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Inleiding:  
 
Vaak wordt gezegd dat al het leven op aarde louter het gevolg is van toeval. De 
wetenschap heeft bewezen dat de evolutie een feit is. De bewering dat we allemaal 
afstammen van een aapachtige voorvader wordt vaak tot uitdrukking gebracht in 
maatschappelijke debatten, het is beginnen deel uitmaken van onze visie op de 
geschiedenis en ons ontstaan. De reden hiervoor is vooral omdat we dit hebben 
meegekregen met de opvoeding en in het onderwijs. De vraag is echter of we deze 
theorie niet stilletjes aan en onbewust tot een waarheid of overtuiging hebben gemaakt. 
Staan we nog stil bij de oorsprong van deze visie?. Heel af en toe krijg je mensen die 
niet akkoord gaan. ‘Zijn wij niets anders dan een stom toeval?’ luidt de vraag dan. Deze 
mensen worden vaak als onwetend bestempeld. Wie is hij/zij om de evolutieleer in vraag 
te stellen? Wij zijn immers het product van een toevallige gebeurtenis.  
Creationisten beweren dat ze hun ontstaan te danken hebben aan een Schepper. Een 
Hogere Macht, die leven blies in hun ziel. Men kan deze scheppingsdaad zowel zien als 
een plotselinge en eenmalige gebeurtenis dan wel als een geleidelijk proces. Elke mens 
is zich bewust van zowel het leven als de dood. Dieren en planten ondergaan dit op een 
verschillende manier. De visie van de mens kan dan ook heel erg verschillen onderling. 
Men koppelt hieraan ook het intelligent ontwerp1, een alternatief concept in het 
creationisme. Deze visie is heel herkenbaar en ook terug te vinden bij alle 
wereldgodsdiensten. 
Anderzijds is er de wetenschappelijke benadering. De meest gekende is de leer van 
Charles Darwin, die zijn werk baseerde op dat van de geoloog Lyell en de econoom 
Malthus. Lyell beweert dat het aardoppervlak geleidelijk is ontstaan, met behulp van 
krachten die nog steeds bestaan. Malthus was de eerste die pleitte voor een 
geboortebeperking. Hij bestudeerde de bevolkingsaangroei en zag dat er voedselgebrek 
zou ontstaan. Volgens hem zou er ook een onderlinge strijd ontstaan, beter gekend als 
de ‘struggle for life’. Darwin echter, zegt dat deze ‘struggle for life’ de kracht achter het 
ontstaan en veranderen van soorten is. Centraal stelt hij toeval en wanorde. 
 
Men blijft echter hopen dat er mensen zijn, die het onderzoek aandurven. Misschien is 
ons ontstaan helemaal geen toeval? Of ook toch wel? Zowel het creationisme als het 
evolutionisme zijn slechts ‘theorieën’. Iedereen is vrij om te geloven wat hij of zij zelf 
wenst.  

� 
1 ID betekent 'Onherleidbare Complexiteit'. Kortom, veel facetten van het leven zijn zo ingewikkeld dat  men dit aan 
de hand van evolutie niet heeft kunnen verklaren, en dat dus een Intelligente Macht (zoals God) wel moet hebben 
ingegrepen om op een aantal cruciale momenten de boel net een duwtje in de juiste richting te geven 
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Hoofdstuk 1: Evolutionisme  
 

1.1 De essentie van evolutionisme  
 
De evolutietheorie is een wetenschappelijke theorie. In de biologie is dit een proces, dat 
de erfelijke populaties bespreekt, verspreid over generaties. De evolutieleer baseert zich 
op de variatie van menselijke eigenschappen, het ontstaan van soorten met behulp van 
natuurlijke selectie en een gemeenschappelijke afstamming van soorten. Alle wezens 
die nu op aarde vertoeven, zijn ontstaan uit andere verwante soorten met een 
gemeenschappelijke voorouder. Elk organisme heeft eigen eigenschappen.  Een mens 
kan bijvoorbeeld blauwe ogen hebben, terwijl iemand anders groene ogen heeft. In de 
loop van de tijd veranderen organismen door de natuurlijke selectie. Het organisme past 
zich aan, aan de omgeving. De erfelijke eigenschappen kunnen door mutaties 
bijvoorbeeld nieuwe allelen2 ontwikkelen. Deze verandering vormt de basis voor 
evolutionaire processen. Door een populatie kan de genetische variatie zich 
verspreiden.  
Een voorbeeld is een bepaalde soort eenden: ½ kan vliegen terwijl ½ dit niet kan. Als ze 
gevaar voelen dan is het belangrijk om snel te kunnen vluchten. De eenden die niet 
kunnen vliegen zijn natuurlijk veel trager dan de eenden die wel vliegen. Zo worden de 
trage eenden opgegeten door de rovers. De overlevende eenden (Survival Of The 
Fittest) gaan zich voortplanten met de niet-vliegende eenden, waardoor er bijna alleen 
vliegende eenden overblijven. 
 

1.2 Grondleggers van het evolutionisme en hun visie s  
 
In dit hoofdstuk zal ik de belangrijkste grondleggers van het evolutionisme bespreken en 
hun belangrijkste visies hieromtrent. Ze worden in chronologische volgorde besproken. 
 
Linnaes(1707-1778) was een arts uit Zweden die voor het eerst een classificatiesysteem 
ontwierp. Een soort was voor hem een groep dieren die nakomelingen ter wereld 
konden brengen door met elkaar te paren. 
 

� 
2 Er zijn meerdere uitvoeringen van elk gen. Deze uitvoeringen worden ook wel allelen genoemd 
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Figuur 1: Linnaes 

 
Jean-Baptise Lamarck(1744-1829) was zoöloog. Hij is tevens de eerste grondlegger van 
de evolutietheorie. Voor hem was de giraf het ideale voorbeeld. Volgens hem creëerde 
de giraf een lange nek om aan voedsel te geraken. Volgens hem was de oorzaak voor 
deze veranderingen erfelijk van verworven eigenschappen (modificaties).  
Hij ontdekte dat je dieren in een reeks van eenvoudig naar ingewikkeld kon 
rangschikken en veronderstelde dat de eenvoudige de voorouders van de ingewikkelde 
zouden zijn; een evolutietheorie dus. Dit wordt later door Darwin verworpen.  
 

 

Figuur 2: Jean-Baptise Lamarck  
 
Georges Cuvier(1769-1832) werd vooral door de vergelijkende anatomie geboeid. Hij 
vervulde zijn dagen door het onderzoeken van verscheidene skeletten en het vergelijken 
ervan onderling. Hij en zijn trouwe collega’s waren gespecialiseerd in het reconstrueren 
van skeletten op basis van één bot. 
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Figuur 3: Georges Cuvier  
 
Charles Lyell(1787-1875) was geoloog. Mensen geloofden in de onveranderlijkheid der 
soorten, ondanks de veranderingen die optraden bij het fokken van dieren. Men kon niet 
aannemen dat de aarde, die slechts 6000 jaar oud was, kon veranderen op zulke korte 
tijd. Zo ontwikkelde hij het uniformitarianisme3  en gaf hij de evolutietheorie voldoende 
tijd. Darwin bewonderde zijn ideeën in verband met de ouderdom van de aarde. 
 

 
Figuur 4: Charles Lyell  
 
Op 12 februari 1809 kwam zag Charles Robert Darwin het licht in Shrewsbury 
(Shropshire, Engeland). Al jong toonde hij belangstelling voor de natuur.  
In 1825 vertrok hij naar Edinburgh voor zijn studie medicijnen. Vervolgens in 1828 
begon hij te Cambridge zijn studie theologie. Op 27 december 1831 vertrok hij met de 
Beagle op rondreis, waarna hij op 2 oktober 1836 terug in Engeland aankwam. Op 16 
april 1882 stierf hij en werd op 26 april te Westminser begraven.  
Darwin was de basis voor de evolutietheorie. Langer dan 20 jaar liep hij rond met twijfel, 
waarna hij uiteindelijk toch besloot zijn boeken te publiceren. 

� 
3 Ontstaan van de aarde door langzame, uniforme processen in plaats van catastrofes zoals de zondevloed 
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Na Darwin waren er velen die aan de evolutietheorie heel wat hadden toegevoegd, die 
echter het algemeen beeld ervan niet hebben veranderd. 
Zijn laatste woorden waren: I’m not at least afraid to die. 
 

 
Figuur 5: Charles Darwin 

 
Alfred Russel Wallace (1823-1913) stimuleerde Darwin om zijn theorieën te publiceren, 
hoewel hij er zich bewust van was dat dit tot conflicten zou leiden met de kerk. Hij kwam 
tot de kerngedachten die hij de ‘Survival of the Fittest’4 noemde.  
 

 
Figuur 6: Alfred Wallace 

 
1.3 Evolutionisme en Wetenschap:  
 
Hier volgen enkele voorbeelden uit de wetenschap, die pleiten voor evolutionisme. 
 
� Vergelijkende embryologie: Er zijn zoveel gelijknissen tussen mens en dier dat 
men vermoed dat alle organisme geëvolueerd zijn uit een gemeenschappelijk 

� 
4 Ontstaan van de aarde door langzame, uniforme processen in plaats van catastrofes zoals de zondevloed 
 



 9  

voorouder. De ontwikkeling van een embryo weerspiegeld als het ware de evolutie. In 
vroegere stadia lijken embryo’s van mens en dier op elkaar. 
 

 
Figuur 7: Vergelijkende Embryologie 

 
� Rudimentaire Organen: De mens heeft verschillende organen die hun functie 
verloren hebben met de jaren. De blinde darm bijvoorbeeld is een orgaan bij de mens 
zonder functie. Bij dieren daarentegen heeft ze de functie om voedsel te verteren. Een 
ander voorbeeld zijn de staartwervels bij een mens, ze zijn aan elkaar gegroeid en 
hebben geen functie meer. 
 

 
Figuur 8: Rudimentaire organen 

 
� Anatomische overeenkomsten: Verschillende organismen hebben identieke 
organen met een verschillende functie. Bij vleermuizen dienen de vleugels om te vliegen 
en bij de mens dient de arm om dingen vast te nemen, toch hebben beide dezelfde 
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beginselen, namelijk homologe organen. Organismen met homologe organen zijn 
hoogstwaarschijnlijk verwant aan elkaar. 
 

 
Figuur 9: Anatomische overeenkomsten 

 
� Biochemische overeenkomsten: De meeste chemische processen in het lichaam 
van organismen verlopen op dezelfde manier. Ook het DNA en de enzymen van zowel 
de meeste planten als dieren komen grotendeels overeen. Het DNA van de mens gelijkt 
voor meer als 95% op dat van een chimpansee.  
 

 
Figuur 10: Biochemische Overeenkomsten 

 

1.4 Onderzoek en experiment  
 
Gedurende de ontdekkingsreis van Darwin met zijn schip ‘Beagle’ kwam hij op de 
Galapagoseilanden, een eilandengroep bij Zuid-Amerika. Hij onderzocht de variaties 
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vinken op de verschillende eilanden. De vogels leefden volledig afgezonderd van elkaar, 
waardoor zijn onderzoek goed kon verlopen. Darwin merkte eigenschappen bij bepaalde 
vinken, die de andere vinken niet hadden. Vinken die op eilanden waar alleen hard 
voedsel was, ontwikkelde een harde snavel, terwijl vinken die slechts bessen konden 
vinden een brede en stompe snavel ontwikkelden. Vogels die in het begin heel erg 
verwant aan elkaar waren, veranderenden na een tijd. Gencombinaties die het sterkst 
leken konden gemakkelijk worden doorgegeven, zodat bepaalde kenmerken vaak 
voorkwamen en anderen niet. 
 

