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De nederlandse versie van het boek "Fossielen" van R.B.Bliss,
G.E.Parker en D.T.Gish is uitverkocht.
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Groepen fossielen die in verschillende delen van de
wereld gevonden worden kunnen bij elkaar geplaatst
worden in een rangschikking die geologische kolom
genoemd wordt. Wat kunnen deze fossielen ons zeggen
over de oorsprong en geschiedenis van het leven op
aarde?



AAN DE STUDENT
Werd al het leven dat wij tegenwoordig zien erg langzaam gedurende uitgestrekte
tijdsperioden gevormd? Of was er een tijd dat een Schepper, een Ontwerper al de
verschillende levenssoorten op aarde schiep? Geen van deze beide vragen kan met
natuurwetenschappelijke zekerheid beantwoord worden. Er wordt door sommigen
gezegd je studie van fossielen een middel geeft om de evolutie “te zien”. Anderen
beweren dat het fossielen bewijsmateriaal ten gunste van "schepping"  pleit.
Misschien kan de student door waarneming van de gegevens beslissen welke
grondgedachte beste lijkt te passen.

De "twee-modellen" studie van dit probleem is manier om de gegevens door
"wetenschappelijk.onderzoek" te benaderen. Wanneer u in de gelegenheid bent alle
gegevens te bestuderen, kunt je zelf beslissen welk model je het beste lijkt. Evolutie en
schepping zijn modellen die in vele opzichten tegengesteld zijn. De werkelijke
wetenschappelijke gegevens kunnen echter in beide modellen verklaard worden. We
zullen proberen deze gegevens op een objectieve wijze aan je door te geven. Tot welk
van de twee modellen je besluit is jouw zaak.

Een onderzoek in 1978 toonde aan dat studenten meer leren over de feiten van de
oorsprong wanneer zij ze vanuit twee modellen bestuderen. De studie toonde aan dat
de studenten hun kritische denken op deze manier versterken. In feite schenen deze
studenten objectiever te zijn dan degenen aan wie alleen evolutie onderwezen was.

Het uiteindelijke doel van dit boekje is je de wetenschappelijke gegevens en een aantal
wetenschappelijke argumenten bij te brengen. De uiteindelijke beslissing moet u zelf
nemen. Dit boekje wil je helpen kritisch te denken en daardoor zal je besluitvormend
vermogen gesterkt worden.

De auteurs

evolutie . de grondgedachte dat over lange tijdsperioden nakomelingen van eenvoudige levensvormen
kunnen veranderen in gevarieerde en meer komplexe soorten; verandering tussen soorten. ,

schepping (creatie): de grondgedachte dat alle levensvormen variaties zijn van soorten geschapen door een
Meester Ontwerper; verandering binnen de soorten.

gegevens: feiten gebaseerd op waarneming - informatie gebruikt om ideeën zoals evolutie en schepping te
vergelijken.

twee modellen: vergelijking van twee gezichtspunten ten aanzien van een
onderwerp, om zowel zorgvuldig nadenken te bevorderen als vooroordeel
te vermijden.

wetenschappelijk onderzoek: het gebruik maken van logica en
waarneming in een geordende aanpak teneinde problemen op te lossen.

objectieve wijze: gebruikmakend van eerlijke beoordeling en geen
vooroordeel toelaten waardoor de geest vertroebeld wordt.
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HOOFDSTUK EEN

Fossielen: Sleutels tot het verleden

Hoe zag de aarde eruit toen er dinosaurussen rondzwierven? Heeft ooit iemand een
levende dinosaurus gezien? Waarom vinden we hoog in de bergen over de hele wereld
in steen geconserveerd leven uit de zee? Dit zijn belangrijke vragen voor de
hedendaagse student, evenals die betreffende de oorsprong van het leven. Werd alle
leven geschapen door een bovennatuurlijke Meester ontwerper? Of is eik leven het
resultaat van toeval en evolutionistische selectie?

Fossielen kunnen ons helpen bij het vergelijken van de evolutie- en
scheppingsmodellen. Het simpele feit dat er tegenwoordig fossielen gevonden worden,
helpt ons iets van het verleden te begrijpen. Toch zijn uit de beschikbare gegevens de
antwoorden niet eenvoudig te geven. We hebben geen gedetailleerd wetenschappelijk
verslag over het begin van het leven. Er waren geen menselijke ooggetuigen. We
hebben slechts aanwijzingen hoe het leven er in het verleden uitzag. Die worden ons
gegeven door de fossielen; zij helpen ons in het verleden te kijken. Wanneer u van
mysteries houdt, kunt u zich vermaken met het oplossen van de fossielenpuzzle.
Misschien wordt u ook wel één van de vele gesteente- en fossielenjagers.

bovennatuurlijk: niet volgens de natuur iets dat men normaal niet zou verwachtendat gebeuren zou.

selectie: overleving in grote aantallen van variëteiten die het best bij hun omgeving passen.

ooggetuige: iemand die ter plaatse is geweest om iets te zien gebeuren.

fossielenjagers: mensen over de hele wereld die er plezier in hebben gesteenten en fossielen te verzamelen
- zij vormen dikwijls clubs.
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Wat zijn fossielen?
Fossielen zijn overblijfsels of resten van planten en dieren die geconserveerd zijn in
steenafzettingen. In het “Dinosaur National Monument” in Utah, kun je fossiele
overblijfselen van dinosaurussen in de rotsen zien. Je kunt er zelfs wetenschapmensen,
de paleontologen, bezig zien met het uitgraven van deze beenderen. Zij nemen hun
vondsten mee naar het museum om er weer een heel skelet van op te bouwen.

Figuur 1.1 Fossielen' uit het omliggende gesteente halen is een erg langzaam proces. Deze
wetenschapsman is uiterst zorgvuldig bezig zodat hij er zeker van kan zijn dat elk deeltje van het fossiel intact
blijft.

