Münster, 22. Sept. 2008.

http://www.0095.info/nl/index_stellingen_thesennl_nl55.html 1/1

http://www.0095.info/nl/kontakt.html
http://www.0095.info/nl/index_stellingen.html
javascript:history.back()
http://nl.wikipedia.org/wiki/Planeet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(planeet)
http://www.0095.info/nl/index_stellingen_thesennl_nl56.html
http://www.0095.info/nl/index_stellingen.html
javascript:history.back()


   Nederlands     

56  Planeten- en maanoppervlakken

Menu  |  terug

Indien zich de planeten en manen van ons zonnestelsel 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.

De enorme diversiteit van de oppervlakken der planeten en manen in ons zonnestelsel toont overtuigend, dat het denkbeeld, dat
deze hemellichamen uit min of meer homogene gas- en stofwolken zouden zijn ontstaan, onrealistisch is (1). Hoe beter de
gegevens worden, aan de hand waarvan men conclusies trekt over de eigenschappen van de afzonderlijke hemellichamen, des te
duidelijker worden de ten dele frappante verschillen (2).

Enige voorbeelden:

De oppervlakken van Jupiter en Saturnus bestaan voornamelijk uit vloeibaar waterstof en helium, echter in een steeds andere
samenstelling. Het oppervlak van Venus is gehuld in een dichte atmosfeer van koolzuur en zwavelzuur. Het oppervlak van Mars lijkt
op een droge steenwoestijn op aarde.

Het oppervlak van de maan Europa is opvallend gelijkmatig en heeft bijna geen meteorietenkraters. Volgens recente gegevens,
schijnt het te gaan om een wereld vol agressieve, corrosieve stoffen. Het oppervlak van de maan van de aarde is een stofwoestijn.
De maan van Jupiter Io heeft een oppervlak van zwavel en zwaveldioxyde. De manen van Saturnus Enceladus en Tethys zijn bedekt
met waterijs. De maan van Saturnus Titaan is bedekt met vloeibaar ethaan en methaan.

Conclusie:

De hemellichamen in ons zonnestelsel lijken welgevormd en zeer individueel uitgewerkt. De vraag, of en hoe zij uit een homogene
gas- en stofwolk zouden kunnen zijn ontstaan, kan niet worden beantwoord.

Het is te verwachten, dat ook de planeten en manen, die in de komende tientallen jaren onderzocht worden, de indrukwekkende
verscheidenheid van de hemellichamen zullen onderstrepen. Zijn ons zonnestelsel, de Melkweg en de gehele overige kosmos
wellicht net zo functioneel samengesteld als bijvoorbeeld het menselijk lichaam? Zou het kunnen zijn, dat elk hemellichaam een
heel specifiek doel vervult?
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(1)  Kendrick Frazier, Das Sonnensystem , Time-Life Books, 1985, S. 128-145.

(2)  Norbert Pailer und Alfred Krabbe, Der vermessene Kosmos , Hänssler, 2006, S. 99-116.
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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.

 

Sinds Newton in 1683 de wetmatigheden van de
zwaartekracht ontdekt heeft, weet men, dat de
planeten in het zonnestelsel zeer stabiel in hun
banen lopen. Zij gedragen zich zo stabiel als een
uurwerk. Daarbij komt, dat de verschillende
afstanden tot de zon een wiskundige regel volgen (1).
Opmerkelijk is ook, dat Venus zich in een retrograde
(tegengestelde richting) omloopbaan bevindt, wat in
tegenspraak is tot de stofschijf-theorie.

   

Stabiliteit op de lange termijn:

Twijfels over de stabiliteit van ons zonnestelsel op de lange termijn zijn pas ontstaan, toen de computerdeskundige Gerald Jay
Sussman en de astrofysicus Jack Wisdom met behulp van een speciaal voor zulke berekeningen gebouwde computer konden
aantonen, dat het hemellichaam Pluto vanwege storingen door de planeten van ons zonnestelsel zich tegenwoordig al in een
chaotische baan bevindt.

Sussman en Wisdom hebben de bewegingen van alle planeten gesimuleerd en vastgesteld, dat zich  de kleine planeten na
ongeveer 50 miljoen jaar in chaotische banen moeten bevinden (2). Deze berekeningen heeft de Franse theoreticus Jacques
Laskar bevestigd, die onafhankelijk van Sussman en Wisdom, in 1990 tot bijna het zelfde resultaat is gekomen (3) (4). 

De aanname, dat de planeten van ons zonnestelsel zich al gedurende 4,5 miljard jaar (de vermeende ouderdom van het
zonnestelsel) in stabiele omloopbanen bevinden, moet daarom kritisch beschouwd worden (5).
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(1)  Henry M. Morris, Men of Science, Men of God , Creation-Life Publishers, San Diego, California, 1982, S. 44-46.

(2)  Gerald Jay Sussman & Jack Wisdom, Chaotic Evolution of the Solar System , Science 257, 3. Juli 1992, S. 56-62.

(3)  Jacques Laskar, A numerical experiment on the chaotic behaviour of the Solar System , Nature 338, 16. März 1989, S. 237-238.

(4)  Jacques Laskar, The chaotic motion of the Solar System: A numerical estimate of the size of the chaotic zones , Icarus 88,
Dezember 1990, S. 266-291.

(5)  Hansruedi Stutz, Chaos im Sonnensystem , factum  Januar 1993, S. 43.

(Afbeelding) http://www.toering42.nl/heelal/?page=3zonnestelsel
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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.

Meer dan een eeuw geleden ontdekte de astronoom George Darwin, zoon van Charles Darwin, dat de maan zich langzaam in een
spiraal van de aarde verwijdert. De reden daarvoor ligt in de wederzijdse getijdenwerking van aarde en maan: De dag op aarde
wordt ca. 0,0016 seconden per eeuw langer en de maan verwijdert zich elk jaar ca. 4 cm van de aarde.

Deze op zich geringe waarden kunnen over langere
tijdsperioden niet verwaarloosd worden. Interessant daarbij
is, dat de getijdenwerking een zeer steile functie met de
aarde-maan-afstand vertoont. Daarom moeten in het
verleden, toen de maan dichter bij de aarde stond, de
veranderingen aanzienlijk groter zijn geweest dan
tegenwoordig (1).

Zelfs indien deze veranderingen in het verleden even groot
zouden zijn geweest, als zij tegenwoordig zijn, kon het
maximaal 1,3 miljard jaar geleden zijn, sinds de maan de
aarde omcirkelt. 1,3 miljard jaar geleden zou hij in theorie
contact met de aarde hebben gehad. En 1 miljard jaar
geleden zou hij nog steeds zo dicht bij de aarde geweest
zijn, dat hij ongelofelijk hoge getijden zou hebben
veroorzaakt. Niemand gelooft echter, dat het in
werkelijkheid zo was.

Stabilisering van de aardas:

De maan heeft met zijn getijdenwerking invloed op de wereldzeeën, draagt echter ook bij aan de stabilisering van de aardas.
Jacques Laskar ontdekte, dat de aardas tot ca. 80 graden zou kunnen draaien, als niet de maan, door zijn verhoudingsgewijs grote
massa, bij zijn omloop om de aarde de rotatieas zou stabiliseren. De schuine stand van de aardas lijkt met 23,3 graden heel stabiel
te zijn. Zeer waarschijnlijk zijn hiervan in het verleden nauwelijks grotere afwijkingen dan 1,3 graden opgetreden.
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(1)  Danny R. Faulkner, The current state of creation Astronomy , Proceedings of the Fourth International Conference on
Creationism , 1998, S. 208.

(Afbeelding) http://amandabauer.blogspot.com/2007/09/under-full-moon.html
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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.  

Één van deze vier gasplaneten is Saturnus. Hij is door enkele duizenden ringen omgeven, die weer in zeven hoofdringen ingedeeld
kunnen worden. De totale uitgestrektheid van de ringstelsels is groter dan de afstand tussen aarde en maan. Hoe deze ringen door
natuurlijke processen zouden kunnen zijn ontstaan, is een volledig raadsel (1). Zeer oud kunnen zij intussen niet zijn, omdat
waarneembaar is, dat zij vanwege het voortdurende verlies van materiaal reeds na enige duizenden jaren uiteengevallen zullen zijn
(2).

 

Ringen Saturnus  A, B en C ringen Saturnus

Verschillend van aard:

De Saturnus ringen bestaan uit voorwerpen, die tot enkele meters groot zijn. Er zijn echter duidelijke verschillen tussen de
afzonderlijke ringen. Zo bevinden zich in de B-ring en in het binnenste gedeelte van de A-ring maar weinig deeltjes, die kleiner zijn dan
vijf centimeter, terwijl zij in de C- en het buitenste gedeelte van de A-ring vaker voorkomen.

In het binnenste en buitenste gedeelte van de B-ring werden meerdere ringen gevonden, die enkele honderden kilometers breed zijn
en zeer verschillende hoeveelheden materiaal bevatten. In een dikke, 5000 kilometer brede kern bevinden zich enige banden, waarin
de dichtheid viermaal zo hoog is als in de A-ring en bijna 20 maal zo hoog is als in de C-ring.

De chemische vingerafdrukken van de A-ring duiden op onverwacht zuivere ijskorrels, die in de richting van het centrum sommige
silicaten bevatten. In tegenstelling tot de relatief structuurloze A-ring en de in de C-ring aanwezige golfstructuur toont de B-ring talrijke
structuureigenschappen (3).

Conclusie:

De gedachte, dat deze ringen door natuurlijke processen zijn ontstaan, is weinig geloofwaardig. Zij wekken de indruk, dat zij om één of
andere reden precies zo gevormd en geplaatst zijn, zoals wij hen tegenwoordig zien.
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(1)  Stephen Battersby, First images of Saturn´s rings bring surprises , New Scientist  Nr. 2455, 10 Juli 2004.

(2)  Norbert Pailer und Alfred Krabbe, Der vermessene Kosmos , Hänssler, 2006, S. 136.
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(3)  Hans Zekl, Cassini: Der Stoff, aus dem die Saturnringe sind , astronews.com, 30. Mai 2005, 
http://www.astronews.com/news/artikel/2005/05/0505-020.shtml

 
(Afbeeldingen) http://www.reuzenplaneten.nl/ringen.htm
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In ons zonnestelsel bestaan veel minder kometen met een omlooptijd van 20 tot 200 jaar (Halley-type-kometen) 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 jaar oud
zonnestelsel, waarin voortduren nieuwe kometen binnentreden, die dan (uitgaand van lange perioden) in steeds kleiner
wordende omloopbanen de zon omcirkelen.

Kometen (ook staartsterren genoemd) zijn kleine, onregelmatig
gevormde hemellichamen, die uit gasvormige en vaste deeltjes
bestaan. Het eigenlijke lichaam, de zogenoemde kern, bestaande
uit ijs (bevroren koolmonoxide, kooldioxide, methaan, waterijs) en
stof, wordt vaak treffend met een vieze sneeuwbal vergeleken.
Kometen kunnen een doorsnede van ongeveer 1 tot 100 km
bezitten. Zij lopen in zeer excentrische banen, die hen zeer dicht
langs de zon kunnen voeren, maar ook weer ver in het heelal
kunnen uitschieten.

Op het moment dat een komeet de zon nadert, wordt hij
opgewarmd en het ijs aan het oppervlak van de kern gaat over in
gasvormige toestand. Daaruit ontstaat de opvallende staart. Bij
elke omloop om de zon, verliest de komeet het materiaal van de
staart. Tenslotte lost hij zelfs geheel op.

De kortperiodieke kometen hebben een levensduur van 50.000 tot
500.000 jaar. Daarmee dringt zich de vraag op, waarom wij in ons

planetenstelsel (dat naar men zegt miljarden jaren oud zou zijn) nog steeds zoveel kortperiodieke kometen vinden? Om dit
probleem op te lossen wordt in het algemeen een theoretisch mogelijke Oortse wolk voorgesteld, waaruit naar men beweert steeds
weer nieuwe kometen aangeleverd zouden worden.

De Oortwolk:

In 1950 beweerde de astronoom Jan Hendrik Oort, dat ons zonnestelsel door een wolk met vele miljarden kleine kometen zou zijn
omgeven. Hiermee heeft hij een idee van de astronoom Ernst Öpik uit het jaar 1932 overgenomen. Oort stelt zich voor, dat van tijd tot
tijd een ster, die ons zonnestelsel voorbij vliegt, één van deze kometen uit zijn omloopbaan werpt en in het inwendige van ons
zonnestelsel schiet. Er is echter

a) geen enkel direct bewijs voor de Oortwolk. Zijn bestaan is puur theorie.

En als er b) toch zo'n wolk zou bestaan en vandaar daadwerkelijk van tijd tot tijd een komeet in het binnenste van ons zonnestelsel
gestuurd zou worden, dan is het toch hoogst onwaarschijnlijk dat deze direct in een kortperiodieke omloopbaan kan komen.

Het Fading probleem: (1):

De verstoringen door de grote planeten zorgen ervoor, dat de banen van nieuw intredende langperiodieke kometen (met een
omlooptijd van meer dan 200 jaar) zo sterk veranderen, dat zij na de eerste doorgang of voor altijd uit het zonnestelsel geslingerd
worden of op aanzienlijk kortere banen gebracht worden.

Indien nu sinds honderdduizenden jaren voortdurend nieuwe langperiodieke kometen verschijnen zouden, dan zou men
verwachten, dat er zeer veel kometen van het Halley type zouden bestaan. Dynamische berekeningen bevestigen deze verwachting.
Toch neemt men maar zeer weinig kometen van het type Halley waar.
 

Prograde en retrograde kometen (2):

Ook het grote verschil in de frequentie van verschillende kometen typen kan niet bevredigend verklaard worden. De frequentie van
prograde (rechtsom) en retrograde (linksom) kometen komt bijvoorbeeld niet overeen met plausibele berekeningen. Prograde
kometen bewegen zich op banen om de zon, met de klok mee, retrograde kometen tegen de klok in. De verhouding bij de
waargenomen langperiodieke kometen ligt tamelijk nauwkeurig bij 50 : 50.

Dynamische berekeningen tonen nu, dat prograde kometen een aanzienlijk hogere kans hebben, door de grote planeten uit het
zonnestelsel geslingerd te worden. Daarom verwacht men, dat er ongeveer dubbel zoveel retrograde als prograde kometen zouden
moeten zijn. Toch vindt men een verhouding van 50 : 50 . Dat wijst er op, dat de prograde kometen mogelijk slechts enige duizenden
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jaren blootgesteld zijn aan het "gevaar", uit ons zonnestelsel te worden geworpen.
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(1)  Peter Korevaar, Die rätselhafte Oortsche Wolke, Studium Integrale  2002/9, S. 79-82.

(2)  Paul A. Wiegert, The evolution of long-period comets , Dissertation, University of Toronto, 1996.

(Afbeelding) http://mediatheek.thinkquest.nl/~lld049/index2.php?page=akomeet&plan=Astronomie,%20heelal,%20beginner
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61  Restanten van supernova's
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Na een supernova explosie dijt zich een gas- en stofwolk uit, de zogenoemde supernovarest (SNR). 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.

Wanneer een ster ongeveer de 25-voudige massa van onze zon bezit en voldoende waterstof in helium verbrand heeft, explodeert
hij. Deze voorbijgaande enorme energie explosie leidt gedurende enige dagen of weken tot een buitengewoon helder oplichten, dat
alle overige sterren in hetzelfde sterrenstelsel kan overtreffen. Zo'n gebeurtenis noemt men een supernova.

Een supernova kan zoveel energie vrijmaken, als 1000 zonnen gedurende 8 miljoen jaar zouden uitstralen (1). Over blijven een
gigantische gaswolk, de supernova rest (SNR), en een kleine centrale ster. De SNR dijt zich na de explosie uit met meer dan 7000
km/sec en kan na verloop van tijd een doorsnede van vele lichtjaren bereiken.

Het  expansie proces van een SNR wordt in drie fasen beschreven:

1.  In de eerste 300 jaar zet de SNR zich uit tot een doorsnede van ca. 23 lichtjaren. Daarna zet de gasvormige SNR zich
langzamerhand om in een vloeibare toestand.

2.  In de hierna volgende 120.000 jaar zal de SNR zich tot een doorsnede van ca. 350 lichtjaren uitdijen. Hierbij zouden de nu
vloeibare druppeltjes langzamerhand tot vast stof worden.

3.  Binnen de volgende 6 miljoen jaar zou de SNR tengevolge van de expansie zo sterk verdunnen, dat hij langzaam maar zeker niet
meer van de omgeving te onderscheiden zou zijn.

In onze Melkweg kan men ongeveer elke 25 jaar een supernova zien. Afhankelijk van de plaats binnen de het sterrenstelsel wordt
het licht van de SNR door interstellair stof afgezwakt, zodat een deel vanaf de aarde niet meer zichtbaar is.

Berekeningen en waarnemingen (1):

SNR's van de eerste fase:  Volgens berekeningen zouden 19% van de 12 SNR's van de eerste fase zichtbaar zijn. Er werden er 2
waargenomen.

SNR's van de tweede fase:  Volgens berekeningen zouden 47% van de 4800 SNR's van de tweede fase zichtbaar moeten zijn.
Waargenomen werden er echter slechts 200. Dat zijn er zoveel als men er na ca. 7000 jaar verwacht.

SNR's van de derde fase:  Volgens berekeningen zouden 14% van 40.000 SNR's van de derde fase zichtbaar moeten zijn. Er werd
er echter geen enkele waargenomen.
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De Krabnevel:

Toen men aan het begin van
de 20e eeuw de eerste foto's
van de krabnevel maakte,
bleek, dat de nevel
expandeert. Door
terugrekening van deze
expansie kwam men op een
supernova-explosie van
ongeveer 900 jaar geleden.
Inderdaad vond er in het jaar
1054 een supernova plaats,
die werd waargenomen en in
13 onafhankelijke historische
bronnen is vastgelegd (2).

Op 4 juli 1054 ontdekte een
Chinese hofastronoom voor
het eerst een tweede ster, die
ook overdag naast de zon
zichtbaar was. Ook in
Noord-Amerika geven
tekeningen deze supernova-
explosie, waaruit de nevel
ontstond, weer.

 De Zwanennevel:

De ouderdom van de
zwanennevel werd tot enige
tijd geleden op 100.000 jaar
berekend. Op basis van
nieuwe gegevens zou zijn
leeftijd op minder dan 3000
jaar gesteld moeten worden.
Één van de grootheden, 
waarvan de expansie-
snelheid van een nevel sterk
afhankelijk is, is de dichtheid
van de interstellaire media.
In de buurt van de
zwanennevel is deze
dichtheid ongeveer 10 maal
geringer dan de gemiddelde
dichtheid van het heelal.
Daaruit werd opnieuw
berekend, dat zich de
zwanennevel in minder dan
3000 jaar tot de
tegenwoordig waargenomen
grootte heeft uitgedijd (3).
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(1)  Keith Davies, Distribution of Supernova Remnants in the Galaxy , Proceedings of the Third International Conference on
Creationism , Pittsburgh 2, Penn., USA, 1994, S. 177.
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(2)  Jonathan Sarfati, Exploding stars point to a young universe , Creation ex nihilo , Vol. 19, No. 3, Juni-August 1997, S. 46-48.

