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Waarom de evolutietheorie niet deugt: argumenten tegen het evolutie-
paradigma. 
 
“A physicist can react instantenously when you give him some evidence that 
destroys a theory that he previously had believed. 
But that is not true of all braches of science, as I am finding out”. 
 
Louis Alvarez in “Experimental Evidence that an Asteroid Impact led to the Extinction of 
many Species 65 million years ago”’. 

 
Natuurwetenschap tegenover natuurhistorische wetenschap. 
 
Volgens de wetenschap is de evolutietheorie bewezen. Veel christenen menen dat we niet 

meer om de waarheid van deze theorie heen kunnen. Daarom moeten we de 

evolutietheorie net zo accepteren als gewone natuurwetten, zoals de wet van de 

zwaartekracht, de wetten van Maxwell over elektromagnetisme en over elektrische en 

magnetische velden. Al deze wetmatigheden tonen Gods macht en majesteit in de 

schepping. 

Kortom: God heeft door evolutie uit een eencellige bacterie in de loop van honderden 
miljoenen jaren alle levensvormen laten ontstaan.  

Deze gedachtegang klinkt overtuigend, maar is een drogredenering. Want het onderwerp 
evolutie hoort niet thuis bij de natuurwetenschappen, maar bij de natuurhistorische 
wetenschappen. Deze tak van wetenschap heeft het ontstaan van aardlagen, fossielen, alle 
levensvormen en hun DNA als studieobject.  

Het onderscheid tussen natuurwetenschap en natuurhistorische wetenschap maakt een 
wereld van verschil. Dat wordt in de volgende paragraaf uitgelegd. 

Oorsprong theorieën: principieel onzeker. 

De door en door geteste natuurwetenschappelijke kennis is exact, aan zekerheid grenzend 
waarschijnlijk en juist. Daarom kan men feilloos raketten naar de maan sturen en durft 
iedereen met 130 km over de snelweg te rijden. Daar tegenover staat, dat de hypothesen en 
theorieën van de natuurhistorische wetenschap principieel omgeven zijn met een aura van 
onzekerheid.  
 
Dat komt, omdat de natuurhistorische wetenschap zoekt naar een verklaring hoe 
verschijnselen die we nu waarnemen in het verre verleden zijn ontstaan.  
Dit valt te vergelijken met het werk van een detective die een lijk vindt van een moord die 
twintig jaar geleden gepleegd is. Hoe is deze persoon om het leven gekomen en wie heeft dit 
gedaan?  Daar zijn verschillende scenario’s voor te bedenken maar het valt nauwelijks meer 
te achterhalen welke de juiste is. Want de rechercheur kan niet terug in de tijd en dus valt 
de moord niet rechtstreeks meer te bestuderen.  
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In een soortgelijke situatie bevindt zich een oorsprongswetenschapper. Hij zoekt naar 
oorzaken voor het ontstaan van de aarde en het leven daarop in het verre verleden. Dit is 
een vorm van onderzoek die abductie wordt genoemd. Bij dit type kennisverwerving zijn er 
steeds verschillende verklaringen mogelijk. Daar kiest de onderzoeker er één uit die hem het 
beste lijkt. 
 
Voorbeeld: aardlaag A ligt boven aardlaag B. In A zit een bepaald type fossiel, b.v. schelp C. 

In B komt een iets andere schelpensoort voor, D. Wetenschappers kunnen nu verschillende 

verklaringen bedenken over  hoe en hoe snel deze aardlagen en fossielen zijn gevormd. 

Zoals: laag A en laag B zijn allebei zeer langzaam geaccumuleerd. Of: laag A en B zijn ieder 

zeer snel afgezet, kort na elkaar. Of juist met een lange tijd ertussen waarin er niets 

gebeurde. En: fossiel D heeft zich geleidelijk uit fossiel C ontwikkeld. Of: fossiel C en D zijn 

door migratie van elders aangevoerd (en zijn niet uit elkaar geëvolueerd).  

 

Figuur 1. Pakket aardlagen: hoe snel zijn de afzonderlijke lagen gevormd en hoe snel na elkaar? 

Daar zijn uiteenlopende hypothesen over te bedenken. Er zijn onderzoekers die veronderstellen dat 

elke laag in 10.000 jaar is afgezet, maar anderen menen dat elke laag in enkele minuten uit een 

onderzeese modderlawine is neergeslagen. Sommige onderzoekers beweren dat er duizenden jaren 

tussen het ontstaan van de individuele lagen zitten, terwijl anderen stellen dat het hele pakket in 

één keer op een dinsdagnamiddag zich heeft opgehoopt. Omdat we er niet bij waren toen deze 

stapel aardlagen ontstond blijft het ongewist welke hypothese juist is. 

 

Het heikele punt bij abductie is, dat de gekozen verklaring niet getoetst, gefalsificeerd kan 
worden: ‘unfortunately each of these possible explanations is really only a plausible 
story…..very difficult to test’ (1).  
Dat komt onder meer omdat het feitenmateriaal uit het verleden fragmentarisch is.  Maar 
ook speelt mee dat de natuurhistorische geschiedenis eenmalig is. We kunnen die 
geschiedenis niet rechtstreeks bestuderen (we waren er niet bij) of met experimenten 
overdoen.  
 
Volgens de beroemde wetenschapsfilosoof K. Popper kun je natuurhistorische hypothesen 
en theorieën, zoals de evolutietheorie, daarom nooit echt bewijzen. Het zijn meer 
bestudeerde gissingen, een soort veredeld geloof, ‘story telling’ met argumenten voor en 
tegen (2).  
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De natuurkundige en Nobelprijswinnaar R.B. Laughlin noem de evolutietheorie zelfs een 
antitheorie omdat hij niet getoetst en weerlegd kan worden (3). 
 
Het paradigma van de natuurhistorische wetenschap. 
 