Mischien heb je zelf wel eens fossielen gevonden. Zij komen dikwijls voor op plaatsen
waar stromen of wegen sedimentatie gesteente doorsnijden. Sediment-gesteenten
zijn, zoals de naam aangeeft, gevormd uit sedimenten. Zandsteen, kalksteen, en
leisteen zijn voorbeelden van sedimentgesteenten (Figuur 1 .2)
Eén van auteurs heeft meer dan 500 kg fossielen verzameld van wegen en
stroombeddingen over heel Noord-Amerika. Enkele van deze fossielen zijn afgebeeld in
figuur 1.3.
De meeste fossielen zien er uit als schepsels die tegenwoordig nog leven- mosselen,
slakken, zeesterren, zeelelies (crinoïden), haaietanden (zelfs uit, Sioux City, lowa!) en
stukjes versteend hout van pijnbomen en vele andere.

geconserveerd: na de dood tenminste gedeeltelijk in hun oorspronkelijke vorm gehouden.

sedimentgesteente: gesteente dat gevormd is door materiaal dat aangevoerd of afgezet is door water of
wind, zoals zandsteen, kalksteen of leisteen (figuur 1.2)

sediment: materialen zoals zand, kalk, modder of klei, die door bezinking uit water zijn afgescheiden, het kan
veranderen in sedimentgesteente.

versteend: wanneer uit grondwater opgeloste mineralen de cellen van een dod boom of bot hebben
vervangen, en een , mineraal copie- van het organisme hebben gevormd.
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Sommige fossielen vertonen uitgestorven vormen van leven die tegenwoordig niet
meer voorkomen. Dinosaurussen zijn uitgestorven zoals ook de meeste van de diverse
soorten armpotigen (brachiopoden) (figuur 1.4)
De beroemde fossielen die trilobieten genoemd worden zijn uitgestorven zeedieren. Zij
zagen er ongeveer uit als degenkrabben.

uitgestorven: alleen als fossiel bekend, tegenwoordig niet meer levend voorkomend.

armpotigen (of armvoetigen): gewone naam voor brachiopoden, dieren met armen of tentakels die tussen
een boven en onder schelp leven (Figuur 1.4)

trilobieten: uitgestorven dieren waarvan het lichaam in drie lobben is verdeeld, met gelede poten
(geleedpotig), een krabachtig uitwendig skelet, en soms ogen (Figuur 1.4)

Figuur 1.2 Sedimentatiegesteente is gevormd uit afzettingen die
bindmiddelen bevatten. De chemicaliën in de sedimenten
beïnvloeden de snelheid van gesteentevorming, en deze en
andere factoren beïnvloeden de hardheid.

Figuur 1.3 Fossielen zoals deze, omvatten sommige soorten
organismen die nog leven en andere die uitgestorven zijn.

Figuur 1.4 Kun je de drie lichaamsdelen en de grote ogen
herkennen van de getoonde trilobieten? De brachiopoden
hebben twee schelpen zoals mosselen, maar het dier is nogal
verschillend en de schelpen zijn in tegenstelling tot de mosselen
gewoonlijk ongelijk.
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Figuur 1.5 Er zijn
bevroren mammoeten gevonden waarvan het vlees nog intact was. (a). Welke catastrofe dit veroorzaakte is
niet zeker. Er zijn op vele plaatsen over de hele wereld insecten gevonden die perfect geconserveerd waren
in barnsteen (b). Kunt u zich voorstellen hoe dit insluiten optrad?

Hoe zijn de fossielen ontstaan?
Er zijn wolharige mammoeten gevonden die opgesloten waren in ijs, en insecten
geconserveerd in pijnboomhars dat verhardde tot barnsteen, maar zulke fossielen zijn
zeldzame uitzonderingen op de algemene regel.
Meestal start het fossilisatie proces wanneer een plant of dier begraven wordt. Dit
gebeurt dikwijls onder een zware lading, door water aangevoerd sediment, zoals
modder of zand. De lading sediment doodt het schepsel en houdt zijn overblijfselen bij
elkaar. Dikwijls zullen echter de zacht, delen wegrotten en worden slechts harde delen
zoals tanden, botten, schelpen en hout geconserveerd.
De meeste wetenschapsmensen zijn het erover eens dat een vloed het geschiktst is
voor de start van fossilisatie. Een vloed komt meestal zonder waarschuwing zodat veel
dieren niet kunnen ontsnappen.

door water aangevoerd sediment: sediment dat getransporteerd is door water en niet door wind etc.

Figuur 1.6 Typische fossilisatie kan optreden wanneer het organisme gevangen wordt (a), begraven wordt
(b), en de omtrek of delen geconserveerd worden in het gesteente (c).
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Een vloed transporteert ook genoeg sediment om de levende schepsels zo diep te
begraven dat ze niet meer tevoorschijn kunnen kruipen. Sommige fossielenkerkhoven
bevatten resten van duizenden, en zelfs miljarden van deze levensvormen die allemaal
samengespoeld zijn onder dezelfde sedimentlaag.
De manier waarop fossielen meestal gevormd worden is getoond in de figuren 1.6, 1.7a
en 1 .7b.
Wanneer het sediment dat dit leven opsluit in rot verandert, worden delen van de eens
levende planten en dieren gewoonlijk net als steen. Zij absorberen mineralen en wij
zeggen dat ze versteend zijn Wanneer mosselen doodgaan, verrotten zij gewoonlijk
zonder resten achter te laten, terwijl een mossel die een rotsachtig fossiel wordt, zijn
vorm kan bewaren.
Soms echter wordt een bot niet harder en zwaarder maar worden de mineralen
uitgeloogd en weggewassen. Uitloging maakt het bot erg licht en fragiel. Het
reusachtige mammoetbot in figuur 1.7b is slechts licht van gewicht en kan gemakkelijk
met de hand vastgehouden worden.

fossielen kerkhoven: grote groepen fossielen die er uitzien alsof ze allen tegelijk stierven of naar dezelfde
begraafplaats werden gespoeld (blz. 73)

uitgeloogd: uitgespoeld, wanneer water een fossiel binnendringt en een deel van het materiaal wegspoelt.