(3)  Keith Davies, The Cygnus Loop- a case study , Journal of Creation , 20(3) 2006, S. 92-94.
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62   Metalliciteit van ver verwijderde objecten
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Volgens de oerknaltheorie bestonden in het begin alle objecten in het universum uit waterstof en helium. Pas door supernova-
explosies zouden zich na miljarden jaren langzamerhand 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. 

Vaak wordt beweerd, dat het licht, dat wij van ver verwijderde objecten waarnemen, een blik in het verleden van het universum zou
geven. Dit licht zou naar men zegt vele miljarden jaren onderweg zijn geweest, voor het ons bereikte. De systematische verschillen
in metalliciteit die men volgens de oerknaltheorie tussen ver verwijderde en dichtbij gelegen objecten zou verwachten, zijn echter
niet eenduidig vast te stellen (1) (2).

Metalliciteit:

Indien men het licht (dat wil zeggen het kleurenspectrum) van hemellichamen analyseert, dan kan men tamelijk nauwkeurig
schatten, hoeveel van welk element zich in het betreffende hemellichaam bevindt. Daarbij is het begrip metalliciteit een gebruikelijke
aanduiding voor de aanwezigheid van elementen, die zwaarder zijn dan waterstof en helium. Volgens de oerknaltheorie ontwikkelen
zich het waterstof en de helium in de sterren in een miljarden jaren durend proces tot steeds zwaarder wordende isotopen. Ervan
uitgaand, dat in het begin uitsluitend waterstof en helium voorhanden was, trekt men conclusies over de ouderdom van een object.

Op basis van de roodverschuiving van het licht van sterrenstelsels bepaalt men hun afstand. De sterrenstelsels, die het verst
verwijderd zijn, zouden volgens de oerknaltheorie nog in de beginfase van hun ontwikkeling te zien moeten zijn. Nieuwe metingen
hebben echter aangetoond, dat met betrekking tot de metalliciteit geen eenduidig verschil tussen dichtbij (dat wil zeggen oude) en
ver verwijderde (dat wil zeggen jonge) sterrenstelsels bestaat (3).

Roterend universum:

Volgens de relativiteitstheorie ontstaat er ook een roodverschuiving van het licht, indien zich een object dwars ten opzichte van de
waarnemer (transversaal) beweegt (4). Daarom kan het zijn, dat het universum aanzienlijk kleiner is dan men volgens de
oerknaltheorie aanneemt en dat het om een as draait, die mogelijk door onze Melkweg gaat. Indien dit waar is, dan zou de
geschatte ouderdom van het universum drastisch gereduceerd moeten worden.
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(1)  Anna Frebel, Auf der Spur der S terngreise, Spektrum der Wissenschaft , Sept. 2008, S. 24-32.

(2)  Peter Bond, First stars seen in distant galaxies , Royal Astronomical Society Meeting, 5. April 2005.

(3)  Norbert Pailer und Alfred Krabbe, Der vermessene Kosmos , Hänssler, 2006, S. 64-66.

(4)  Andreas Müller, wissenschaft-online.de, August 2007, http://www.wissenschaft-online.de/astrowissen/lexdt_d02.html
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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 deze theorie kan vanzelfsprekend alles en niets bewezen worden.

De waarschijnlijkheid dat ons universum precies zo is, zoals hij is, is volgens enkele natuurkundigen ongeveer 1 op de 10^62. Dit
komt overeen met

0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 001%. (1).

Een natuurkundige heeft de precisie van de fijnafstemming van de natuurkundige constanten als volgt verduidelijkt: Men stelle zich
voor een 2-euro munt, die met een geweerkogel moet worden getroffen. Daartoe moet het geweer aan de ene en de munt aan het
andere einde van het zichtbare universum geplaatst worden!

Enige voorbeelden:

Zou de zwaartekrachtconstante slechts iets lager zijn, dan zou dit tot gevolg hebben, dat sterren, zoals de zon, niet meer in staat
zouden zijn, een kernfusieproces op gang te brengen. Zou deze maar iets hoger zijn dan zou dit de energievoorraad van de ster in
zeer korte tijd verbruiken.

Zouden de kernkrachten, die de atomen bijeenhouden, slechts iets sterker zijn, dan zouden de elektronen als in een zwart gat op de
kern storten. Zouden zij slechts iets zwakker zijn, dan zouden chemische reacties onmogelijk zijn. Indien bijvoorbeeld water niet
zulke vreemde opvallende anomalieën (vriesgedrag, kookpunt, dichtheidsverloop, enzovoorts) zou hebben, dan zou geen leven op
waterbasis mogelijk zijn (2).

De astronoom Martin Rees heeft uit de vele natuurkundige constanten er zes uitgekozen en beschreven, dat geen van hen ook maar
het minste mag afwijken van de bestaande waarde. Anders zou geen aards leven mogelijk zijn (3).

Multiversum of eeuwige God, de Schepper.

Rees gaat ervan uit, dat er oneindig vele universums moeten zijn en dat één daarvan toevallig exact de juiste natuurkundige
constanten bezit. Men kan dus een theorie geloven, volgens welke er oneindig veel universums zijn, of men gelooft in één enkele
oneindig intelligente en almachtige Schepper van het universum waarin wij leven (4).
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(1)  Peter C. Hägele, Das kosmologische anthropische Prinzip, Kolloquium für Physiklehrer, Universität Ulm, 11. Nov. 2003,
http://www.uni-ulm.de/~phaegele/Feinabstimmung_Physik.pdf

(2)  Hansruedi Stutz, Das anthropozentrische Prinzip: Der Mensch im Mittelpunkt des Universums , factum Juli/August 1991, S. 39.

(3)  Martin Rees, Just six numbers, HarperCollins Publishers, 1999.

(4)  David Tyler, Parallel Universes: Has God anything to say?, Origins 34, März 2003, S. 14-15.
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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. Wat echter niet mogelijk was, omdat de theorie 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.

In 1926 argumenteerde Sir Arthur Eddington, dat alle hemellichamen in het sterrenlicht gehuld worden en daarom de interstellaire
ruimte een temperatuur van ongeveer 3° Kelvin (-270° Celsius) zou moeten hebben (1).  Na hem interpreteerde George Gamow
deze kosmische achtergrondstraling als een nalichten van de oerknal. Hierbij kwam hij op 5° K (-268° C). In 1961 herzag hij zijn
berekeningen en voorspelde 50° K (2). In het jaar 1964 tenslotte, hebben de beide astronomen  Arno Penzias en Robert Wilson 2,7°
K gemeten.

Later heeft de NASA een speciale satelliet gebouwd, waarmee de microgolven achtergrondstraling van het gehele heelal in kaart
gebracht moest worden. Volgens de oerknaltheorie zouden door deze ongelijkmatigheden in de expansie van waterstof en helium
de grote structuren in het universum zijn ontstaan. Er bleek echter dat de instrumenten van de satelliet te ongevoelig waren, om 
überhaupt verschillen waar te nemen.

Daarna bouwde men een nieuwe satelliet, die met 30-maal gevoeliger instrumenten was uitgerust. Nu waren inderdaad subtiele
verschillen waar te nemen. Er toonden zich echter ook onaangename verrassingen. Zo bleek bijvoorbeeld, dat de kosmos een
noord- en een zuidpool en een evenaar heeft (3) Dit zou op zijn beurt kunnen betekenen, dat het universum een centrum heeft en wij
ons in de buurt van dit centrum bevinden. In het oerknal model blijven deze resultaten onbegrepen, omdat men aanneemt, dat het
universum geen centrum heeft.

Verder meent de astronoom Tom Van Flandern, dat de absorptie van microgolven in het intergalactische medium en de ontbrekende
effecten van zwaartekrachtlenzen het oerknalmodel tegenspreken.

Overdenkt men de foute voorspellingen van de oerknaltheorie (de buitengewoon gelijkmatige structuur van de microgolven
achtergrondstraling) en de alternatieve interpretaties van de microgolvenachtergrond, dan moet de oerknaltheorie in zijn geheel
kritisch worden beschouwd.
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(1)  Arthur S. Eddington, The Internal Constitution of the Stars , New York: Dover Publications, 1926, republished 1959, S. 371.

(2)  Tom Van Flandern, The Top 30 Problems with the Big Bang , Apeiron , 9(2) 2002, S. 72-90.

(3)  David Whitehouse, Map Reveals Strange Cosmos, BBC News, 3. März 2003,
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/2814947.stm

(4)  Tom Van Flandern, Dark Matter, Missing Planets and New Comets: Paradoxes Resolved, Origins Illuminated , Berkeley, CA:
North Atlantic Books, 1993, S. 100-107.
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65 - 75   Filosofie
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In de moderne wetenschap is het naturalisme tot het leidende paradigma geworden.  "Naturalistisch" kan elk 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
66  Naturalistisch wereldbeeld
67  Dogma van de evolutietheorie
68  Evolutionaire psychologie
69  Toevallige processen
70  Causaal evolutieonderzoek
71  Homologe organen
72  Natuurlijke perfectie
73  Teleologie en planmatigheid
74  Zin des levens
75  Ondoelmatige schoonheid

65  Paradigma der evolutie

De huidige wetenschap onderzoekt onder het paradigma van de evolutie (macro-evolutie-, oersoep- en oerknaltheorie), waarvan de
basisbegrippen niet bewezen kunnen worden.

66  Naturalistisch wereldbeeld

Het gelukt niet, de wereld met zuiver natuurkundige grootheden te verklaren, want men weet niet, waar het natuurlijke ophoudt en het
bovennatuurlijke begint.

67  Dogma van de evolutietheorie

De evolutietheorie is van filosofische oorsprong (Verlichting, Rationalisme, Naturalisme) en daarom in wezen een religieus dogma
met een wetenschappelijk jasje.

68  Evolutionaire psychologie

Veel beweringen bij de evolutionaire psychologie blijken cirkelredeneringen of zijn zo vaag en algemeen geformuleerd, dat men hen
slechts als geloofwaardig klinkende bedenksels kan beschouwen, die niet te bewijzen of te weerleggen zijn.

69  Toevallige processen

De onderbouwing van de macro-evolutie met de combinatie van de factoren toevallige mutatie en noodzakelijke selectie is op grond
van toevalsbegrippen per saldo steeds substantieloos, dat wil zeggen zonder zeggingskracht.

70  Causaal evolutieonderzoek

Het causale evolutieonderzoek kan middels proefondervindelijke wetten (beschrijving van berekenbare en voorspelbare
gebeurtenissen) onmogelijk een volgens haar eigen theorie toevallige, dus onberekenbare en onvoorspelbare ontwikkeling
bewijzen.
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71  Homologe organen

Overeenkomsten (homologe organen) zijn geen bewijs voor afstamming; zij tonen slechts, dat bij de verschillende levende wezens
dezelfde basisprincipes worden toegepast.

72  Natuurlijke perfectie

De constatering, dat er in de vrije natuur geen half klare ecosystemen bestaan en de meeste levende wezens een bijdrage aan het
gemeenschappelijk welzijn van het totale ecosysteem leveren, weerspreekt een toevallige ontwikkeling.

73  Teleologie en planmatigheid

De doelgerichtheid (teleologie) en planmatigheid, die in de ganse natuur herkenbaar zijn, weerspreken het dogma van het toevallig
ontstaan van de ontelbare kosmische en biologische structuren.

74  Zin des levens

De vraag naar de zin van het leven kan vanuit de evolutieleer niet worden beantwoord.

75  Ondoelmatige schoonheid

De in de natuur voorkomende ondoelmatige schoonheid kan met de naturalistische benadering niet verklaard worden.
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65  Paradigma der evolutie
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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. 

In populairwetenschappelijke voorstellingen wordt vaak beweerd, dat de evolutietheorie een bewezen feit zou zijn. Deze uitspraak is
echter natuurwetenschappelijk niet te handhaven. Indien men het bovennatuurlijke ingrijpen van een intelligente Schepper vanaf het
begin uitsluit en het model van evolutie-, oersoep en oerknaltheorie tot paradigma maakt, dan mag men vervolgens niet de
conclusie trekken, dat er geen Schepper is, omdat er in de verschillende verhandelingen geen Schepper voorkomt!

Empirische en historische wetenschappen:

In de wetenschapstheorie wordt verschil gemaakt tussen empirische (experimentele) en historische wetenschappen. Op beide
terreinen probeert men eerst algemene verklaringen (hypotheses) op te stellen. Daarna wordt gecontroleerd, of de voorspellingen
(prognoses) die daaruit afgeleid kunnen worden ook daadwerkelijk waar zijn.

Bij de empirische (proefondervindelijke) wetenschappen kan deze controle (verificatie) door experimenten en waarnemingen
gedaan worden. De kennis- en wetenschapstheoreticus Karl R. Popper drukte het zo uit: "De taak van de wetenschappelijke
onderzoekers bestaat er uit, wetten en afgeleiden van wetten op te stellen en systematisch te controleren; in de empirische
wetenschappen zijn het in het bijzonder hypothesen en theorieconcepten, die opgesteld en in de praktijk door waarneming en
experiment gecontroleerd worden." (1)

Bij de historische wetenschappen (waartoe ook het onderzoek der evolutie-, oersoep- en oerknaltheorie behoort) is dat niet
mogelijk. De verschillende interpretaties moeten voornamelijk naar de criteria der geloofwaardigheid verdedigd worden.

Conclusie:

Het model van evolutie, oersoep en oerknal ontstijgt niet de status van een hypothese. Zelfs indien het ons zou gelukken, leven in
het laboratorium te verwekken (wat vroeg of laat mogelijk zou kunnen zijn), dan betekent dit niet, dat hetzelfde in het verleden ook
zonder intelligentie en de modernste menselijke technologie mogelijk was.
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(1)  Karl R. Popper, Logik der Forschung , Wien, 1934, 1. Kapitel,  http://www.ploecher.de/2006/11-PA-G1-06/Popper-Logik-der-
Forschung-kurz.pdf 
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66  Naturalistisch wereldbeeld
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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". 

Veel wetenschappers bedoelen met het begrip "natuurlijk"  in de eerste plaats slechts één enkele betekenis, die echter in de praktijk
verschillend wordt toegepast. De natuur wordt allereerst tot een universum van deeltjes en krachten beperkt. Hiervan uitgesloten zijn
goden, engelen en alle andere "bijgelovige" objecten. Daarna echter maakt men een ommekeer en gebruikt begrippen voor
rationaliteit en moraal, die niet tot deeltjes en krachten gereduceerd kunnen worden.

Overdenk de volgende niet-natuurkundige grootheden, die in de wetenschappelijke literatuur gebruikt worden: Krachten, die op
afstand werken, singulariteit, oneindigheid, bewustzijn, verstand, buitenaardse intelligentie, placebo-effect, niet waarneembare
fenomenen zoals het binnenste van sterren, donkere materie, donkere energie, quarks, superstrings, de oerknal en het ontstaan
van leven. Enige wetenschappers bedenken zelfs parallelle universums of een oneindig multiversum. Hoe natuurlijk is dat alles
(1)?

En we werken met talrijke begrippen zoals: Informatie, wiskunde, de wetten van de logica, filosofie, geschiedenis, verstand, de
wetenschappelijke methode, rationaliteit, classificatie, causaliteit, inductie, objectiviteit. De wetenschap zelf is een begrip.

Andere niet-fysische begrippen zijn: De morele categorieën zoals waarheid, eerlijkheid, ethiek, integriteit en gerechtigheid, die
tijdloos en universeel zijn en die zich beroepen op absolute waarden. De wetenschap is van veel zaken afhankelijk, die zich niet met
deeltjes en krachten laten uitleggen.

Het wetenschappelijk tijdschrift Nature schrijft, dat de wetenschap aan de waarheid moet vasthouden, ook dan, wanneer zij
onaangenaam of pijnlijk is. "Het geloof van de meeste mensen neigt ertoe, het eigenbelang te versterken. In deze onnatuurlijkheid
ligt de grote kracht van de wetenschap" (2).

De wiskundige en logicus Kurt Gödel kon aantonen, dat de wiskunde zichzelf niet kan valideren. De natuurkundige David Wolpert
heeft dit onlangs voor elke wetenschappelijke argumentatie uitgebreid. Volgens de natuurkundige Philippe M. Binder kon Wolpert
bewijzen, dat "het gehele fysische universum niet volledig door één enkel systeem van afgeleiden, dat daarbinnen bestaat, kan
worden begrepen" (3). Daarom kan zich het naturalistische wereldbeeld, tegen de wens van vele van zijn aanhangers, niet uit
zichzelf en in zichzelf valideren.
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(1)  David F. Coppedge, Acts and Facts 38/4, April 2009, S. 19.

(2)  Nature, Editorial, Humanity and Evolution: Charles Darwin´s thinking about the natural world was profoundly influenced by his
revulsion for slavery , Nature 457, 12. Februar 2009, S. 763-764.

(3)  Philippe M. Binder, Philosophy of science: Theories of almost everything , Nature 455, 16. Oktober 2008, S. 884-885.
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67  Dogma van de evolutietheorie
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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 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.

Zoals we uit het inleidende citaat van Steven Weinberg (1) merken, werken veel wetenschappers volgens de niet bewijsbare
aanname, dat er in de natuur geen Goddelijke ingrijpen bestaat. Er mogen echter in de wetenschap principieel geen dogmatische
aannames gemaakt worden. Wetenschap moet betekenen, de waarheid vinden. Ongeacht met welke middelen en onafhankelijk
van haar inhoud.

Ondanks vele pogingen moet duidelijk vastgesteld worden, dat het bestaan van God niet weerlegd kan worden. Verder geldt de
grondregel, dat er geen weten zonder aannames bestaat en aan onze cognitieve vermogens grenzen gesteld zijn (zie bijvoorbeeld
de onvolledigheidsstellingen van Gödel, de onzekerheidsrelatie van Heisenberg).

Karl Popper beschrijft deze omstandigheid als volgt: "Zeker weten is ons niet toegestaan. Ons weten is een kritisch gissen, een net
van hypothesen, een weefsel van vermoedens... En ons gissen wordt geleid door het onwetenschappelijke bovennatuurlijke (!)
geloof, dat er wetmatigheden zijn, die wij ontsluieren en ontdekken kunnen" (2).

De geschiedenis van de evolutietheorie:

De evolutiegedachte is niets nieuws. Reeds eeuwen voor Christus bestonden er voorstellingen, dat het leven zich had ontwikkeld
en de levende wezens van elkaar afstammen. Zo vertegenwoordigde bijvoorbeeld Anaximander von Milet (610 - 547 v.Chr.) het idee,
dat visachtige wezens uit het water zich tot dieren en mensen zouden hebben veranderd. De doorbraak van de evolutiegedachte en
zijn acceptatie en maatschappelijke erkenning is door filosofische stromingen in de 18e eeuw mogelijk gemaakt.

Toen het rationalisme aan het einde van de 17de eeuw het menselijke verstand tot het hoogste goed verhief en het materialisme de
materie als het enig werkelijke beschouwde, kon de filosofische denkrichting van het naturalisme zich op zijn best ontplooien. Het
naturalisme erkent geen bestaan buiten de zichtbare wereld. De DUDEN (Duits woordenboek) beschrijft het naturalisme als " een
filosofische, religieuze wereldbeschouwing, volgens welke alles uit de natuur en deze alleen uit zichzelf verklaarbaar is" (3).