In deze situatie van principiële onzekerheid bepalen niet primair de feiten, maar het 
denkkader of paradigma van waaruit de onderzoeker zijn studieobject analyseert, aan welke 
verklaring hij de voorkeur geeft.  
In de woorden van A.D. Miall:  
 
“When there is competition between two or more scientific paradigms the key process 
determining choices between paradigms is persuasion based on widely shared 
values……..the choice between paradigms is not determined by which one can explain the 
most facts – for what is accepted as a fact depends to a large degree on one’s accepted 
paradigm” (4). 
 
 
Een paradigma is dikwijls min of meer onbewust en omvat de wetenschapsfilosofische 
uitgangspunten en de levensbeschouwing van de onderzoeker (5).  
 
Binnen de natuurhistorische wetenschap gaat het dan om het methodisch naturalisme 
(alleen natuurlijke factoren worden als verklaring geaccepteerd, zie noot 1) en in het 
verlengde daarvan het metafysisch naturalisme (de levensbeschouwing dat de werkelijkheid 
slechts bestaat uit wat je kunt waarnemen; er bestaat geen hogere wereld van bovenaardse 
machten, zie noot 2). Het actualiteitsprincipe (vroeger functioneerde alles in de natuur net 
zo als tegenwoordig) hoort ook in dit rijtje thuis, maar blijft in deze bijdrage verder buiten 
beschouwing. 
 
De clou is nu, dat het dubbele naturalistische denkkader er automatisch toe leidt, dat binnen 
de natuurhistorische wetenschap er alleen ruimte is voor een evolutionistische verklaring 
van het leven. Vanzelfsprekend gevolg is dan, dat iedere ‘insider’ de evolutietheorie als de 
enig mogelijke verklaring van het leven beschouwt, zonder daar verder nog kritisch over na 
te denken. Deze theorie heeft dan de status verkregen van een niet ter discussie staande 
waarheid en is daarmee zelf onderdeel van het paradigma geworden: er is sprake van een 
evolutie-paradigma (6). 
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Figuur 2. Het paradigma, of wereldbeeld van de onderzoeker bepaalt hoe hij de feiten 
interpreteert. In deze tekening ziet de één een jonge vrouw schuin van opzij, de ander een oude 
vrouw schuin van voren. Net zo  interpreteert de ene onderzoeker de verscheidenheid aan 
bouwplannen en anatomische structuren van dieren en planten als het resultaat van een door tijd 
en toeval bepaald evolutieproces, terwijl een andere onderzoeker deze feiten ziet als apart 
ontworpen creaties van een intelligente Schepper. 
 
 

Dit evolutie-paradigma  fungeert uiteindelijk als een tunnelvisie. De ‘ingroup’ van oorsprong- 
wetenschappers is zo overtuigd van het eigen gelijk dat onwelgevallige feiten die tegen het 
evolutie geloof ingaan genegeerd, als uitzondering of enigma weggeredeneerd of als een 
dwaling worden weggezet. Psychologen noemen dit verschijnsel cognitieve dissonantie: 
men heeft geen oog voor feiten en argumenten die tegen de eigen overtuiging ingaan.  
 
En natuurlijk wordt door deze dogmatische vooringenomenheid een scheppingsbenadering 
principieel afgewezen. Het volgende voorbeeld illustreert dit laatste punt.  
 
Alle hogere planten hebben eenzelfde grondstructuur; ze zijn alle opgebouwd uit dezelfde 
drie elementen: blad, stengel en wortel. Iets soortgelijks geldt voor de gewervelde dieren, 
zoals de mol, walvis, vleermuis, vogel, krokodil, zeeschildpad, paard en leeuw. Hun 
ledematen kennen dezelfde bouw als die van de mens. Dit verschijnsel wordt homologie 
genoemd.  
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Figuur 3. Homologie. De voorste ledenmaten van gewervelde dieren kennen dezelfde bouw als de 
arm van de mens. Is dit het gevolg van afstamming van een gemeenschappelijke voorouder of 
omdat ze een gemeenschappelijke Schepper hebben die een identiek bouwplan heeft gebruikt bij 
het ontwerpen van deze dieren? 

 
Vanuit het evolutie-paradigma worden deze overeenkomsten verklaard door afstamming: 
alle hogere planten stammen af van een oervorm. Hetzelfde geldt voor de gewervelde 
dieren en de mens: ook zij delen een gemeenschappelijke voorouder, vandaar dat hun 
ledematen zoveel op elkaar lijken. 
 
Vanuit een schepping-paradigma kun je deze overeenkomsten echter net zo goed verklaren. 
Dat hogere planten een identieke bouw kennen en dat hetzelfde geldt voor de vorm van de 
ledematen van gewervelde dieren en de mens komt, omdat ze een gemeenschappelijke 
Schepper hebben. Die heeft vanuit identieke bouwplannen verschillende plantengroepen en 
verschillende groepen gewervelde dieren en de mens geschapen.  
 
Alleen wordt deze scheppingshypothese binnen de mainstream wetenschap niet 
geaccepteerd en als een primitief voorwetenschappelijke geloof afgedaan. 
 
Groepsdruk binnen de natuurhistorische wetenschap. 
 
Binnen de natuurhistorische wetenschap speelt groepsdruk een aanvullende rol om de 
evolutionistische visie op het ontstaan van het leven tot groepsnorm te verheffen:  je wordt 
als ketter bestempeld en buitengesloten als je je niet conformeert aan de dominante 
oorsprongstheorie (7). De massale acceptatie van de evolutietheorie in wetenschappelijke 
kring zou je om deze reden als conformistisch evolutionisme kunnen typeren. 
 
Alleen al de hier boven beschreven wetenschapsfilosofische en sociaal culturele context 
waarin de evolutietheorie functioneert, is een voldoende reden om sceptisch te zijn over de 
recente pogingen van theologen om het lezen van de Bijbel en het christelijk geloof op de 
evolutietheorie af te stemmen.  
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Is het niet erg onkritisch om deze theorie min of meer klakkeloos als waar te accepteren 
omdat een meerderheid van wetenschappers deze theorie aanvaardt? Het onvermijdelijke 
resultaat hiervan is in ieder geval, dat een flink aantal traditionele christelijke 
geloofsvoorstellingen zo om zeep wordt geholpen (zie noot 3). 
 