Figuur 1.7a Soms worden
mosselen gevonden met
volledig verharde of
gemineraliseerde
lichaamsdelen en schelpen.
Meestal vergaan zij en laten
geen resten achter. Wanneer
houten weefsel verhardt, wordt
gezegd dat het versteent. Dit
kan slechts optreden wanneer
mineralen aanwezig zij n die
de levende cellen kunnen
vervangen.

Figuur 1. 7b De tekening
toont hoe de chemische delen
van een bot uitgeloogd kunnen
worden, waardoor het fossiel in
zijn oorspronkelijke vorm, maar
heel licht, achterblijft.
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Figuur 1.8 De normale wijze waarop planten en dieren geconserveerd worden als fossielen.

Figuur 1.9 In het laboratorium onder water gemaakte salamandersporen (a). Fossiele sporen van gewervelde
dieren in het Cocino Zandsteen van de Grand Canyon (b). (Ter beschikking gesteld door dr. Leonard Brand,
loma Linda Univeriteit).
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Grondvormen van fossielen
Versteende en uitgeloogde specimen bevatten allemaal materiaal van eens levende
vormen. Soms verdwijnt echter een organisme helemaal en blijft slechts een afbeelding
in de rots achter, een zogenoemd afdruk. De afdruk vormt slechts een afschaduwing
van het uiterlijk van de eens levende vormen. Dit kan een inwendige ofwel een
uitwendige afdruk zijn. Slakken en mosselen worden vaak geconserveerd als afdrukken
(Figuur 1.8). Wanneer een uitwendige afdruk met een ander mineraal opgevuld wordt,
vormt de vulling een type fossiel, dat afgietsel genoemd wordt. Soms laten platte
objecten zoals vissen of bladeren bij vergaan slechts een koolstoflaagje als fossiel
achter. Deze verschillende grondvormen van fossielen zijn in figuur 1.8 afgebeeld.
Sporen of voetafdrukken en wormgangen worden ook fossielen genoemd, omdat ze
ons iets vertellen over de vroeger levende schepsels. Zelfs mest kan geconserveerd
worden. Onderzoek van gedeelten van gefossiliseerde uitwerpselen (coprolieten)
onder een microscoop kan de wetenschappers leren wat een dier vroeger at. Alleen al
de grootte van de coproliet kan iets zeggen over hoe groot het dier was! Zie figuur 1 .8.

specimens: voorwerpen die bestudeerd worden.

afdruk: de omtrek in gesteente van iets dat eens leefde (Figuur 1 .8)

afgietsel: een indruk of copie van een fossiel gevormd door materiaal dat een afdruk vult (Figuur 1.8)

kooistoflaagje: een dunne laag koolstof die soms achtergelaten wordt als fossielspoor van een blad, vis, of
ander, gewoonlijk plat, levend ding (Figuur 1.8)

coprolieten: gefossiliseerde dierlijke uitwerpselen of mest.

1. Wat is een fossiel?

2. Hoe worden de meeste fossielen genoemd?

3. Beschrijf vijf verschillende typen fossielen.

4. Verklaar wat een uitgestorven plant of dier is.

5. Welk van de volgende dieren heeft de meeste kans een fossiel te worden; een
door een cowboy op de prairie geschoten bizon; een zalm die sterft na het
eieren leggen in zijn thuisrivier; of een mossel, begraven door een
modderverschuiving?
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Geologische systemen
Men vindt tegenwoordig levende objecten in bepaalde groepen of ecologische zones.
Leeuwen en zebra's bijvoorbeeld worden bij elkaar gevonden op het Afrikaanse
grasland. Cactussen en kangoeroeratten worden in Noord-Amerikaanse woestijnen
gevonden. Mosselen, slakken en octopussen worden langs rotsige kusten gevonden.
Op soortgelijke wijze worden ook fossielen bij elkaar gevonden in groepen, de
zogenoemde geologische systemen. Wanneer een rotslaag voornamelijk fossielen
van zeedieren als tribolieten en armpotigen bevat, dan hoort deze laag bij het systeem
Cambrium.

Figuur
1. 10 Aanduiding van een aantal ecologische zones op de huidige aarde.

ecologische zône: een omgeving waar bepaalde soorten levende objecten samen bestaan, zoals grasland,
woestijn of een vijver (Figuur 1 10)

Er zijn twaalf hoofdsystemen, elk gedefinieerd door de verschillende soorten en
aantallen fossielen die het bevat. Een systeem dat fossielen van veel dinosaurussen en
bloeiende planten bevat wordt Krijt genoemd. Een systeem dat rijk is aan resten
verkoolde bosplanten wordt het Boven-Carboon genoemd. Samen met het
Onder-Carboon vormt dit het Carboon. Figuur 1.11 toont enige levenssoorten die als
fossielen in eik van de twaalf hoofdsystemen gevonden worden.

geologische systeem: gesteente eenheden die genoemd worden naar de fossielen die ze bevatten. De
namen van twaalf systemen die in de 19e eeuw gedefinieerd werden, worden nu over de gehele wereld
gebruikt (Figuur 1.11)
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(1) CAMBRIUM  (2) ORDOVICIUM  (3) SILUUR  (4) DEVOON  (5) ONDER
CARBOON  (6) BOVEN CARBOON  (7) PERM  (8) TRIAS  (9) JURA  (10) KRIJT
(11) TERTIAIR  (12) KWARTAIR

Figuur 1.11 Fossielen worden gevonden in ecologische systemen (zoals het Cambrium), enegermate zoals
levende objecten gevonden worden in ecologische zones (zoals plassen en het bosland van de hardhout
woudzone)
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GIDS FOSSIELEN

Figuur 1. 12 Enige gidsfossielen die gebruikt worden voor de identificatie van lagen. Gids fossielen moeten
overvloedig voorkomen en beperkt zijn tot een bepaald systeem.