De filosoof Wilfrid Sellars schrijft: "Wanneer het om de beschrijving en verklaring van de wereld gaat, zijn de natuurwetenschappen
de maatstaf van alle dingen" (4). De logische conclusie van deze wereldbeschouwing is onvermijdbaar een soort ontwikkelingsleer,
want alle bovennatuurlijke zaken worden geloochend. Echter: 

Uiteindelijk hebben niet de kennis van de natuurwetenschap ertoe geleid, een bovennatuurlijke instantie uit te sluiten. Veeleer
werd zij door de filosofie van het naturalisme op voorhand uitgesloten.

De Jezuïet en paleontoloog Pierre Teilhard de Chardin schrijft, dat de evolutie een "algemeen geldig postulaat (vereiste) is,
waarvoor zich alle theorieën, alle hypothesen en alle systemen in de toekomst moeten buigen en eraan voldoen, om als
voorstelbaar en waar te kunnen gelden. De evolutie is een licht, dat alle feiten verlicht, een weg, die alle gedachtegangen moeten
volgen..." (5).

De evolutionist en nobelprijswinnaar Konrad Lorenz gelooft, dat het "uitsluitend aan niet rationele, sentimentele weerstanden ligt,
indien er tegenwoordig nog ontwikkelde mensen zijn, die niet in de afstammingsleer geloven" (6).

De zoöloog D.M.S. Watson schrijft echter, dat de evolutie geaccepteerd wordt, "niet omdat men iets dergelijks zou hebben
waargenomen, of omdat men haar als door een logische samenhangende reeks van bewijzen als waar zou kunnen bewijzen, maar
omdat het enige alternatief daarvoor, de scheppingshandeling van God, simpelweg ondenkbaar is" (7).
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(1)  Steven Weinberg, Dreams of a final Theory , Vintage, 1994.

(2)  Karl R. Popper, Logik der Forschung , zitiert in Volker Kessler, "Ist die Existenz Gottes beweisbar?", S. 84.

(3)  Das Fremdwörterbuch, DUDEN, 2005.
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(4)  Wilfrid Sellars, Science, Perception and Reality , Routledge and Kegan Paul, London, 1963, S. 173.

(5)  Marie-Joseph Pierre Teilhard de Chardin, The Phenomenon of Man , 1959, deutsche Ausgabe: Der Mensch im Kosmos , C.H.
Beck, München, 1959.

(6)  Konrad Lorenz, zitiert aus Hoimar v. Ditfurth, Evolution , Hoffmann und Campe, 1975, S. 13.

(7)  D.M.S. Watson, Nature 123, 29. Juni 1929, S. 233.
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68  Evolutionaire psychologie
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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.

Waartoe dient het vrouwelijk orgasme? Is de hoeveelheid orgasmen bij vrouwen, die een partner met een hoger inkomen hebben,
groter? Hoe hebben zich geestelijke fenomenen zoals "genegenheid" en "zorg voor de eigen kinderen" ontwikkeld? Is ons verstand
het product van een langdurig proces van aanpassingen?

Vragen zoals deze worden binnen het model van de evolutietheorie aan de hand van de evolutietheorie afgehandeld en kunnen op
meermaals heel geloofwaardig worden beantwoord. Op gelijke wijze handelen in God gelovende filosofen en theologen, wanneer
zij binnen het model van een door God geschapen wereld aan de hand van de Bijbel of andere geschriften hun religieuze visies
verdedigen. In beide gevallen kan nauwelijks van een bewijsvoering in eigenlijke zin gesproken worden.

Definitie en geschiedenis van de evolutionaire psychologie:

De evolutionaire psychologie is een tak van onderzoek, waarin de herkomst van de menselijke geest aan de hand van de evolutie
verklaard moet worden. De evolutionaire psychologie is inhoudelijk niet begrensd. Veeleer moet zij op alle gebieden van de
psychologie als een nieuwe methodische werkwijze ter beschikking staan. Zij moet op elk gebied van de psychologie toepasbaar
zijn (1).

In de evolutionaire psychologie spelen klassieke psychologische gegevens ook verder een grote rol, maar zij worden aangevuld,
bijvoorbeeld door aannames over de menselijke evolutie, "jagers en verzamelaars"- studies of economische modellen. Enige
bespiegelingen gaan terug tot Charles Darwin, maar pas door samenwerking van de psychologe Leda Cosmides met de
antropoloog John Tooby werd de evolutionaire psychologie in de vroege 1990er jaren tot een zelfstandige en invloedrijke werkwijze
(2).

Een voorbeeld voor de "scheppingspsychologie":

Indien men enige honderden vrouwengezichten driedimensionaal vastlegt en daarna een typisch gemiddeld gezicht berekent, dan
ziet men een vrouw, die men zich in het algemeen als perfecte schoonheid voorstelt. De neiging een "mooie" levenspartner te
kiezen, zou "scheppingspsychologisch" zo kunnen interpreteren, dat elk levend wezen naar zijn soort geschapen werd en de
individuen proberen hun soort gemiddeld te behouden.

Daartegenover zou vanuit evolutionair oogpunt te verwachten zijn, dat helemaal geen neiging of een "experimenteerlustige" wens
zich te ontwikkelen in nieuwe, "buitengewone" richtingen, herkenbaar is.
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(1)  Aaron Sell, Edward H. Hagen, Leda Cosmides und John Tooby, Evolutionary Psychology: Applications and Criticisms , inLynn
Nadel´s Encyclopedia of Cognitive Science, John Wiley & Sons, Hoboken, 2006, S. 54.

(2)  Jerome H. Barkow, John Tooby, Leda Cosmides, The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and The Generation of Culture ,
Oxford University Press, Oxford, 1992.
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69  Toevallige processen
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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 hoe dan ook van 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 toegevoegd wordt.

De factor toeval doortrekt de evolutietheorie als een rode draad. Toeval speelt zowel bij de mutatie alsook bij de selectie, alsook bij
de overige evolutiefactoren (recombinaties, genverliezen, genvermenigvuldigingen, springende genen, horizontaal gentransfer,
afscheiding van een populatie, enzovoorts) een beslissende of op zijn minst een voor een deel beslissende rol (1).

Van toeval spreekt men, wanneer een gebeurtenis niet causaal noodzakelijk optreedt. In de omgangstaal wordt het begrip echter
ook dan toegepast, indien een gebeurtenis in de praktijk voorspelbaar of berekenbaar is. Toevalligheid mag echter niet met
onberekenbaarheid en onvoorspelbaarheid verwisseld worden.

Definitie van toeval en stochastiek volgens Brockhaus:

Toeval: ″Dat, wat zonder herkenbare reden en zonder opzet plaatsvindt, het mogelijke, dat kan plaatsvinden, maar niet behoeft plaats
te vinden (In tegenstelling tot: noodzakelijkheid).″

Stochastiek: ″Al het giswerk (bijvoorbeeld abstracte kunst) [...] Hoofdbegrip voor waarschijnlijkheidstheorie [...] De stochastiek omvat
[...]  alle kwantificeerbare aspecten van toevallige gebeurtenissen″ (2).

Ernst Mayr  over toeval en noodzakelijkheid:

"Helaas zien [...] sommigen [...] over het hoofd, dat de natuurlijke selectie een tweestappen proces is. In de tweede stap is de
selectie voor aanpassing inderdaad beslissend. Daarvoor ligt echter de eerste stap, het ontstaan van de variatie, die natuurlijke
selectie het materiaal levert, en hier vinden stochastische processen (dat betekent toevallige) plaats. [...] Bovendien mag men niet
vergeten, dat toeval zelfs in de tweede fase van de evolutie, die van het overleven en van de voortplanting een aanzienlijke rol speelt"
(3). Volgens Ernst Mayr is "toevalligheid" een "niet voorzienbare gebeurtenis" (4).

Het begrip toeval wordt door de evolutionisten enerzijds in de zin van stochastische processen, en anderzijds (tenminste impliciet)
eenvoudiger gezegd in de zin van (aldus Mayr) ontwerp- en doelloos toegepast (5).

Charles Darwin schreef hierover:

"Ik heb tot nu toe het woord "toeval" gebruikt, wanneer van veranderingen sprake was, die bij organische wezens in de situatie van
domesticatie vaker en bij degenen in de vrije natuur minder vaak optreden. Het woord toeval is natuurlijk geen correcte aanduiding,
maar zij laat ons tenminste onze onwetendheid over de oorzaken van bijzondere veranderingen begrijpen" (6).

Toeval als negatief begrip:

Het gebruik van het begrip toeval in de evolutietheorie in de zin van ontwerp- doel- en zinloos is een negatieve bewering, zonder
enige inhoud. De theoretische afwijzing van een sturende kracht ofwel God of in het algemeen een causaliteit, heeft, zoals elke
negatieve bewering, geen eigen zeggingskracht. Het in de evolutieleer zo toegepaste begrip blijft ook dan inhoudsloos, indien het
met de factor (naar men zegt) noodzakelijkheid wordt gecombineerd, immers inhoudsloos maal inhoudsvol blijft nog steeds
inhoudsloos.

Toeval in de zin van stochastische processen:

De gebruik van het van het begrip toeval als evolutiefactor in de zin van een stochastisch proces is niet meer dan een bekentenis,
dat men geen of geen precieze kennis ervan heeft, hoe de evolutie zou verlopen. Zou men causaliteiten vermoeden en had men
haar theoretisch reeds verklaard of zelfs empirisch onderzocht, dan behoefde men het begrip toeval of stochastisch proces als
uitdrukking van onwetendheid niet meer te gebruiken.

Daadwerkelijk kan het uitgangspunt voor de ontelbare mutaties voor de zogenaamde ontwikkeling van organismen niet concreet
gedefinieerd worden, noch kunnen op het genetische vlak statistische uitspraken gedaan worden over afzonderlijke, om maar niet
te spreken van meerdere samenhangende, zogenaamde macro-evolutionaire processen. Allesomvattende stochastische
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processen zijn en blijven zonder uitgangstoestand en waarschijnlijkheidsberekeningen absoluut zonder inhoud.

Daarbij komt, dat voor de afloop van een stochastisch proces juist dat moet ontstaan, waaruit gekozen wordt. De dobbelsteen met
zes ogen moet eerst bedacht en gemaakt zijn, voor hij kan worden geworpen. Het toevallig ontstaan van iets kan zo lang er nog
geen keuzemogelijkheden bestaan niet als stochastisch proces benoemd worden. Hierbij moet men nauwkeurig onderscheid
maken tussen het ontstaan van het nieuwe en de ontwikkeling van het bestaande. Voor het ontstaan van het nieuwe heeft de
evolutietheorie geen verklaring. Voor de ontwikkeling uit het bestaande heeft zij met de algemene uitspraak van het stochastisch
proces geen onderbouwde verklaring.

Conclusie (7):

De vermelding toeval en elke met de factor toeval verbonden uitspraak is zonder inhoud. De factoren Toeval x Wet geven steeds als
resultaat: 0 x 1 = 0. Zodra een bewering de deelfactor toeval bevat, wordt de gehele bewering zonder inhoud, niet controleerbaar, niet
bewijsbaar.

Degene die een theorie opstelt, waarvan de hoofdzaak is, een bovennatuurlijke kracht of elke andere causaliteit af te wijzen en
verder niet te weten, hoe iets verloopt, stelt in feite helemaal geen theorie op.
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(1)  Aaron Sell, Edward H. Hagen, Leda Cosmides und John Tooby, Evolutionary Psychology: Applications and Criticisms , inLynn
Nadel´s Encyclopedia of Cognitive Science, John Wiley & Sons, Hoboken, 2006, S. 54.

(2)  Jerome H. Barkow, John Tooby, Leda Cosmides, The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and The Generation of Culture ,
Oxford University Press, Oxford, 1992.

http://www.0095.info/nl/index_stellingen_thesennl_nl69.html 2/2

http://www.0095.info/nl/index_stellingen_thesennl_nl70.html
http://www.0095.info/nl/index_stellingen.html
javascript:history.back()


   Nederlands     

70  Causaal evolutieonderzoek
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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 beweerde lange tijdsperioden (waarin macro-evolutionaire ontwikkelingen zouden hebben plaatsgevonden) en
inhoudsloze uitspraken (zoiets als, dat de evolutie "gericht", maar niet "doelgericht" verloopt), beschermen de theorie voor
tegenargumenten.  

Voor- en tegenstanders van de evolutietheorie hebben exact dezelfde gegevens tot hun beschikking. De basisprincipes voor de
betreffende interpretaties  van de ter beschikking staande gegevens reiken bij beiden precies even ver - namelijk niet verder dan de
huidige waarneming of het huidig experiment alsook het huidig bewijs door proefondervindelijke wetten (causaliteit,
wetmatigheden). Het verleden laat zich daarentegen slechts zeer beperkt waarnemen of experimenteel bewijzen.

Historisch en causaal evolutieonderzoek:

Het zogenaamde historisch evolutieonderzoek met de vakken vergelijkende biologie en fossielenonderzoek beschikken slechts
over de gegevens van tegenwoordig bestaande en voorhanden zijnde overblijfselen van dode levende wezens, waaronder
fossielen. Het causale evolutieonderzoek met de vakgebieden van soortenvorming door de zogenaamde evolutiefactoren (mutatie
en selectie) alsook het moleculaire evolutieonderzoek probeert op basis van huidige gegevens actuele proefondervindelijke wetten
of wetmatigheden voor de ontwikkeling te bewijzen. Zo zijn bij het historische evolutieonderzoek feiten van het heden in het
verleden te interpreteren, terwijl bij het causale evolutieonderzoek in het heden gevonden proefondervindelijke wetten naar het
verleden geëxtrapoleerd worden!

Bij de overdraging van de proefondervindelijke wetten naar het verleden alsook de naar het verleden  gerichte interpretaties van
fossielen speelt het wereldbeeld de beslissende rol. Waarneming en geloof vermengen zich onvermijdelijk. Omdat enkele
gegevens (bijvoorbeeld het uiterlijk van een enkel fossiel) en enkele proefondervindelijke wetten nog geen beeld van het verleden
geven, moeten vele gegevens en meerdere proefondervindelijke wetten tot één geheel (voor een theorie over het verleden)
gecombineerd worden.

Omdat de gegevens actueel en talrijk, en de proefondervindelijke wetten actueel en zeer complex zijn, is de vereniging tot een ook
maar bij benadering consistente (in zich zonder tegenspraken en sluitend) theorie zonder de richtlijnen van een zeker wereldbeeld
helemaal niet mogelijk. Het beeld van het verleden ontstaat daarom onvermijdelijk uit de combinatie van waarneming en geloof, of
uit de combinatie van de methoden der inductie en deductie (afleiding van het algemene vanuit het enkele en omgekeerd).

Het bewijsprobleem:

Empirisch kunnen slechts actuele of niet veranderde feiten en proefondervindelijke wetten bewezen worden. Aangezien echter het
actuele feitenbewijs voor de oorsprong en een in het verleden liggende ontwikkeling van materie en leven totaal wegvalt, blijft
daarvoor slechts het indirecte bewijs middels actuele proefondervindelijke wetten met de aanname van gelijke omstandigheden in
het verleden. Ervaringsregels doen zich kennen - zoals alle wetmatigheden - als berekenbare, voorspelbare, nauwkeurig
gedefinieerde werkelijke gebeurtenissen.

De causale evolutieonderzoekers hebben daarom een onoverbrugbaar bewijsprobleem: Zij moeten met berekenbare en
voorspelbare gebeurtenissen een volgens eigen theorie toevallige, dat wil zeggen niet berekenbare en onvoorspelbare ontwikkeling
bewijzen. Dat is onmogelijk!

De factor toeval maakt het empirische onderzoek van de macro-evolutie, dat wil zeggen de gemeenschappelijke afstamming en
ontwikkeling vanaf het begin, onmogelijk! 

Conclusie (1):

Aangezien middels de, door het causale evolutieonderzoek gezochte proefondervindelijke wetten, toevallige ontwikkelingen niet
bewezen kunnen worden, deugt voor de bewijsvoering van de veronderstelde macro-evolutie op zich, uitsluitend het historisch
evolutieonderzoek van de paleontologie, waarbij haar de geologie en in beperkte mate de archeologie te hulp komt, voor het
verband van de factor tijd in de datering van gesteenten, waarin de fossielen gevonden worden; met gevaar van wederzijdse
beïnvloeding bij de interpretatie van de feiten. Historisch evolutieonderzoek is geen empirische wetenschap.
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(1)  Dieter Aebi, Prozessakte Evolution, Evolution contra Kreation aus juristischer Sicht , Dillenburg 2006, S. 9.
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71  Homologe organen
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De op gelijke wijze opgebouwde lichaamsdelen van veel levende wezens 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 levende wezens uit dezelfde basisbouwstenen (proteïnen) opgebouwd. Ook de
informatiedrager (DNA) is bij alle levende wezens hetzelfde. Deze overeenkomsten kunnen wijzen op een gemeenschappelijke
afstamming maar ook op een gemeenschappelijke Schepper.  

Elke creatieve intelligentie heeft haar individuele handschrift. Indien wij bijvoorbeeld de schilderijen en beelden van Pablo Picasso
bestuderen, dan zien wij eveneens overeenkomsten en een ontwikkeling. Niemand zal echter op de gedachte komen, dat zijn
werken van elkaar afstammen. Overeenkomsten op zich zijn geen bewijs voor afstamming. Zij tonen ons uitsluitend, dat bij de
verschillende levende wezens dezelfde basisprincipes worden toegepast.

Hetzelfde geldt voor het DNA: Dat de bouwplannen van alle levende wezens door middel van dezelfde genetische code geschreven
zijn, is voor de hand liggend, omdat deze code voor elke vorm van leven optimaal voor gebruik is.

Problemen bij de duiding van overeenkomsten:

De duiding van homologieën (overeenkomsten) als indicatie voor gemeenschappelijke afstamming is slechts mogelijk door een
analogieredenering, die echter niet noodzakelijk is. Veel overeenkomsten zijn verklaarbaar vanuit de functie, zodat zij met betrekking
tot evolutie geen aanvullende verklaring geeft maar een cirkelredenering is (1).

Overeenkomsten als indicatie voor gemeenschappelijke afstamming kunnen aan de hand van proefondervindelijke gegevens niet
eenduidig bepaald worden. In de regel worden zij pas als zodanig erkend, uitgaande van evolutionaire hypothesen bij de
toepassing van het efficiëntie principe. Evolutie kan niet door overeenkomsten bewezen worden.

Tegenstrijdige stambomen:

Veel homologe organen treft men aan bij levende wezens, die volgens hun (naar men zegt) afstammingsrelatie slechts zeer ver
verwijderd met elkaar verwant kunnen zijn. Daarom zou een groot deel van de overeenkomsten evolutietheoretisch als parallelle
ontwikkelingen ingedeeld moeten worden, hetgeen aanzienlijke verklaringsproblemen geeft. Een algemene objectieve
onderscheidingsmogelijkheid tussen overeenkomst en parallelontwikkeling bestaat er niet. Vaak verschijnen de overeenkomsten
bij verschillende soorten en hogere groepen (taxa) als op zich staand onderdeel.

