
 

  

Natura Artis Magistra is het oudste dierenpark van Nederland. De zoo heeft een grote collectie 

levende dieren. Het park gaat uit van een naturalistisch wereldbeeld (met daarin de 

oerknaltheorie, chemische evolutie en biologische evolutie), die wordt gepresenteerd als feit. 

Creationisten geloven dat God de Schepper is en dat hij deze wereld ‘recent’ geschapen heeft 

in zes dagen. Dit geloof is het uitgangspunt voor deze gids. Enkele diersoorten en een 

weerlegging van facetten uit het naturalistische wereldbeeld getoond in dit park komen aan bod.  
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DIERENTUINGIDS 
ARTIS (AMSTERDAM)  

Natura Artis Magistra is het dierenpark van de Nederlandse 

hoofdstad Amsterdam. In de volksmond staat de dierentuin ook wel 

bekend als Artis. Artis is de oudste dierentuin van Nederland en 

werd in 1838 opgericht met om liefde en zorg voor de natuur te 

stimuleren.  

Planetarium 

In Artis kun je niet alleen dieren bezoeken maar ook onze planeten 

bekijken in het planetarium. Er worden veel feiten gegeven over de 

planeten, de opbouw van het heelal en de geschiedenis van astronomie. 

Zo wordt het op de planeet Venus nooit veel kouder dan 500 graden en 

is de druk 90 keer zo hoog als op aarde. Het is erg leerzaam om dit 

planetarium te bezoeken.  

Hoe zit het met de oerknaltheorie? 

Het planetarium gaat, zoals verwacht, uit van de 

oerknaltheorie. Daarbij ontstond het heelal vanuit 

één punt 13,77 miljard jaar geleden. De 

oerknaltheorie staat echter niet zo stevig als 

naturalisten willen geloven. Er zijn verschillende 

problemen met deze oerknaltheorie. Vanwege de 

ruimte en diepgang kunnen we deze alleen bij naam 

noemen: (1) het horizonprobleem, (2) het Dark-Matter-Dark-Energy-

probleem, (3) het vlakheidsprobleem, (4) het monopoolprobleem. 

Dismantling the Big Bang (boek) geeft meer informatie rond de 

oerknaltheorie.  Creationisten hebben echter ook kosmologische 

modellen uitgedacht, denk bijvoorbeeld aan dr. J.G. Hartnett, B.J. 

Setterfield, dr. W. Thornhill. Het is goed hier kennis van te nemen!  

 

 

 

 

 

 

DE AARDE 

EEN UNIEKE 

PLANEET 

Onze aarde is een unieke, 

ontworpen planeet voor le-

ven. Enkele voorbeelden: 

(1) De aarde draait op goede 

afstand rond de zon. Dich-

terbij en het leven zou ver-

branden, verder weg en het 

zou bevriezen. (2) Zonder de 

huidige stand van de aardas 

zouden er geen seizoenen 

zijn en zou het leefgebied op 

aarde beperkt zijn. (3) Als de 

atmosfeer veel dunner zou 

zijn dan zou het meteorieten 

regenen, levensgevaarlijk! 

(4) De verhouding van 

gassen in de atmosfeer is 

zeer geschikt voor leven. 

 

 

 

Auteur: J.W. van Meerten 

 

“Het leven op aarde 

is uniek. De mens 

https://assets.answersingenesis.org/doc/articles/pdf-versions/arj/v8/creationist-cosmogony.pdf
http://logos.nl/zero-point-energy-cosmology/
http://logos.nl/zero-point-energy-cosmology/
https://youtu.be/TyPl2f5dgm8
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DE WRAAK 

VAN 

MONTEZUMA 

Zo’n 500 jaar gelden klonk er 

wapengekletter in het huidige 

Mexico. In de strijd tussen de 

Spanjaarden en Azteken liet de 

hoogste Azteekse leider, 

Montezuma, het leven. Na de 

gevechten vestigden de Span-

jaarden zich in het gebied van 

de Azteken. Heel erg gelukkig 

werden ze er niet van want ze 

kregen last van heftige buik-

klachten en diarree. Het werd 

toegeschreven aan de geest 

van Montezuma voor wat hem 

was aangedaan.  Eeuwen later 

kwam men er pas achter dat 

diarree ontstond door ziektever-

wekkende darmbacteriën en 

niet door Montezuma’s geest.  