Sommige levende objecten, zoals mosselen en slakken worden als fossielen in alle
systemen gevonden. Dinosaurussen worden gewoonlijk in slechts drie systemen
gevonden. Deze systemen worden samen genomen als het Mesozoicum of de
reptielengroep. Trilobieten worden gewoonlijk gevonden in zeven ' systemen. Deze
worden dikwijls samengenomen als het Paleozoïcum of de trilobietengroep.
Om een systeem te identificeren, moet men oftewel de aantallen van de verschillende
soorten fossielen beschouwen of een gidsfossiel vinden. Een gidsfossiel is een index
of gids voor een bepaald systeem, die dikwijls in dat systeem gevonden wordt en bijna
nooit in een andere. Bepaalde soorten trilobieten bijvoorbeeld zijn gidsfossielen voor
rotsen uit het Cambrium. Het vinden van een Cactocrinus (Figuur. 1.12) betekent dat
men op jacht is in rotsen van het OnderCarboon.

gidsfossielen: fossielen die gebruikt worden voor de identificatie van geologische systemen zoals bepaalde
trilobieten die kenmerkend zijn voor gesteenten uit het Cambrium. (Figuur 1.10)
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Voorbeelden van gidsfossielen zijn afgebeeld in figuur 1.12. Ook heden ten dage zijn
levende gidsplanten en dieren nuttig. Wanneer men bijvoorbeeld een roodrug
salamander vindt weet men dat men uit de eiken-noten zone overgegaan is naar de
beukenesdoorn zone. Men hoeft dan geen tijd te besteden aan het vergelijken van de
percentages eiken en esdoorns.
Soms zijn fossielen uit verschillende geologische systemen en/of verschillende
ecologische zones door elkaar gemengd. in de bottengrot van Cumberland in Maryland
(Figuur 1.13) bijvoorbeeld liggen botten van dieren die heden ten dage in vele
verschillende klimatologische zones zouden leven. Op een of andere manier werden
alle tesamen gespoeld, verdronken en in een gemeenschappelijk graf begraven. Maar
meestal worden fossielen slechts in bepaalde systemen gevonden. Dat betekent dat
men niet gauw trilobieten in hetzelfde rotsgedeelte met dinosaurussen samen zal
vinden.

Figuur 1.13
Hier in de bottengrot van Cumberland in Maryland waren de condities voor fossielvorming ideaal.
Wetenschapsmensen vonden vele verschillende soorten fossielen van dierlijke resten uit verschillende
klimatologische zônes.

De geologische kolom
Dikwijls, maar niet altijd, worden geologische systemen in een bepaalde verticale
volgorde gevonden. Soms worden trilobieten, steenkool en dinosaurussen in drie
verschillende rotslagen in hetzelfde gebied gevonden. Wanneer dit het geval is
bevinden de trilobieten zich gewoonlijk onderaan en de dinosaurussen bovenaan, en zit
de steenkool in het midden. De geologische kolom toont een ideale verticale volgorde
van geologische systemen. (Figuur 1. 12 en 1. 14).

klimatologische zônes: zônes, zoals de tropische of de gematigde, die hetzelfde algemene weerpatroon
hebben.

geologische kolom: een ideale reeks geologische systemen die ofwel evolutie stadia ofwel ecologische
sedimentatie zônes moeten aangeven.

ideaal: wat een volmaakt voorbeeld zou tonen; of, wat zou gebeuren als een idee juist was.
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U kunt er niet op uitgaan om de geologische kolom te bekijken, want deze bestaat
nergens. Alle echte rotslagen hebben hiaten en zelfs omkeringen van deze ideale
volgorde. De kilometerdiepe wanden van de Grand Canyon bijvoorbeeld omvatten
slechts een gedeelte van het Cambrium tot het Perm (Paleozoïcum). Het Ordovicium
en Siluur ontbreken in deze groep. Wanneer de hele geologische kolom op een plaats
gevonden zou worden, zou die meer dan 210 kilometer diep zijn. In werkelijkheid zijn
sedimentgesteenten in welke plaats dan ook nooit meer dan 19 tot 24 kilometer diep.

De geologische kolom is geen kolom gesteente; het is een idee. Maar het is een
belangrijk idee, want het demonstreert de tendens dat rotslagen of strata in verticale
volgorde gevonden worden.

Welke betekenis kan er verbonden worden aan deze ideale volgorde die -geologische
kolom- genoemd wordt? Sommige geleerden zeggen dat de systemen in de
geologische kolom de stadia in de evolutie van het leven tonen. Zij zeggen dat deze
zich uitstrekt over een periode van miljoenen jaren. Andere geleerden zeggen dat de
geologische systemen ecologische en sedimentatie zones voorstellen. Het toont aan
dat schepsels bijna gelijktijdig begraven werden tijdens een grote vloed. In hoofdstuk 2
worden deze gezichtspunten meer gedetailleerd met elkaar vergeleken.