Volgroeide organen, orgaanopbouw, unieke ontwikkelingswegen van de eicel tot de geslachtsrijpe toestand en genen steunen vaak
tegenstrijdige overeenkomstresultaten. Dit leidde tot een crisis in het overeenkomstconcept, aangezien meer en meer onduidelijk is
geworden, hoe overeenkomsten als heenwijzing naar stamhistorische verwandschappen verklaard zou moeten worden (2).
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(1)  Reinhard Junker, Ähnlichkeiten - Rudimente - Atavismen, Hänssler-Verlag, 2002, S. 18.

(2)  Junker und Scherer, Evolution, ein kritisches Lehrbuch, Weyel, 2006, S. 167 - 190 und 301.
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72  Natuurlijke perfectie
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Wanneer we naar de natuur kijken, dan zien we, dat alles zich niet ergens half in opbouw bevindt, maar perfect is afgestemd.
Elk diertje vervult één of ander doel; elk kruid is wel ergens goed voor; er zijn geen incomplete ecosystemen; de meeste
levende wezens 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. 

Diep in hun hart weten veel mensen, dat er geen toeval bestaat. Op de één of andere wijze vermoeden wij, dat over de zichtbare
wereld een hogere Macht heerst, die ons en al het aardse omvat (1). Dat er een God is, die onderscheid maakt tussen goed en
slecht, tussen recht en onrecht (2).

De Amerikaanse natuurkundige Arthur H. Compton (1892 - 1962) zei: "Voor mij begint het geloof met het onderkennen, dat een
Hoogste Intelligentie het universum tot aanzijn riep en de mens schiep. Het valt me niet zwaar, dit te geloven, want het is
onbetwistbaar, dat, waar een ontwerp is, ook intelligentie is. Een geordend, zich ontvouwend universum getuigt van de waarheid de
geweldigste uitspraak, die ooit werd gedaan: In den beginne schiep God" (3).

Leonardo da Vinci's studies van de verhoudingen van het menselijk
lichaam naar Vitruvius:

Leonado's wereldberoemde pentekening van een volwassen man als twee-
in-één figuur met uitgestrekte armen en benen, die in een vierkant en een
cirkel zijn ingetekend, verduidelijkt de natuurlijke perfectie van de menselijke
lichaamsbouw. Reeds het feit, dat veel mensen in een vierkant en een cirkel
passen, is in hoge mate verbazingwekkend. Er steekt echter nog meer
achter deze afbeelding...

...Kwadratuur van de cirkel:

Pas aan het einde van de 20e eeuw kon de wiskundige Klaus Schröer
aantonen, dat deze afbeelding de kwadratuur van de cirkel bevat. De
proportie-studie volgens Vitruvius gekoppeld aan twee punten - de
middelvingers op de loodrechte zijden van de vierkant, waardoor een
denkbeeldige cirkelboog loopt - een cirkel met hetzelfde oppervlak als het
vierkant. Tot dan toe had het kunsthistorisch en wiskundig onderzoek deze
aangeduide cirkel simpelweg genegeerd.

De proportie-studie volgens Vitruv toont een bouwplan van een, zowel
effectief als mooi ontwerp, dat de kwadratuur van de cirkel benadert met passer en liniaal. Dit bouwplan is honderden jaren
onbekend gebleven, dus door de mazen van de geschiedenis der wiskunde gevallen, wat vooral daarom kon gebeuren, omdat
Leonardo de werkwijze op het blad met de dubbele figuur niet openlijk heeft verklaard, maar in plaats daarvan zinnebeeldig heeft
aangeduid (4).

De natuurlijke perfectie van het menselijk organisme wat betreft de vorm en de functionaliteit is overweldigend. Zijn wij mogelijk
naar het beeld van de eeuwige, almachtige God, die zelf het begin en de oorsprong van alle dingen is, geschapen?
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(1)  Paulus von Tarsus, die Bibel, Römer 1,19-23.

(2)  Mose, die Bibel, 1. Mose 3,22.

(3)  Arthur H. Compton, Rede vom 12. April 1936, Chicago Daily News .

(4)  Klaus Schröer und Klaus Irle, Ich aber quadriere den Kreis . , Waxmann, 1998, S. 105-111.
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73  Teleologie en planmatigheid
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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 geen
teleologie herkenbaar mogen zijn. 

De meeste voorstanders van de evolutie willen het ontstaan van het leven uitsluitend uit de materie en de natuurwetten verklaren.
Volgens deze opvatting zou er in de natuur geen teleologie mogen bestaan. In dit verband erkent de politicoloog en bioloog Robert
Wesson: "De enige vraag, waarover  de moderne schrijvers eensgezind zijn, is die, dat aanpassing (door mutatie/selectie) niet
teleologisch is" (1).

Deze eensgezindheid kan door de gemeenschappelijke materialistische benadering van de wetenschappers verklaard worden.
Maar hoe kan de evolutionist Aldous Huxley de evolutie als een "doelgericht (!), in de tijd onomkeerbaar proces" beschrijven (2), als
juist die doelgerichtheid  ontkend wordt?

De nobelprijswinnaar Jacques Monod moest toegeven, dat "de hoeksteen van de wetenschappelijk methode het postulaat van de
objectiviteit van de natuur is [.] Het postulaat van de objectiviteit is essentieel voor de wetenschap [...] Juist die objectiviteit verplicht
ons het teleonomisch karakter van de levende wezens te erkennen, toe te geven, dat zij in haar structuren en prestaties een plan
volgen. Het centrale probleem in de biologie wordt veroorzaakt door deze tegenstrijdigheid" (3).

In een materialistische wereldbeschouwing is deze tegenstrijdigheid niet te vermijden. Het postulaat van een volledige
doelloosheid valt nauwelijks te verdedigen bij het logisch overdenken van de concrete werkelijkheid in de natuur (4).

Voetsporen van God in de schepping (5)?

Met zijn boek "Spuren Gottes in der Schöpfung?" levert Reinhard Junker een diepgaande verhandeling en een gedetailleerde
analyse van de kritiek op de basisideeën van de Intelligent Design beweging. Wetenschapstheoretisch, wetenschappelijk en
theologisch benadert hij het thema van de teleologie in de biologie, waarbij hij het onvermogen van de evolutionistische modellen
om tot op de dag van vandaag een verklaring voor dit fenomeen te geven, nauwkeurig uitwerkt. 
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(1)  Robert Wesson, Beyond Natural Selection , Cambrige/Mass. 1991, deutschsprachige Ausgabe: Die unberechenbare Ordnung ,
Artemis & Winkler, München, 1993, S. 31.

(2)  Johannes Grün, Die Schöpfung, ein göttlicher Plan , S. 509.

(3)  Jacques Monod, Le Hasard et la Nécessité , Paris, 1970, S. 37f. (deutsche Ausgabe: Zufall und Notwendigkeit , München, 1971).

(4)  Phillip E. Johnson, Darwin im Kreuzverhör , CLV Bielefeld, 2003, S. 145.

(5)  Reinhard Junker, Spuren Gottes in der Schöpfung? Eine kritische Analyse von Design-Argumenten in der Biologie ,
Holzgerlingen, 2009.
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74  Zin des levens
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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" Het
naturalisme, dat een Schepper van het leven uitsluit, kan de vraag naar de zin van het leven niet beantwoorden. 

De woorden van Richard Dawkins, volgens welke het universum niets als nutteloze onverschilligheid toont (1), zijn geenszins
boosaardig of uitdrukking van verbittering, maar de onontkoombare conclusie, als men consequent doordenkt volgens de
evolutietheorie. Wenden wij ons echter van het toeval af naar plan en zin, dan kunnen wij ons als deel van een groot kosmisch plan
zien, waarbij wij ons terecht mogen afvragen, wat de zin van ons leven is.

De wetenschappelijke onderzoeksmethode staat neutraal tegenover de zinvraag. Zij maakt het ons mogelijk, subjectieve meningen
en wereldbeschouwelijke invloeden zoveel mogelijk uit te sluiten. Aangezien veel evolutionisten een zin achter het ontstaan van het
leven ontkennen en verruilen voor een wonderen werkend toeval, nemen zij indirect toch een standpunt in. Om die reden mogen zij,
strikt genomen, niet van een natuurwetenschappelijke theorie spreken.

Volgens de evolutiebioloog William B. Provine volgt uit het moderne inzicht van de evolutie, dat er geen zin des levens bestaat (2).

Ook de nobelprijswinnaar Jacques Monod spreekt duidelijke taal, wanneer hij schrijft, dat de mens uit zijn droom zal ontwaken en
zijn totale verlatenheid en absolute vreemdheid zal erkennen, om te weten, dat hij een plaats als een zigeuner aan de rand van het
universum heeft (3). Het is echter ook mogelijk, dat Jacques Monod op een dag ontwaken zal, en erkennen, dat het leven zeer wel
zin heeft, omdat het van een zingevende Schepper afstamt.
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(1)  Richard Dawkins, A Scientist´s Case Against God , Science, Aug. 1997, S. 892.

(2)  Spektrum der Wissenschaft , Naturwissenschaftler und Religion in Amerika, Larson/Witham, Nov. 1999, S. 74.

(3)  J. Monod, Zufall und Notwendigkeit , 1977, S. 151.
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75  Ondoelmatige schoonheid
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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. 

Er zijn dieren en planten, die (naar menselijke maatstaven) onuitsprekelijk mooi zijn en die ten opzichte van hun onopvallende en
simpel ogende soortgenoten geen voordeel schijnen te hebben. Charles Darwin schreef in zijn boek "Het ontstaan van de soorten",
dat het voor zijn theorie een zware tegenslag zou zijn, indien veel organische structuren werkelijk "slechts vanwege de schoonheid
aanwezig zouden zijn, om de toeschouwer te verheugen". (1) Eenvoudig maar mooi te zijn, brengt de evolutie geen voordeel. Hiervan
was Darwin zich bewust.

Vanzelfsprekend kan een groot deel van de schoonheid in de natuur met het voortplantingsgedrag van levende wezens in verband
worden gebracht. Maar in veel gevallen schijnt zij inderdaad ondoelmatig te zijn.

Structuren, de schijnbaar "slechts vanwege de schoonheid" voorhanden zijn:

Veel bloemen zouden in de verste verte niet zo mooi gevormd hoeven zijn, zoals wij ze kennen. Om de juiste bijen en andere
insecten aan te trekken, zou het in de meeste gevallen voldoende zijn, bloembladen met de juiste kleuren te produceren. Tenslotte
hebben bijen geen ogen, zoals wij mensen ze hebben. De schoonheid van de meeste bloemen (in het bijzonder orchideeën) schijnt
inderdaad ondoelmatig te zijn.

 

Pauw (1)  Pauw (2)

De indrukwekkende pauwenstaart met zijn onnodige pracht of de wonderschone patronen en kleuren op vlindervleugels zijn
waarschijnlijk niet doelmatig. Zij kunnen zelfs nadelig zijn.

De aeolidia zijn piepkleine slakken, die men slechts met een sterke loep kan waarnemen. Deze slakken tonen verfijnde patronen in
levende kleuren - hoewel zij zelf slechts heel eenvoudige ogen bezitten, waarmee zij geen beelden kunnen waarnemen. De bioloog
Adolf Portmann schrijft daarover: "Men ziet bij deze kleurige slakken, evenals in ontelbare andere gevallen, gecompliceerde
ontwerpen voor optische structuren, die met geen enkel ziend orgaan in verband gebracht kunnen worden en toch in kleur en vorm
gebouwd schijnen als om gezien te worden" (2).

Ondoelmatige schoonheid impliceert een nadenkende, allesomvattende intelligentie, die niet slechts op ontwerp en doelmatigheid
let, maar ook oog heeft voor het leven als geheel, en daarbij ook op harmonie en zelfs schoonheid bedacht is.

Informatietheorie  |  Menu
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(1)  Digitale Bib liothek  Band 2: Philosophie. Charles Darwin, "Die Entstehung der Arten", S. 423.

(2)  Adolf Portmann, Meerestiere und ihre Geheimnisse , Reinhardt-Verlag, Basel, 1958, S. 73.
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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 levende wezens vinden wij een werkelijk onvoorstelbare hoeveelheid aan informatie.  Het gedachtensysteem evolutie kan
sowieso alleen dan functioneren, indien er in de materie een mogelijkheid aanwezig zou zijn, dat door toevalsprocessen informatie
kan ontstaan. Deze informatie is absoluut noodzakelijk, omdat alle bouwplannen van individuen en alle complexe processen in de
cellen (bijvoorbeeld proteïnesynthese) informatiegestuurd verlopen.

De volgende acht stellingen beargumenteren de natuurwetten van de informatie. Deze natuurwetten werden uit waarnemingen
verkregen. 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. Vereist voor de herkomst van de biologische informatie is een Schepper met wil en
bewustzijn.

Wat is een natuurwet?

Van natuurwetten spreekt men, wanneer de algemene geldigheid van wetten, 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 inderdaad mogelijk is of niet.
    (Dit is een heel belangrijke toepassing van natuurwetten)

Normaal gesproken 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 ook voor niet-materiële grootheden te
formuleren. 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, noch materie noch energie."
Hiermee heeft hij iets heel belangrijks onderkent: informatie is geen materiële grootheid.
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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. Nu 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.

Schrijven in zand.

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 der 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.

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 niet-materieels doet ontstaan. (In plaats van immaterieel gebruiken wij doorgaans de schrijfwijze
"niet-materieel", om de tegenstelling tot materieel nog duidelijker te belichten.)
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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

-  O1: Technische en biologische machines kunnen informatie opslaan, doorgeven, decoderen en vertalen, zonder de code zelf te
begrijpen. Deze vallen onder  NWI-4. 

-  O2: Informatie is een niet-materiële basis voor alle technologische en voor alle biologische systemen.

-  O3: Opslag van informatie heeft een materieel medium nodig.

Hierna worden met behulp van de natuurwetten der informatie (NWI) acht verstrekkende conclusies getrokken.

Acht verstrekkende conclusies (Stellingen 76 - 83)

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.

76  Intelligente informatie
77  Alwetende Bron
78  Machtige Bron
79  Niet-materiële bron
80  Weerlegging van het materialisme
81  Weerlegging van de oerknaltheorie
82  Abiogenese en macro-evolutie
83  Oude en nieuwe Godsbewijzen

76  Intelligente informatie

De in alle levensvormen aangetroffen code staat uitsluitend de conclusie tot een intelligente Auteur/Bron van deze informatie toe.

77  Alwetende Bron

Het concept, volgens welke de DNA-moleculen gecodeerd zijn, overtreft alle moderne menselijke informatietechnologieën
verregaand en kan zich daarom niet toevallig uit levenloze materie hebben ontwikkeld.

78  Machtige Bron
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Het weten, hoe bijvoorbeeld DNA-moleculen kunnen worden geprogrammeerd, is niet voldoende, om leven te laten ontstaan;
daartoe is bovendien de vaardigheid noodzakelijk, alle benodigde biomachines te kunnen bouwen.

79  Niet-materiële bron 

Omdat zinvolle informatie in essentie een niet-materiële grootheid is, kan zij niet van een materiële grootheid afstammen.

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).

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 der informatie.

82  Abiogenese en macro-evolutie

Omdat alle theorieën van de chemische en biologische evolutie vereisen, dat de informatie alleen van materie en energie afkomstig
moet zijn, kunnen wij concluderen, dat al deze concepten fout zijn.

83  Oude en nieuwe Godsbewijzen

Uit de informatie volgens natuurwetten in het universum en de profetische informatie van de Bijbel laten zich bewijzen voor het
bestaan van God afleiden.

Mens en cultuur  |  Menu
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(1)  Werner Gitt, Am Anfang war die Information , 3. überarbeitete und erweiterte Auflage 2002, Hänssler-Verlag, Holzgerlingen.

(2)  Ref. (1), S. 294-311.

(3)  Claude E. Shannon, A mathematical theory of communication , Bell System Technical Journal  27, Juli und Oktober 1948, S.
379-423 und 623-656.
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Omdat wij in alle levensvormen een code (DNA- of RNS-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.

(Toepassing van NWI-4)

Onderbouwing:

Omdat er geen, door waarneming en experiment bewijsbaar proces in de materiële wereld bestaat, waarbij vanzelf informatie is
ontstaan, geldt dit ook voor alle informatie, die wij in de levende wezens vinden. Aldus vereist NWI-4  ook hier een intelligente Auteur,
die de programma's oorspronkelijk geschreven heeft.

Bijbelse aanwijzing:

"In den beginne schiep God de hemel en de aarde [...] En God zeide: Dat de aarde jong groen voortbrenge, zaadgevend gewas,
vruchtbomen, die naar hun aard vruchten dragen [...] En God zeide: Dat de wateren wemelen van levende wezens, en dat het
gevogelte over de aarde vliege langs het uitspansel des hemels. Toen schiep God de grote zeedieren en alle krioelende levende
wezens, [...]   naar hun aard, en allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn aard [...] En God zeide: Dat de aarde voortbrenge levende
wezens naar hun aard, vee en kruipend gedierte en wild gedierte naar hun aard" (1).

Het woord "zeide" is vetgedrukt om te verduidelijken, hoe God als informatiebron door zijn woord het aardse leven geschapen heeft.

Stelling 77  |  Menu
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(1)  De Bijbel, Genesis 1:1-25.
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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 levende wezens en 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.

(Toepassing van NWI-1, NWI-2 en NWI-4b)

Onderbouwing:

Volgens NWI-4 staat aan het begin van elke informatieoverdrachtketen een intelligente auteur. Past men deze wet consequent toe
op de biologische informatie, dan is ook hiervoor een intelligente auteur vereist. In de DNA-moleculen vinden wij de allerhoogste
ons bekende informatiedichtheid (1).

Vanwege NWI-1 worden alle denkbare, in de materie verlopende processen als informatiebron principieel uitgesloten. De mens, die
weliswaar informatie kan aanmaken, wordt eveneens als bron van de biologische informatie uitgesloten. Aldus blijft slechts één
Bron over, die buiten de ons bekende wereld heeft gehandeld.

Na een lezing aan een universiteit vroeg een studente: "Wie heeft God ingelicht, dat Hij in staat was,  de DNA -moleculen te
programmeren?"

Twee verklaringen zijn mogelijk:

Verklaring a): Laten wij ons voorstellen, dat deze God weliswaar aanzienlijk intelligenter dan wij zou zijn, maar toch begrensd. Laten
we verder aannemen, dat Hij zoveel intelligentie (of informatie) tot zijn beschikking zou hebben, dat Hij in staat zou zijn, alle
biologische systemen te programmeren. De vraag ligt dan inderdaad voor de hand: Wie heeft Hem deze daarvoor benodigde
informatie gegeven, en wie heeft het Hem geleerd? Nu had Hij in dit geval een hogere informatiebron IB1, dus een BovenGod nodig,
die meer zou weten dan Hijzelf. Indien IB1  weliswaar meer weet dan God, maar ook begrensd zou zijn, dan had hij wederom een
informatiebron IB2 dus een BovenBovenGod nodig. Zo kan men bij deze denkwijze de keten naar believen voortzetten met IB3, IB4,
...IB-oneindig.