Micropia 

Micropia staat bekend als de eerste ‘microdierentuin’ ter wereld. Met 

extra entree kom je in dit gebouw. Daar kun je kennis maken met 

microscopisch kleine organismen zoals bacteriën. Het grootste deel van 

het leven op aarde bestaat uit deze microben. Veel soorten kennen we 

echter nog niet. Wetenschappers schatten dat we nog maar 1% van alle 

microben kennen. Wanneer je het gebouw van Micropia binnenkomt 

wordt je door een bediende begeleidt naar de lift. In de lift krijg je een 

introductie in de microbenwereld. In Micropia wordt getoond wat voor 

een functie deze microben 

hebben (bijv. kadaver-

opruimers). Ook leren we 

welke er schadelijk zijn voor 

de gezondheid (bijv. ziekte-

verwekkers). Hoe weet je 

hoe deze microben eruit 

zien? In Micropia mag je het 

zelf bekijken door 

microscopen. 

Wanneer je uit de lift stapt, 

val je meteen in de speculatieve evolutionaire geschiedenis van de 

zogenoemde eerste levensvormen. Een christen behoeft het daar 

absoluut niet mee eens zijn. Micropia schrijft in de tentoonstelling: “Alle 

soorten op aarde hebben één gemeenschappelijke voorouder, een 

oerbacterie.” De microbioloog prof. dr. S. Scherer is minder optimistisch. 

Op YouTube vertelt hij dat het ontstaan van het allereerste leven een 

van de grootste raadsels is binnen de natuurwetenschappen. “Ik geloof 

niet dat men 50 jaar geleden verwacht had waar we nu staan. Het is 

(nog steeds) een zeer groot raadsel hoe zoiets kan ontstaan als een 

eenvoudige cel. Als natuurwetenschappers moeten we zeggen: We 

weten het niet.” Ook diverse naturalistische wetenschappers zullen hem 

dit nazeggen. Volgens prof. Scherer is dit niet meteen het ultieme bewijs 

voor een schepping, maar het laat wel zien dat we ons bescheidener op 

moeten stellen dan Micropia doet.  

Microbenwereld in je huis?  

Of je nu wilt of niet, ieder huisgezin heeft miljoenen ‘huisdieren’. Je moet 

daarbij niet denken aan grote huisdieren zoals een hond of een kat maar 

aan microscopisch kleine organismen. Al houd je jouw huis nog zo goed 

schoon, ze zitten er toch. Op de wc-borstel, op de tandenborstel, in bed, 

op de bank en zelfs op het geld dat in de portemonnee zit (ook je 

portemonnee zit eronder). Om welke soorten ‘huisdieren’ het gaat is alle-

maal te zien door de microscopen van Micropia. De meeste microben 

zijn gelukkig niet schadelijk voor de gezondheid. Maar voor mensen met 

allergieën kunnen ze behoorlijk lastig zijn (denk aan de huisstofmijt). 
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DE POTEN 

VAN EEN 

GEKKO 

In het reptielenhuis van Artis 

kun je de gekko bewonderen. 

Hoe krijgt het dier het voor el-

kaar om over verticaal glas te 

lopen? Gekko’s hebben spe-

ciale gegroefde structuren 

(hechtlamellen) aan de onder-

zijde van de tenen. Deze la-

mellen zijn voorzien van klei-

nere haartjes die ook weer 

voorzien zijn van nog fijnere 

uitlopers. Die zijn zo klein dat 

ze op atomaire schaal worden 

aangetrokken door de onder-

grond.  Door deze interactie 

verkrijgt de poot zijn grote 

kleefkracht. Met recht Intel-

ligent Ontwerp genoemd! 

Insectenwereld  

Bezoek ook het insectarium (een insectenhuis). De insecten zijn, met 

bijna een miljoen beschreven soorten, de grootste groep van dieren. Die 

zitten niet allemaal hier, maar dit is wel het grootste insectarium ter 

wereld. De wetenschap die zich bezighoudt met insecten heet ento-

mologie. Bijzonder is bijvoorbeeld de groene bladtak behorend tot de 

orde van wandelende takken. De groene bladtak is met 70 gram een 

van de zwaarste insecten ter we-

reld. Het vrouwtje valt dankzij haar 

groene kleur nauwelijks op tussen 

de bladeren. In het insectarium zijn 

ook spinachtigen te vinden (spinnen 

zijn geen insecten), zoals de Bra-

ziliaanse zalmroze vogelspin (zie 

foto). Op het menu van deze grote 

spin staan insecten, kleine knaag-

dieren en zelfs giftige lanspuntslangen. Het insectarium heeft ook een 

kleine collectie fossiele insecten. Het valt op dat deze insecten, waarvan 

de oudste volgens Artis honderden miljoenen jaren oud zijn, qua uiterlijk 

niet veel zijn veranderd. Miljoenen jaren geen verandering? Vreemd… 

 Uitstapje: Hoe overleefden insecten de zondvloed? 