Grand Canyon

hiaten: grote onderbrekingen die geen echte verbindingspunten bevatten. Er zijn hiaten tussen de soorten
fossielen en hiaten in de geologische kolom.

omkeringen: rotslagen die onderste boven liggen ten opzichte van de ideale geologische kolom.

ideale volgorde: de verwachte reeks.

tendens: de dingen die dikwijls, maar niet altijd gebeuren.

strata: duidelijke gesteentelagen, die dikwijls op elkaar liggen.

sedimentatiezone: fossieienlagen met zulke fysische eigenschappen dat ze tegelijk afgezet werden.
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Figuur 1.14 De geologische kolom is niet echt in die zin dat u erop uit kan gaan om ze ergens te zien. Het is
een hulp om iets te begrijpen van de gebruikelijke volgorde van verschillende rotslagen.

Figuur1.15 De breuk in de aardkorst in de Grand Canyon toont meer strata van de aarde dan enig andere
plaats ter wereld, maar slechts de helft van de geologische systemen zijn er; er zijn hiaten in de ideale
kolomvolgorde.
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1. Wat is een ecologische zone?
2. Wat is een geologisch systeem?
3. Welk geologisch systeem wordt aangeduid door tribolieten? dinosaurussen?
koolvormende planten?
4. Plaats de systemen in bovenstaande vraag no. 3 in volgorde waarin ze in de
geologische kolom gevonden moeten worden.
5. Formuleer de creationistische en evolutionistische gezichtspunten over de betekenis
van de geologische kolom.

Welke betekenis hebben de fossielen?
Zoals u gezien hebt kunnen fossielen ons veel vertellen over het leven in het verleden. Zij
vertellen ons echter niet alles. We kunnen bijvoorbeeld aan hun botten niet zien of dinosaurussen
warmbloedig of koudbloedig waren. We kunnen hun botstructuur vergelijken met soortgelijke
dieren en we kunnen ook hun ecologische begeleiders vergelijken met die van de, tegenwoordig
levende dieren. Dan kunnen we proberen hun verleden te raden, maar we kunnen nooit echt
zeker zijn dat onze gissing juist is. Omdat dinosaurussen uitgestorven zijn, kunnen we onze
ideeën niet uitproberen. Daarom zijn de meningen van de geleerden verdeeld over dit punt.
Sommigen denken dat dinosaurussen waarschijnlijk warmbloedig waren zoals vogels en
zoogdieren. De meesten echter denken nog dat ze koudbloedig waren zoals de reptielen die
tegenwoordig leven.

warmbloedig: dieren, zoals vogels en honden, waarbij de lichaamstemperatuur in een constant gebied ligt,
onafhankelijk van hun omgeving.

koudbloedig: dieren, zoals vissen en de meeste reptielen, waarvan de lichaamstemperatuur varieert met de
temperatuur van hun omgeving.

ecologisch: verwijst naar het soort omgeving waarin planten en dieren leven.

zoogdieren: dieren met haar of pels waarvan de jongen gevoed worden met melk, zoals katten en honden.
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Figuur 1.16 Het bestuderen van fossielen lijkt op het oplossen van een mysterie. Gewoonlijk hebben
wetenschapsmensen slechts een deel van het bewijs. Wetenschapsmensen moeten er naar raden hoe het
hele organisme en al zijn vleselijke delen eruit gezien zouden hebben. Er zijn geen ooggetuigen of
geschreven verslagen om de puzzel te helpen oplossen.
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Figuur 1.17 Modellen zijn een belangrijk hulpmiddel voor de wetenschapsmensen. Zij worden gewoonlijk
opgebouwd uit de beste veronderstellingen die een geleerde op dat moment kan maken, maar hij is altijd
bereid zijn model te veranderen wanneer nieuwe gegevens binnenkomen.
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Het bestuderen van fossielen lijkt dan ook op het proberen een mysterie op te lossen
met slechts een gedeeltelijk bewijs. We hebben geen verslagen die geschreven zijn
door menselijke ooggetuigen. We zijn niet in staat de toetsen te gebruiken die zoveel
andere vragen in de wetenschap helpen oplossen.
In zulk een situatie ontwikkelen de wetenschapsmensen gewoonlijk modellen.
Modellen zijn algemene ideeën die ontworpen zijn om aanwijzingen te organiseren en
begrijpen. Tegenwoordig bijvoorbeeld weet niemand precies wat licht is.
Overeenkomstig het ene model bestaat licht uit deeltjes; overeenkomstig het andere is
licht een golf. Door in termen van deze twee modellen te denken kunnen
wetenschapsmensen verklaren hoe licht werkt. Deze modellen helpen ook
experimenten op te zetten om duidelijker te ontdekken wat licht precies is.

model: een idee of raamwerk dat gebruikt wordt om gegevens op zinvolle wijze bij elkaar te zetten.

aanwijzingen: indirect bewijsmateriaal dat op meer dan een manier geïnterpreteerd kan worden.
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Twee modellen voor het begrijpen van fossielen
Wanneer we de fossiele gegevens willen interpreteren stuiten we ook op twee
wetenschappelijke modellen-. het evolutionistische geleidelijkheids model, en het
creationistische catastrofe model. Wetenschapmensen met deze twee meningen
verschillen zowel wat betreft (1) de soorten leven die ze verwachten te vinden als
fossielen als wat betreft (2) de betekenis van de volgorde van de fossielen zoals
getoond wordt in het idee van de geologische kolom.

geleidelijkheids gedachte: het idee dat fossielen en de geologische kolom geleidelijk gedurende
uitgestrekte tijdsperioden gevormd werden.
katastrofisme: het idee dat fossielen en de geologische kolom snel gevormd werden tijdens een wereldwijde
ramp.