1.5 Natuurlijke Selectie  
 
Een belangrijk aspect in het evolutionisme is ongetwijfeld natuurlijke selectie. 
 
Natuurlijke selectie is het overleven van de sterkste. Wanneer er een verandering 
optreedt, zal het organisme die zich het best kan aanpassen overleven. Diegenen die 
niet goed aangepast zijn, zullen niet kunnen overleven. Nadat Darwin de 
vogelpopulaties had bestudeerd, stelde hij dit principe voor. Hij kon besluiten dat dieren 
die kleine variaties in het karakter hadden, zich beter konden aanpassen. Darwin zei dat 
dieren die beter aangepast waren zich verder zouden ontwikkelen, terwijl de andere 
zouden uitsterven. De populatie die resulteerde zouden beter eigenschappen bezitten. 
Hij zei dat deze over een lange periode, zo waren aangepast dat ze in een andere soort 
zouden kunnen overgaan (bijvoorbeeld dat een vis een kikker wordt). Variaties binnen 
een soort zorgen ervoor dat sommige beter aangepast zijn aan de omgeving dan 
anderen. Het voorbeeld van bepaalde motten wordt als algemeen voorbeeld erkent. In 
de tijd van de industriële revolutie leefden motten die te kampen hadden met 
toenemende vervuiling. Motten die lichter van kleur waren, waren beter zichtbaar op 
vervuilde gebouwen en bomen. Deze waren dus makkelijker te vinden door vogels. Zo 
was het voor de donkerdere motten gemakkelijker om te overleven. Zij waren immers 
minder zichtbaar tegen de donkere achtergrond. Na verloop van tijd namen de 
lichtgekleurde motten af en nam het aantal donkergekleurde motten toe. dit voorbeeld 
wordt gebruikt als voorbeeld voor natuurlijke selectie.  
 

1.6  Struggle for life  
 
Wie aan evolutie denkt, denkt ongetwijfeld meteen aan struggle for life. Organismen 
moeten vechten voor hun leven. Het aantal nakomelingen is te groot. Om deze 
nakomelingen in stand te houden zal het aantal organismen constant moeten blijven en 
moge ze zich niet aanpassen aan de omstandigheden. 
Darwin zag de struggle for life als de kracht voor het ontstaan en veranderen van 
soorten. Zijn boek ‘Over de oorsprong der soorten’ was een groot succes. Hij schreef 
echter bijna niks over de afstamming van de mens. Zijn volgelingen concludeerden 
hieruit dat de mens van de aap afstamde. Deze gedachte was in tegenspraak met de 
scheppingsdaad. Hieromtrent ontstond in kerkelijke kringen een grote chaos om het 
boek. Een tijdje later schreef hij een boek over de afstamming van de mens. Hier zegt hij 
dat we niet moeten dwalen. De aap gelijkt erg op de huidige mens.  
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Hoofdstuk 2: Creatonisme  
 

2.1 de essentie van Creationisme  
 
Creationisten geloven dat het universum, de aarde, planten, dieren, de mens, kortom 
alle levende wezens hun ontstaan te danken hebben aan een Scheppende kracht. Ze 
zien dit als een vrij plotseling en eenmalig gebeuren. Onder de creationisten zijn er ook 
verschillende stromingen. Sommige denken dat God de Schepper is, maar ze geloven 
ook in de natuurwetten. Terwijl er anderzijds creationisten zijn die geloven in een 
letterlijke scheppingsdaad. Hierbij geloven ze dat God deze Scheppende kracht is en 
verwerpen ze alle mogelijke theorieën.  
Creationisten ontstonden onder invloed van de Christenen. Ook de Islam ontwikkelde 
zijn creationistische beweging. Onder invloed van de creationisten werd het Intelligent 
Disign (ID) ontwikkeld. Dit is een hypothese dat organismen en het heelal kunnen 
omschreven worden als het werk van een Intelligente Schepper. Dit is het 
tegenovergestelde van de evolutietheorie, die beweert dat deze ontstonden door 
ongeleide processen.  
 
‘Er bestaan natuurlijke systemen die niet voldoende kunnen worden verklaard in termen 
van ongeleide natuurlijke krachten en die eigenschappen hebben die we in elke andere 
omstandigheid aan intelligentie zouden toeschrijven.’5 
 

2.2 De belangrijkste visie voor het creationisme  
 
In dit hoofdstuk zal ik kort bespreken wie de belangrijkste weerlegger is van het 
evolutionisme. 
 
Harun Yahya kwam in 1956 te Ankara (Turkije) ter wereld. Aan de Minar Sinan 
universiteit te Istanboel studeerde hij kunst en filosofie aan de Universiteit van Istanboel. 
De auteur publiceerde sedert de jaren ’80 vele boeken over geloof, wetenschap en 
verwante onderwerpen. Zijn passie blijft echter de verwerping van het Materialisme en 
Darwinisme. Zijn boeken zijn niet alleen voor moslims geschreven, door het gebruik van 
vele voetnoten en verwijzingen naar artikels en boeken worden ook niet-moslims 
aangetrokken tot deze boeken. 
Onderstaande verwerpingen worden ook besproken in zijn boek.  

� 
5 William Dembski, http://nl.wikipedia.org/wiki/Intelligent_design 
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Figuur 11: Harun Yahya  
 
 

2.3 Argumenten:  
 
In dit hoofdstuk zal ik argumenten aanhalen die de creationistisch visie ondersteunen. 
 
a. Systemen werken alleen als ze afgewerkt zijn: 
Globaal is de mens het ermee eens dat de complexe systemen als het hart, het 
zenuwstelsel, zintuigen, enz. volmaakt functioneren. Geen mens heeft ooit zoiets 
gecreëerd dat deze perfectie nadert. 
De meest indrukwekkende technische uitvindingen zijn gebaseerd op waargenomen 
zaken in de natuur. Voorbeelden zijn o.a. radars, vliegtuigen, fotografische lenzen... 
b. Mutaties leveren geen informatie: 
Mutaties zijn veranderingen of verbrekingen die in een DNA-molecule plaatsvinden. Ze 
komen voor in de kern en bevatten alle genetische informatie. 
Voor de evolutionisten geldt dat de informatie nooit uit het niets ontstaat, omdat hij altijd 
wel ergens vandaan moet komen.  
Als een vis in een amfibie verandert, zou alle genetische informatie van de vis 
verwijderd moeten worden en een gigantische dosis nieuwe genetische informatie 
toegevoegd worden, zodat het eindproduct van vis naar amfibie kan overgaan. De 
hersenen, longen, huid,etc. zouden helemaal moeten veranderen. Daarvoor is er een 
enorme hoeveelheid geordende informatie nodig. 
c. Een mechanisme werkt pas als alle noodzakelijke elementen perfect op de juiste 
plaats zitten en optimaal met elkaar verbonden zijn: 
Volgens evolutionisten moeten alle levende wezens die we momenteel kennen, in de 
loop van miljoenen jaren zijn ontstaan. Iets wat helemaal geen functie had, werd een 
verbijsterend uitgewerkt mechanisme (vb. bloedsomloop, communicatie onderling de 
cellen, zintuigen, voortbeweging). 
Door louter toeval ontstond uit het niets, de meest complexe vorm (hersenen van de 
mens). 
d. Het is werkelijk een doordacht geheel 
Een vis bijvoorbeeld kan pas bestaan als alle elementen in perfectie aanwezig zijn. 
Nemen we één element weg zoals zijn vinnen, ogen, kieuwen, schubben etc dan sterft 
hij. Gaan we een element verwijderen uit zijn zenuwstelsel, ingewanden of hersenen zal 
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dit fataal eindigen voor hem. Als je zijn voortplantingsmechanisme wegneemt dan zal de 
vis uitsterven. 
Dit is een aanwijzing dat de schepping niet berust op toeval maar op een weldoordacht 
voorwaardelijk proces dat niet kon hebben plaatsgevonden als alle elementen niet in de 
juiste omstandigheden beschikbaar zijn. 
e. Conclusie: 
Allemaal toeval? Al eeuwenlang onderzoekt men intensief de natuur en het ontstaan 
ervan. Intussen zijn er alle mogelijke technische middelen en uitgebreide labo’s.   
Er worden miljoenen euro’s gepompt in wetenschappelijk onderzoek en honderden 
universiteiten zijn wereldwijd actief. 
Ondanks alle uitgebreide onderzoeken, die al een tiental jaren door wetenschappers 
worden uitgevoerd, heeft men nog nooit een mutatie ontdekt die inderdaad doet wat 
evolutie beweert: nieuwe, zinvolle informatie aan een organisme toevoegen. De 
evolutietheorie beweert dat door mutaties nieuwe, nuttige informatie toegevoegd wordt 
aan planten en dieren. Doorheen de jaren heeft geen enkele natuurkundige zo’n mutatie 
waargenomen. 
 

2.4 Van water naar land  
 
Men beweert dat een waterdier zich tot een landdier omvormde. volgens mij zijn er een 
aantal redenen die de onmogelijkheid hiervan weerspiegelen. 
 
� Gewicht: Zeedieren hebben geen probleem met het dragen van hun gewicht, 
terwijl landdieren 40 % van hun energie nodig hebben. Dieren die van water naar land 
naar water overgaan zouden spieren- en beenderenstelsels moeten ontwikkelen om 
voldoende energie te produceren. 
� Warmte: Op het land verandert de tempratuur heel snel, terwijl in de zee die 
verandering langzamerhand gebeurd. Zo kunnen landdieren zich aanpassen aan de 
grote temperatuursveranderingen terwijl zeedieren het er moeilijk mee hebben. Het is 
volgens mij onmogelijk dat zeedieren door mutaties zo een systeem hebben ontwikkeld 
zodra ze op het land kwamen. 
� Water: Water en vloeistoffen kunnen op land maar in beperkte maten gebruikt 
worden. Om niet veel vochtverlies te ondergaan, maar toch te kunnen transpireren 
hebben landdieren ‘dorst’, terwijl zeedieren dat niet hebben. 
� Nieren: Zeedieren kunnen heel gemakkelijk hun afval verwijderen, in het 
bijzonder ammonium, door filtratie in hun lichaam omdat er een overvloed aan water is. 
Op het land moet het water anders gebruikt worden, waardoor landdieren nieren 
hebben. Bij hun wordt ammonium opgeslagen en in ureum veranderd, terwijl er maar 
een kleine hoeveelheid water afgestoten wordt. Zo moeten waterdieren opeens nieren 
ontwikkelen om hun leven op land te kunnen leven. 
� Ademhalingsstelsel:  Vissen ademen door opgeloste zuurstof op te nemen via 
hun kieuwen. Ze overleven slechts een aantal minuten buiten water. Om op land te 
kunnen leven moeten ze opeens longen ontwikkelen.  
 