Inzicht in de inhoudelijke kritiek op de evolutietheorie versterkt het beeld dat aanpassing 
van het christelijk geloof aan de evolutietheorie zeer voorbarig en onverantwoord is. 
 
Over deze inhoudelijke kritiek op de evolutietheorie  gaat de rest van deze bijdrage. 
 
De betekenis van het begrip evolutie. 

Eerst iets over het begrip evolutie. Dit concept kent drie betekenissen: 

1. Kleinschalige, micro-evolutionaire veranderingen. Hierdoor ontstaat variatie - 
rassen en ondersoorten of nieuwe soorten - binnen een hoofdgroep van planten 
en dieren. 

2. De afstamming van alle levensvormen van een gemeenschappelijke eencellige 
voorouder. 

3. Het mechanisme van mutaties (het spontaan optreden van veranderingen in het 
erfelijk materiaal) waardoor de complexiteit en diversiteit aan levensvormen in de 
loop van miljarden jaren op aarde zich heeft kunnen ontwikkelen.  

 

Micro-evolutie: variatie binnen nauwe grenzen. 

In Darwins beroemde boek uit 1859, The Origin of Species, by means of Natural Selection, 

or the the Preservation of Favoured Races in their Struggle for Life (zoals de volledige titel 

luidt) staan veel voorbeelden van micro-evolutionaire variatie. Zo besteedt Darwin ruim 

aandacht aan het ontstaan van rassen bij kwekers en fokkers (o.a. van duiven). Verder weidt 

hij uit over de verschillende soorten vinken en schildpadden op de Galapagos eilanden. 

Darwin toont met deze voorbeelden aan, dat in de natuur zich in de loop der tijd biologische 

variatie voordoet. Soorten veranderen waardoor nieuwe soorten ontstaan. Dat was een 

revolutionaire ontdekking, omdat men toentertijd dacht dat God soort voor soort apart had 

geschapen. Nu is inmiddels bekend dat er allerlei genetische mechanismen zijn waardoor 

soorten kunnen veranderen.  
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Figuur 4. Voorbeelden van micro-evolutie. Boven: hondenrassen, vlindersoorten, de vinkensoorten 

die Darwin op de Galapagos eilanden  ontdekte. Onder: uit fossielen blijkt dat het paard in het 

Tertiair een flinke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Het dier werd groter, kreeg een ander gebit en 

het aantal tenen nam af van 4 naar 1. 

Bij micro-evolutie gaat het om aanpassingen binnen een bestaand bouwplan, dikwijls onder 

invloed van een veranderende omgeving. De genetische informatie die dit mogelijk maakt is reeds 

in het genoom (geheel aan genen) aanwezig. 

 

Zo krijg je variatie doordat er bij de voortplanting unieke gen-combinaties (genotypen) 

ontstaan. Verder heeft men ontdekt dat het genoom, het geheel van genen, werkt als de 



8 
 

afstandsbediening van de TV. Net als dat je kunt kiezen welke toetsen je op de 

afstandsbediening indrukt (welk programma je aanzet) en in welke mate (geluid, 

kleursterkte) geldt dat voor genen. Bepaalde genen kunnen aan of uitgezet worden of meer 

of minder actief zijn. Gedifferentieerde genexpressie noem je dat.  

Door unieke gen-combinaties en gedifferentieerde genexpressie – mogelijkheden dus die in 

het bestaande genenpakket voorhanden zijn - kan een soort veranderen en zullen nieuwe 

rassen, soorten of ondersoorten ontstaan. Zo weten we nu dat slechts twee genen de lengte 

en dikte van de vinkensnavel, een beroemd voorbeeld van Darwin, bepalen. Als het ene gen 

meer aan staat wordt een snavel dik en kort; als het andere gen meer actief is wordt de 

snavel lang en dun.  

De verdienste van Darwin is, dat hij als eerste ontdekte dat soorten in de loop der tijd 

kunnen veranderen. De natuur levert daar legio voorbeelden van. Er bestaan tientallen 

soorten vinken, spreeuwen, kevers, mieren enz. In deze gevallen kunt je zelfs spreken van 

soortenzwermen.  

 

Het principe van grenzeloze divergentie. 

Maar, zoals wel vaker als iemand iets nieuws heeft ontdekt, gaat Darwin met zijn ontdekking 

aan de haal. Hij speculeert dat een plant of dier geleidelijk aan steeds verder en verder kan 

veranderen zodat een compleet nieuw anatomisch bouwplan, zeg maar een compleet ander 

organisme, zich kan ontwikkelen. Bijvoorbeeld een kat uit een hond, of een amfibie uit een 

vis; een walvis uit een beer, een vogel uit een dinosauriër. Darwin noemt dit het principe van 

de grenzeloze divergentie. Deze hypothese van onbegrensde variatie is de cruciale schakel 

in Darwins theorie.  

De vraag is: klopt dit principe? Daar lijkt het niet op. Kijken we b.v. naar kwekers en fokkers 

dan zien we dat zij maar in beperkte mate soorten kunnen veranderen. Ze kunnen 

hondenrassen fokken variërend van een Deense dog tot een chihuahua, maar het blijven 

allemaal gewoon honden. En het lukt niet om een tulp te veranderen in een orchidee. Want 

de ervaring leert dat extreme variatie tot degeneratie en onvruchtbaarheid leidt. 

Fokkers en kwekers lopen dus tegen grenzen aan waar ze niet overheen kunnen. Oftewel: er 

is slechts sprake van variatie binnen nauwe grenzen.  

Dat zien we al bij de bacterie. Dit simpelste organisme vormt volgens de evolutietheorie de 

basis van de stamboom van het leven. In meer dan 150 jaar bacteriologie heeft men 

geprobeerd bacteriën door kunstmatig opgewekte mutaties in iets anders te veranderen. 

Het resultaat is nul komma nul (8). Illustratief is hier het monnikenwerk van Richard Lenski. 

Vanaf 1989 kweek hij non-stop nieuwe generaties bacteriën. Hij zit nu op een aantal van 

ongeveer100.000. Maar al die generaties hebben nog nooit een nieuw kenmerk aan de 

bacteriën toegevoegd, laat staan tot een heel nieuw organisme geleid (9).  