Verklaring b):  Eenvoudiger en bevredigender is het, meteen slechts één enkele Bron (één Auteur, één Schepper, één God) aan te
nemen. Dan zou echter de eis gesteld moeten worden, dat Deze oneindig intelligent is en oneindig veel informatie tot zijn
beschikking moet hebben. Hij moet dus alwetend zijn.

Welke verklaring heeft de voorkeur?

Beide verklaringen zijn logisch gelijkwaardig. We moeten een besluit nemen, die zich echter niet uit de NWI laat afleiden. Dit doen
wij met de volgende overwegingen: In de werkelijkheid bestaan er altijd slechts telbare eindige hoeveelheden. Het aantal atomen in
het universum is weliswaar onvoorstelbaar groot, maar in principe toch telbaar. De totale hoeveelheid mensen of mieren of
graankorrels, die er ooit zijn geweest, is eveneens immens groot, maar toch eindig. Hoewel oneindig een veel gebruikt begrip in de
wiskundige theorie is, bestaat er echter in de werkelijkheid niets, dat door een oneindig getal wordt voorgesteld.

Verklaring a)  doorstaat dus niet de test der geloofwaardigheid, en daarom blijft slechtsb) als enig alternatief over. Dat betekent: Er
bestaat slecht één enkele Bron. Deze moet oneindig intelligent en alwetend zijn.

Bijbelse aanwijzing:

De Bijbel leert, dat er slechts één God bestaat: "Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste, en behalve Mij is er geen God" (2). Wat
betekent het, indien God (de Bron van de biologische informatie, de Schepper) oneindig is? Dan bestaan er voor Hem geen vragen,
die Hij niet kan beantwoorden, dan behoren tot zijn kennis niet slechts alle dingen van het heden en het verleden - maar ook de
toekomst is voor Hem niet verborgen.

Indien Hij echter alle dingen (ook die, buiten door tijd bepaalde grenzen) weet, dan moet Hijzelf eeuwig zijn. Tot dezelfde conclusie
komt de apostel Paulus, wanneer hij schrijft "dat wij uit de werken der schepping, Gods eeuwige kracht kunnen doorzien" (3). Dat
God eeuwig is, betuigt de Bijbel op vele plaatsen (4) (5) (6).
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(1)  Werner Gitt, Am Anfang war die Information , 3. überarbeitete und erweiterte Auflage 2002, Hänssler-Verlag, Holzgerlingen, S.
311-313.

(2)  Jesaja, de Bijbel, Jesaja 44:6

(3)  Paulus van Tarsus, de Bijbel, Romeinen 1:20

(4)  Mozes, de Bijbel, Psalm 90:2

(5)  Jesaja, de Bijbel, Jesaja 40:28

(6)  Daniël, de Bijbel, Daniël 6:27
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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.

Omdat de Bron de informatie, die wij in het DNA-molecuul vinden, geniaal gecodeerd heeft, omdat Hij de complexe biomachines,
die de informatie decoderen en alle processen voor biosynthese uitvoeren, geconstrueerd moet hebben en alle constructiedetails
en vaardigheden van het levende wezen moet hebben gemaakt, kunnen wij concluderen, dat de Bron machtig moet zijn.

Onderbouwing:

Op basis van de natuurwetten (NWI-1, NWI-2 en NWI-4b) konden wij vaststellen, dat de Bron der informatie in het DNA alwetend
moet zijn. Nu stellen wij de vraag naar de grootheid van zijn macht. Onder "macht" vatten wij alles samen, wat wij met de begrippen
vaardigheid, kracht, werkzaamheid en creativiteit beschrijven. Zo'n Macht is absoluut noodzakelijk, om alles wat leeft te maken.

Bijbelse aanwijzing:

Van de grootheid van deze geweldige Macht hebben wij geen kwantitatieve voorstelling, maar de Bijbel toont ons de ware afmeting,
wanneer zij ons de daarachter staande Bron als almachtig voorstelt: "Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, [...] de
Almachtige. (1). "Bij God is geen ding onmogelijk" (2).
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(1)  Johannes, de Bijbel, Openbaring 1:8

(2)  Lukas, de Bijbel, Lucas 1:37
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79  Niet-materiële bron
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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 (geestelijk) moet zijn.

 

(Toepassing van NWI-1 en NWI-2)

Onderbouwing:

Informatie is een niet-materiële grootheid en heeft daarom voor haar oorsprong een niet-materiële bron nodig. Daaruit kunnen wij
concluderen, dat de bron dienovereenkomstig niet-materieel moet zijn, of dat zij tenminste een niet-materiële component moet
bezitten.

Bijbelse aanwijzing:

Uit de Bijbel vernemen wij, dat God Geest is (1); dat Hem de niet-materiële wereld onderworpen is (2); dat Hijzelf niet-materieel is
(3); dat Hij spreekt en het dienovereenkomstig geschiedt (4).
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(1)  Johannes, de Bijbel, Johannes 4:24.

(2)  Lucas, de Bijbel, Lucas 8,28

(3)  de Bijbel, 1 Koningen 19:11-13.

(4)  de Bijbel, Psalm 33:9.
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80  Weerlegging van het materialisme
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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.

(Toepassing van NWI-1, NWI-2)

Onderbouwing:

In de evolutie- en moleculaire-biologie wordt uitsluitend materialistisch gedacht. Dit reductionisme (uitsluitende verklaring binnen
het kader van de materie) is in feite tot een dogma verheven. Met behulp van de informatiewetten kunnen wij het materialisme als
volgt weerleggen:

Wij hebben allen de vaardigheid nieuwe informatie aan te maken. Wij kunnen gedachten in brieven, verhalen en boeken vastleggen
of creatieve gesprekken voeren. Hiermee verwekken wij een niet-materiële grootheid, namelijk informatie. Dat wij voor opslag en
doorgifte van informatie een materiële drager nodig hebben, verandert niets aan het wezen van informatie.

Hieruit kunnen wij een heel belangrijke conclusie trekken, namelijk, dat wij naast ons stoffelijke lichaam nog een niet-stoffelijke
component moeten hebben. De filosofie van het materialisme, die zijn sterkste manifestatie vond in het marxisme-leninisme en in
het communisme, is met behulp van  de natuurwetten over informatie wetenschappelijk weerlegd.

Bijbelse aanwijzing:

De Bijbel bevestigt, dat de mens niet zuiver stoffelijk is (1). Het lichaam is het stoffelijke deel van de mens, terwijl ziel en geest niet-
stoffelijk zijn (2).
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(1)  Mozes, de Bijbel, Genesis 2:7

(2)  Paulus van Tarsus, de Bijbel, 1 Thessalonicenzen 5:23
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81  Weerlegging van de oerknaltheorie
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De bewering, dat het universum alleen uit een singulariteit tevoorschijn gekomen zou zijn (wetenschappelijk materialisme), is in
tegenspraak met de niet-materiële grootheid der informatie. Hiermee kan een oerknal als enige oorzaak voor het ontstaan van
het universum worden uitgesloten.

(Toepassing van NWI-2)

Onderbouwing:

Alles, wat wij tegenwoordig in onze wereld waarnemen, zien en meten, is naar de opvatting van gezaghebbende aanhangers der
oerknaltheorie uitsluitend, en zonder één of andere toevoeging, uit materie en energie tevoorschijn gekomen. Deze hypothese is
met behulp van de natuurwetten over informatie net zo weerlegbaar als een perpetuum mobile.

In onze wereld vinden wij een overvloed aan informatie in de cellen van alle levende wezens. Volgens de wet NWI-1 is informatie een
niet-materiële grootheid en kan daarom onmogelijk uit materie en energie zijn ontstaan. Daarom is het "gedachtensysteem
oerknal"fout.

De evolutie wordt door haar aanhangers als een universeel principe gezien. Zij vormt een keten, waarbij elke schakel onmisbaar is:
Oerknal - kosmologische evolutie - geologische evolutie - biologische evolutie. Breekt één schakel, dan is daarmee de volledige
trekkracht verloren gegaan. Door de weerlegging van de oerknaltheorie breekt reeds de eerste schakel van de keten.

Wij kunnen het ook zo formuleren: Er is geen oerknalsysteem denkbaar, waaruit vervolgens informatie en leven kan ontstaan.

Bijbelse aanwijzing:

De Bijbel leert ons, dat deze wereld niet uit een miljarden jaren durend proces is tevoorschijn gekomen, maar door schepping door
de almachtige God. "Want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is" (1) (2).
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(1)  Mozes, De Bijbel, Exodus 20:11

(2)  Job, De Bijbel, Job 38
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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 theorieën en concepten over abiogenese (oerverwekking) en macro-evolutie fout moeten
zijn.

(Toepassing van NWI-1, NWI-2, NWI-4b, NWI-4d)

Het leven is een niet-materiële grootheid, die niet door de materie kan worden verwekt. Zuiver materiële processen kunnen noch op
aarde noch elders in het universum tot leven leiden. De bewering, dat leven alleen binnen het kader van materiële processen
ontstaat, als maar de geschikte omstandigheden aanwezig zijn, weerspreekt de proefondervindelijke ervaring. Een soortgelijke
uitspraak heeft ook de bioloog William Dembski gedaan (1).

Ontoelaatbare reductionisme:

De evolutieleer tracht het leven alleen op het fysische-chemische vlak te verklaren (reductionisme). De reductionisten zouden het
liefst hebben, dat er een vloeiende overgang van het levenloze naar het levendige zou bestaan. Met behulp van de informatiewetten
kunnen wij een fundamentele en verstrekkende conclusie trekken:

Het idee van abiogenese en macro-evolutie, dus de weg van levenloze materie tot de mens, is fout. Informatie is een fundamentele
en absoluut noodzakelijke factor voor alle levende systemen. Alle informatie echter - en daarvan zijn levende systemen niet
uitgezonderd - hebben een geestelijke bron nodig. Het evolutiesysteem ontpopt zich met het oog op de informatiewetten als een
"Perpetuum mobile der informatie".

Waar vinden wij de bron van de informatie in de DNA-moleculen?

De bron van de informatie in de levende wezens kan niet worden bepaald. Kunnen wij daaruit concluderen, dat deze informatie op
de een of andere wijze moleculairbiologisch moet zijn ontstaan?

-  Indien wij de overvloed aan informatie, die in Egypte in hiëroglyfen is vastgelegd, onderzoeken, dan is daar op geen enkele steen
iets over de bron te vinden. Wij vinden slechts zijn sporen, die hij in de steen gegraveerd heeft. Niemand zou echter beweren, dat
deze informatie zonder bron en zonder geestelijk concept zou zijn ontstaan.

-  Zijn twee computers, die informatie uitwisselen en bepaalde processen in gang zetten, met elkaar verbonden, dan is van de bron
ook niets meer de vinden. Alle informatie is echter eens door één (of meerdere) programmeur(s) bedacht geworden.

Evenals bij een computer informatie aan een andere wordt doorgegeven, wordt de informatie in de DNA-moleculen aan RNS-
moleculen doorgegeven. In elke levende cel bevindt zich een uiterst complex biomachinerie, waarin de geprogrammeerde
opdrachten op geniale wijze uitgevoerd worden. Ook als wij van de bron van de informatie niets zien, zou het een niet toegestaan
reductionisme zijn, hem te negeren.

Parameteroptimalisatie in de biologische informatie:

Wij behoeven ons niet te verwonderen, als de programma's van de bron van de biologische informatie veel genialer zijn dan alle
menselijke programma's. Uiteindelijke hebben wij hier met een Bron met oneindige intelligentie te doen. Het programma van de
Schepper is zo geniaal ontworpen, dat zelfs verreikende aanpassingen aan nieuwe omstandigheden mogelijk zijn. In de biologie
zouden zulke processen micro-evolutie worden genoemd.

De informatiewetten sluiten een macro-evolutie, zoals in het kader van de evolutieleer wordt aangenomen, uit. Daarentegen zijn
variaties met vaak verreikende aanpassingen binnen een soort met behulp van de door de Schepper ontworpen geniale
programma's verklaarbaar.

Bijbelse aanwijzing:

In het scheppingsverhaal van de Bijbel wordt negen maal herhaaldelijk benadrukt, dat alle planten en dieren "ieder naar zijn aard (=
zijn basissoort)" geschapen werden (2).
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(1)  William A. Dembski, The Design Revolution , InterVarsity Press, 2004, S. 157.

(2)  Mozes,  de Bijbel, Genesis 1:20-25
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83  Oude en nieuwe Godsbewijzen
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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 Anselm von
Canterbury (1033 - 1109) verplaatst de analyse van het vlak van het logisch-begrijpelijke naar het vlak van het zijn. Het
teleologische Godsbewijs van Thomas von Aquino (1225 - 1274) suggereert, dat de goed doordachte inrichting van deze wereld
een oorzaak van buitenaf moet hebben. Het kosmologische Godsbewijs bestaat uit meerdere 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.

Te allen tijde hebben er sterke voorstanders en evenzo heftige critici met betrekking tot het Godsbewijs bestaan (1). Tegenwoordig
beroepen zich de meeste critici op Immanuel Kant, die als grote tegenstander van alle Godsbewijzen gezien wordt. Naast de dichter
Gotthold Ephraim Lessing is Kant tot een begrip in de Verlichting geworden. Hij definieerde haar als de "Bevrijding van de mensen
uit zijn onmondigheid door eigen schuld". Beiden werden de "Dubbelster van de Verlichting" genoemd, die beweging dus, die de
Bijbel als ongeloofwaardig heeft weggezet.

Kant meende dat onze verstandelijke vermogens uiterst beperkt zijn, nochtans werpt ons verstand voortdurend vragen op naar de
zin van het leven, over de ziel, over God. De Bijbel zegt, dat wij God zeer wel kunnen onderkennen (2) en dat zijn Geest in onze geest
ervan getuigenis geeft, dat wij christenen zijn kinderen zijn (3). Maar het allerduidelijkst openbaart Hij zich in Jezus Christus zelf:
"Wie mij ziet, ziet de Vader" (4).

In de Bijbel leidt God ons naar het ware inzicht. Hij verklaart ons, dat wij uit de schepping met behulp van ons verstand kunnen
concluderen dat God bestaat: "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, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel zij God
kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt" (5).

De formulering "zij kenden God" is een zeer sterke uitspraak. Daarmee wordt gezegd, dat God zich ook buiten de Bijbel om heeft
geopenbaard. Ook als Godsbewijzen niet direct tot geloof leiden, toch hebben zij een belangrijke functie: Zij weerleggen het
atheïsme en zijn geschikt, diverse geloofshindernissen af te breken of zelfs geheel teniet te doen.

Het Godsbewijs uit de natuurwet over informatie (6):

Op basis van de natuurwetten over informatie (NWI) weten wij, dat voor de gigantische hoeveelheden informatie in de cellen van alle
levende wezens een intelligente bron nodig is. Tegenover de historische Godsbewijzen, die vergaand filosofisch argumenteren,
hebben wij hier een natuurwettig bewijs voor het bestaan van een intelligente bron en daarmee voor het bestaan van God. Kant wist
nog niets van genetische informatie, en daarom mogen wij ons tegenwoordig, wanneer het om moderne Godsbewijzen gaat, niet
op Kant beroepen, die meer dan 200 jaar geleden leefde en slechts van een fractie wist van de wetenschappelijke kennis, die ons
tegenwoordig ter beschikking staat.

Het profetisch-wiskundig Godsbewijs (7):

De opvatting, dat de Bijbel een boek is als elk ander, is tegenwoordig wijd verbreid. Mensen uit verschillende tijdperken hebben over
God en de wereld nagedacht en dit opgeschreven. Klopt dat?

De Bijbel bevat 3268 profetische uitspraken, die reeds vervuld zijn (8). Deze kwaliteit heeft geen enkel ander boek in de
wereldgeschiedenis (9). Daarmee wordt ons een uniek waarheidscriterium ter hand gesteld. Is het mogelijk, dat mensen, verdeeld
over een tijdspanne van 1500 jaar, zoveel precieze voorspellingen kunnen doen? Zijn zij toevallig vervuld of was het alleen mogelijk,
omdat God, de Auteur van de Bijbel is, die op basis van zijn alwetendheid profetieën kan geven, die daarna ook in de loop van de
geschiedenis controleerbaar zijn?

De waarschijnlijkheid, dat 3268 profetieën toevallig in vervulling gaan, is praktisch nul. De resulterende getallen van de wiskundige
berekeningen nemen dusdanig tot in het gigantische en astronomische toe, dat ons denk- en voorstellingsvermogen in de verste
verte niet meer toereikend is, om deze werkelijkheid voor te stellen. Ervan uitgaand, dat alle profetieën met 50% even waarschijnlijk
zijn, komt men op de niet voor te stellen waarschijnlijkheid van 1,7 x 10 -̂984.

Vier directe conclusies:

a)   Het is ondenkbaar, dat alle vervulde profetische voorspellingen van de Bijbel toevallig zijn uitgekomen. Dit kritische bezwaar kan
statistisch uitgesloten worden.

b)   Aangezien de profetische voorspellingen als geheel niet toevallig kunnen uitkomen, is een almachtige en alwetende God nodig,
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die de profetieën van tevoren bekend maakte en op basis van zijn almacht in werkelijkheid kon omzetten.

c)   Omdat de vervulling van de profetieën alleen door een almachtige en alwetende God mogelijk        is, hebben wij door onze
beschouwing een profetisch-wiskundig Godsbewijs aangeleverd. Wij      kunnen het ook zo zeggen: De visie van het atheïsme werd
weerlegd.

d)   Omdat het bij deze beschouwing om de profetieën uit de Bijbel ging, is de onder b) genoemde God geen andere dan de levende
God van de Bijbel, die zich door gewone mensen heeft geopenbaard en in Jezus Christus persoonlijk tot ons is gekomen.

Twee indirecte conclusies:

e)   Van de in totaal meer dan 6000 profetische voorspellingen in de Bijbel zijn er 3268 reeds in vervulling gegaan. Veel profetische
uitspraken (vooral in het boek Openbaring) hebben betrekking op de wederkomst van Jezus en het einde van de
wereldgeschiedenis, en moeten nog in vervulling gaan. Wij kunnen echter de indirecte conclusie trekken, dat ook deze, stipt -
precies zoals beschreven - zullen uitkomen.

f)    Indien wij voor het grootste deel van de Bijbel, het bewijs kunnen aanleveren, dat zij door de oneindig intelligente en almachtige
Schepper van het universum werd geïnspireerd, dan is het in feite onvermijdelijk, dat de gehele Bijbel (inclusief de beschrijving van
de schepping) waar moet zijn.

Twee samenvattende conclusies:

g)   Door het profetisch-wiskundig bewijs werd het bestaan van een alwetende en almachtige God, die identiek moet zijn aan de
God van de Bijbel, bewezen.

h)   De Bijbel stamt van God af en is waar.