Volgens het creationistische catastrofe model:
(1) Alle soorten leven die we als fossielen vinden, kunnen in gescheiden en apart
geschapen soorten gegroepeerd worden. Sommige soorten zijn uitgestorven, maar de
meeste fossielen kunnen geklassificeerd worden in dezelfde groepen planten en dieren
die we tegenwoordig hebben.
(2) De geologische systemen zijn brede ecologische en sedimentaire zones. Zij
bevatten fossielen van schepsels die tegelijkertijd op verschillende plaatsen leefden. De
geologische kolom toont de logische volgorde waarin stijgend vloedwater planten en
dieren uit deze verschillende zones begroef.

soort: een groep dieren of planten die gescheiden van alle andere groepen geschapen werd. Variaties
binnen een soort hebben altijd een beperkte rijkwijdte.

Volgens het evolutionistische geleidelijkheids model:
(1) Fossielen tonen een evolutie van eenvoudige beginvormen naar complexe vormen.
De fossielen moeten ons in staat stellen de tussen vormen op te sporen waarlangs de
ene soort van leven evolueerde in de andere. Op deze wijze zou men als het ware de
evolutie in het verleden zien.
(2) De geologische systemen vertegenwoordigen schepsels die in verschillende
tijdsperioden leefden, de geologische kolom geeft de verschillende stadia in de
evolutie van het leven gedurende miljoenen jaren.

tussenvormen: levensvormen waarvan verondersteld wordt dat ze aantonen hoe een erfelijke trek
veranderde in een ander (bijv. schubben in veren) toen de ene levensvorm veranderde in een ander (bijv.
reptielen in vogels)

Welk model past het best bij de gegevens: het creatonistische catastrofe model of de
geleidelijke evolutie? Het doel van dit boek is niet voor te schrijven wat men moet
denken, maar om je de gelegenheid te geven om zelf tot een besluit te komen.
Laten we de gegevens objectief onderzoeken. Er waren geen ooggetuigen, en we
kunnen geen proeven nemen over wat er in het verleden gebeurde.

Dit boekje handelt over fossielen, de resten van eens levende objecten. Verder bewijs voor
schepping-katastrofe en geleidelijke evolutie is met elkaar vergeleken in een ander boekje in deze -Twee
modellen serie-, Oorsprong: Twee modellen EvolutielSchepping.
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Figuur 1.18 Schepping
- katastrofe model

Figuur 1.19 Evolutie -
geleidelijkheidsmodel

Ons bewijsmateriaal - de fossielen - is slechts
bijkomstig. Jij moet zelf proberen te
concluderen welke van de twee modellen er
met een redelijke mate van zekerheid door
gesteund wordt.
Laten we eens graven in het fossielenbewijs.
De volgende hoofdstukken gaan over de feiten
die je nodig hebt om de puzzle op te lossen.
Welk model past het best bij de feiten -
schepping of evolutie? Is er genoeg bewijs om
tot een besluit te komen? Bestudeer, denk na,
discussieer, en gebruik andere  bronnen. En
kijk tot welke uitspraak je komt".
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Figuur 2.1 Creationisten verwachten fossielen te vinden die lijken op levende vormen. Sommige zouden
uitgestorven zijn, maar het zouden allemaal gescheiden soorten zijn met enige variaties.
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HOOFDSTUK TWEE
Soorten van fossiele levensvormen – Evolutie of Schepping ?

Inleiding
De studie van fossielen, paleontologie genaamd begon omstreeks het begin van de 19e
eeuw. In die tijd begon Darwins idee van evolutie in de plaats te komen van het
scheppingsidee als belangrijkste mening onder de geleerden. Velen dachten dat de
fossielen zouden helpen bij de beslissing welk gezichtspunt het
beste zou zijn, evolutie of schepping. De twee opinies leverden
inderdaad totaal verschillende ideeën op over de soorten leven
die als fossielen gevonden zouden worden.

Laten we nu proberen antwoorden te geven op de twee
hoofdvragen: Wat zouden we verwachten te vinden uit de
fossielengegevens wanneer schepping waar zou zijn? Wat
zouden we verwachten te vinden in de fossielengegevens
wanneer de evolutie waar zou zijn?

Figuur 2.2 Ben je klaar om de twee modellen te vergelijken?

Voorspellingen gebaseerd op het scheppingsmodel. Creationisten geloven dat alle
principieel verschillende soorten planten en dieren in volle maturiteit geschapen
werden door een bovennatuurlijke Schepper. Behoudens de uitgestorven soorten zou
iedere basissoort geheel compleet in de fossielenrij verschijnen, zonder voorouders in
een incomplete vorm. De fossielen zouden moeten aantonen dat levende objecten
plotseling ontstaan in vele verschillende complexe vormen. Volgens dit idee, zouden
we verwachten fossielen te vinden van verschillende basistypen of groepen die gelijk
zijn aan die welke we heden ten dage hebben. We zouden verwachten fossielen te
vinden van vissen en amfibieën, maar we zouden niet verwachten fossielen te vinden
van vissen die geleidelijk veranderen in amfibieën. Bij de vissen zouden we fossielen
verwachten van haaien, palingen, zwaardvissen en katvissen, zonder aanwijzingen dat
deze verschillende soorten ooit anders waren.