Ook fossielen tonen aan dat organismen slechts beperkt kunnen veranderen: zo zijn er 

stokoude (Precambrische) fossielen van bacteriën bekend. Die blijken identiek aan levende 
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exemplaren (10). En er bestaan fossielen van 100 paardensoorten (nu is er nog maar een), 

van 40 soorten olifanten (nu zijn er nog maar twee), van honderden soorten ammonieten 

(een uitgestorven inktvis), en van duizenden soorten trilobieten (een soort turbo-pissebed, 

inmiddels ook uitgestorven), maar nergens vind je fossielen die laten zien dat b.v. een 

paardensoort in een kameel verandert of een ammoniet in een trilobiet. Van dit soort 

overgangsvormen (missing links) is in de regel geen spoort te bekennen, sterker nog 

dergelijke overgangen zijn doorgaans ondenkbaar. Dit wordt door de beroemde 

fossielkundige S.J. Gould het ‘vakgeheim van de paleontologie (fossielkunde)’ genoemd. 

Ook de embryologie leer ons dat organismen niet onbeperkt kunnen veranderen. Wanneer 

een soort zich in een heel ander type organisme zou ontwikkelen moet dat in de allereerste 

embryonale fase gebeuren. In een later stadium ligt het bouwplan van het organisme vast en 

kunnen alleen de uiterlijke details binnen het bouwplan nog veranderen. Om een pril 

embryo te veranderen moeten er binnen dat beginnend leven mutaties plaatsvinden. De 

ervaring leert dat die altijd fataal zijn. De ontwikkeling van het kwetsbare embryo wordt zo 

fundamenteel verstoord waardoor het sterft (11). 

Conclusie: de kustmatige teeltkeus, de bacteriologie en fossielkunde plus de embryologie 

leveren uiteenlopende aanwijzingen dat micro-evolutie nauw begrensd is en leidt tot 

soortenzwermen, maar niet tot volledig nieuwe anatomische structuren. 

 

Macro-evolutie: mutaties en afstamming van een gemeenschappelijke voorouder. 

Nu over de hierboven genoemde betekenissen 2 en 3 van het evolutie begrip. De claims die 
hierin zijn verwoord kun je onder de noemer macro-evolutie samenbrengen. In noot 4 
wordt het begrippenpaar nader gedefinieerd. 

Macro-evolutie komt er op neer, dat alle levensvormen afstammen van een oer-organisme, 
een eerste bacterie. Maar we zagen al, dat bacteriën niet veranderen en dat fossiele 
exemplaren daarom ook identiek zijn aan nu levende. Dat zet al direct grote vraagtekens bij 
het credo van een evolutionist: “Gedenk mens dat gij uit de bacteriën zijt” (vrij naar Genesis 
3 : 19).  
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Figuur 5. Voorbeeld van macro-evolutie. Uit een spitsmuis heeft zich een vleermuis ontwikkeld. Er 
ontstaat zo een nieuw bouwplan. Deze ontwikkeling vereist nieuwe genetische informatie. 

Het probleem bij deze voorstelling is tweeërlei. Allereerst: er zijn geen fossielen die deze 
ontwikkeling aantonen. In het Tertiair verschijnen er opeens fossielen van volledige ontwikkelde 
vleermuizen in de aardlagen. Overgangsvormen, zeg maar de nummers 1 t/m 10 in de figuur, 
worden niet gevonden. In de tweede plaats is er geen mechanisme bekend waardoor de nieuwe 
genen ontstaan die nodig zijn om het bouwplan van een vleermuis te maken. 

 

Fossielen en de stamboom van het leven. 

Als er echt sprake zou zijn van een stamboom van het leven - in de betekenis dat alle 
hoofdgroepen van planten en dieren in de loop der tijd uit elkaar en uiteindelijk uit een 
allereerste oerbacterie zijn voortgekomen - dan moet de volgorde van de fossielen in de 
aardlagen deze afstammingsgeschiedenis aannemelijk maken. Althans, wanneer je de 
volgorde van de fossielen in de aardlagen interpreteert als een overzicht welke planten en 
dieren er achtereenvolgens op aarde hebben geleefd.  

Maar we zagen al dat in het fossielen archief soortenzwermen voorkomen. Die tonen aan 
dat organismen slechts zeer beperkt kunnen veranderen (micro-evolutie). Er  is alleen 
variatie binnen een bepaalde, duidelijk begrensde groep organismen.  

We zien dan ook dat fossielen van overgangsvormen tussen de verschillende hoofdgroepen 
van planten en dieren, die volgens Darwins stamboom hypothese legio aanwezig zouden 
moeten zijn, systematisch ontbreken. Darwin wist dat al en noemde deze discontinuïteit, de 
afwezigheid van variëteiten tussen deze hoofdgroepen (missing links), het grootste bezwaar 
dat tegen zijn  theorie valt in te brengen.  
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Dan is er nog een derde verschijnsel in het fossielenarchief dat niet te rijmen is met het idee 
dat dieren en planten uit elkaar zijn ontwikkeld. Dat zijn de zogenaamde radiaties: opeens 
duiken er compleet nieuwe fauna’s in de aardlagen op die totaal niet te herleiden zijn tot 
organismen in lager gelegen aardlagen. Zo verschijnen er in de aardlagen van het Cambrium 
opeens volledig ontwikkelde dieren uit alle hoofdgroepen (fyla) van het leven in de 
aardlagen – bij elkaar duizenden soorten - terwijl in het onderliggende Precambrium alleen 
algen en bacteriën voorkomen. Deze even indrukwekkende als mysterieuze parade aan 
levensvormen wordt de Cambrische Explosie genoemd. Noot 5 gaat hier dieper op in.  

En in de aardlagen van het Carboon vinden we opeens een wereld aan vliegende insecten 
(met indrukwekkende libellen zo groot als Albatrossen), terwijl in de onderliggende 
aardlagen van het Devoon alleen zeedieren en wat plantenresten voorkomen. Spectaculair is 
ook de Big Bang van zoogdiergroepen in het Tertiair, terwijl in de onderliggende Krijtlagen 
deze dieren vrijwel volledig ontbreken (12). 