Volgens mij is het niet mogelijk om deze fysiologische veranderingen te ondergaan.  
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Hoofdstuk 3: Van aap tot mens  
 
Overblijfselen of afdrukken in gesteenten noemt men fossielen. Ze kunnen slechts 
ontstaan als resten van organismen niet wegrotten. Wanneer resten bedekt worden met 
sedimenten, krijgen bacteriën en schimmels de kans niet om zich te voeden. Slechts 
zodat men een beeld kan vormen van de fossielen, maakt men een reconstructie. Hoe 
ouder de gesteentelagen hoe dieper ze in de aardkorst liggen. Uit sommige steenlagen 
kan je besluiten dat een soort maar in bepaalde periodes heeft geleefd.  
 
Orrorin tunegensis is een fossiele mensensoort die in november 2000 werd gevonden 
in Tugen Hills (Kenia). Eerst werden de tanden gevonden door de Keniaanse 
wetenschapper Kiptalam Cheboi. De voortanden waren zeer plat en leken op die van 
een chimpansee, terwijl de kiezen een dikke glazuurlaag hadden, waardoor ze op de 
kiezen van een mens leken. Ze hadden de grootte van een chimpansee, maar hun 
benen waren langer. Hun vingerkootjes waren sterk gekromd, waarschijnlijk voor het 
vastgrijpen van takken en ze hadden sterke bovenarmen.  
Er is echter zo weinig gevonden van Orrorin tugenensis en de meningen van 
wetenschappers zijn zodanig uitlopend, dat er twijfel is of ze wel werkelijk voorouder van 
de mens zijn. 
 
 
Taxonomische indeling 
Rijk: Animalia (dieren) 
Stam: Chordata (Chordadieren) 
Klasse: Mammalia (Zoogdieren) 
Orde: Primates (Primaten) 
Familie: Hominidae (Grote mensapen en mensachtigen) 
Geslacht: Praeanthropus 
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Figuur 12: Orronin tunegensis: uitgestorven en als fossiel bekend 

 
Ardipithecus ramidus is de oudste primitieve soort tot hier toe. Hij leefde ongeveer 4,4 
miljoen jaar geleden in het huidige Ethiopië. Ardipithecus Ramidus was ongeveer 1.22m 
en leek sterk op een chimpansee. Zijn poten leken op die van een chimpansee en 
tevens op die van de Australopithecus afarensis. Hoogstwaarschijnlijk leefden ze 
voornamelijk in bossen. Men denkt dat ze tweevoetig waren, zodat het voor hen 
gemakkelijk was om naar een savanneklimaat te trekken. 
 
Taxonomische indeling 
Rijk: Animalia (dieren) 
Stam: Chordata (Zoogdieren) 
Klasse: Zoogdieren (Zoogdieren) 
Orde: Primates (Primaten) 
Familie: Hominidae (Grote mensapen en mensachtigen) 
 
Australopithecus anamensis leefde circa 4,2 tot 3,9 miljoen jaar geleden. Zijn lichaam 
was een mengeling van zowel de primitieve als de meer ontwikkelde soorten. De tanden 
van de Amamensis leken op die van oudere apen. Zowel zijn benen als armen waren al 
wat meer ontwikkeld. Zo weet men zeker dat hij op twee voeten liep. 
 
Taxonomische indeling: 
Rijk: Animalia (Dieren) 
Stam: Chordata (Chordatadieren)  
Klasse: Mammalia (Zoogdieren) 
Orde: Primates (Primaten) 
Familie: Hominidae (Grote mensapen en mensachtigen) 
Geslacht: Australopithecus 
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Australopithecus afarensis leefde ongeveer 3,9 tot 3 miljoen jaar geleden. Het gelaat 
van de Afarensis lijkt sterk op dat van een aap. Het had een laag voorhoofd, een platte 
neus, geen kin en een richel boven de ogen. De herseninhoud varieerde van 375 cm³ 
tot 550 cm³. Zijn tanden leken op een meer ontwikkelde soort. Hij had kleine tanden, 
maar toch iets groter en scherper als die van de huidige mens. De Afarensis was sterk 
en kon lopen. De mannen waren groter als de vrouwen. Hun lengte varieerde van 1.07m 
tot 1.52m. Hun vingers en tenen waren groter als die van de mens. Ook ‘Lucy’ behoorde 
tot de Afarensis.  
 
Taxonomische indeling: 
Rijk: Animalia (Dieren) 
Stam: Chordata (Chordatadieren)  
Klasse: Mammalia (Zoogdieren) 
Orde: Primates (Primaten) 
Familie: Hominidae (Grote mensapen en mensachtigen) 
Geslacht: Australopithecus 
 

 
Figuur 13: Australopithecus afarensis: Fossiel: Mid den-Plioceen (3,9 tot 3 miljoen jaar geleden)  

 
Australopithecus africanus leefde tussen 3 en 2 miljoen jaar geleden. Zijn 
herseninhoud was groter dan die van de Afarensis, maar nog niet voldoende ontwikkeld 
om te kunnen praten. Hun herseninhoud varieerde tussen 400 cm³ tot 500 cm³. Hij 
leefde in de grassteppen van oost en zuid-Afrika. De tanden van de Africanus waren 
groter vanachter en kleiner en minder scherp vooraan. Hun tanden hadden een 
paraboolvorm, net als die van de huidige mens. 
 
 
 
Taxonomische indeling: 
Rijk: Animalia (Dieren) 
Stam: Chordata (Chordatadieren)  
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Klasse: Mammalia (Zoogdieren) 
Orde: Primates (Primaten) 
Familie: Hominidae (Grote mensapen en mensachtigen) 
Geslacht: Australopithecus 
 

 
Figuur 14: Australopithecus africanus: Reconstructi e 

 
Figuur 15: Australopithecus africanus: Fossiel  

 

 

Figuur 16: Australopithecus africanus: De schedel v an het Taung kind  
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Australopithecus aethiopicus leefde circa 2,6 tot 2,3 miljoen jaar geleden. Hij heeft 
zowel trekken van de primitieve als van de meer ontwikkelde soorten. De herseninhoud 
van de Aethiopicus was ongeveer 410 cm³.  
 
Taxonomische indeling: 
Rijk: Animalia (Dieren) 
Stam: Chordata (Chordatadieren)  
Klasse: Mammalia (Zoogdieren) 
Orde: Primates (Primaten) 
Familie: Hominidae (Grote mensapen en mensachtigen) 
Geslacht: Paranthropus 
  
Australopithecus robustus leefde ongeveer 2 tot 1,5 miljoen jaar geleden. Het lichaam 
van de Robotus was bijna gelijk aan dat van de Africanus. Zijn kop leek meer op die van 
een mens. Zijn gelaat was vlakker geworden als zijn voorgangers. De mond van de 
Robutstus was niet meer naar voor geschoven. Hij had kleine voortanden en grove 
tanden vanachter. Hij had een gemiddelde herseninhoud van 530 cm³. 
 
Taxonomische indeling: 
Rijk: Animalia (Dieren) 
Stam: Chordata (Chordatadieren)  
Klasse: Mammalia (Zoogdieren) 
Orde: Primates (Primaten) 
Familie: Hominidae (Grote mensapen en mensachtigen) 
Geslacht: Paranthropus 
  
Australopithecus boisei leefde circa tussen 2 en 1,1 miljoen jaar geleden en leek sterk 
op de Robustus. Ze verschilden slechts in hoofd. De Boisei had namelijk een andere 
vorm als de Robustus. Het gezicht van de Boisei was nog wat vlakker geworden. Zijn 
gelaat begon meer op dat van de mens te lijken.  
 
Taxonomische indeling: 
Rijk: Animalia (Dieren) 
Stam: Chordata (Chordatadieren)  
Klasse: Mammalia (Zoogdieren) 
Orde: Primates (Primaten) 
Familie: Hominidae (Grote mensapen en mensachtigen) 
Geslacht: Paranthropus 
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Figuur 17: Australopithecus boisei: Fossiel: Recons tructie van Paranthropus boisei; Westfälisches 
Museum für Archäologie, Herne  

 
 
Homo Habilis leefde tussen de 2,4 en de 1,5 miljoen jaar geleden. Hij was nog steeds 
vrij primitief. Zijn gelaat was nog steeds niet ontwikkeld. De achtertanden waren wel al 
kleiner als die van de Australopithecines. Zijn herseninhoud was wel al wat groter. De 
inhoud varieerde van 500 cm³ tot 800 cm³. Hoogstwaarschijnlijk kon de habilis al 
spreken. Hij was ongeveer 1,27m. Hij was bekent als ‘handige mens’. 
 
Taxonomische indeling: 
Rijk: Animalia (Dieren) 
Stam: Chordata (Chordatadieren)  
Klasse: Mammalia (Zoogdieren) 
Orde: Primates (Primaten) 
Familie: Hominidae (Mensachtigen) 
Geslacht: Homo (Mensen) 
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Figuur 18: Homo Habilis: Uitgestorven fossiel  

 

 
Figuur 19: Homo Habilis: Uitgestorven fossiel  

Homo Erectus leefde tussen 1,8 miljoen tot 300.000 jaar geleden. Zijn gelaat leek sterk 
op dat van de homo habilis. Hij had wenkbrauwwallen met een grote bovenkaak. Zijn 
herseninhoud varieerde tussen 750 cm³ en 1225 cm³. Hij was een lange, slanke man 
maar doch stevig gebouwd. Zij hebben waarschijnlijk als eerste vuur gebruikt.  
 
Taxonomische indeling: 
Rijk: Animalia (Dieren) 
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Stam: Chordata (Chordatadieren)  
Klasse: Mammalia (Zoogdieren) 
Orde: Primates (Primaten) 
Familie: Hominidae (Mensachtigen) 
Geslacht: Homo (Mensen) 

 
Figuur 20: Homo Erectus: Uitgestorven fossiel (reco nstructie)  

 
Figuur 21: Homo Erectus: (constructie)  

 

 
Figuur 22: Homo Erectus: gevonden fossiel 

 
Homo sapiens (archaic) leefde circa 500000 jaar geleden. Er werd een kin gevormd, 
waardoor het hoofd ronder werd. De gemiddelde herseninhoud was 1200cm³. 
 
Taxonomische indeling: 
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Rijk: Animalia (Dieren) 
Stam: Chordata (Chordatadieren)  
Klasse: Mammalia (Zoogdieren) 
Orde: Primates (Primaten) 
Familie: Hominidae (Mensachtigen) 
Geslacht: Homo (Mensen) 
 
Sapiens Neanderthalensis leefde ongeveer 230000 tot 30000 jaar geleden. Hij was 
1.60m en woog 70 kg. De Neanderthalensis had sterke botten, stevige spieren en 
gewrichten , een lang lichaam met korte benen en liep rechtop. Hij had een 
herseninhoud tussen 1300 en 1700cm³. Ook hij had wenkbrauwwallen en een naar voor 
uitstekend gezicht. Men denkt dat hij een grote gezwollen neus had. Dit kwam goed uit, 
omdat hij in de laatste periode van de ijstijd leefde. De ijskoude lucht werd zo 
opgewarmd door de neusholte voor hij in de longen terechtkwam. Doordat de 
Neanderthalensis verschillende werktuigen had, kan het niet anders dat hij intelligentie 
en handvaardigheid bezat. Ze leefden in kleine groepjes en verzamelde planter en 
prooidieren als voedsel. Vuur was een belangrijk element voor de Neanderthalensis, 
omdat het hun bescherming tegen roofdieren bood, tegen lage tempraturen en het 
bovendien een nuttige functie had in het huishouden. Men denkt dat ze dierenhuiden 
hebben gebruikt om tenten en kleren te maken. Door de overblijfselen die men heeft 
gevonden, denkt men dat de Neanderthalensis in grotten woonden en bovendien daar 
hun doden begroeven. 
 