Bij de ongewervelde fossielen zouden we verwachten wormen, kwallen, sponzen,
slakken, zeesterren, koralen en schelpdieren te vinden. Er zouden geen fossielen van
tussenvormen verschijnen en we zouden niet verwachten fossielen te vinden die er op
zouden wijzen dat een of ander ongewerveld dier geleidelijk veranderde in een vis.
Iedere essentieel verschillende plant of diersoort zou in de fossielenreeks moeten
verschijnen zonder tussenvorm.

maturitelt: rijpheid of in staat te vermenigvuldigen.

amfibieën: dieren, zoals kikkers, die gewoonlijk eerst in water leven als kikkervisjes en dan op het land als
volwassen dieren.

ongewervelden (invertebraten): dieren, zoals wormen en zeesterren, die geen harde ruggegraat hebben.
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Figuur 2.3 Evolutionisten verwachten fossielen te vinden die een progressieve verandering van het ene
organisme naar het andere tonen. Deze zouden moeten opklimmen van enkele eenvoudige vormen naar de
vele complexe levensvormen die we heden ten dage zien.
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Voorspellingen gebaseerd op het evolutiemodel. Evolutionisten geloven dat alle
levende vormen geleidelijk zijn geëvolueerd of ontwikkeld uit een of enkele ééncellige
voorlopers. Zij zeggen dat dit gebeurde gedurende vele miljoenen jaren.
Dientengevolge zullen rotsen onder in de kolom slechts fossielen kunnen bevatten van
erg eenvoudige levensvormen. Fossielen hoger in de kolom zouden een geleidelijke
verandering van deze eenvoudige levensvormen in meer complexe vormen van leven
moeten tonen. Om deze reden zou men verwachten dat de fossiele gegevens vele
tussen- of overgangsvormen zouden opleveren. Gebaseerd op het evolutiemodel zou
men voorspellen dat de fossielen ons in staat zouden stellen om van dieren als kwallen,
schelpdieren, tribolieten, weekdieren en andere ongewervelde dieren het spoor terug te
volgen naar een gemeenschappelijke voorouder. Wetenschapsmensen zouden vele
tussenvormen bij deze organismen moeten kunnen vinden. We zouden, volgens dit
model, verwachten dat alle huidige levensvormen nauw aaneen zouden sluiten met die
in het verleden. In feite zouden we in staat moeten zijn een boom van levensvormen te
zien die zich vertakt van erg eenvoudig naar erg complex.

overgangsvormen: levensvormen waarvan verondersteld wordt dat ze aantonen hoe een erfelijke trek
verandert in een andere (bijv. schubben in veren) wanneer de ene soort evolueerde in de andere (bijv.
reptielen in vogels) - hetzelfde ais tussenvormen.

Laten we de fossielen onderzoeken van de voornaamste groepen planten en dieren.
Kunt u de volgende vraag beantwoorden: _Welk model past het best bij de feiten?''

INVERTEBRATA: dieren zonder
rugwervels

De overgrote meerderheid van dierlijke fossielen zijn schelpen, afdrukken, afgietsels
en andere resten van ongewervelde dieren. Deze dieren zonder ruggegraat omvatten
die welke afgebeeld zijn in figuur 2.4.
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(1) zeelelies (2) kwallen (3) sponzen (4) zeester (5) trilobieten (6) nautiloid (7) mossel
(8)brachiopoden (9)zeeëgels (10)gesegmenteerdevorm (11)slakken (12)koraal
Figuur 2.4 Ongewerveld zeeleven dat gereconstrueerd werd uit fossielen uit het Ordovicium gevonden bij
Madison, Indiana. Herkent u vormen die gelijk zijn aan die welke heden ten dage leven? ... uitgestorven
vormen?

Bij Madison (Indiana), zijn hele heuvels bedekt met zulke fossielen. Rivierbeddingen
schijnen ermee geplaveid te zijn. Miljoenen specimens uit duizenden tonnen gesteente
zijn verzameld vanuit de hele wereld. Wat schijnt dit bewijsmateriaal ons te vertellen?
Onderzoek de gegevens in figuur 2.4.

Wanneer je de soorten wezens gezien hebt die tegenwoordig in de oceanen leven, zou
je kunnen denken dat figuur 2.5 een plaatje is van het leven aan de kust van een of
ander eiland in de Zuidzee. Maar dat is het niet. Figuur 2.5 is een foto van een diorama
in het American Museum of Natural History dat toont hoe het zeeleven eruit zag toen de
fossielen uit het Cambrium levend wgren.
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Figuur 2.5 Diorama van zeeleven uit het Cambrium . In hoeverre zijn deze planten en dieren aan de basis"
van de geologische, kolom gelijk aan die van vandaag? In hoeverre verschillen zij?

Het Cambrium zit onderaan de geologische kolom (figuur 2.7). Volgens het
evolutiemodel zijn de levensvormen van het Cambrium de eerste vormen van leven op
aarde die veel fossiele resten kunnen nalaten.
Wat vinden we in werkelijkheid in de gesteentes van het Cambrium volgens bekende
wetenschappelijke gegevens? Lijkt het er echt op dat er een paar soorten fossielen zijn
die tussen mosselen en slakken in staan?

Cambrium: de basis van de geologische kolom, ofwel fossielen
van het eerste stadium van de evolutie (evolutiemodel) ofwel de
levenszóne die het eerst begraven werd bij een grote katastrofe
(scheppingsmodel).

Figuur 2.6 Kammosselschelpen en twee soorten slakken. De ene
van elk paar is een fossiel, en de andere is een moderne schelp.
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Figuur 2.7 Er worden veel complexe ongewervelde dieren gevonden in de lagen van tegenwoordig levende
vormen lijken daarop maar tonen minder variëteiten. Wat betekent deze vergelijking voor jou?

De grootste en meest complexe van alle ongewervelde dieren, de leden van de
octopusgroep, hebben ogen die veel op de onze lijken. Zij worden eveneens helemaal
in het begin van de kolom in het Cambriumgesteente gevonden. Deze vormen uit het
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Cambrium (nautildiden) hebben een lange rechte schelp (wel 3 meter lang!), terwijl de
moderne Nautilus een gewonden schelp heeft.

Sommige fossiele koralen hebben schelpen en moderne niet. Fossiele slakken hebben
kleine verschillen in hun korrels en stekels waardoor ze geklassificeerd kunnen
worden als verschillende soorten slakken. Maar al deze schepsels worden gemakkelijk
herkend als slakken en lijken erg veel op de moderne vormen die wij zien.