Radiaties, soortenzwermen en het ontbreken van tussenvormen laten zien dat macro-
evolutie (de hypothese dat alle groepen dieren en planten uit elkaar zijn ontwikkeld) niet 
door de fossielen wordt aangetoond. 

 

Een grote kloof tussen (oer)apen en mensen. 

En hoe zit het dan met de claim dat mensen en apen een gemeenschappelijke voorouder 
delen?  De mens en de chimpansee zouden beide van oerapen afstammen die 6 miljoen jaar 
geleden hebben geleefd. Deze voorstelling is om twee redenen niet geloofwaardig.  

Allereerst: er wordt wel beweerd dat het genoom van de mens en de chimp maar 1 % 
verschilt. Deze sterke overeenkomst zou wijzen op afstamming van de mens en de chimp 
van een gemeenschappelijke voorouder. Maar betere technieken om DNA af te lezen 
hebben inmiddels het inzicht opgeleverd, dat het DNA verschil tussen de mens en de chimp 
veel groter is: 12 tot wel 20% (13). Wat betekent dat er tientallen miljoenen mutaties de 
mens van de chimp scheiden. Deze enorme hoeveelheid mutaties kan onmogelijk binnen 6 
miljoen jaar zijn ontstaan, want men schat dat het al 3000 jaar duurt voordat 1 mutatie zich 
over een totale populatie heeft verspreid (dit wordt fixatie genoemd) (14). 

Dan speelt in de tweede plaats mee, dat de fossielen geen overgang van apen naar de mens 
aantonen. De aardlagen in Afrika uit het Tertiair (een periode die aan de IJstijd vooraf ging) 
spelen hier een hoofdrol. Daarin vind je fossielen van zogenaamde Australopithicinen. Dat 
zijn onmiskenbaar aapachtige dieren, getuige hun lichaamsbouw en geringe herseninhoud. 
Wel is er discussie over de vraag in welke mate deze dieren rechtop konden lopen. Hoe dat 
ook zij, beweerd wordt dat uit deze Australopithicinen de mens zou zijn geëvolueerd.  

Maar in Tertiaire aardlagen rond het Turkanameer in Kenia heeft de Nederlandse 
antropoloog Fred Spoor naast resten van Australopithicinen ook fossielen gevonden van 
Homo erectus (15).Deze Homo erectus was een volledig mens. Australopithicinen en Homo 
erectus leefden dus gelijktijdig. Oerapen en mensen leefden naast elkaar. Dat sluit sowieso 
uit dat Homo erectus uit de Australopithicinen zou zijn geëvolueerd. Daarnaast bestaat er 
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een grote kloof, qua lichaamsbouw en herseninhoud, tussen beide organismen. Zonder dat 
er fossielen van overgangsvormen zijn gevonden die deze kloof overbruggen. In de woorden 
van de antropobioloog Casey Luskin: “the genus Homo appears in an abrupt, non-
Darwinian fashion, without evidence of an evolutionary transition from ape-like hominins” 
(16).  

 

Figuur 6. De verschillen tussen Australopithecus (links) en Homo erectus zijn, qua skeletbouw en 
hersencapaciteit, enorm. Ze leefden gelijktijdig en er bestaan geen tussenvormen die de enorme 
kloof tussen beide soorten overbruggen.  

 

Conclusie: ook de macro-evolutionaire claim dat de mens van oerapen afstamt wordt niet 
door feiten ondersteund: er is een grote verschil in DNA tussen chimp en mens (dat maakt 
een gemeenschappelijke voorouder onwaarschijnlijk) en er ontbreken overgangsvormen 
tussen Australopithicinen en de oudste fossielen van mensen, Homo erectus (wat aangeeft 
dat de mens niet van deze oerapen afstamt). 
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Intuïtieve afwijzing van het mutatiemechanisme. 
 
Het laatste punt gaat over de motor van het evolutieproces. Het mechanisme van toevallige, 
willekeurige, doel- en planloze mutaties wordt binnen de evolutietheorie verondersteld 
nieuwe genetische informatie te genereren, waardoor geleidelijk, in de loop van honderden 
miljoenen jaren, nieuwe biologische structuren en nieuwe bouwplannen van organismen 
zich hebben ontwikkeld.  
 
De vraag is of een destructief mechanisme als mutaties - in feite kopieerfoutjes in het DNA – 
in staat is tot het voortbrengen van al dat uiterst complexe vakwerk dat je in de natuur 
tegenkomt. Ogen, longen, vleugels, pauwenveren, de echo-oriëntatie van de vleermuis, het 
verpoppingsproces waardoor een rups in een vlinder verandert, hersenen die met 
computerachtige precisie via een systeem van zenuwbanen handen, benen en armen 
aansturen, de celkern en talloze andere structuren in dieren en planten: allemaal het werk 
van een blind proces van kopieerfouten in het DNA?  
 
Intuïtief zeg je: dat kan niet waar zijn. Er ontstaat ook geen schitterend schilderij als de 
Nachtwacht wanneer je lukraak met verf gaat smijten. Uit computersimulaties blijkt dat 
wanneer je een paar apen 1000 jaar lang op een toetsenbord laat rammen er nooit van z’n 
leven een zinnige zin, een gedicht, laat staan een compleet verhaal tevoorschijn zal komen.  
Deze voorbeelden maken duidelijk dat toevallige, ongeplande acties nooit iets opbouwen, 
want daar moet een plan voor zijn.  
 
Alles in de natuur ziet er planmatig, doelgericht en ontworpen uit. Dat is ook wat Romeinen 
1 : 20 ons voorhoudt: de schepping getuigt van Gods eeuwige kracht en majesteit. Heel de 
schepping is een pronkkamer van uiterst bijzondere ontwerpen van planten en dieren die 
met groot vernuft en doelmatigheid door God zijn gemaakt. Evolutionisten ontkennen dit: 
niks planmatig en doelgericht ontworpen biologische structuren; al die ingenieuze 
ontwerpen zijn gewoon het resultaat van toevallige kopieerfoutjes in het DNA (en 
natuurlijke selectie). 
 