Een veelgestelde vraag van sceptici is: Waren er insecten aan boord 

van de ark, en zo niet, hoe overleefden zij de zondvloed? Creationisten 

geven dan meestal als antwoord: In Genesis 7:22 staat dat alle door de 

neus ademende landdieren omkwamen met uitzondering van de dieren 

die in de Ark zaten. Insecten ademen niet door de neusgaten maar via 

kleine buisjes (tracheeën) in het uitwendige skelet. Insecten hebben de 

zondvloed hoogstwaarschijnlijk overleefd op drijvende matten van vege-

tatie. Lees hierover het uitgebreide (Engelstalige) artikel van Troy Lacey. 

De metamorfose van een vlinder 

Artis heeft ook een prachtige vlindertuin. 

Verwondering blijft je bij als je leest over de 

metamorfose van eitje, via rups en pop, tot 

vlinder. Wetenschapper dr. G. Wilson schrijft: 

“Iedere zorgvuldig uitgevoerde stap in het 

proces toont daarbij de wijsheid en macht van 

de Schepper.” Terecht wordt deze metamor-

fose ook een van de iconen van Intelligent 

Design genoemd. Het is goed om voordat je 

naar Artis gaat je te verdiepen in deze metamorfose zo kun je meer 

genieten van de vlindertuin. In Weet Magazine verscheen er een artikel 

over en Illustra Media maakte er een prachtige documentaire over. Bron: 

Wilson, G., 2014, Metamorfose van de vlinder. Een symfonie van wonderen: wat verandert er 

allemaal in een pop?, Weet 29: 26-29. Ook te lezen via de website van Logos Instituut.  

https://answersingenesis.org/noahs-ark/were-insects-on-the-ark/
http://logos.nl/metamorfose-van-de-vlinder/
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Aanpassing van de fennek aan de omgeving 

In de Bijbel staat dat God de dieren schiep ‘naar hun aard’. De meeste 

creationisten geloven dat God bepaalde basissoorten schiep en die 

toerustte met vermogen om zich, indien nodig, aan te passen aan hun 

omgeving. In Artis zijn enkele prachtige voorbeelden te zien van 

aanpassing van dieren aan hun oorspronkelijke omgeving. We 

bespreken hier de fennek (Vulpes zerda). De 

fennek  is een van de kleinste soorten binnen 

het baramin ‘hondachtigen’ (Canidae). Het 

dier leeft oorspronkelijk in Noord-Afrika (de 

Sahara). De fennek is een kleine vos van 

ongeveer één kilo met grote oren van wel 10 

centimeter lang. De vos heeft een lange, 

wollige, zachte en beige vacht. De fennek 

heeft zich aangepast aan het woestijnklimaat. 

Hieronder enkele voorbeelden: 

 De zolen van de voeten zijn bedekt met lange haren die de pads volledig 

bedekken. Dit is een aanpassing aan extreme temperaturen. Maar ook als 

vergemakkelijking van het voortbewegen in het zand. 

 De vacht heeft een zanderige kleur en camoufleert de fennek in de 

woestijn. 

 De dikke vacht biedt voordelen in de koude woestijnnacht. 

 De grote oorschelpen en andere aanpassingen aan de oren geven de 

fennek een uitstekend gehoor, wat nodig is voor het detecteren van 

gravende insecten in het zand en het opsporen van kleine zoogdieren. 

 De fennek drinkt water als dat beschikbaar is maar kan ook lang zonder 

water. De nieren filteren een hoge concentratie ureum met weinig 

waterverlies. 

 De fennek leeft in holen onder de grond. Het zijn snelle gravers, de pups 

kunnen in minder dan 10 minuten al een hol van 40 centimeter diep graven. 

De holen zijn nodig ter bescherming tegen extreme temperaturen. 

Bron: Larivière, S., 2002, Vulpes zerda, Mammalian Species   714: 1-5.

QUOTE ARTIS: 

 

“Het leven op aarde is uniek. 

De mens is geschapen naar 

Gods beeld en gelijkenis. De 

aarde is de woonplaats van 

de mens, en in de Bijbel 

wordt met geen woord 

gerept over andere planeten 

of andere intelligente 

levensvormen.” 

 

INTELLIGENT 

LEVEN OP 

ANDERE 

PLANETEN? 

Ja of nee? Artis: de Bijbel geeft 

‘nee’ (zie hieronder). Artis geeft 

de quote ongelijk. Redenen: (1) 

Overal in het heelal zijn bouw-

stenen van leven gevonden. (2) 

Als leven op aarde spontaan is 

ontstaan dan is het waarschijn-

lijk ook elders in het heelal zo 

gebeurd.  