Het is nog steeds niet duidelijk of de Neanderthalensis is uitgestorven, of hoe hij is 
uitgestorven. 
 
Taxonomische indeling: 
Rijk: Animalia (Dieren) 
Stam: Chordata (Chordatadieren)  
Klasse: Mammalia (Zoogdieren) 
Orde: Primates (Primaten) 
Familie: Hominidae (Grote mensapen en mensachtigen) 
Geslacht: Homo (Mensen) 
 

 
Figuur 23: Sapiens Neanderthalensis : Reconstructie  van de Neanderthaler  

 
Homo Sapiens Sapiens (moderne mens) leeft sinds circa 120000 jaar geleden. De 
mannen waren gemiddeld 1,80m en de vrouwen 1,65m. Ze waren zwaar gebouwd, 
hadden geen wenkbrauwwal meer, maar wel een kin. Ze jaagden erg veel. Dit kan zijn 
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omdat ze een groot gezin hadden om te voeden. Onze herseninhoud is ongeveer 1350 
cm³. De homo sapiens sapiens is 40000 jaar geleden begonnen met ander gereedschap 
te gebruiken, kleren te maken en meer te graveren. Na 20000 jaar begon hij ook 
muziekinstrumenten te maken.  
 
Één van de eerste homo sapiens sapiens was de Cro-Magnon mens. 
 
Taxonomische indeling: 
Rijk: Animalia (Dieren) 
Stam: Chordata (Chordatadieren)  
Klasse: Mammalia (Zoogdieren) 
Orde: Primates (Primaten) 
Familie: Hominidae (Mensachtigen) 
Geslacht: Homo (Mensen) 

 
Figuur 24: Homo Sapiens Sapiens: Voorstelling van d e moderne mens 
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Hoofdstuk 4: Commentaar door Harun Yahya op de foss ielen  
besproken in hoofdstuk 3  
 
Vaak wordt alles geprobeerd om mensen te doen geloven dat hun visie de juiste is. Ook 
om evolutie te bewijzen heeft men een aantal zaken gedaan opdat de mens dit volledig 
zou aannemen. Ik heb de fossielen uit hoofdstuk 3 genomen en de vervalsing ervan 
besproken in dit hoofdstuk. Deze commentaar is gebaseerd op het werk van Harun 
Yahya. 
 

4.2 Australopithecines:  
 
Lord Solly Zuckerman en Prof. Charles Oxnard, hebben aangetoond dat de 
Australopithecines niet rechtop konden lopen, maar zich op dezelfde manier als de 
huidige apen voortbewogen. Gedurende 15 jaar hebben Lord Zuckerman en zijn team 
van 5 specialisten de fossielen onderzocht. Ze kwamen tot de conclusie dat de 
Australopithecines slechts een gewone apensoort was en dat ze niet op twee voeten 
konden lopen hoewel hij evolutionist was.6 
Charles E. Oxnard, een andere evolutionist, onderzocht de skeletstructuur van de 
Australopithecines en vergeleek het met de moderne orang-oetan.7.  
De universiteit van Liverpool lanceerde een onderzoek en concludeerde dat ‘De 
Australopithecines op vier voeten liepen.’.8 

 
4.3 Homo habilis:  
 
Het voorvoegsel homo (mens) duidt aan dat het al rechtop loopt. Het skelet is recht en 
de schedelinhoud is tweemaal zo groot als de Australopithecines. Een directe overgang 
van Australopithecines, een soort chimpansee, naar homo Erectus is onmogelijk, zelfs 
volgens de evolutieleer. Daarom waren er andere overgangsvormen nodig. De homo 
habilis is als het ware uit noodzaak geboren. Gedurende de jaren 60 werd door Leakeys 
de classificatie van de homo habilis naar voor gebracht. Volgens Leakeys had de homo 
habilis een grote schedelinhoud, was het voor hem mogelijk rechtop te lopen en 
werktuigen te maken. Bernard Wood en C. Loring Brace zeiden dat homo habilis onder 
Australopithecus habilis geclassifeerd moesten worden, omdat de homo habilis veel 
gemeen had met de Australopithecus. Hij had lange armen, een aapachtig skelet en 
korte benen. Net zoals een aap hadden ze vingers en tenen die bestemd waren om te 
klimmen. Hun kaakstructuur leek op die van de huidige aap. Ook hun schedelinhoud 
komt overeen met de huidige aap. De Amerikaanse antropoloog Holly Smith voerde een 
analyse uit in 1994 die aangaf dat de homo habilis niet mensachtig was, maar aap. 
 

� 
6 Solly Zuckerman, Beyond the ivory tower, New York: Toplinger Publications, 1970, pp. 75-94 
7 Charlkes E. Oxnard, "The place of Australopithecines in human evolution: grounds for doubt", Nature, vol. 258, p. 
389 
8 Fred Spoor, Bernard Wood, Frans Zonneveld, "Implication of early hominid labyrinthine morphology for evolution 
of human bipedal locomotion", Nature, vol. 369, June 23, 1994, pp. 645-648 
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 ‘Mij beperkend tot analyse van specimen die aan deze criteria volden, gaven de 
patronen van de ontwikkeling van de tanden van de tengere Australopithe-cines en de 
Homo habilis aan, dat zij als Afrikaanse apen geclassificeerd moesten worden. Die van 
Homo erectus en Neanderthalensis werden als mens geclassificeerd’9. 
 
Ook Fred Spoor, Bernard Wood en Frans Zonneveld, die gespecialiseerd in anatomie 
waren kwamen tot dezelfde conclusie. Zij gebruikten wel een andere methode. Ze 
vergeleken de halfronde kanalen van het binnenoor bij mensen en apen, die hun functie 
hebben voor het evenwicht. Het binnenkanaal van de mens verschilt van dat van een 
aap. Ze onderzochten zowel het binnenoor van de Australopithecines als de homo 
habilis, waardoor ze concludeerden dat het niet verschilde van de moderne aap. De 
kanalen van het binnenoor van de homo erectus waren hetzelfde als dat van de huidige 
mens.10 
 

4.4 Homo Rudolfensis:  
 
Richard Leakey vond een schedel die hij ‘KNM-ER 1470’ genoemd had en zei dat die 
2,8 miljoen jaar oud was. Hoewel de schedelinhoud klein was net als de 
Australopithecus, had hij het gelaat van een mens. Dit werd als de ontbrekende schakel 
tussen de Australopithecus en de mens gezien. Na een korte periode bleek dat het 
resultaat verkeerd was. Hij had de verkeerde schedelfragmenten samengevoegd. Prof. 
Tim Bromage, beschreef dit feit dat hij in 1992 ontdekt had met computersimulaties als 
volgt: 
 
‘Toen het (KNM-ER 1470) voor het eerst gereconstrueerd was, paste het gezicht op een 
bijna verticale positie in het schedeldak, zoals de platte gezichten van de moderne 
mens. Maar recente studies van de anatomische verbanden laten zien, dat in het leven 
het gezicht ver naar voren stond en daarmee een aapachtig aspect creëerde, eerder 
zoals de gezichten van de Australopithecus.’11. J.E. Cronin, een evolutionistische 
paleoantropoloog zei het volgende: ‘… zijn robuust geconstrueerde gezicht, vlakke 
helling in de neusbrug (hierbij denkend aan het platte gezicht van Austalopithecine) 
geringe maximum schedelomvang (op de temporale beenderen), sterke hondachtige 
kaakbeen en de grote kiezen (zoals dit door de overgebleven wortels wordt aangeduid) 
zijn allemaal relatief primitieve eigenschappen, die erop wijzen, dat dit specimen behoort 
tot de leden van de tak van A. africanus.’12.  
 
Ook C. Loring van de Michigan University concludeerde hetzelfde. Hij maakte een 
analyse van de kaak en tandstructuur van KNM ER-1470 en zei dat het gezicht precies 
de tanden van een Austalopithecus had. 13 
� 
9 Holly Smith, American Journal of physical anthropology, vol. 94, 1994, pp. 307-25 
10 Fred Spoor, Bernard Wood, Frans Zonneveld, "Implication of early hominid labyrinthine morphology for 
evolution of human bipedal locomotion", Nature vol. 369, June 23, 1994, p. 645-48. 
11 Tim Bromage, New Scientist, vol. 133, 1992, p. 38-41 
12 J.E. Cronin, N. Boaz, C.B. Stinger, Y. Rak, "Tempo and mode in hominid evolution", Nature, vol. 292, 1981, p. 
113-122. 
13 "C.L. Brace, H. Nelson, N. Korn, M.L. Brace, Atlas of human evolution, 2.b. New York: Rinehart and Wildon, 
1979 
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Prof. Alan Walker, een paleoantropoloog van de John Hopkins University zegt dat de 
homo rudolfensis onder de Australopithecus moet ingedeeld worden en niet als mens.14.  
Bernard Wood en Mark Collard publiceerde in het tijdschrift Science in 1999 dat de 
homo habilis en homo rudolfensis denkbeldig waren en ze binnen de Australoptihecus 
vallen:  
 
‘Tot voor kort werden fossielen tot de Homo gerekend op basis van absolute 
hersengrootte, daaruit voortkomend, de mogelijkheid tot gebruik van taal en de 
handfunctie, en toepassing van het gebruik van stenen werktuigen. Met maar een paar 
uitzonderingen, zijn de definitie en het gebruik van het geslacht binnen de menselijke 
evolutie, en de aanduiding van Homo, toegepast alsof het zonder enige problemen was. 
Maar… recente gegevens, nieuwe interpretaties van het bestaande bewijs, en de 
beperkingen van het paleoantropologische archief hebben de bestaande criteria voor 
het toekennen van taxonomische groepen aan de mens ongeldig gemaakt. 
…in de praktijk worden homonide monsters aan de Homo toegeschreven op basis van 
één of meer uit vier criteria… Nu is het duidelijk, dat geen van deze criteria bevredigend 
is. De cerebrale omvang is problematisch, want absolute hersenscapaciteit is van 
twijfelachtig biologisch belang. Ook is er duidelijk bewijs, dat de taalfunctie niet 
afhankelijk gesteld kan worden van de grootte van de hersenen, en dat de taalgebieden 
in de hersenen nog niet zo duidelijk gelocaliseerd zijn als eerdere studies aangegeven 
hadden…. 
Met andere woorden: met het hypodigma van H. Habilis en H. rudolfensis is het geslacht 
Homo geen goed geslacht meer. Dus H. habilis en H. rudolfensis (of Homo habilis sensu 
lato voor degenen die de taxonomische groepsindeling van de 'vroege Homo' niet 
onderschrijven) MOETEN VAN HOMO VERWIJDERD WORDEN. Het duidelijke 
taxonomische alternatief, het verplaatsen van één of beide naar de taxanomische groep 
van de bestaande vroege hominine geslachten is niet zonder problemen maar WIJ 
RADEN VOORLOPIG AAN, DAT ZOWEL H. HABILUS EN H. RUDOLFENSIS NAAR 
HET GESLACHT AUSTRALOPITHECUS VERPLAATST WORDT.’15 
 

4.5 Homo Erectus:  
 
Doordat de schedelinhoud van de homo erectus en omdat hij dikke wenkbrauwen heeft, 
wordt hij als primitief beschreven. Maar in heel de wereld zijn er mensen die een 
schedelinhoud hebben als de homo erectus (zoals de Pygmeeën) en er zijn ook mensen 
met dikke wenkbrauwen (zoals de Australische Aboriginals). 
 