Conclusie:

Geen van de in het verleden genoemde Godsbewijzen verwijst naar een bepaalde God. Zij zijn allemaal zo algemeen gehouden, dat
zij door elke willekeurige religie gebruikt kunnen worden. Daarentegen verwijst het profetisch-wiskundig Godsbewijs duidelijk naar
de God van de Bijbel en naar zijn Zoon Jezus Christus.
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(1)  Alister McGrath, Der Atheismus-Wahn , Gerth Medien, 2007.

(2)  Paulus van Tarsus, de Bijbel, Romeinen 1:19

(3)  Paulus van Tarsus, de Bijbel, Romeinen 8:16

(4)  Johannes, de Bijbel, Johannes 14:9

(5)  Paulus van Tarsus, de Bijbel, Romeinen 1:20-21

(6)  Werner Gitt, Am Anfang war die Information , Hänssler-Verlag, Holzgerlingen, 3. überarbeitete und erweiterte Auflage, 2002.

(7)  Werner Gitt, So steht´s geschrieben , 7. stark erweiterte und überarbeitete Auflage, Christliche Literatur-Verbreitung, Bielefeld,
2008.

(8)  Finis Jennings Dake, Dake´s Annotated Reference Bib le , Lawrence Ville, Georgia, USA, 1961.

(9)  Werner Gitt, Und die anderen Religionen? , Christliche Literatur-Verbreitung, 1991.
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Een indrukwekkend argument tegen de evolutietheorie is de mens zelf. 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?

In menselijke overleveringen en archeologische vondsten vindt 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
85  Ouderdom van de mensheid
86  Neanderthaler en Australopithecinen 
87  Genoom van mens en chimpansees
88  Het rechtop lopen
89  Menselijk oog 
90  Inverse retina
91  Degeneratie van de menselijke taal
92  Bijna-dood-ervaringen en menselijk bewustzijn
93  Menselijke creativiteit
94  Geweten en ethiek
95  Liefde, vreugde, verdriet en droefheid

84  Zondvloedverhalen

De zondvloedverhalen van alle oude culturen op alle vijf continenten getuigen ervan, dat in het verleden daadwerkelijk één of meer
gigantische catastrofen hebben plaatsgevonden.

85  Ouderdom van de mensheid

De overblijfselen (vooral stenen gereedschap) van onze voorouders staan hoogstens enige duizenden jaren menselijke
geschiedenis toe.

86  Neanderthaler en Australopithecinen

Van de denkbeeldige gemeenschappelijke voorouder van aap en mens ontbreekt nog altijd elk spoor.

87  Genoom van mens en chimpansees

Om uit een gemeenschappelijke voorouder een mens en een chimpansee te laten ontstaan, zouden minstens 75 miljoen "juiste"
mutaties nodig zijn geweest, hetgeen hoogst onwaarschijnlijk is.

88  Het rechtop lopen
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Het rechtop lopen van de mens benodigt een gelijktijdig gecoördineerde verandering van meerdere eigenschappen in het skelet en
de spieren, hetgeen een toevallige, richtingloze ontwikkeling weerspreekt.

89  Menselijk oog

Het menselijk oog is een niet reduceerbaar complex systeem, dat Darwin reeds als mogelijk bewijs tegen zijn theorie aanvoerde.

90  Inverse retina

Op basis van nieuwe onderzoeksresultaten staat vast, dat de plaatsing van de lichtgevoelige cellen in het menselijk oog in
tegenstelling tot vroegere beweringen optimaal is ontworpen.

91  Degeneratie van de menselijke taal

Onderzoek van oude talen heeft getoond, dat deze aanvankelijk complexer waren en mettertijd eenvoudiger werden, wat een
evolutionaire ontwikkeling naar boven weerspreekt.

92  Bijna-dood-ervaringen en menselijk bewustzijn

Onderzoek van zogenaamde bijna-dood-ervaringen toont aan, dat het bewustzijn van de mens onafhankelijk van het lichaam
bestaat.

93  Menselijke creativiteit

De menselijke vaardigheid tot technische en kunstzinnige creativiteit wijst er duidelijk op, dat de menselijke geest zich niet uit
materie kan hebben ontwikkeld.

94  Geweten en ethiek

Geweten en ethiek kunnen zich onmogelijk ontwikkeld hebben in een miljoenen jaren durende genadeloze overlevingsstrijd.

95  Liefde, vreugde, verdriet en droefheid

Het bestaan van het fenomeen liefde is moeilijk te verenigen met de denkbeelden van de evolutietheorie.
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84  Zondvloedverhalen
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In 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 meerdere vloedcatastrofes van
continentale omvang, die het beste door vloedgebeurtenissen na en tengevolge van één enkele gigantische wereldwijde vloed,
kunnen worden verklaard.   

 

In 77 verschillende beschavingen (die over de gehele aarde verdeeld zijn) wordt van de zondvloed melding gemaakt, en de redding
geschiedde in 72 verhalen door een schip. Het zou ook verwonderlijk zijn, als zo'n catastrofe in de overleveringen van de
verschillende volkeren niet bewaard gebleven zou zijn. Hierna volgen enige feiten, die dit vloedverhaal staven:

Fossiele massagraven:

Op alle continenten van de aarde vindt men fossiele massagraven van gigantische omvang. Zo wemelt het in het  Old-Red-
Sandstone-gesteente (160 km voor de Orkneys in Schottland) letterlijk van de versteende vissen, die een gewelddadige dood
gestorven zijn. In de Karroo formatie (518.000 km2 uitgestrekte rotslagen in Zuid-Afrika) schat men, dat de skeletten van ca. 800
miljard dieren zijn opgeslagen (hoofdzakelijk amfibieën en reptielen) (1).

Grote oppervlakten kolenlagen:

De omvang en de verdeling van de wereldwijde kolenvoorraden laten zich niet met langzame processen verklaren. Om een
kolenlaag van een meter te vormen, is een turflaag van ca. 50 meter nodig. Wil een kolenlaag van 10 m. dikte ontstaan, dan zou een
ca. 500 m. dikke laag plantaardig materiaal bij elkaar moeten komen. Deze vondsten zijn het beste te verklaren met een gigantische
vloedcatastrofe, waarbij het drijvende plantenmateriaal wordt samengedreven en vervolgens met zand en modder uit het binnenland
wordt overdekt (2). Dat men nauwelijks wortels vindt, die in de lagen onder de kolenlagen zijn gegroeid, wijst op een snelle afzetting.

Enorme vloeden door wanddoorbraak:

Enorme overstromingen uit de ijstijd, bijvoorbeeld de Missoula-vloed in het noordwesten van de USA, freesden tot honderd meter
diepe dalen in het harde gesteente. Het geologisch debat duurde vele tientallen jaren; pas toen werd erkend, dat de
landschapskenmerken uitsluitend verklaard konden worden door uit te gaan van een catastrofe (3). In Science van 29 maart 2002
schrijft Victor R. Baker, dat veel geologen de mogelijkheid van supervloeden lange tijd genegeerd hebben (4). In 't algemeen ging
men ervan uit, dat de meeste bergkloven en dalen over duizenden en miljoenen jaren door de langzaam werkende krachten van
water en wind werden gevormd. Op basis van nieuwe analyses vindt langzaam maar zeker een verandering van denken plaats (5).

Het ontstaan van de Grand Canyon:

Veel geologen realiseren zich, dat de 28 kilometer lange Grand Canyon nooit door de Colorado rivier kan zijn uitgefreesd. Het is
goed voor te stellen, dat tegen het einde van de zondvloed een grote watermassa achter de  Kaibab Upwarp dam gestuwd  bleef. De
regen van de ijstijd zou dit meer nog verder gevuld kunnen hebben, totdat de dam doorbrak en het uitstromende water en het puin in
korte tijd het machtige Grand Canyon dal konden uitfrezen (3) (6).
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Zandverplaatsing over hele continenten:

Veel van het zand, dat men tegenwoordig vindt, is over zeer grote afstanden getransporteerd. Zo vindt men in de Sahara over een
vlakte van meer dan 1000 x 1000 km grind en zand, dat vanuit de zee gelijkmatig naar het binnenland is gestroomd en werden
neergeslagen (7). Het silicaatzand van Florida (USA) stamt van de Appalachen en is over een afstand van meer dan 700 km
getransporteerd (8). Het zilverzand, wat zich in Noord-Dakota (USA) bevindt, stamt uit de buurt van British Columbia (Canada) en
moest eveneens meer dan 700 km worden getransporteerd (9).

De ark van Noach:

 
Van de 72
zondvloedoverleveringen,
waarin sprake is van een schip,
hebben wij met de Bijbelse ark
van Noach de meest zinvolle
beschrijving:

De verhoudingen van de
Bijbelse ark leiden tot een
optimale drijfstabiliteit, die
vergelijkbaar is met die van een
modern containerschip.
Bovendien is de vereiste
hoeveelheid materiaal voor de
bouw van de ark met een
verhouding van breedte tot
hoogte van 0,5 het geringst
(10). De binnenruimte was
voldoende groot om alle
diersoorten, die bescherming
voor de vloed nodig hadden,
plaats te bieden, inclusief
voorraad aan voeding voor een
jaar (11).

Continentverschuiving (platentektoniek):

Men kan ervan uitgaan, dat direct na de zondvloed nog alle continenten met elkaar verbonden waren. Van de landdieren, die in de
ark overleefd hebben, verspreiden zich enigen zeer snel over het gehele continent, terwijl anderen zich in beperkte gebieden
ophielden. In de tijd daarna heeft de snelle continentverschuiving het verspreidingsproces afgebroken, zodat bijvoorbeeld de
buideldieren bijna uitsluitend in Australië te vinden zijn.

Tegenwoordig ziet men nog steeds een zeer langzame verschuiving van de continenten, maar het is goed mogelijk, dat dit proces
gedurende de vloed en in de eeuwen erna sneller is verlopen. De geofysicus John R. Baumgardner heeft daarvoor een
computersimulatie gemaakt, waarmee hij zulk een scenario in beeld bracht (12). Om de huidige afstand te bereiken, zouden
bijvoorbeeld Afrika en Amerika zich meer dan 500 jaar met 12 cm per uur van elkaar af hebben moeten bewegen.

Hogedruk mineralen in de subductiezones:

Dat snelle verschuivingen van delen der aardkorst ook tegenwoordig nog mogelijk zijn, bewijst de snelle terugkeer van gesteenten
uit subductiezones ("aardplaten-subductiezones"). Het voorhanden zijn van hogedruk-mineralen, bijvoorbeeld bij het Dora-Maira-
Massiv  in de Westalpen, toont, dat zulk gesteente zeer snel kan opstijgen. De geologen Frisch und Meschede beschrijven dat als
volgt: "Door het verschuivingsproces [.]  kunnen diep gelegen gesteenten snel naar boven komen en tot dicht aan het oppervlak
komen [.]  De hogedruk mineralen worden vooral dan weer afgebroken, als de opstijging van het gesteente langzaam plaatsvindt of
indien bij tektonische processen gedurende de opstijging water aanwezig is [.]  Alleen bij snelle opstijging en [.]  snelle afkoeling
blijven hogedruk-mineralen behouden " (13).
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(2)  Joachim Scheven, Karbonstudien, Neues Licht auf das Alter der Erde , Hänssler, 1986.

(3)  Stephen. J. Gould, Der Daumen des Panda , Suhrkamp, 2. Aufl., 2008., S. 204-214.
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(Afbeeldingen) "Dinosaurs by Design" by Duane Gish
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85  Ouderdom van de mensheid
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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.

Zes aspecten die een ouderdom van de mensheid van twee miljoen jaar weerspreken:

1)  De ontbrekende bevolkingsgroei
2)  De cultureel-technische stagnatie
3)  De weinige overblijfselen van stenen gereedschap
4)  De geringe vestigingsduur en de relatief weinige vestigingsplaatsen
5)  De korte tijd van het gebruik van holen
6)  De ontbrekende graven

1)  De ontbrekende bevolkingsgroei:

Wanneer men uitgaat van slechte tot catastrofale levensomstandigheden voor de oermensen, dan komt men bij een geringe
jaarlijkse bevolkingsaanwas van 0,1 % reeds na 15.000 jaar op 8 miljoen steentijdmensen. De bevolking van de aarde zou zelfs
onder ongunstige omstandigheden na hooguit 23.000 jaar ongeveer even groot geworden zijn als hedentendage. Op basis van hun
overblijfselen weten wij, dat de levensomstandigheden (voedingssituatie en gezondheidstoestand) meestal echt goed waren, zodat
men van een nog snellere bevolkingsgroei moet uitgaan (1).

2)  De cultureel-technische stagnatie:

De cultureel-technische ontwikkeling stagneerde bijna geheel gedurende de gehele steentijd (paleolithicum). Als oorzaak wordt een
zogenaamde geestelijke onderontwikkeling van de oermensen aangegeven. Echter de archeologische overblijfselen spreken een
andere taal. Zij suggereren zowel bij de Neanderthaler alsook bij de Homo Erectus vaardigheden en gedragingen, die niet
achterblijven bij die van de moderne mens (2) (3). De archeoloog Robin Dennell schrijft van een opmerkelijk scherpzinnige
planning, geraffineerde ontwerpen en geduldig gesneden hout, dat bij de vervaardiging van wapens aan de dag werd gelegd (4). Dit
alles werd tot nu toe slechts aan de moderne mens toegeschreven.

3)  De weinige overblijfselen van stenen gereedschap:

De ouderdom van de restanten van de oudste echte mensen wordt binnen het conventionele kader op ongeveer twee miljoen jaar
geschat. Men gaat ervan uit, dat zij tot 10.000 jaar geleden als jagers en verzamelaars in een steencultuur geleefd hebben. Toch zijn
naar verhouding geen noemenswaardige overblijfselen bekend. Dat is in het bijzonder met betrekking tot de stenen werktuigen
verwonderlijk, omdat deze de tijd relatief goed doorstaan. Telt men de gevonden werktuigen en vergelijkt men ze met de
hoeveelheid die tegenwoordige jagers en verzamelaars maken, dan zijn het er veel te weinig.

Zelfs wanneer men aanneemt, dat bijvoorbeeld in Duitsland over een tijdsperiode van 800.000 jaar slechts 1000 personen (!)
geleefd zouden hebben, dan zouden reeds vele miljarden stenen werktuigen te vinden moeten zijn. Conform de realiteit moet men
ervan uitgaan, dat er tenminste in fases enkele miljoenen mensen in Europa geleefd hebben. In verhouding tot de miljarden stenen
werktuigen die zij ons achtergelaten zouden moeten hebben, kan slechts op een piepklein deel gewezen worden (5).

4)  De geringe vestigingsduur en de relatief weinige vestigingsplaatsen:

Het aantal woonplaatsen van de steentijdmensen is eveneens veel te klein. Als voorbeeld mag de situatie in Böhmen gedurende
het Magdalénien (naar men zegt 11.500-15.000 jaar geleden) dienen. Men schat, dat toentertijd ongeveer 350 mensen in 14
groepen verdeeld waren. Zij verplaatsten hun legerplaats meerdere keren per jaar. Gedurende een tijdspanne van 3.500 jaar
zouden alleen reeds deze 14 groepen 87.500 tot 245.000 plaatsen moet hebben achtergelaten. Men heeft er tot nu toe slechts15
gevonden. Ook indien slechts een klein deel van de vestigingsplaatsen is bewaard gebleven, is dit aantal veel te gering voor
genoemde tijdsperiode. Daarbij komt nog, dat het uiterst onrealistisch is, dat een aantal van 350 mensen over 3.500 jaar zou
kunnen overleven zonder in aantal toe te nemen (6).

5)  De korte holbewoning:
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In tegenstelling tot wat men vermoedde, waren de toenmalige holbewoningen slechts van korte duur. Dit concludeert men op basis
van de weinige overblijfselen in de holen van Zuid-West-Duitsland. Zo bestaan bijvoorbeeld in het Eselsburgertal drie vindplaatsen
uit een zogenaamd 25.000 jarige tijdsperiode, die slechts enkele keren voor korte tijd bewoond werden. Indien de mensheid over
een periode van meer dan een miljoen jaar op zijn minst gedeeltelijk in holen geleefd zou hebben en zich daarbij minimaal
vermenigvuldigd zou hebben, dan moet men ervan uitgaan, dat zeer veel holen over duizenden jaren bewoond zouden zijn geweest
(7).

6)  De ontbrekende graven:

Zelfs indien men uitgaat van een minimale bevolkingsdichtheid van slechts drie inwoners per km2 , resulteert dit voor een
tijdsperiode van 1,5 miljoen jaar in 0,15 graven per m2 (dus elke 2,6 meter een graf). Natuurlijk wordt niet voor elk mens een apart
graf gegraven. Toch zouden de continenten letterlijk met graven bezaaid moeten zijn, indien de geschiedenis van de mensheid
werkelijk twee miljoen jaar geduurd zou hebben.
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86  Neanderthaler en Australopithecinen
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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.  

De uitgestorven mensenaapsoort Australopithecus en enkele vergelijkbare soorten (als "Australopithecinen" samengevat) worden
volgens de evolutietheorie als mogelijke voorouders van de mensen overwogen. Al deze soorten bezitten echter kentekenen, die niet
bij een overgangsvorm passen. Dit geldt ook voor de pas kort geleden ontdekte soorten Orrorin, Kenyanthropus  en
Sahelanthropus.

Het is niet mogelijk de bekende fossielen correct in te delen in een onbetwiste reeks tot aan de mens. Bij elke soort komen
kenmerken voor, die de huidige stamboom voorstellingen weerspreken. De  Australopithecinen laten zich noch als schakel tussen
aapachtige soorten en de Neanderthaler noch als voorouders van de moderne mens indelen (1).

Conclusie:

Het is niet voldoende, aparte kentekenen te benadrukken, die voor een schakel van Australopithecus (of andere soorten) tussen
mensapen en mensen pleiten. Veeleer is het totale kenmerken spectrum van belang. Want bij de hypothetische macro-evolutie
moeten niet afzonderlijke eigenschappen, maar hele soorten zich ontwikkelen. Wil een verklaring tot overgangsvorm geloofwaardig
zijn, dan moet het kenmerken spectrum als geheel op z'n minst ongeveer bij een schakel passen. Bij Australopithecus is dat beslist
niet het geval.

Op basis van het totale unieke kenmerken spectrum kunnen de Australopithecinen als zelfstandig uitgestorven basissoort, die niet
in een afstammingsrelatie met de mens staat, worden beschouwd.

Ramapithecus, die eens als de eerste mensachtige en vroegere voorouder van de mens behandeld werd, tekent zich tegenwoordig
eerder af als familie van de Aziatische mensaap orang-oetan (2).
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(1)  Sigrid Hartwig-Scherer, 18.06.2007,http://www.genesisnet.info/?Sprache=de&Artikel=43622&l=1

(2)  Sigrid Hartwig-Scherer, Ramapithecus, Vorfahr des Menschen? , Zeitjournal-Verlag, 1989, S. 47.
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87  Genoom van mens en chimpansees
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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
zijn toegevoegd, 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. 