Wat een mens, zeker met de Bijbel in de hand, op z’n klompen aanvoelt –namelijk  dat 
mutaties nooit als scheppend mechanisme kunnen functioneren – valt ook wetenschappelijk 
te onderbouwen.  En wel op twee manieren. 
 
Onherleidbare complexiteit. 
 
Allereerst: veel biologische structuren zijn razend ingewikkelde geïntegreerde systemen. 
Bijvoorbeeld ogen, longen, knieën, handen, enkels, veren van vogels. Ze functioneren alleen 
als ze compleet en intact zijn en alle onderdelen op de juiste manier op elkaar zijn afgesteld. 
Vergelijk dit met een muizenval. Die werkt alleen als alle onderdelen in de juiste onderlinge 
samenhang aanwezig zijn. Dit inzicht noemen we onherleidbare complexiteit. Een 
muizenval is onherleidbaar complex. Dit houdt direct in dat een muizenval nooit geleidelijk 
kan ontstaan. Want aan een halve muizenval heb je niets. Hij functioneert alleen als alles 
compleet en perfect is. Niets werkt als niet alles werkt. 
Dit muizenval principe zie je overal in de natuur. De eencellige bacterie, het allersimpelst 
organisme, is op dit punt illustratief. De complete moleculaire structuur van een bacterie 
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bestaat uit de super efficiënte DNA code, RNA transcriptie, ribosomen die eiwitten maken, 
de celmembraan en nog tientallen andere cellulaire bouwstenen plus enzymen. Dit 
ongelofelijk complexe geheel van biochemische organisatie en regulatie functioneert alleen 
als alle elementen aanwezig zijn en op de juiste manier op elkaar zijn afgestemd.  
 
Wat opgaat voor een bacterie geldt voor allerlei biologische organen en lichaamsstructuren. 
Ze kenmerken zich door een zelfde soort onherleidbaar complexiteit als de muizenval, een 
horloge of een verbrandingsmotor. Dit impliceert: ze kunnen niet stukje bij beetje zijn 
ontstaan, maar moeten in één keer compleet en intact zijn ontworpen, waarbij alle 
onderdelen met uurwerkachtige precisie samenwerken. Deze onherleidbare complexiteit 
sluit een geleidelijk ontstaan van uiterst ingewikkelde biologische structuren door een 
opeenstapeling van mutaties uit (17).  
 
Mutaties: een falend evolutie mechanisme. 
 
In de tweede plaats: uit berekeningen blijkt, dat het mutatieproces ontoereikend is om al de 

eiwitten te produceren die nodig zijn voor de ontwikkeling van nieuwe levensvormen. Dit 

vergt extra uitleg.   

Eiwitten vormen de bouwstenen van de cellen van organismen en spelen een belangrijke rol 

bij alle lichaamsfuncties. Eiwitten zijn opgebouwd uit ketens van dikwijls honderden, soms 

duizenden verschillende aminozuren. Van deze aminozuren kent de natuur 20 verschillende 

varianten. In genen liggen de codes opgeslagen van de combinaties van aminozuren die de 

benodigde eiwitten opleveren. Door het aflezen van deze codes ontstaan uiteindelijk deze 

eiwitten.  

Volgens de evolutietheorie moeten er door willekeurige, ongestuurde mutaties steeds 

nieuwe functionele eiwitten ontstaan. Die zijn nodig voor innovaties zoals nieuwe 

anatomische bouwplannen en nieuwe biologische functies.  

Op dit punt doemen er grote problemen op.  

Zo hebben onderzoekers geprobeerd door gestuurde mutaties een zeer klein eiwit met maar 

62 aminozuren om te bouwen in een heel ander eiwit met 57 aminozuren. Beide eiwitten 

kennen een andere structuur en vervullen verschillende biologische functies. Maar dit 

ombouwen blijkt niet te lukken. Dat komt omdat de eiwitten tussen het begin en het 

eindstation niet levensvatbaar zijn en gaan klonteren.  

Als het met deze gestuurde evolutie in het laboratorium al niet lukt om een eiwit met een 

nieuwe functie te genereren lijkt een ongestuurd, willekeurige mutatieproces in de natuur 

helemaal een “mission impossible”.  

Wiskundige analysen bevestigen dit. Zo zijn er voor een eiwit dat uit 60 aminozuren bestaat 

2060  combinatiemogelijkheden van aminozuren. Experimenten hebben aangetoond dat van 

deze combinatiemogelijkheden er maar 5 een eiwit met een biologische functie opleveren. 

Dit gegeven is een groot probleem voor het evolutieproces. Dat er maar enkele zinvolle 

aminozuur-combinaties in een zee van theoretische mogelijkheden zijn betekent dat de 

evolutie via het mutatieproces moet zoeken naar de spreekwoordelijke speld in de hooiberg. 
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Wat betekent dat het een eeuwigheid duurt voordat er door toevallige mutaties een nieuw 

gen opdoemt dat codeert voor een nieuw functioneel eiwit. Berekeningen geven het 

volgende rekenresultaat: stel we gaan uit van een gen dat codeert voor een functioneel eiwit 

van slechts 150 aminozuren. Verder willen we door een proces van willekeurige mutaties 

een nieuw gen krijgen dat codeert voor een nieuw functioneel eiwit (ook van 150 

aminozuren). Dan blijkt, uitgaande van een realistische mutatiefrequentie (aantal mutaties 

dat per generatie in een gen optreedt) en de gemiddelde duur van een generatie van 1 jaar, 

dat dit blinde mutatieproces in de totale door evolutionisten veronderstelde geschiedenis 

van het leven op aarde van 4 miljard jaar hooguit één zo’n nieuw gen zal opleveren! (18).  

 

Geen mechanisme bekend dat genetische software schrijft. 