‘Het is een algemeen geaccepteerd feit dat de verschillen in schedelinhoud niet 
noodzakelijkerwijs verschillen in intelligentie of vaardigheden inhouden. De intelligentie 
is eerder afhankelijk van de interne organisatie van het brein dan van de omvang.’16 
 
In Azië zijn er fossielen gevonden, namelijk de Peking-mens en de Java-mens. Ze zijn 
echter niet betrouwbaar. De Peking-mens bevat onderdelen van kunststof, waardoor het 

� 
14 Alan Walker, Scientific American, vol. 239(2), 1978, p. 54. 
15 Bernard Wood, Mark Collard, "The Human Genus", Science, vol. 284, no. 5411, 2 April 1999, p. 65-71 
16 Marvin Lubenow, Bones of contention, Grand Rapids, Baker, 1992, p. 83. 
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orgineel verloren is en de Java-mens is samengesteld uit een schedel en heup die zover 
van elkaar verwijdert waren, dat het niet duidelijk was of het van dezelfde levende 
wezens waren. Het beroemdste fossiel van de homo erectus is de ‘Turkana jongen’. Het 
was een jongen van 12 jaar, die in zijn puberteit zat en een lengte van 1,83m bereikt 
zou hebben. De structuur van zijn skelet verschilt niet van de moderne mens. De 
Amerikaanse paleoantropoloog Alan Walkar zei dat hij twijfelde: 
 
‘de gemiddelde patholoog het verschil zou zien tussen het fossiele skelet en dat van een 
moderne mens’17 
 
Walker zei over de schedel:  
 
‘Hij lijkt erg op een Neanderthaler’18 
 
Richard Leakey zei dat de verschillen tussen de homo erectus en de homo sapiens 
sapiens louter raciale verschillen zijn. 
 
‘Men kan ook verschillen zien in de vorm van de schedel, in de mate waarin het gezicht 
uitsteekt, de fermheid van de wenkbrauwen etc. De verschillen zijn waarschijnlijk niet 
uitgesprokener dan de verschillen die wij tegenwoordig zien tussen twee afzonderlijke 
geografische rassen van de moderne mens. Zulke biologische variaties komen voor als 
de bevolking geografisch gedurende een langere tijd van elkaar gescheiden is.’19 
 
Prof. William Laughlin van de Universiteit van Connecticut heeft anatomische 
onderzoeken verricht. Hij kwam tot de conclusie dat onder de Inuïts en de mensen op de 
Aleoeteilanden leefden sterk op de homo erectus lijken. Zo concludeerde Laughlin dat 
de homo erectus onder de homo sapiens hoorde.  
 
‘Als we over de grote verschillen nadenken die tussen de afgelegen groepen bestaan 
zoals de Eskimo's en de Bosjesmannen, groepen waarvan bekend is, dat ze tot de ene 
soort van Homo sapiens behoren, lijkt het rechtvaardig om te concluderen, dat 
Sinanthropus (een specimen ALC van erectus) tot dezelfde soort behoort.’20 
 
Het tijdschrift American Scientist zei het volgende:  
 
 ‘De meeste deelnemers aan de conferentie van Senckenberg gingen een felle discussie 
aan over de taxonomische status van Homo erectus, ingeleid door Milford Wolpoff van 
de Universiteit van Michigan, Alan Thorn van de Universiteit van Canberra en hun 
college. Zij beweerden met klem, dat Homo erectus als soort geen geldigheid had en 
helemaal verwijderd moest worden. Alle leden van het geslacht Homo, van ongeveer 2 
miljoen jaar geleden tot heden, zijn een hoog variabel, wijdverspreid soort, Homo 

� 
17 Boyce Rensberger, The Washington Post, November 19, 1984. 
18 Ibid 
19 Richard Leakey, The making of mankind, London: Sphere Books, 1981, p. 62. 
20 Marvin Lubenow, Bonus of contention, Grand Rapids, Baker, 1992,p. 136 
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Sapiens, met geen natuurlijke onderbrekingen of onderverdelingen. Het onderwerp van 
de conferentie was: Homo erectus bestond niet.’ 21 
 

4.6 Neanderthalers:   
 
Een paleoantropoloog, Erik Trinkaus, van de Universiteit van New Mexico schrijft: 
 
Gedetailleerde vergelijking van het skelet van de overblijfselen van de Neanderthaler 
met de moderne mens laten zien, dat niets in de anatomie van de Neanderthaler zoals 
beweging, manipulatie, intellect en linguïstische mogelijkheden inferieur aan de 
moderne mens is.22  
 
Hedendaagse onderzoekers noemen de Neanderthaler: ‘Homo Sapiens 
Neanderthalensis’. Na veel onderzoek werd er bewezen dat de Neanderthaler de doden 
begroef, culturele contacten had met de homo sapiens sapiens en muziekinstrumenten 
maakten. 
 

4.7 Homo sapiens archaic  
 
De laatste stap voor de huidige mens is de homo sapiens archaic. Er zijn echter weinig 
verschillen met de moderne mens. Onderzoekers zeggen dat dit ras de dag van 
vandaag nog leven zoals de Aboriginals in Australië. Net zoals de homo sapiens hebben 
zij dikke wenkbrauwen, een kleinere schedelinhoud en een terugwijkende kaak. Men 
heeft ontdekt dat tot kort geleden deze mensen ook in een aantal dorpen in Italië en in 
Hongarije geleefd hebben. 
 

4.8 Homo heilderbergensis  
 
De homo heilderbergensis is net dezelfde als de homo sapiens archaic. Ze verschillen 
slechts in naam door de verschillende opvatting van evolutionisten. Ze leefden ongeveer 
500000 jaar geleden, in Engeland en vervolgens in Spanje. Ze lijken heel erg op de 
moderne Europeanen. 
 

4.9 Cro-Magnon mens  
 
De Cro-Magnon werd als Europees ras beschouwd, hoewel ze leken op sommige 
volkeren die tegenwoordig in Afrika en de tropen leven. Zo nam men aan dat de Cro-
Magnon wel degelijk Afrikaans was. Ontdekkingen tonen aan dat de Cro-Magnon en de 
Neanderthalers zich met elkaar vermengt hebben. Zo komen we tot huidige volkeren. 

� 
21 Pat Shipman, "Doubting Dmanisi", American Scientist, November-December 2000, p. 491 
22 Erik Trinkaus, “Hard times among the Neanderthals”, Natural History, vol. 87, December 1978, p. 10; R.L. 
Holloway, “The Neanderthal brain: What was primitive”, American journal of physical anthropology supplement, 
vol. 12, 1991, p. 94. 
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De Cro-Magnon leeft nog steeds in verschillende Afrikaanse gebieden en in Salute en 
Dordogne in Frankrijk. Ook heeft men de Cro-Magnon in Polen en Hongarije opgemerkt. 
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Hoofdstuk 5: Bedrog met fossielen  
 
Aan de fossielen die werden gevonden heeft men een aantal zaken veranderd. Dit alles 
opdat de wetenschappers ze zouden kunnen tentoonstellen aan de mens. In dit 
hoofdstuk volgen enkele fossielen die zijn verworpen en waar het bedrog hierop ook is 
gekend.  
 

5.1 De Piltdownmens: Menselijke schedel met een kaa k van 
een orang-oetan  
 
Charles Dawson, een palenantropoloog beweerde dat hij een stuk schedel en een 
kaakbeen in Piltdown, Engeland, 1912, had gevonden. De tanden en schedel leken heel 
menselijk terwijl de kaak meer aapachtig was. Ze dachten dat het 500000 jaar oud was 
het werd als bewijs voor menselijke evolutie beschouwd. Veertig jaar lang werden er 
wetenschappelijke artikelen over geschreven. De Amerikaanse paleoantropoloog van 
het British Museum, Kenneth Oakley, paste in 1949 de fluoridentestmethode toe, om de 
oudheid ervan te bepalen. Hierdoor kwam men te weten dat het kaakbeen geen fluoride 
bevatte, waardoor men zag dat het maar een paar jaar begraven was. De schedel 
bevatte een zo grote hoeveelheid fluoride waardoor men wist dat de schedel slechts een 
duizendtal jaar oud kon zijn. Weiner voltooide de analyse en maakte in 1953 het bedrog 
openbaar. De schedel was van een 500 jaar oude man en het kaakbeen van een pas 
gestorven aap. De tanden had men aan het kaakbeen toegevoegd en met de 
gewrichten wou men een gelijkenis met de mens scheppen. Een kaliumdichromaat 
behandeling zorgde voor een ‘oud’ uitzicht. Zodra men de Piltdownmens in zuur 
dompelde verdwenen de vlekken. Le Gros Clarc zei dat de kunstmatige bewerking 
onmiddellijk opviel. Vervolgens werd de Piltdownmens na meer als 40 jaar uit het British 
Museum verwijderd. 
 

5.2 De Nebraskamens: een tand van een varken  
 
De directeur van het American Museum of  Natural history, Henry Tairfield Osborn 
beweerde in 1922 dat hij in West-Nebraska een fossiele tand had gevonden. Hij 
beweerde dat deze tand zowel menselijke als aapachtige eigenschappen bezat. Na vele 
debatten werd het de Nebraskamens genoemd. Op basis van één tand creëerde men 
een heel gezin. In 1927 vond men andere delen van het skelet. Het bleek noch mens 
noch aap te zijn, maar een uitgestorven ras wilde varkens. William Gregory zei in een 
artikel uit Science:  
 
‘Hesperopithecus: blijkbaar geen mens of aap.’� 
 
Zo haalde men alle tekeningen van de Nebraskamens en zijn gezin uit de hele 
litteratuur.  
 

� 
� W.K. Gregory: ‘Hesperopithecus apparently not an ape nor a man’, Science, vol. 66, December 1927, p. 579 
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5.3 Ota-Benga: De Afrikaan in de kooi  
 
In 1904 werd door een onderzoeker Ota-Benga, wat vriend betekent, gevangen 
genomen in een kooi. Hij was gehuwd en had twee kinderen. Opgesloten en geketend 
zoals een beest werd hij naar de VS genomen en tentoongesteld in Sint Louis Word Fair 
met andere soorten apen. Hij was een overgangsvorm die het dichts bij de mens stond. 
Na twee jaar verplaatste ze hem naar de Bronx Zoo te New York. De directeur William 
T. Hornaday was ‘trots’ over zijn overgangsvorm. Ze behandelde hem als een beest 
waardoor hij zelfmoord pleegde.24 
 
Hieruit kunnen we besluiten dat we alle ‘bewijzen’ niet zomaar kunnen aannemen. Ze 
proberen alles op een onwetenschappelijke manier om toch hun ‘gelijk’ te krijgen. 

� 
24Gebasseerd op: Phillips Verner Bradford, Harvey Blume, Ota Benga: the pyemy in the zoo, New York: Delta 
Books, 1992 
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Hoofdstuk 6: Ontdekkingen in de wetenschap die plei ten voor 
het creationisme  
 
In dit hoofdstuk zal ik een aantal zaken bespreken die merkwaardig zijn voor de 
wetenschap. Niemand kan deze ontdekkingen verklaren. Dit zijn ontdekkingen in de 
wetenschap die verwarring brengen voor het evolutionisme. 
  