Tot nu toe was bekend, dat het verschil in het genoom tussen aap en mens tussen 1,5 en 2% zou liggen, zodat het naar men zegt
voor de hand ligt, een verwantschap tussen aap en mens te vermoeden. Roy J. Britten ontdekte nu echter dat het verschil bijna 5%
is, indien men ook inserties (invoegsels) en deleties (gegevenswissingen) meetelt (1) (2). Het is goed mogelijk, dat nog grotere
verschillen gevonden worden, want tot op heden heeft men pas een fractie van het totale genoom vergeleken. Van de in totaal 3
miljard basenparen in het menselijk genoom werden er tot 2008 ongeveer een miljoen vergeleken.

Verschillen tussen het genoom van mensen en chimpansees:

1)  De mens heeft 23 chromosomenparen, de chimpansee heeft er 24.

2)  Aan het eind van elk chromosoom zitten aparte sequenties, die men telomeren noemt. Bij de apen zijn het ongeveer 23
kilobasenparen, bij mensen slechts 10.

3)  Terwijl 18 chromosomenparen praktisch gelijk zijn, bevinden zich in de chromosomen 4, 9 en 12 de genen en markeringen in
een andere volgorde.

4)  Het Y-chromosoom heeft een andere grootte en vele markeringen, die niet overeenstemmen.

5)  In het chromosoom 21 zijn grote gebieden die volledig verschillend zijn.

6)  Het chimpanseegenoom is 10% groter dan het menselijk genoom..!

Met betrekking tot dit onderwerp is aan te bevelen: "Genetic Entropy & the Mystery of the Genome" dat de geneticus  John C.
Sanford in het jaar 2005 heeft gepubliceerd. Sanfort toont, dat het genoom mettertijd steeds meer informatie verliest, tot de
betreffende soort uitsterft.

Haldane's dilemma:

Indien in een populatie een nuttige mutatie voorkomt, dan moeten zo veel mogelijk kopieën daarvan verspreid worden, opdat de
evolutie verder kan gaan. Met andere woorden, de individuen, welke deze mutatie nog niet bezitten, moeten vervangen worden. De

snelheid, waarmee dit kan gebeuren, is echter begrensd. Één van de hoofdfactoren voor de begrenzing is de
voortplantingssnelheid van de betreffende soort. Voor een mensachtige soort met een generatietijd van 20 jaar en een lage
reproductiesnelheid per individu, is de verbreiding van een mutatie in een populatie extreem langzaam (3).

John B. S. Haldane (1892 - 1964) is één van de drie grondleggers van de moderne populatiegenetica. In een eenvoudige globale
berekening ging hij er vanuit, dat er een populatie van 100.000 voorouders geweest zouden kunnen zijn, waarin een man en een
vrouw gelijktijdig (!) een zo voordelige mutatie verkregen, dat zij alle anderen overleefden (wat op zich reeds zeer onwaarschijnlijk is).
De hele rest (alle overige 99.998) van de populatie stierf uit en het overlevende paar kon de gehele populatie weer verwekken. Dit
proces zou gedurende 10 miljoen jaar in elke generatie (dus elke 20 jaar) zich herhaald hebben, opdat 500.000 (10.000.000:20)
voordelige en perfect afgestemde mutaties in de populatie ingebracht zouden worden. Deze 500.000 mutaties zouden echter
slechts 0,02% van de benodigde 5% uitmaken. Indien realistischer verhoudingen van geschiktheid/selectie en
populatievernieuwing worden aangenomen, dan zijn zelfs de 2,5 miljard jaar nog lang niet voldoende.

In 1960 werd Haldane's dilemma bediscussieerd, doch sindsdien is het in de vaktijdschriften geen thema meer (4). Dat kan er mee
te maken hebben, dat de wiskundige modelvorming van zulke populatiegenetische processen extreem complex is. Tegenwoordig
richt zich het onderzoek primair op het onderzoek van het aantal voordelige mutaties, die daadwerkelijk vast te stellen zijn. Voor
verdere berekeningen ontbreken tot op heden belangrijke gegevens.

In 1992 merkte de bekende evolutiegeneticus George C. Williams op: "De tijd is aangebroken voor een nieuwe discussie en de
experimentele aanpak van Haldane's dilemma" (5). Het appèl had kennelijk geen uitwerking op zijn collega's. Bovendien heeft
Walter ReMine in 1993 een omvangrijk werk gepubliceerd, waarin hij de zaak tot in details onderzocht (6). Hij heeft dit thema verder
uitgewerkt, zijn argumenten verfijnd en pogingen tot het opwerpen van rookgordijnen door evolutionisten behandeld. Helaas is er tot
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op heden geen serieuze discussie daarover op gang gekomen. ReMine is er vast van overtuigd, dat Haldana's dilemma nog nooit is
opgelost, echter slechts verdoezeld, verdraaid en haastig opzij geschoven werd (7).
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(1)  Roy John Britten, Divergence between samples of chimpanzee and human DNA sequences is 5% counting indels , Proc. Nat.
Acad. Sci., 99, USA, 2002, S. 13633-13635.

(2)  David A. DeWitt, 98% Chimp/human DNA similarity? Not any more , Technical Journal  17/1, 2003, S. 8-10.

(3)  John Burdon Sanderson Haldane, The cost of natural selection , Journal of Genetics  55, 1957, S. 511-524.

(4)  Don Batten, Haldane´s Dilemma has not been solved , Technical Journal  19/1, 2005, S. 20-21.

(5)  George Christopher Williams, Natural Selection: Domains, Levels and Challenges , Oxford University Press, NY, 1992, S. 143-
144.

(6)  Walter J. ReMine, The Biotic Message, St. Paul Science, St. Paul, MN, 1993.
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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.

Unieke eigenschappen van de rechtop lopende mens:

De menselijke voet is voor het rechtop lopen buitengewoon geschikt gevormd. Tussen de voorvoet en de hiel vormt hij een vlakke
boog. Dat maakt bij een niet vlakke ondergrond een beter evenwicht mogelijk. De voet bevat 26 botjes en vele spieren en pezen,
welke de voet een flexibiliteit verlenen, die het lopen verlichten. Dankzij de gebogen voet kan deze bij het lopen en rennen klappen
incasseren. De aap daarentegen heeft een handachtige voet, die weliswaar het grijpen van takken vergemakkelijkt maar het lopen
bemoeilijkt.

De grote teen aan de menselijke voet is buitengewoon krachtig gevormd. Zij ligt evenwijdig aan de overige tenen. Bij elke stap wordt
de laatste zet door de grote teen gegeven. Om bij het lopen het lichaam onder controle te houden, moet de grote teen bijzonder sterk
zijn. Bij apen daarentegen is de grote teen naar buiten staand, zodat hij daarmee een tak gemakkelijk kan grijpen en vasthouden.
 

Het kniegewricht van de mens stelt hem in staat zijn been rechtuit te strekken. In de rechtop-houding bevindt zich het kniegewricht
in een stabiele positie, welke de spieren bij het staan ontlasten. De aap kan zijn kniegewricht niet helemaal strekken, zodat hij met
gekromde benen moet lopen, wat erg moeizaam is. M. D. Dye schrijft over de uniekheid van de menselijke knie: "Ondanks alle
overeenkomsten van de knieën bij de tetrapoden (landwerveldieren) bestaat er onder hen geen prototype voor de menselijke knie"
(1).

De benen van de mens zijn ongeveer zo lang als het halve lichaam. Dit geeft de mogelijkheid om grotere stappen te nemen of te
rennen. De benen van apen daarentegen zijn slechts ongeveer een derde van de lichaamslengte, wat bij het lopen sneller tot
vermoeidheid leidt. Wanneer de chimpansee  rechtop staat, kan hij de benen niet rechtuit strekken. In de rechtop-houding is dat
enorm inspannend. Zijn gezicht is dan naar boven gericht. Hij moet het hoofd daarom buigen, indien hij naar voren wil zien. De
wervelkolom is bij apen aan het achterhoofd bevestigd, bij de mens echter onder aan het hoofd. Daarom ziet de aap moeiteloos
naar voren, wanneer hij op vier voeten loopt, echter niet wanneer hij rechtop loopt. Daarentegen moet een klein kind dat op handen
en voeten kruipt, het hoofd ingespannen naar boven houden, om naar voren te kunnen zien.

Het heupgewricht in het bekken van de mens stelt hem in staat, zijn dijbeen in een verticale positie te brengen. Bij apen is dit niet
mogelijk. De dijbeenbotten zijn bij de mens zo gevormd, dat de knieën en voeten dicht naast elkaar kunnen staan. Omdat de voeten
dicht onder het centrum van het lichaam liggen, bewerkt dit een grote stabiliteit bij het lopen en rennen. Gedurende het lopen en
rennen wordt het lichaam afwisselend door slechts één voet gedragen, zodat hij omvallen zou, indien zich het zwaartepunt te ver
buiten de dragende voet zou bevinden. De dijbenen van de apen zijn daarentegen recht, zodat zijn knieën bij het lopen verder van
elkaar verwijderd zijn. Daarom waggelen apen nogal, indien zij proberen op twee benen te lopen.

De rechte rug van de mens bewerkt, dat zich het hoofd bij het staan loodrecht boven de heupen bevindt. De aap heeft een
gekromde rug, zodat hij zijn handen nodig heeft, om zich tegen het omvallen te ondersteunen. De wervelkolom van de mens is licht
S-vormig gekromd, die van de aap daarentegen C-vormig. Wanneer de aap op vier voeten loopt is zijn wervelkolom ontspannen. Bij
de mens is zij ontspannen zodra hij rechtop loopt. Mogelijke overgangsvormen moeten onvermijdelijk een ongunstige belasting
hebben te verduren gehad. In dit opzicht is het interessant vast te stellen, dat de mensen van de bekende oervolken op gezonde
wijze rechtop gelopen hebben. Het enige levende wezen dat ten dele met een fysiologisch ongunstig gekromde houding door het
leven gaan, is de beschaafde stadsmens.

Het vlakke gezicht van de mens stelt hem in staat om te zien, wat direct voor hem ligt. De chimpansee daarentegen heeft naar
achter liggende ogen en een naar voren geschoven kin, zodat hij bij het rechtop lopen een voor hem liggend obstakel niet kan zien.
Wanneer hij echter op vier voeten loopt, ligt zijn kop echter lager en kan hij obstakels zien.

Het evenwichtsorgaan in het menselijk oor is voor de verticale ruimte-dimensie speciaal vormgegeven. Bij apen daarentegen is de
voorste verticale dimensie duidelijk zwakker (2). Bij het lopen op vier poten wordt bij apen het verticale evenwicht door vier
steunpunten gegeven, dus normaalgesproken reeds aanwezig. De aap kan niet op zijn tenen lopen, noch op één been staan.
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De gezichtsuitdrukking is een belangrijk onderdeel van de menselijke communicatie. Ook indien wij het ons niet bewust zijn,
onderzoeken wij voortdurend de gezichtsuitdrukking van de mensen in ons gezichtsveld. Wij proberen, de gedachten en reacties van
de mensen te raden. Veel van onze eigen reacties worden door de gezichtsuitdrukking van anderen beïnvloed. Wanneer wij
bijvoorbeeld iemand met een treurig gezicht ontmoeten, vragen wij hem naar de reden. Apen hebben relatief weinig gezichtsspieren
en zijn slechts tot weinig gezichtsveranderingen in staat.

Het stemorgaan van de mens is ervoor ontworpen, middels een taal informatie uit te wisselen. Bij apen is de stemvorming anders
gemaakt. Het strottenhoofd ligt bij de mens dieper in de keel. Dit resulteert er in dat de tong een groter bereik voor zijn
beweeglijkheid heeft. Het bewerkt meer mogelijkheden voor het maken van stemgeluiden. Bij apen bevindt zich het strottenhoofd
echter ver naar boven, hetgeen het maken van precieze geluiden onmogelijk maakt. De vorm van de mondholte is bij de mens
akoestisch voordelig.

De spreekvaardigheid vereist een bepaald gebied in de hersenen, welke de voor het spreken vereiste spieren aansturen en de
door het gehoor waargenomen signalen verwerken, zodat ze kunnen worden begrepen. Dit hersenonderdeel ontbreekt bij apen.

De hersenen van de mens zijn aanzienlijk groter dan bij apen. De hersenen van de mens bevatten ongeveer 100 miljard neuronen
en elk neuron heeft ongeveer 1000 verbindingen met andere neuronen. Wanneer men het aantal verbindingen tot de hersenschors
wil tellen en elke seconde één verbinding telt, dan zou men daarvoor 3,2 miljoen jaar nodig hebben.

De vaardigheid om te denken maakt de mens tot wat hij is. Hij heeft een zelfbewustzijn en is creatief. Het menselijke brein heeft het
unieke vermogen om schoonheid te kunnen waarnemen. Het linker gedeelte van de hersenen bevat het onderdeel om te kunnen
spreken, in het rechter gedeelte bevindt zich het centrum om muziek te kunnen maken en waarnemen. Geen ander levend wezen
heeft een "muziekgehoor" zoals wij het kennen.
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(1)  Scott F. Dye, M.D., An evolutionary perspective of the knee , Journal of bone and joint surgery , 69A, 1987, S. 976-983.

(2)  Labyrinth und aufrechter Gang , factum  Mai 1995, S. 17-21.
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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.

Op het netvlies van het menselijke oog wordt het beeld, dat we zien, in elektrisch signalen omgezet. Een zeer groot aantal
zenuwdraden leidt de signalen vanaf het netvlies naar verschillende gebieden in de hersenen. Pas in de hersenen ontstaat de
waarneming van het beeld.

Hoe is het mogelijk, dat bij de groei van een levend wezen elk afzonderlijk van deze miljoenen zenuwdraden vanaf het netvlies naar
de juiste plaats in de hersenen geleid wordt. Is het voor te stellen, dat door "trial and error" langzamerhand elke afzonderlijke
zenuwdraad op de juiste plaats aankomt?

 

Oog  Doorsnede oog

De gele vlek (de plaats in het oog met de grootste scherpte) bevat ongeveer 15.000 pixel. Hun signalen worden in het netvlies
verzameld en naar de hersenen geleid. Het aantal verschillende verbindingsmogelijkheden met de hersenen bedraagt meer dan
10^80 (een één met 80 nullen). Zo groot is ongeveer het aantal atomen in het gehele universum. Nu bevat het netvlies niet slecht
15.000 pixels, maar 126 miljoen. Hun signalen worden weliswaar in het netvlies tot een miljoen gereduceerd, maar een toevallig tot
stand komen van de juiste positionering van deze zenuwdraden mag daarom onmogelijk genoemd worden (1).

Wanneer men het vermogen om diepte te zien meetelt, wordt alles nog complexer. Om een ruimtelijke indruk door de hersenen te
laten aanmaken, moeten beide ogen op hetzelfde onderwerp gericht zijn. De beelden van de beide ogen bevatten op basis van de
ruimtelijke verhoudingen systematische verschillen. Uit de verschillen der beeldpunten van de beide ogen berekent het brein de
afstand. Dit geschied afzonderlijk voor elk beeldpunt. Indien de zenuwdraden niet exact op de juiste plaats in de hersenen eindigen,
is het vermogen om diepte te zien onmogelijk.

Er is zonder twijfel een extreem briljant intelligent wezen nodig, die in het DNA het programma voor de fabricage van zulk een
uitermate complexe constructie kon schrijven (2).
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Afbeelding "Oog" http://www.flickr.com/groups/beautifuleyes/discuss/72157594473911678/

Afbeelding "Doorsnde oog" http://www.computerogen.nl/klachten.html
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De lichtgevoelige cellen in het menselijke oog bevinden zich onder twee lagen zenuwcellen.  Daardoor, zo geloofde men, werd
het licht door de zenuwcellen 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 beter van energie worden voorzien.

In het menselijk oog bevatten de aan het oppervlak liggende lagen van het netvlies zenuwcellen. Daaronder bevinden zich de
lichtgevoelige kegeltjes en de staafjes. Omdat echter de zenuwcellen boven de kegeltjes en de staafjes liggen, zouden zij het licht
onder normale omstandigheden afzwakken en het gezichtsvermogen daardoor beïnvloeden. Op basis daarvan beweerden de
evolutie-onderzoekers, dat deze samenstelling niet door een intelligente Schepper geschapen zou kunnen zijn.

Nieuwe onderzoeksresultaten aan het Paul-Flechsig-Instituut voor hersenonderzoek van de universiteit van Leipzig hebben echter
aangetoond, dat in het menselijk oog geen verstrooiing en geen verlies van het licht plaatsvinden. Zogenaamde Müllercellen leiden
het licht van het bovenste netvliesoppervlak naar de lichtcellen in het lagere gedeelte van het netvlies, zoals bij een glasvezelkabel.
Daardoor komt het licht zonder afgezwakt te worden tussen de zenuwcellen door op de lichtgevoelige cellen. Omdat de Müllercellen
conisch zijn, wordt het licht verzameld in plaats van verstrooid. Dit betekent, dat het gezichtsvermogen door deze samenstelling van
zenuwcellen, Müllercellen, kegeltjes en de staafjes een optimale waarde bereikt (1).

Dat de lichtgevoelige cellen onderaan liggen, is daarom zinvol, omdat deze cellen de meeste energie nodig hebben - waarvan zij
optimaal voorzien worden, omdat zij direct boven de bloedvaten liggen. Daarbij komt, dat de bloedvaten de lichtgevoelige cellen
afkoelen, hetgeen verhindert, dat de retina door infrarode straling wordt beschadigd (2). Bij de inktvis zijn de cellen andersom
geplaatst, omdat de inktvis in het koele water leeft. Hier is het inderdaad zinvoller, de lichtgevoelige cellen bovenaan te plaatsen,
omdat de oogappel door het water gekoeld wordt (3).

Samengevat: het verschil in opbouw van het menselijke oog en het oog van de inktvis waarborgt voor beide levende wezens een
optimaal gezichtsvermogen en wijst duidelijk op een intelligente en perfecte Schepper van de beide systemen.
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(1)  Kristian Franze et al., Müller cells are living optical fibers in the vertebrate retina , herausgegeben von Luke Lee, University of
California, Berkeley, CA, und vom wissenschaftlichen Beirat am 27. März 2007 angenommen,
http://www.pnas.org/cgi/content/short/104/20/8287

(2)  Sylvia Baker, Seeing and believing , Genesis Agendum, 2004. S. 4.

(3)  Willian A. Dembski und J.M. Kushiner, Signs of Intelligence , Bazos Press, 2002, S. 216.
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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.

Het blijkt dat een ontwikkeling van de menselijke taal van primitief naar hoger niet aangetoond kan worden. De talen van de
zogenoemde inheemsen tonen geen zweem van primitiviteit. Ze zijn in hoge mate complex, dikwijls veel gecompliceerder dan onze
Europese talen.

Het onderzoek van de inheemse talen heeft duidelijk gemaakt, dat er tussen het cultuurniveau van een gemeenschap en de
structuur van hun taal geen samenhang bestaat. Dat betekent, dat een stam in nog zulke eenvoudige relaties kan leven en toch een
extreem complexe taal kan hebben.