Bezwaren: (1) Bouwstenen ma-

ken nog geen leven, zoals losse 

bakstenen nog geen huis ma-

ken. (2) Bouwstenen kunnen 

gevormd worden in processen 

die niets met leven te maken 

hebben. (3) Spontaan ontstaan 

van leven is niet bewezen. 
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HOLLANDSE 

POLDER 

In Artis zie je ook een stukje 

Nederlands landschap. Er is 

een bestaande polder naar 

Artis gehaald. We lezen: “Alle 

planten hebben altijd in de 

polder gestaan. Ook de 

knotwilgen komen van een 

oude verzakte dijk die moest 

verdwijnen. Het gras is niet 

ingezaaid maar er zijn plag-

gen getransporteerd uit de 

polder rond het Gein. De 

schuren zijn gebouwd in oud-

Hollandse stijl.” 

Het witte verenkleed van de Sneeuwuil 

Volgens wetenschappers gebruiken sneeuwuilen hun witte verenkleed 

om zonlicht te reflecteren. Zo zouden ze hun rivalen waarschuwen voor 

hun aanwezigheid. De reflecterende veren zouden een verblindend 

licht uitstralen die van grote afstand kan worden gezien. Uilen met het 

witste verenkleed hebben de helderste weerkaatsing. Het verenkleed 

dient daarmee als verdediging van het territorium. 

Bron: Bortolotti, G.R., Stoffel, M.J., Galván, I., 2011, Wintering Snowy Owls Bubo scandiacus 

integrate plumage colour, behaviour and their environment to maximize efficacy of visual displays, 

IBIS 153 (1): 134-142. 

Wat je in Artis zeker gezien moet hebben 

Artis heeft een prachtig Aquarium-

gebouw. Verschillende kleurrijke aquaria 

sieren de wand met daarin kleurrijke 

vissen en koralen. Bijzonder is ook een 

nagebouwde gracht van Amsterdam. 

Verwonder je over het aantal vissen en 

andere dieren die in de gracht te vinden 

zijn. Het verblijf van de Californische 

zeeleeuw bevat interessante informatie, 

over het leefgebied van deze diersoort, 

met kleurrijke foto’s van de kelpwouden. 

In Artis loopt ook de zeer zeldzame algazel rond. Deze antilope is sinds 

2000 uitgestorven in het wild.  

Dit is geen uitgebreide Artishandleiding en heeft niet als doel de 

plattegrond vervangen. Houd de plattegrond die je krijgt bij de entree 

daarom aan als route. Met deze gids willen we je aanmoedigen om 

Artis te bezoeken. Verwonder je over de diversiteit van leven die God 

onze Schepper, in Zijn schepping gelegd heeft. Maar wees kritisch op 

de naturalistische interpretatie. Vragen, aanvullingen of verbeteringen 

zijn te versturen naar: info@logos.nl. Geniet van het bezoek! 

LOGOS INSTITUUT 
www.logos.nl 

info@logos.nl 

 

STEUN ONS! 

NL53 INGB 0007 6553 73 

t.n.v. Logos Instituut. 

Logos Instituut is een ANBI-

stichting en dat wil zeggen 

dat uw gift fiscaal aftrekbaar 

is. 

 

 

Bezoekersinformatie: 

ARTIS 

Plantage Kerklaan 38-40 

Amsterdam 

0900-2784796 (55 ct. per gesprek) 

www.artis.nl 

info@artis.nl 

 

Openingstijden: 

ARTIS is elke dag geopend. 

1 maart – 31 oktober: 9:00 - 18:00 uur 

1 november – 28 februari: 9:00 – 17:00 uur 

Zomeravonden: alle zaterdagen in juni, juli en 

augustus van 9:00 uur tot zonsondergang 

 

ARTIS-Micropia 

Plantage Kerklaan 38-40 

Amsterdam 

0900-2784796 (55 ct. per gesprek) 

www.micropia.nl 

info@micropia.nl 

 

Openingstijden: 

Micropia is elke dag geopend 

zondag - woensdag: 9:00 - 18:00 uur 

donderdag – zaterdag: 9:00 – 20:00 uur  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL1qugutDQAhUKExoKHQn2BxkQjRwIBw&url=http://www.lombokcare.com/uw-steun/anbi-certificaat.html&bvm=bv.139782543,d.d2s&psig=AFQjCNE6FvUSGWyLa4wYrb0jQ-kcTez-pA&ust=1480594427859940
mailto:info@logos.nl
http://www.logos.nl/
mailto:info@logos.nl
http://www.artis.nl/
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http://www.micropia.nl/
mailto:info@micropia.nl