Homo sapiens 800000 jaar geleden? 
In 1995 is er in Spanje een fossiel opgegraven, dat aantoonde dat de homo sapiens 
veel ouder was dan werd aangenomen. Door drie Spaanse paleoantropologen werd een 
fossiel gevonden van een 11-jarige jongen dat precies op de moderne mens leek. 
Onderzoek wees uit dat de jongen 800000 jaar geleden overleden was.  
Ferreras zei hierover:   
 
‘Wij verwachtten iets grootst, iets omvangrijks, iets adembenemends… je weet wel, iets 
'primitiefs'. Onze verwachtingen van een 800.000-oude jongen was zoiets als de 
Turkana-jongen. En wat wij vonden, was een volledig modern gezicht. Dit is voor mij het 
spectaculairst… Dit zijn de soort dingen die je door elkaar schudden. Om iets volkomen 
onverwachtst zoals dat te vinden. Het niet vinden van fossielen, en het vinden van 
fossielen is ook onverwacht, en het is O.K. Maar het spectaculairst is iets vinden 
waarvan je dacht, dat het tot het heden behoort en het komt uit het verleden. Het is net 
zoals iets als een taperecorder in de Gran Dolina te vinden. Dat zou erg verrassend zijn. 
We verwachten geen cassettes en taperecorders in het late Pleistoceen. Het vinden van 
een modern gezicht is hetzelfde. Wij waren erg verbaasd, toen we het zagen.’ 25 
 
Toen Louis Leakey in de jaren 70 ontdekte dat de Australopithecus, Homo Habilis en 
Homo erectus in dezelfde tijd samenleefden deed hij nog een interessantere ontdekking. 
Hij vond overblijfselen van een stenen hut. Hieruit bleek dat de structuur van diezelfde 
hut nog steeds in bepaalde delen van Afrika gebruikt wordt. Volgens Leakey hebben de 
, Homo habilis, Homo erectus en de moderne mens 1,7 miljoen jaar geleden in dezelfde 
tijd geleefd.26 
 
Menselijke voetafdruk van 3,6 miljoen jaar geleden? 
In 1977 vond Mary Leakey in Laetoli, Tanzania een menselijke voetafdruk van 3,6 
miljoen jaar oud.  
Zowel Don Johanson als Tim White bestudeerden deze voetafdruk. Beide kwamen tot 
dezelfde conclusie. White schreef:  
 
‘Vergis je hierover niet…. Zij zijn als moderne menselijke voetafdrukken. Als ze in het 
zand van het strand van Californië vandaag de dag zouden worden achtergelaten en je 
zou een vierjarig kind vragen wat dat was, dan zou hij meteen zeggen, dat iemand daar 

� 
25 "Is this the face of our past", Discover, December 1997, pp. 97-100. 
26 A.J. Kelso, Physical anthropology, 1.b., 1970, pp. 221; M.D. Leakey, Olduvai Gorge, vol. 3, Cambridge: 
Cambridge University press, 1971, p. 272 
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gelopen heeft. Hij zou niet in staat zijn het verschil te zien met honderd andere 
afdrukken op het strand, en jij ook niet.’27 
 
Louis Robbins van de universiteit van Noord-Carolina zei het volgende: 
 
‘ De boog is hoog - het kleine individu heeft een hogere voetboog dan ik - en de grote 
teen is groot en staat naast de tweede teen… De tenen grijpen in de grond zoals een 
menselijke teen. Dit zie je niet bij andere diervormen.’28 
 
Russel Tutle die de voetafdrukken onderzocht, schreef het volgende:  

 
‘Een kleine homo sapiens met blote voeten kon ze gemaakt hebben. In alle herkenbare 
morfologische vormen zijn de voeten van de individuen die afdrukken hebben gemaakt 
zeker van de moderne mens.’29 
 
 

� 
27 Donald C. Johanson & M.A. Edey, Lucy: The beginnings of humankind, New York: Simon & Schuster, 1981, p. 
250 
28 Science news, vol. 115, 1979, pp. 196-197 
29 Ian Anderson, New Scientist, vol. 98, 1983, p. 373. 
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Hoofdstuk 7: Twijfel binnen het evolutionisme  
 
Er volgen een aantal citaten van beroemde wetenschappers die de moeilijkheden in de 
theorie van het evolutionisme bespreken.  
 
‘Als mijn theorie waar is, zouden ontelbare tussenvormen die nauw verbonden zijn aan 
de soorten van dezelfde groep zeker hebben moeten bestaan.... Daarom zou bewijs van 
hun vroegere bestaan onder de overblijfselen van de fossielen gevonden moeten 
worden.’30 
 
Hieruit kunnen we besluiten dat zelfs Darwin bewust was van zijn struikelblok de 
afwezigheid van overgangsvormen zou zijn. 
 
Vervolgens schreef hij in zijn hoofdstuk ‘Moeilijkheden van de Theorie’: 
 
‘... Waarom is het zo, dat, als soorten van andere soorten afstammen door fijne 
gradaties, we nergens de ontelbare tussenvormen zien? Waarom is niet de hele natuur 
in verwarring, in plaats daarvan bestaan de soorten zoals we hen zien, goed 
ontworpen?... Maar volgens deze theorie hadden ontelbare tussenvormen moeten 
hebben bestaan, waarom vinden we ze niet ingebed in groten getale en de korst van de 
aarde?... Maar in een gebied dat een tussenvorm is, met voorwaarden die voor een 
tussenvorm van het leven zijn, waarom vinden we dan niet nauw-verwante variaties die 
een tussenvorm zijn? Dit probleem heeft me sinds lange tijd verbaasd.’31 
 
Evolutionisten bleven vanaf het midden van de 19e eeuw over de hele wereld naar 
fossielen van ontbrekende schakels zoeken. Tot nu toe zijn er nog nooit tussenvormen 
gevonden. Een Britse Paleontoloog, Derek V. Ager, gaf ondanks zijn geloof in evolutie 
toe: 
 
‘Het punt is nu bereikt, dat, als we het fossielenarchief nauwkeurig bekijken, of dit nu 
naar de verschillende orden of soorten is, we steeds weer ontdekken, dat er geen 
geleidelijke evolutie heeft plaatsgevonden, maar een plotselinge uitbarsting van een 
groep ten koste van een andere.’32 
 
De evolutionistische paleontoloog, Marx Carnecki gaf als commentaar: 
 
‘Een belangrijk probleem in het bewijzen van de theorie is het fossielenarchief; de 
overblijfselen van de verdwenen soorten blijven in de geologische formaties van de 
aarde bewaard. Dit archief heeft nooit de sporen van Darwin's hypothetische 
overgangsvormen onthuld - in plaats daarvan verschijnen en verdwijnen soorten abrupt, 

� 
30 Charles Darwin, The origin of spieces: a facsimile of the first edition, Harvard University press, 1964, p. 179 
31 Ibid., pp. 172, 280 
32 Derek V. Ager, The nature of fossil record’, Proceedings of the British Geological Association, vol. 87, 1976, p. 
133 
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en deze verzwakking heeft aan de argumenten van de aanhangers van de schepping 
bijgedragen dat iedere soort door God geschapen is’33 
 
Waarop de Amerikaanse paleontoloog citeerde in zijn boek ‘Beyond Natural Selection’, 
1991: 
 
‘De gaten in het fossielenarchief zijn echt. De afwezigheid van een archief van welke 
belangrijke tak dan ook is fenomenaal. Soorten zijn gewoonlijk statisch, of bijna statisch, 
gedurende lange perioden. Soorten laten zelden, en geslachten nooit een evolutie zien 
in een nieuwe soort of geslacht, maar de vervanging van de één door de andere, en de 
verandering is min of meer abrupt.’34 
 
De oudste laag van de aarde, ‘Het Cambrium’, is ca 500-550 miljoen jaar oud. De 
levensvormen die in Het Cambrium gevonden werden, hebben ingewikkelde systemen 
zoals ogen, kieuwen, circulatiesystemen en fysiologische structuren, die niet verschillen 
van de huidige levensvormen. 
 
David Raup, professor in de Geologie aan Harvard, Rochester en Chicago Universiteit 
zegt:  
 
‘De trilobieten gebruikten een optisch ontwerp dat tegenwoordig een goed getraind en 
creatief ingenieur zou vereisen.’35 
 
Dawkins erkent dat de explosie in Het Cambrium een bewijs is voor schepping, omdat 
dit de enige geloofwaardige uitleg is: 
 
‘In bijvoorbeeld het niveau van de rotsen van het Cambrium zijn de vondsten van 
ongeveer 600 miljoen jaar geleden de oudste die we van de belangrijkste soorten van 
ongewervelden kunnen vinden. En we ontdekken dat vele, op het eerste moment dat zij 
verschijnen, al in een ver stadium van evolutie verkeren. Het is alsof zij daar, zonder 
enige evolutionistische achtergrond, zo maar zijn neergezet. Het is onnodig te zeggen 
dat de plotselinge verschijning de aanhangers van de schepping zeer verheugd heeft.’36 
 
Een belangrijke bioloog, Douglas Futuyma geeft toe en zegt: 
 
‘De organismen verschenen volledig ontwikkeld op aarde of ze verschenen niet. Als zij 
dat niet hebben gedaan, dan moeten zij zich uit vroegere soorten door een proces van 
modificatie ontwikkeld hebben. Maar als zij in een volledig ontwikkeld stadium 
verschenen, dan moeten zij door een alomvattende intelligentie geschapen zijn.’37 
 
Darwin vermelde het volgende: 
� 
33 Mark Czarnecki, "The revival of the creationist crusade", MacLean's, January 19, 1981, p. 56 
34 R. Wesson, Beyond natural selection, MIT Press, Cambridge, MA, 1991, p. 45. 
35 David Raup, “Conflicts between Darwin and paleontology”, Bulletin, Field Museum of Natural History, vol.    50, 
January 1979, p. 24 
36 Richard Dawkins, The blind watchmaker, London: W.W. Norton, 1986, p. 229 
37 Douglas J. Futuyma, Science on trail, New York: Pantheon Boos, 1983, p. 197 
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‘Als talrijke soorten, die tot hetzelfde phylo of familie behoren echt plotseling tot leven 
zijn gekomen, dan is dit feit fataal voor de theorie van de afstamming met geleidelijke 
veranderingen door natuurlijke selectie.’38 
 
Door het gebrek aan schakels zei de Zwitserse evolutionistische paleontoloog Stefan 
Bengston: 
 
‘Het is verbazend (en vernederend) voor Darwin, dat deze gebeurtenis ons nog steeds 
zo verdooft.’39 
 
In een artikel uit ‘Proceedings of National Academy of Science’, 25 april 2000, staat: 
  
‘De analyse van de volgorde van het DNA dicteert een nieuwe interpretatie van de 
phylogenetische bomen. Taxonomische groepen waarvan eens gedacht werd, dat zij de 
oplopende graad van ontwikkeling vormen van de basis van de metazoatische boom, 
moeten nu een veel hogere positie binnen de boom krijgen. Hierdoor blijven er geen 
evolutionistische 'tussenvormen' over en dit dwingt ons over het ontstaan van de 
bilaterale complexiteit na te denken.’40 
 
En: 
 
‘De nieuwe op moleculen gebaseerde phylogenie heeft een aantal belangrijke gevolgen. 
De belangrijkste daarvan is de verdwijning van de taxonomische 'tussenvormen' tussen 
sponzen, cnidarianen en ribkwallen en de laatste gemeenschappelijke voorvader van de 
bilateralen of de 'Urbilateralen'… Een gevolg is dat we een groot gat hebben in de stam 
die naar de urbilateralen leidt. We hebben de hoop verloren, de hoop die zo gewoon 
was bij de vroegere evolutionistische redenatie, van de reconstructie van de morfologie 
van de 'coelamatische voorouder' door een scenario dat geleidelijke gradering naar 
complexiteit inhoudt, gebaseerd op de anatomie van de bestaande 'primitieve' 
afstammingen.’41 
 

� 
38 Charles Darwin, The origin of species: A Facsimile of the First Edition, Havard University Press, 1964, p. 302 
39 Stefan Bengston, Nature, vol. 345, 1990, p. 765 
40 The new animal phylogeny: Reliability and implications, proc. Of nat. Aca. Of Sci., 25 april 2000, vol. 97, no. 9, 
p. 4453-56 
41 Ibid 
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Hoofdstuk 8: Wetenschappelijk onderzoek  
 
Om mijn onderzoek verder te zetten besloot ik een bezoekje te brengen aan het huis 
van evolutie. 
 