Ook de complexe structuren van de oude Sumeriërs, Akkadiërs en Egyptenaren staan in sterke tegenstelling met de
vergelijkenderwijze (ten dele) extreem simpele morfologische structuren van de moderne talen, die in het huidige Europa
gesproken worden. Terwijl bv in het Akkadisch duizenden synthetische werkwoordsvormen gevormd kunnen worden, vindt men in
het moderne Duits een ronduit armzalig werkende vormeninventaris (1). Onder het begrip "synthetische werkwoordsvormen"
verstaat men uit één woord bestaande vormen, die geen verdere omschrijving nodig heeft van hulpwerkwoorden (bv hebben, zijn,
willen, mogen).

Egyptisch, Akkadisch, Hebreeuws en Grieks:

Roger Liebi onderzocht zeer oude talen, die over een grote tijdsperiode schriftelijk gedocumenteerd zijn. Onder andere de volgende
talen werden onderzocht: Egyptisch (over 4000 jaar), Akkadisch (2600 jaar), Hebreeuws (3500 jaar) en Grieks (3500 jaar). De
conclusie van Roger Liebi: "Waar men ook kijkt in de geschiedenis van de taal, overal kan men duidelijk een ontwikkeling zien van
verval, reductie en vereenvoudiging, vooral op het gebied van de morfologie en de daarmee samenhangende fonologie. De
geschiedenis van de taal is op het vlak van morfologie en fonologie gekarakteriseerd door vormdegeneratie (neerwaartse
ontwikkeling)". (2)

De oorzaak daarvoor ziet Roger Liebi in de traagheid van de sprekenden. Deze traagheid leidt tot uitslijten van fonologische
elementen en vandaar tot eliminatie van morfologische structuren.

De torenbouw van Babel:

In het Bijbelse verslag staat dat in het begin na de zondvloed alle levende mensen éénzelfde taal hadden. Toen de mensheid
toenam, zeiden zij tot elkaar: "Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij
ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden". Waarop God als straf voor hun hoogmoed hun taal
verwarde, zodat zij daadwerkelijk over de hele aarde verstrooid werden, doordat zij elkaar niet meer verstonden (3).

Het interessante aan deze geschiedenis is, dat alle culturen, die destijds over het rond der aarde ontstonden, astronomische
berekeningen uitvoerden en ten dele gigantische monumenten opstelden. Iedere cultuur beschikte over een gedeelte van de
gezamenlijke "informatie van de mensheid". Men kan er van uitgaan dat sedert die tijd de talen van de mensen degenereren.

De oorsprong van de menselijke talen zoeken in één enkele, zeer complexe taal (die wellicht nog ver uitsteekt boven onze moderne
talen), lijkt dichter bij de werkelijkheid te komen, dan ze af te leiden van de geluiden die dieren maken (4).

Stelling 92  |  Menu
terug

(1)  Roger Liebi, Der Mensch, ein sprechender Affe? , Schwengeler Verlag, 1991, S. 48.

(2)  Ref. (1), S. 52.

(3)  Mose, die Bibel, 1.Mose 11,1-9.

(4)  Roger Liebi, Herkunft und Entwicklung der Sprachen , Hänssler, 2007, S. 272-276.
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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?

Onder "bewustzijn" verstaat men de mogelijkheid om over gedachten, emoties, waarnemingen of herinneringen te beschikken en
zich van hen "gewaar" te zijn, ze waar te nemen, zich ervan "bewust" te zijn. Het fenomeen bewustzijn wordt dikwijls als een van de
grootste onopgeloste problemen van de filosofie en natuurwetenschap gezien en tegenwoordig is er geen nauwkeurige, algemeen
erkende definitie van bewustzijn.

Het eigenlijke raadsel van het bewustzijn is de vraag, hoe het principieel mogelijk kan zijn, dat uit een bepaalde rangschikking van
moleculen en de dynamiek van actieve hersenen de eigenlijke waarneming van het bewustzijn ontstaat. Het gaat daarbij minder om
de vraag, hoe onze hersenen de signalen uit de zenuwcellen verwerkt en hoe wij daarop reageren. De vraag is veelmeer: Waar
eindigt deze waarneming? Wie of wat neemt de inhoud van de door de hersenen gepresenteerde belevenis tenslotte op?  Wie ben
"ik", die dit alles ervaart en realiseert? Heeft de mens een "bovennatuurlijke" geest, en zal deze geest in een of andere vorm van
bewustzijn verder blijven bestaan, wanneer de fysieke hersenactiviteit stil ligt?

Het raadselachtige van het fenomeen bewustzijn uit zich in twee verschillende aspecten:

Ten eerste hebben bewustzijntoestanden een belevenisgehalte en het is niet duidelijk hoe hersenen beleving kunnen produceren -
en wie of wat het uiteindelijk is, die deze beleving ontvangt en daadwerkelijk "beleeft". Dit is het zogenoemde qualiaprobleem (1).

Ten tweede kunnen gedachten niet alleen betrekking hebben op voorwerpen, maar ook op empirische feiten: Denkbeeldig wordt
iets voorgesteld, in het oordeel wordt iets erkend of verworpen, in de liefde geliefd, in de haat gehaat, in het begeren begeerd enz.
De gedachte dat er nog melk in de koelkast staat, heeft betrekking op de objecten koelkast en melk - en het zakelijke verband dat er
nog melk in de koelkast staat. Het is daarbij volledig raadselachtig, hoe de hersenen gedachten met zulke eigenschappen kan
verwekken - en wie of wat het uiteindelijk is, die dit feit opneemt en in eigenlijke zin "realiseert". Dat is het
zogenoemdeintentionaliteitsprobleem (2).

"Mijn lichaam en mijn hersenen kan ik verklaren, maar dat is niet alles. Mijn eigen existentie kan ik niet verklaren", zei eens de
Australische hersenonderzoeker en Nobelprijswinnaar John C. Eccles. Eccles onderzocht onder andere hoe zenuwcellen
prikkelingen voortleiden, en gaf daarmee een belangrijke bijdrage aan de opheldering van de processen in de menselijke
hersenen.

Eccles hield zich ook filosofisch bezig met het probleem van het bewustzijn. Hij zelf gelooft dat alleen de mens een "ik-bewustzijn"
bezit. Dit is vanaf de verwekking aanwezig in de mens en ontwikkelt zich in de eerste levensjaren in samenhang met de
buitenwereld. Hij wees een strikt materialisme af (de aanname dat bewustzijn terug te voeren is op zuiver fysische en chemische
processen) en vergeleek de hersenen met een computer en het "ik" met de programmeur. Dat ik (geest, ziel) zou bovennatuurlijk zijn
en van de hersenen als instrument gebruik maken. Op grond hiervan zou het reden geven tot hoop dat het ik ook na de dood verder
kan bestaan (3).

Eccles werd vooral bekend door de in 1977 verschenen publicatie "Das Ich und sein Gehirn" (The self and its brain), dat hij samen
met Karl Popper samenstelde.
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(1)  David Chalmers, The Conscious Mind , Oxford University Press, 1996.

(2)  John Searle, Intentionality - An Essay in the Philosophy of Mind , Cambridge University Press, 1983.

(3)  John C. Eccles, factum  5/2001, S. 17.
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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 daarvoor er 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.

De menselijke creativiteit in het onderzoeken en produceren van complexe systemen is bijna onbegrensd. De Bijbel zegt, dat wij
mensen weinig minder dan God zelf gemaakt zijn (1). Zijn wij dus geschapen naar het beeld van God, die eens het hele heelal
geschapen heeft? Of zijn wij zelf de hoogste instantie op aarde? Zijn wij het, die de voorstelling van God geschapen hebben - of is
het omgekeerd zo, dat wij alle een gedachte van God zijn?

Volgens de evolutietheorie zou men inderdaad kunnen aannemen, dat wij de hoogste levenswezens op aarde zijn. Zo denkt Richard
Dawkins, wanneer hij schrijft, dat "iedere creatieven intelligentie, die voldoende complex is om iets te vorm te geven, uitsluitend als
eindproduct van een lang proces van de geleidelijke evolutie ontstaat" (3).

In tegenstelling daarmee zegt de Bijbel, dat God (de Schepper van alle menselijke bekwaamheden) zelf sedert eeuwigheden "is,
die Hij is". Zo betekent Jahweh, de Hebreeuwse eigennaam van God in vertaling "Ik ben, die Ik ben".

Wanneer men zich God als eeuwige Geest en eeuwig oerprincipe voorstelt, dan zal Hij zelf zich niet pas bij het doorlopen van een
tijdsas ontwikkeld hebben. Wanneer woordvoerders van de evolutie menen, dat op iedere planeet, die voldoet aan alle vereisten,
automatisch leven ontstaat, dan geloven zij ook aan een levens-oerprincipe, het "is, wat het is" en dat er al altijd was.  Tenslotte
geloven zij aan het zelfde, als waaraan ook een in God gelovend mens gelooft: aan een sedert eeuwigheden bestaande oorzaak
van alle dingen.

Oorzaak en uitwerking:

Alles wat uit iets voorafgaands ontstaan is, moet in het voorafgaande in een of andere vorm al aanwezig geweest zijn: 

Een oorzaak kan vele uitwerkingen hebben, maar geen van deze uitwerkingen kan kwantitatief groter of kwalitatief beter zijn
dan de oorzaak. Dat verduidelijkt de wet van behoud van energie (de eerste Hoofdwet van de thermodynamica).

Daar wij mensen een bewustzijn hebben, ligt het voor de hand te concluderen dat de bron van ons bestaan eveneens een
bewustzijn heeft. Energie komt slechts van energie / leven komt alleen maar van leven / bewustzijn komt uitsluitend van bewustzijn.
Dat is een logische overeenkomst. Of zouden wij, als eindproduct van een lange ontwikkeling, de eersten zijn, die over een eigen
existentie nadenken en zichzelf bewust kunnen zijn? Ook sommige evolutionisten geloven niet, dat wij in het heelal de hoogste
wezens zijn. De buitenaardsen, waaraan zij geloven, zijn superieur aan ons aardse mensen en in karakter te vergelijken met de
bovenaardse wezens van de religie.

Met betrekking tot de verdere ontwikkelingen die we tegenwoordig waarnemen, mag het volgende niet vergeten worden:

a)  Waarom kunnen levensvormen zich aan hun omgeving aanpassen? Omdat ze al over mechanismen beschikken, die zulke
aanpassing mogelijk maakt.

b)  Waarom heeft de menselijke technologie vorderingen gemaakt? Omdat de mens al over creatieve hersenen beschikt.

De menselijke hersenen:

Hoe weinig tot op heden bekend is van de werking van de menselijke hersenen en onze cognitieve vaardigheid, wordt duidelijk uit
de verandering van zienswijze die het moderne hersenonderzoek de afgelopen jaren beleefd heeft.

Halverwege de 19e eeuw ontdekte de arts Rudolf L.K. Virchow de zogenoemde gliacellen. Hij vermoedde, dat deze cellen en
ondersteunende en stabiliserende functie vervulden en gaf ze, afgeleid van het Griekse woord voor "lijm", de naam gliacellen.
Gliacellen zijn kleiner dan de zenuwcellen en beslaan ongeveer 50% van de hersenen. In de menselijke hersenen zijn ongeveer 10
tot 50 keer zoveel gliacellen als neuronen.

Tot voor kort dacht men, dat deze cellen voor de ondersteuning van de zenuwcellen dienen en tegelijk voor de elektrische isolatie
van de zenuwcellen zorgen. Nieuw inzichten tonen echter aan dat ze essentieel deelnemen aan het vloeistof- en stoftransport,
alsook aan de handhaving van de homeostase in de hersenen.

Met de ontdekking van deze functie is enige jaren geleden het onderzoek van de menselijke hersenen opnieuw echt begonnen.
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* Onder homeostase ("evenwichtssituatie") verstaat men het voortdurende streven van de verschillende fysiologische functies in het
organisme om deze toestand constant te houden. In dit verband wordt speciaal gedacht aan een van de kleinste gebieden in de
hersenen, de zogenoemde hypothalamus, die in de basis van de hersenen liggend, als super-schakelcentrale, een belangrijk
integratieorgaan is voor de regeling van het interne milieu van het lichaam.

(1)  David, de Bijbel, Psalm 8:6.

(2)  Mozes, de Bijbel, Genesis 1:27.

(3)  Richard Dawkins, Der Gotteswahn , Ullstein, 2007.
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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.    

De wereld van de evolutie (zoals die door de voorstanders zelf geformuleerd wordt) is een zinloze toevalligheid. Leven of dood, zijn
of niet-zijn, alles is gelijkwaardig, omdat alles toevallig en dus zonder plan of doel is. Een zin- en doelloze wereld is echter een
uiterst broos fundament om ethische verplichtingen op te baseren.

De algemeen geformuleerde evolutie ethiek (die per definitie zin- en doelloos is) moet volgens de mening van beroemde filosofen
toch nog altijd een groot doel nastreven. Friedrich Nietzsche spreekt van de ontwikkeling op weg naar de "Übermensch" en Teilhard
de Chardin (in pseudochristelijk verband) van het "punt omega". Vanuit evolutietheoretisch oogpunt zouden euthanasie, abortus en
vele praktijken van genetische manipulatie (als instrumenten van een verdere evolutionaire ontwikkeling) in het algemeen positief
gewaardeerd kunnen worden. Het geweten daarentegen weerhoudt ons van dergelijke praktijken (1).

Wanneer het menselijk ras inderdaad tevoorschijn gekomen zou zijn uit een genadeloze evolutionistische overlevingsstrijd, dan
zou er geen zinvolle basis zijn om de evolutionistische vooruitgang te hinderen door ethiek en moraal. Het overleven van de sterkste
kan niet de basis zijn voor onze ethiek. Hoe kan de ethische vraagstelling bij de mens opgekomen zijn, wanneer de egoïstische
overlevingsdrang gedurende vermeende miljoenen jaren het enige grondprincipe van het dierlijke gedrag was? Hoe komen
egoïstische levende wezens plotseling op de gedachte onbaatzuchtig aan het welzijn van een ander te denken?

In de dierenwereld (2) kunnen we waarnemen hoe zich afzonderlijke individuen aaneensluiten om gezamenlijk te jagen, zich tegen
een gezamenlijke vijand te verdedigen en zieke familieleden te verplegen. Ook reciprookaltruïsme (wederzijds voeden, wederzijdse
huidverzorging, symbiotisch samenleven van twee verschillende grondtypen) is dikwijls waar te nemen in de dierenwereld. De
menselijke ethiek daarentegen bestaat daarin, onafhankelijk van eigen voordeel, gedachten over "moreel juist" gedrag  te vormen.
De menselijke ethiek is een reflectie over het vereiste juiste gedrag op zich en niet alleen over de vraag: Wat is op dit moment het
gunstigst voor mij (of voor mijn familie)? (utilitarisme)

Wat betreft ethiek zijn de meeste Europese filosofen inconsequent. Hun "wetenschappelijke" achtergrond is weliswaar de
evolutietheorie, maar de basis voor hun ethiek en hun praktisch handelen is altijd nog (bewust of onbewust) de Bijbel. Interessant
is een citaat uit de 19e eeuw van de Engelse naturalist Thomas-Henry Huxley: "Ik moet bekennen hoe verward ik was, toen ik een
basis voor een morele gedragscode voor onze chaotische tijd zocht, zonder de Bijbel te gebruiken"(3).

Klaarblijkelijk is het niet mogelijk op basis van de evolutietheorie een ethiek op te stellen, die deze naam ook verdient. Waar dit in
uitzonderingsgevallen toch gebeurd is, gaat het altijd om de erg duistere perioden van de menselijke geschiedenis (Hitler en het
nationaalsocialisme, Marx, Stalin en het communisme) - de grootste misdaden in de geschiedenis van de mensheid werden
begaan in het dwaalgeloof van de evolutietheorie.
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(1)  Marcel Wildi, Evolution und Schöpfung und die jeweiligen Konsequenzen für die Ethik , Seminararbeit, STH Basel, 1992.

(2)  Frans de Waal, Der gute Affe , dtv, München, 1996.

(3)  Octobible-Führer der Expo Tabernacle, Lausanne, 1992, S. 15.
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Het bestaan van het fenomeen liefde is moeilijk te verenigen met de denkbeelden van de evolutietheorie. Afgezien van de
geslachtelijke sex 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?

In engere zin wordt met "liefde" de sterkste neiging bedoeld, die een mens kan voelen voor een ander mens. Liefde is een gevoel,
of meer nog een innerlijke houding van positieve, innige en diepe verbondenheid met een persoon, die uitstijgt boven alleen maar
het doel of  nut van een tussenmenselijke verhouding en die zich in de regel uit door actieve houding naar de ander.

Het Grieks onderscheidt drie verschillende soorten liefde:

- eros betekent de zinnelijk-erotische liefde, het begeren van de geliefde andere, de wens naar geliefd worden, de hartstocht.

- philia betekent de familie- en vriendenliefde, liefde gebaseerd op wederkerigheid, de wederkerige waardering en het begrijpen.

- agape betekent de zelfverloochenende en beschermende liefde, de liefde van een vader of moeder voor hun kind en de liefde voor
de naaste of de vijand, die het welzijn van de ander op het oog heeft. Men noemt ze ook wel goddelijke liefde (1).

In het evolutie proces worden de relaties in de eerste plaats bepaald door egoïsme, terwijl agape en philia eerst het welzijn van de
ander zoeken. Zelfs de eros-liefde is in evolutionistische kringen omstreden. Niet weinig woordvoerders van de evolutietheorie
wijzen er op, dat er veel eenslachtige  organismen zijn, die totaal geen eros-liefde nodig hebben. Maar waarom is ze er dan? Opdat
de best aangepaste organismen hun overleving zouden kunnen verzekeren? Een niet erg romantische voorstelling...

Conclusie:

De leeftijd van de aarde en het heelal kan met wetenschappelijke methoden onderzocht worden. Ook de afstamming der soorten en
de opbouw van ons ecosysteem. Daarbij moet het model van de evolutie- , oersoep- en oerknaltheorie duidelijk ter sprake komen.
Maar niemand zal u op wetenschappelijke wijze kunnen bewijzen, dat boven al het leven een liefdevolle en zorgvolle Schepper staat,
die U persoonlijk van ganser harte liefheeft, die met uw leed en verdriet meeleeft en die U tot zich zal nemen, wanneer uw stoffelijk
hart eens niet meer zal kloppen.

Stel dat een verliefde jongeling zijn vriendin wil bewijzen dat hij van haar houdt. Zal hij dat met logische argumenten en
wetenschappelijke methoden doen? Kan men een liefde, die heel logisch gereconstrueerd kan worden, nog wel liefde noemen?
Evenmin kan het Gods plan zijn om ons op al onze vragen een rationeel antwoord te geven. Want de liefde wordt niet met het
verstand begrepen, maar met het hart. God is liefde - wanneer u dat gelooft, dan weet u meer, dan de wetenschap (hoe hoogstaand
ze ook mag zijn) ooit kan meten.
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(1)  Paulus van Tarsus, de Bijbel, 1 Korinthiers 13.
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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.

De auteurs:

Dr. jur. Dieter Aebi, Dr. med. Markus Bourquin, Prof. a.D. Dr.-Ing. Werner Gitt, Dr. chem. Ruedi Hartmann, 
Roland Schwab, Dipl.-Ing. Hansruedi Stutz, lic. theol. 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." (1)

terug

(1)  Paulus van Tarsus, de Bijbel, Romeinen 1:20a
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