Bovenstaande berekening gaat al uit van een reeds bestaand gen. Hoe dat is ontstaan is een 

groot raadsel. Want een gen bestaat uit een pakket informatie, een soort geavanceerde 

computer software. Hoe is het een levende cel, te vergelijken met een supercomputer 

(hardware), waarin het genetisch materiaal ligt opgeslagen, gelukt om zelf zijn eigen 

software te schrijven?  Dat is een raadsel: “Up to now there has been no convincing story of 

how DNA originated” moet Partrick Forterre, evolutie bioloog van de Universiteit van Paris-

Sud, Orsay, dan ook bekennen (19). 

Hetzelfde geldt voor het ontstaan van de celkern en de celmembranen (20).  

 

We lopen hier dus tegen twee onoverkomelijke problemen van de evolutietheorie aan: het 

ontstaan van de uiterst ingenieuze genetische code kan niet worden verklaard. Plus dat 

willekeurige, blinde mutaties niet de miljoenen genen (nieuwe genetische informatie) 

kunnen produceren die de ontwikkeling van alle levensvormen op aarde vereist. Darwin kon 

dit niet weten, hij wist niet eens wat mutaties waren. Wij weten dit nu wel. 
 

Conclusie. 

Officieel draait wetenschap om het testen, falsificeren van hypothesen en theorieën met 
behulp van feiten. De feiten die in bovenstaand  betoog zijn besproken leiden tot de 
conclusie dat de evolutietheorie als verworpen kan worden beschouwd. Want we zagen:  

a. Micro-evolutionaire ontwikkelingen spelen zich binnen nauwe grenzen af; ze leiden 
niet tot geheel nieuwe anatomische structuren. 

b. Mutaties bouwen niets op, maar breken alleen maar af. Dus ontbeert de 
evolutietheorie een geloofwaardig mechanisme.  

c. In het fossielenarchief vinden we nauwelijks ondersteuning van de hypothese dat alle 
levensvormen uit elkaar zouden zijn voortgekomen.  
 

Dat deze conclusie niet algemeen wordt gedeeld komt omdat de natuurhistorische 
wetenschap geen harde, exacte wetenschap is, geen op waarheid gerichte machine, maar 
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een door en door menselijke activiteit, waarbij het niet alleen om de feiten gaat, maar ook 
om vooronderstellingen en groepsdruk.  

Dat deze laatst genoemde factoren zo belangrijk zijn komt, omdat natuurhistorische 
theorieën door abductie ontstaan. Er blijken verschillende mogelijkheden te bestaan om de 
vorming van aardlagen, fossielen, DNA en de verscheidenheid aan planten en dieren te 
verklaren. Een wetenschapper kiest de mogelijkheid die hij het meest redelijk vindt. Wat 
voor een wetenschapper redelijk is wordt bepaald door het heersende paradigma van zijn 
wetenschappelijke discipline.  

Het methodisch naturalisme en in het verlengde daarvan het metafysisch naturalisme 
vormen de belangrijkste ingrediënten van het paradigma van de natuurhistorische 
wetenschap. 

Het is de doorslaggevende rol van dit naturalistisch paradigma, en niet zozeer de feiten, 
waarom de evolutietheorie binnen de wetenschap algemeen wordt aanvaard.  

Of zoals de wetenschapsfilosoof Michael Ruse opmerkt met betrekking tot de 
evolutietheorie:  

“the facts are not decicive the philosophical differences really count”(21). 

Deze dominante rol van de filosofische uitgangspunten brengt Michael Ruse, zelf een 
overtuigd evolutionist, tot de slotsom dat bij de evolutietheorie geloof en wetenschap 
samenvallen:  

“Voor de aanhangers van evolutie is de evolutietheorie meer als zuivere wetenschap. 
Evolutie verspreidt zich als ideologie, als een wereldlijke religie – als alternatief voor het 
christendom -, evolutie is een religie. Dit was vanaf het begin duidelijk en gaat tot op de 
dag van vandaag op voor de evolutieleer” (22). 
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Noot 1. In de mainstream wetenschap wil men het ontstaan van het leven en alle 

levensvormen naturalistisch verklaren, dat wil zeggen door zuiver autonome natuurlijke 

processen, dus zonder verwijzing naar een scheppende God en nog minder naar een Bijbel 

die daar iets over te vertellen heeft. Dit uitgangspunt noemen we het methodisch 

naturalisme.  

Noot 2. Het metafysisch naturalisme is een levensbeschouwelijke stroming die er van uitgaat 

dat het leven alleen bestaat uit het waarneembare (‘what you see is what you get’); een 

bovenwereld met God en andere bovennatuurlijke wezens bestaat niet; het leven is puur 

toevallig ontstaan door natuurlijke processen; de mens is een schitterend ongeluk.  

Er bestaat een nauw verband tussen het methodisch naturalisme en het metafysisch 

naturalisme. Ze liggen in elkaars verlengde en lopen vloeiend in elkaar over. Dat valt als volgt 

in te zien. 

Het uitgangspunt dat binnen de wetenschap alles door natuurlijke, op aarde werkende 

factoren wordt verklaard heeft geleid tot een horizontalistische kijk op de Bijbel. Dit 

methodisch naturalisme maakt namelijk korte metten met de inhoud van de Bijbel: de 

biologie heeft met de evolutietheorie God als actieve ex nihilo (uit het niets) schepper buiten 

spel gezet. Dus Genesis 1 is niet echt zo gebeurd maar verzonnen. En de psychologie, 

neurologie, godsdienstwetenschap, sociologie en analytische filosofie hebben de gedachte 

dat de Bijbel door Goddelijke inspiratie is gevormd en uit hogere sferen afkomstig is om zeep 

geholpen. Deze wetenschappen betogen, dat dit boek de neerslag is van een optelsom van 

onbewuste menselijke impulsen en strevingen plus invloeden vanuit de 

voorwetenschappelijke culturele en sociale context waarbinnen het tot stand is gekomen. 

Kortom de Bijbel bestaat uit een verzameling prewetenschappelijke mythen. 

Daarmee heeft het methodisch naturalisme de Bijbel ontgoddelijkt en horizontaal gemaakt. 