Raad van Beheer :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Waar? 
Lage Kerkwegel 3 
9170 Sint-Gillis-Waas 
Tel: 03/770.73.76 
E-mail: info@huisvandeevolutie.net  
 
Het huis van evolutie is het privé museum op vlak van paleontologie in België. In 1977 
werd de Belgische Vereniging voor Paleontologie door Antwerpse Paleontologen. Het 
doel van de BVP is belangstelling op te wekken in het algemeen over Paleontologie, 
door het organiseren van lezingen, excursies, studiedagen, tentoonstellingen, het 
uitgeven van tijdschriften en boeken, enz. "Het huis van de evolutie" ontvangt inkomsten 
uit entreegelden en gelden uit verkoop in hun fossielenshop, maar dit is zonder enige 
vorm van subsidies. Om die reden heeft het bestuur van Xenophora ‘Vrienden van het 
huis van evolutie’ opgericht. Xenophora is een zustervereniging van de Belgische 
vereniging voor paleontologie vzw. Zij wil meehelpen aan de verdere uitbouw en 
onderhoud van het museum door hen daadwerkelijk materieel en financieel te 
ondersteunen. 
Luc van Gysel is bankdirecteur en tevens de trotse eigenaar van het privé-museum dat 
wij kennen als het huis van evolutie. De meeste voorwerpen die je in het museum kan 
bewonderen waren eigen vondsten, opgravingen en verzamelingen. 
 
Rondleiding in het huis van evolutie:  
 

Voorzitter :   Dhr. Johan De Wilde 
jo_de_wilde@hotmail.com 

Secretaris :  Mvr. Ghilaine Ooms Hofmans  
suzy.h@versateladsl.be 

Penningmeester:       Dhr. Luc Van Gysel  
luvgysel@scarlet.be 

Afd. Xenophora :  Dhr. Jacques ambrecht                       
jacques.lambrecht@telenet.be 

Afd. Terra :  Dhr. Robert Pieters 
pietersrobert@versateladsl.be 
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Bij het binnenkomen was ik meteen onder de indruk. 
Links bevond zich de balie en aan de rechterkant vond je namaak fossielen die waren 
bestemd voor verkoop. Centraal was een padje dat je begeleide naar de prehistorie. 
Prachtige muurschildering schetste een beeld van de werkelijkheid.  
 

 
  
 
Aan de hand van een geologische tijdschaal werd de hele evolutie uitgelegd. Vooral 
Jura42, Trias, Krijt en IJstijd werden besproken. Ik kwam te weten dat de eerste 
levensvormen ontstonden uit chemische reacties. Miljoenen jaren later slaagden zij erin 
zich voort te planten. Wetenschappers geloven dat het leven is begonnen met simpele 
eenvoudige levensvormen. Een gang met fluorescerende schilderijen in het huis van 
evolutie, laten ons zien hoe een jelly-fish evolueert naar een gewervelde. Zo bestaan er 
slakken die jaren geleden voortbewogen door cirkelvormige bewegingen naar links te 
maken. Het is zeer merkwaardig dat slakken zich de dag van vandaag voortbewegen 
door naar rechts te draaien. Van eencellige levensvormen, kwamen langzamerhand 
meercellige voort, die dan verder evolueerden tot complexere levensvormen. 
Vervolgens stierven sommige dieren uit, zoals de dinosauriërs en bepaalde 
inktvissoorten of slakken. Grote organismen hebben meer kans op uitsterven dan 
kleinere. Dit heeft te maken met hun levensduur. Kleinere organismen hebben het 
gemakkelijker om zich aan te passen aan veranderingen in de omgeving. Vele dieren 
bleven evolueren, totdat ze ons de huidige planten en dieren brachten. Omdat het huis 
van evolutie nog maar open is sinds september 2005 heeft Luc nog geen tijd gehad om 
de mens tentoon te stellen. Toch zien we vele gelijkenissen tussen de evolutie van 
mens en dier. Men gelooft dan ook dat de mens is geëvolueerd uit de eerste 
gewervelden. Hier wordt ook de theorie van  Charles Darwin aan gelinkt. 

 
 
� 
42 Beter bekent als Jurassic Park 
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Hoofdstuk 9: Vergelijkende studie  
 
Voor mijn vergelijkende studie ben ik opzoek gegaan naar zowel een wetenschapper, 
Islamoloog als een Theoloog. Na lang zoeken heb ze eindelijk gevonden. Ik heb meneer 
van Gossum geïnterviewd. Hij is een professor en onderzoekswetenschapper aan de 
Universiteit van Antwerpen. Als Theoloog heb ik Jacob de Meyer uit Sint-Niklaas 
geïnterviewd. Voor mijn laatste interview heb ik Abdallah El Boujddayni geïnterviewd. Hij 
is Islamoloog en woont in Tielrode. 
Zij antwoordden als volgt op de gestelde vragen: 
 

9.1 Interview Wetenschapper:  
 
1. Zoals u weet zijn er verschillende visies op het ontstaan van het leven. 
Tegenwoordig zijn er discussies rond het creationisme en het darwinisme. Is deze 
onenigheid voor u als wetenschapper merkbaar? 
Ja 
 
2. Volgens het creationisme is alles ontstaan uit een scheppingsdaad. Hoe staat de 
wetenschap tegenover deze visie? 
Creationisme en evolutie zijn moeilijk verenigbare visies. 
 
3. Is het volgens u mogelijk om beide aan te hangen (zowel gelovig zijn als evolutionist 
zijn)? 
Volgens mij niet. 
 
4. Ondanks de discussie denken zowel creationisten als evolutionisten na over het 
ontstaan van het leven. Volgens Darwin is het leven ontstaan door evolutie. Hoe staat u 
persoonlijk tegenover deze theorie? 
Selectie en evolutie zijn wat ik bestudeer en wat ik als basis mechanismen beschouw.  
 
5. Waarom stellen antidarwinisten de evolutietheorie in vraag?  
Verschillende redenen waaronder het moeilijk verenigbaar zijn met een geloof. 
 
6. Heeft u zelf al discussies aangegaan met creationisten? 
Ja 
 
7. Wat vertelt de wetenschap ons over ontstaan en evolutie van de mens? 
Wij zijn nauwverwanten van de apen.  
 
8. Zijn er volgens u meer darwinisten of meer creationisten? 
Meer creationisten (op wereldschaal) 
 
9. Denkt u dat wetenschap en religie ooit met elkaar verzoend kunnen raken? 
Neen. Religie werkt met dogma’s en wetenschap onderzoekt en past aan.  
 
10. Kunt U argumenteren waarom U wel of niet in de Evolutieleer geloofd? 
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Ik geloof niet ik aanvaard en trek gevolgen uit wat ik observeer en weet.  
 
 
Beantwoord door Meneer van Gossum 
 

9.2 Interview Theoloog:  
 
11. Zoals u weet zijn er verschillende visies op het ontstaan van het leven. 
Tegenwoordig zijn er discussies rond het creationisme en het darwinisme. Is deze 
onenigheid voor u als theoloog merkbaar? 
De onenigheid is zeker te merken in discussies met meestal mede-christenen, maar ook 
met seculiere jongeren of volwassenen. De standpunten in de discussie rond schepping 
en evolutie zijn erg uiteenlopend, zelfs onder gelovige/praktiserende christenen. Deze 
gaan van ‘een door evolutie scheppende God’ tot een letterlijke interpretatie van het 
scheppingsverhaal zoals gegeven in het oude testament of the thora.  
 
12. Volgens het creationisme is alles ontstaan uit een scheppingsdaad. Hoe staat het 
Christendom tegenover deze visie? 
Het zou pretentieus zijn te stellen dat ik kan samenvatten hoe ‘het Christendom’ in zijn 
geheel tegenover creationisme staat. Er zijn ongetwijfeld 1001 opvattingen en 
meningen. De gemiddelde christen houdt zich, mijns inziens, echter niet zo bezig met de 
vraag of hij/zij het creationisme aanhangt of niet. De essentie van het Christendom is 
elders te zoeken. Deze gemiddelde christen zal vermoedelijk zonder veel vragen de in 
zijn specifieke christelijke omgeving (katholiek, gereformeerd, protestants, 
evangelisch,…) gangbare ideeën aangaande dit onderwerp aannemen. 
In mijn eigen, evangelische, omgeving wordt erg letterlijk aan het scheppingsverhaal 
gehouden. Hieraan afbreuk doen wordt al snel als een minimalisering van Gods macht 
gezien. Een meerderheid zal dus op deze manier over het ontstaan van de wereld 
denken. Anderzijds zijn ook steeds vaker kritische stemmen te horen. Op verschillende 
mogelijk manieren worden wetenschappelijke gegevens gecombineerd met de 
scheppingsboodschap. Het meest recente en erg populaire concept is ‘Intelligent 
Design’. Zelf voel ik me meer aangetrokken tot de laatste filosofie, aangezien die 
probeert wetenschappelijke inzichten te verenigen met de boodschap die in de bijbel te 
vinden is. 
 
13. Is het volgens u mogelijk om beide aan te hangen? 
Neen. Evolutie en Schepping zoals ze traditioneel gedefinieerd worden staan tegenover 
elkaar. Wel geloof ik dat er één waarheid is, een waarheid die wetenschappelijke 
bevindingen combineert met de Bijbelse boodschap. De grote discussie is wat 
wetenschappelijke bevindingen zijn (zijn het theorieën of bewezen feiten?) en wat de 
Bijbelse boodschap is (is de boodschap dat God heeft geschapen zoals het beschreven 
staat of is de boodschap van het scheppingsverhaal dat God schept – en dan niet 
noodzakelijk zoals het geschreven staat?)  
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14. Ondanks de discussie denken zowel creationisten als evolutionisten na over het 
ontstaan van het leven. Volgens Darwin is het leven ontstaan door evolutie. Hoe staat u 
persoonlijk tegenover deze theorie? 
Evolutie is inderdaad waargenomen, maar dan als een aanpassen van een bepaalde 
bestaande diersoort aan zijn omgeving (micro-evolutie). Het idee van evolutie is dus 
zeker niet uit de lucht gegrepen en tot op zekere hoogte verdedigbaar (ook door een 
christen). Echter, de veronderstelling dat micro-evolutie extrapoleerbaar is naar macro-
evolutie (evolutie van een diersoort naar een andere diersoort)  is, mijns inziens, fout en 
moeilijk verenigbaar met de Bijbelse boodschap. Evolutie als verklaring voor het 
ontstaan van alle fauna en flora is voor mij dus onaanvaardbaar.   
 