Alles van boven is gewoon van hier beneden.  
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Het is nu verder een kwestie van één en één maakt twee. Als de Bijbel een boek is van 

menselijke makelij en het leven autonoom kan worden verklaard, dan levert dat uiteindelijk 

een volkomen Godloos wereldbeeld op. Oftewel: het methodisch naturalisme gaat naadloos 

over in metafysisch naturalisme.  

Logisch dat binnen zo’n intellectueel klimaat de meeste wetenschappers atheïst zijn. Zo 

bleek uit een recente enquête onder Nederlandse hoogleraren dat slechts 17% van hen in 

een god gelooft. Onder biologen ligt dit percentage nog lager. Illustratief is ook de uitspraak 

van de Nederlandse Nobel prijswinnaar Gerard ’t Hooft. Die zei eens, dat je wel schizofreen 

moet zijn om als wetenschapper in een god te geloven.  

Noot 3. In 2017 heeft de theoloog Gijsbert van den Brink het boek ‘En de aarde bracht voort. 

Christelijk geloof en Evolutie’ (Boekencentrum) gepubliceerd. Hij verklaart hierin, dat hij een 

leek is op het gebied van de evolutietheorie (p.19), maar dat hij aanneemt dat 

wetenschappers het bij het rechte eind hebben en dat deze theorie klopt. Hij stelt zichzelf 

als taak om na te gaan wat de gevolgen zijn van de aanvaarding van de evolutietheorie voor 

het lezen van de Bijbel en voor het christelijk geloof. Daar gaat zijn boek dan voor het 

grootste deel ook over.  

Blijkt dat onder invloed van de evolutietheorie een flink aantal traditionele 

geloofsvoorstellingen op de schop gaan. Die komen er vooral op neer dat je de Bijbel minder 

letterlijk moet nemen. Zo is Genesis 1 niet historisch bedoeld. Adam was niet de eerste mens 

of heeft misschien zelfs helemaal niet bestaan. Vóór het paradijs was er al honderden 

miljoenen jaren lang sprake van leven op aarde. Daarin heerste reeds ziekte, dood en 

verderf. Vóór Adam en Eva waren er al mensen die los van God leefden en dus ook zonde 

bedreven. Dood, ziekte, roofdiergedrag, dorens, distels en zonde horen dus gewoon bij Gods 

goede schepping. God heeft al die ellende in zijn schepping toegelaten en is daar uiteindelijk 

verantwoordelijk voor en niet Adam en Eva. Gods goedheid krijgt door dit alles een andere 

betekenis. Want God heeft door het evolutieproces al miljarden jaren ‘bloed aan zijn 

handen’. Is die God onze aanbidding wel waard?  

Kortom acceptatie van de evolutietheorie leidt tot aardverschuivingen in het lezen van de 

Bijbel om de Bijbel en de evolutietheorie te verenigen.  

Als je bij deze kolossale impact van de evolutietheorie op het christelijk geloof stilstaat vraag 
je je af of Van den Brink niet veel te makkelijk en onkritisch het wetenschappelijk 
establishment volgt in het voor waar aannemen van de evolutietheorie. Hij lijkt zich totaal 
niet bewust van de argumenten die in dit stuk worden besproken, die de zekerheid en 
juistheid van de evolutietheorie in twijfel trekken. 
 

Noot 4. Bij macro-evolutie ontstaan nieuwe bouwplannen van levensvormen, dus nieuwe 
hoofdgroepen van planten en dieren (dus ook nieuwe organen, ledematen, biologische 
constructies, stofwisselingsprocessen en eiwitten). Die vereisen nieuwe genen, d.w.z. 
nieuwe genetische informatie.  
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Bij micro evolutie gaat het om aanpassing of specialisatie van bestaande bouwplannen. Deze 
veranderingen spelen zich binnen reeds bestaande hoofdgroepen af en worden vanuit reeds 
aanwezige genen gerealiseerd.  

 
Noot 5. De Cambrische Explosie houdt in, dat in de aardlagen van het Cambrium als bij 
toverslag alle 35 fyla verschijnen die in het dierenrijk voorkomen. Een fylum bestaat uit een 
bepaalde anatomische organisatie, een apart bouwplan van een dier, b.v. dat van vissen, 
weekdieren, geleedpotigen, wormen, stekelhuidigen enz. Na de Cambrische Explosie is er 
nooit meer een nieuwe anatomische structuur in het dierenrijk bijgekomen. Dit gegeven zet 
de stamboom van Darwin letterlijk op zijn kop! 
Bijzonder is, dat in de aardlagen onder het Cambrium, in het zogenaamde Precambrium, 
eigenlijk alleen fossielen van algen en bacteriën voorkomen. De sprong van deze minuscule 
eencelligen naar de centimeters grote meercelligen in het Cambrium is immens. Niet alleen 
vanwege het grootte verschil, maar vooral vanwege het verschil in biologische complexiteit. 
De ontwikkeling naar meercelligen betekent een differentiatie van celtypen 
(spijsverteringcellen, geslachtscellen, zenuwcellen, spiercellen, epitheelcellen enz.). Deze cel 
differentiatie vereist een compleet nieuw controle- en coördinatie netwerk van signalen, 
transmitters en ontvangers. Plus dat al deze nieuwe biologische bouwplannen een 
fantastische boost van het achterliggende DNA veronderstelt. Er moeten miljoenen nieuw 
genen worden aangelegd om de ontwikkeling van de talloze gespecialiseerde 
compartimenten van al die nieuwe bouwplannen mogelijk te maken.  
Kortom: de Cambrische Explosie impliceert een megarevolutie op het gebied van biologische 
morfologie, cel differentiatie, biologische regulatie en coördinatie en van de achterliggende 
DNA architectuur. Het is volstrekt ondenkbaar dat deze ongekende biologische omwenteling 
het resultaat is geweest van een proces van toevallig mutaties. En toch fungeert binnen de 
evolutietheorie deze onbewezen fantasie als hoogste waarheid (S.C. Meyer, 2014, Darwin’s 
Doubt: The Explosive Origin of Animal Life and the Case for Intelligent Design). 
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