15. Waarom stellen antidarwinisten de evolutietheorie in vraag?  
Als met antidarwinisten christenen wordt bedoeld, dan is de oorsprong van het in vraag 
stellen van de evolutietheorie in veel gevallen waarschijnlijk de afwezigheid of uitsluiting 
van een God in die theorie.  
 
16. Heeft u zelf al discussies aangegaan met evolutionisten? 
Weinig. Dergelijke discussies zijn vaak een opeenvolging van argumenten pro en 
contra. Diegene met de meeste argumenten lijkt de discussie te winnen. De moeilijkheid 
is namelijk dat noch evolutie noch schepping 100% te bewijzen valt. Mijns inziens valt 
de discussie vaak te reduceren tot enkele eenvoudige vooraannames of axioma’s, 
waarbij dat van een christen theoloog zou zijn ‘er bestaat een Almachtige God’. 
 
17. Wat vertelt de Bijbel ons over ontstaan en evolutie van de mens? 
In de Bijbel staat geschreven dat de mens op de zesde scheppingsdag werd geschapen 
als bekroning van Gods schepping. Wat de Bijbel hiermee vertelt, is voor discussie 
vatbaar. Ik geloof dat onze Almachtige God de wereld kan geschapen hebben letterlijk 
zoals dat in de Bijbel staat beschreven. Zeggen dat Hij dat niet kan, zou afbreuk doen 
aan zijn Macht en zou God reduceren tot Iemand die slechts kan wat wij mensen 
denken dat Hij kan. Echter, de belangrijkste boodschap van wat daar geschreven staat 
is volgens mij dat God schépt én dat Hij de mens geschapen heeft als bekroning op zijn 
werk (als mensen hebben we dus een speciale plaats op de aarde).  
 
18. Zijn er volgens u meer darwinisten of meer creationisten? 
Het aantal ‘actieve’ darwinisten en creationisten (mensen die bewust voor het één of het 
ander kiezen) is waarschijnlijk vergelijkbaar. Ongetwijfeld is het aantal ‘passieve’ 
darwinisten het grootst, aangezien dit de gangbare opvatting is in een wereld die eerder 
zonder dan met God denkt. 
 
19. Denkt u dat wetenschap en religie ooit met elkaar verzoend kunnen raken? 
Ik geloof niet dat we als mensheid ooit de wetenschappelijke opvattingen en de 
scheppingsleer kunnen verenigen. Er zal altijd discussie zijn over wat wel en wat niet 
letterlijk mag worden geïnterpreteerd. Ik geloof dat er één waarheid is, en dat we dus 
wel kunnen streven naar een eenmaking van de twee opvattingen.  
 
20. Kunt U argumenteren waarom U wel of niet in de Evolutieleer geloofd? 



 45  

Ik geloof niet in de evolutieleer zoals ze doorgaans wordt gedefinieerd, omdat zij het 
bestaan van een God probeert uit te sluiten. Dit staat haaks op mijn geloof. 
 
 
Beantwoord door Jacob de Meyer 
 

9.3 Interview Islamoloog:  
 
21. Zoals u weet zijn er verschillende visies op het ontstaan van het leven. 
Tegenwoordig zijn er discussies rond het creationisme en het darwinisme. Is deze 
onenigheid voor u als geestelijke merkbaar?  
Merkbaar Ja, soms lees je er iets over in een wetenschappelijk boekje of de media 
 
22. Volgens het creationisme is alles ontstaan uit een scheppingsdaad. Hoe staat de 
Islam tegenover deze visie? 
De Islam gaat ook uit van een scheppingsdaad, waarbij God de eerste oorzaak is, de 
Islam sluit echter niet uit dat er een vorm van evolutie is geweest. In wezen kan er geen 
tegenspraak zijn tussen zuivere wetenschap en de Islamitische visie t.o.v. hoe het 
allemaal begon en is ontwikkeld. 
 
23. Is het volgens u mogelijk om beide aan te hangen? 
Het is gedeeltelijk mogelijk vanwege grote overlappingvlakken, maar ze zijn niet 100% 
compatibel met elkaar, neem nu bijvoorbeeld dat de mens afstamt van de apen, daar is 
geen 100% bewijs voor. Volgens de Islam is de mens de hoogste schepping en staat 
hoger dan de aap, de eerste mens is een directe schepping van God en het menselijk 
wezen is van een hogere scheppingsorde dan het dier. De mens is begiftigd met de 
kunst zich te ontwikkelen tot een superieur wezen, het dier daarentegen is daarin 
beperkt. 
 
24. Ondanks de discussie denken zowel creationisten als evolutionisten na over het 
ontstaan van het leven. Volgens Darwin is het leven ontstaan door evolutie. Hoe staat u 
persoonlijk tegenover deze theorie? 
Ik ben een voorstander van het scheppingsverhaal, wat niet betekent dat Darwin zijn 
verhaal volledig fout is. Ik geloof dat evolutie ook een bepaalde rol heeft gespeeld in het 
bestaan, dat is dan een verdienste van Darwin die daar tekenen van heeft ontdekt, maar 
niet alles kan je daarmee verklaren. Er zijn teveel gaten in die theorie, en weliswaar 
goeie aanwijzingen maar geen onomstotelijk bewijs.   
 
25. Waarom stellen antidarwinisten de evolutietheorie in vraag?  
Je kan je ook de vraag stellen waarom meningen verschillen, dat is eigen aan de mens. 
Een goede reden kan zijn dat de evolutietheorie veel zwaktes kent en veel vragen 
onbeantwoord laat. Het is een theorie als een andere waarvoor het bewijs niet sterk 
genoeg is om deze niet in vraag te stellen. 
 
26. Heeft u zelf al discussies aangegaan met evolutionisten? 
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Jawel, maar of het echte evolutionisten zijn weet ik niet, de discussie focust zich vooral 
op de herkomst van de mens. 
 
27. Wat vertelt de Koran ons over ontstaan en evolutie van de mens? 
De Koran vertelt het verhaal van Adam en Eva die een schepping zijn van God, daarop 
is de mensheid gebaseerd. De geschiedenis leert ons dat de mens vooral op 
intellectueel en moreel vlak een serieuze ontwikkeling heeft gekend, in de Koran zijn 
heel wat reflecties hierop terug te vinden, vooral verhalen over de mens die verloren zijn 
gegaan en waaraan de Koran herinnerd.  
 
28. Zijn er volgens u meer darwinisten of meer creationisten? 
De meeste gelovigen zijn creationisten, ik heb zo’n vage indruk dat er meer 
creationisten zijn. 
 
29. Denkt u dat wetenschap en religie ooit met elkaar verzoend kunnen raken? 
Absoluut, dat is altijd het geval geweest. Pure wetenschap en religie kunnen mijns 
inziens nooit botsen. De evolutieleer een wetenschap kunnen echter wel botsen. 
 
30. Kunt U argumenteren waarom U wel of niet in de Evolutieleer geloofd? 
Je moet het zo zwart wit niet bekijken, ik ben overtuigd dat niet de hele evolutieleer 
onzin is, er zit heel wat essentie en waarheid in. Daar waar de evolutieleer botst met 
wetenschap ben ik kritisch, het gaat vooral over zaken waar geen bewijs voor is, vb. dat 
de mens afstamt van de aap. Verder ligt de evolutieleer wellicht dichter bij filosofie dan 
bij wetenschap.  
 
Beantwoord door Abdallah El Boujaddayni 
 
Zowel de wetenschapper als de Theoloog en de Islamoloog merken de onenigheid rond 
het creationisme en het darwinisme. Ook sluiten de Theoloog en de Islamoloog evolutie 
niet volledig uit. Ze geloven in een letterlijke Scheppingsdaad, met als centraal punt de 
Schepper. Enkel de Islamoloog ziet geen struikelblok tussen wetenschap en religie. Ze 
zijn het in het algemeen mee eens dat er meer creationisten zijn. 
 

9.4 Mening van Luc van Gysel voorzitter van huis va n 
evolutie over de evolutietheorie  
 
Luc vindt de gedachten over het ontstaan door een Hogere Kracht waanzin. Hij is een 
echte wetenschapper. Hij argumenteert als volgt: ‘Moest er echt een God zijn zou deze 
God zich dan eeuwen lang bezig houden met telkens een klein nieuw element op aarde 
te zetten. Oh nu geef ik dit beestje een wervelkolom of nu ga ik dit insect laten evolueren 
en geef ik het stekels…’ 
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Hoofdstuk 10: Besluit  
 
Evolutionisme probeert bewijzen te zoeken voor vooropgestelde theorieën, terwijl 
creationisme antwoorden biedt op vele vragen die het evolutionisme onbeantwoord laat. 
Zoals wie zijn we en wat is onze rol in dit bestaan, en welke verantwoordelijkheden 
dragen wij? Wat is onze relatie tot onze schepper en wie is Hij? In het creationisme 
gebruikt men de wetenschap om naar bewijs te zoeken voor wat het sterk doet 
vermoeden. Ook is het gebaseerd op de overtuiging dat soorten verwant zijn aan elkaar. 
Op basis van deze overtuiging gaat men fossielen onderzoeken en verbanden proberen 
te vinden die de vooropgesteld theorieën bevestigen. Creationisten spreken tevens van 
de Goddelijke invloed op het bestaan. 
Het creationisme is een overtuiging die zijn oorsprong kent diep in de hersenen, de 
mens is geneigd om te geloven in een schepper, een eerste oorzaak die 
verantwoordelijk is voor het ontstaan van het heelal en de aarde, terwijl het 
evolutionisme af en toe verwijst naar toeval, wanneer de omstandigheden optimaal zijn 
om iets te doen lukken.  
Volgens mij klopt evolutie deels maar niet helemaal. Ik kan niet aannemen dat we 
overgegaan zijn van aap naar mens. Ook dat waterdieren opeens overgaan tot 
landdieren vind ik onzin. Een aantal theorieën kunnen uiteraard wel kloppen. Volgens 
mij is het mogelijk dat natuurlijke selectie bestaat. Maar dat uit deze eigenschappen een 
nieuwe soort ontstaat is onzin.  
Zowel Harun Yahya als Charles Darwin zijn belangrijke individuen in evolutie en 
ontwikkeling van de mens. Maar voor mij zijn de bewijzen die Harun Yahya aanhaalt 
veel sterker als die Charles Darwin aanhaalt. 
Ik wil graag eindigen met twee verzen uit de koran die ons verteld hoe een mens zich 
precies ontwikkeld en hoe hij is geschapen.  
 
"Toen vormden wij het mengsel van mannelijke en vrouwelijke seksuele afscheiding in 
een klonter, daarna maakten wij van de klonter een kleine vleesklomp, dan maakten wij 
uit die kleine vleesklomp beenderen, vervolgens bekleedden wij die beenderen met 
vlees en dan brachten wij het voort als een andere schepping. Gezegend dus is Allah, 
de beste der scheppers."43 

" En dat hij in paren schept, mannelijk en vrouwelijk, van een druppel zaad wanneer het 
uitgestoten is " 44 

 

� 
43 Soerah 23 vers 14 uit de koran 
44 Soerah 53 vers 45-46 uit de koran 
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