De fossielen tonen ook aan dat er in het verleden een grotere variatie zeeleven bestond
dan we tegenwoordig hebben. Al de tribolieten en de meeste van de armpotigen
(brachiopoden) zijn uitgestorven. Hoewel enkele zeelelies (crindiden) nog leven in de
diepe oceanen, zijn de zeer velen die eens uitgestrekte onderzeese tuinen vormden
voor altijd verdwenen. Van al de grote complexe pijlinktvisachtige dieren zijn slechts de
Nautilus en een paar soorten schaalloze pijlinktvissen en octopussen over.

Wanneer we fossiele zeeschepsels vergelijken met vormen die tegenwoordig leven
zouden we ons misschien afvragen, "Wat gebeurde er"? "Waar bleven al die
nautiloïden?... de zeelelies?., . . de tribolieten?... de armpotigen?" Onder dje
ongewervelde dieren is tegenwoordig alleen de mossel- en slakkengroep in grotere
verscheidenheid aanwezig dan als fossielen.
Paleontologen hebben rotsen uit het Precambrium intensief onderzocht op voorouders
van de dieren uit het Cambrium. Daniel Axelrod, een Amerikaanse paleontoloog, stelde
vast dat dit een onopgelost probleem is. Na bespreking van de gevarieerde typen die
gevonden worden in het Cambrium, zei Axelrod dat hun voorouders nergens te vinden
zijn. Hij merkt op dat er vele rotsen bestaan die deze fossiele voorouders zouden
moeten bevatten, als ze bestonden. Echter er zijn geen fossielen gevonden;
integendeel, het leven schijnt plotseling ontstaan te zijn. Welk model wordt het best
door deze feiten gesteund?

octopusgroep: de oktopus, pijlinktvis en andere zeedieren met spierlichamen, lange tentakels, ogen en
soms een schelp,
nautildid: een pijlinktvisachtig dier met een rechte of gedraaide schelp gelijkend op de nog levende nautilus
(blz. 28).
geklassificeerd: geplaatst in groepen die op een of ander manier geordend zijn.
brachiopoden: (armvoetigen of armpotigen) dieren met armen of tentakels die tussen een boven- en
onderscheip leven. (Figuur 1.4)
Crindoïden: zeelelies: leden van de zeestergroep waarvan de "stammen" dikwijls als fossielen gevonden
worden. (Figuur 2.4)

“Een van de grootste onopgeloste problemen van de geologie en evolutie is het voorkomen van gevarieerde,
meercellige ongewervelde zeedieren in de lagere gesteenten van het Cambrium op al de continenten en hun
afwezigheid in rotsen van hogere leeftijd” 1).

'”Wanneer we echter de gesteenten van het Precambrium gaan onderzoeken op voorlopers van deze vroege
fossielen uit het Cambrium, zijn ze nergens te vinden. Het is bekend dal vele (meer dan 1 500m) dikke
gedeelten sedimentgesteenten in ononderbroken opvolging liggen onder lagen die de eerste fossielen uit het
Cambrium bevatten. Deze sedimenten waren klaarblijkelijk geschikt voor de conservering van fossielen want
zij zijn dikwijls identiek met de erboven liggende fossielhoudende rotsen, toch zijn er geen fossielen in
gevonden” 1)
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1. Creationisten denken dat vele verschillende levende organismen bestaan
hebben als aparte soorten sinds de schepping. Geeft onze kennis van de
fossielen uit het Cambrium enige steun aan dit gezichtspunt?

2. Evolutie wordt gewoonlijk voorgesteld als een progressieve ontwikkeling van
eenvoudige naar meer complexe en gedifferentieerde vormen van leven. Zijn
de tribolieten uit het Cambrium eenvoudige dieren? Wat te zeggen van de
nautiloïden uit het Cambrium? Lijken de slakken en mosselen uit het
Cambrium eenvoudiger dan de moderne slakken en mosselen?

3. We vinden als fossielen veel meer verschillende soorten ongewervelde
zeedieren dan er tegenwoordig leven. Wijst dit uitstervingspatroon in de
richting van evolutie of schepping? Verklaar.

4. Axelrod vermeldt dat ongewervelde dieren plotseling in de rotsen van het
Cambrium verschijnen. Hoe interpreteren creationisten dit? ... en
evolutionisten?

5. Vergelijk de ongewervelde fossiele gegevens met de voorspellingen gebaseerd
op de evolutie- en schepping modellen. Welk model schijnt het best met de
feiten in overeenstemming te zijn? Geef voorbeelden van de sterkste bewijzen
die uw standpunt ondersteunen.

Figuur 2.8 Wat vertellen ongewervelde fossielen ons
over de geschiedenis van het Ieven.
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PLANTEN

Hebt u zich ooit afgevraagd wat voor
soorten planten er op de aarde waren
toen de dinosaurussen leefden? Wat
betreft de bloeiende planten, bent u
misschien verbaasd zulke bekende
namen te horen als eik, ahorn, wilg, laurier, magnolia, vijg en palm. Fossiele planten
lijken heel erg veel op die welke we tegenwoordig hebben en zij worden in grote
aantallen gevonden in de gesteenten uit het Krijt. Er zijn geen aanwijzingen hoe zij uit
andere soorten planten ontstaan zouden kunnen zijn. Zij verschijnen abrupt in de
fossielen kolom in grote variatie zonder tussenvormen die schakels leggen naar andere
planten.

Darwin was zich bewust van deze feiten. Hij noemt de oorsprong van bloeiende planten
- een afschuwelijk mysterie-. Meer dan '100 jaar later schreef Harold C. Bold. in zijn
leerboek, Morphology of Plants, dat deze woorden nog waar zijn 2) . Natuurlijk kunnen
ontbrekende schakels nog gevonden worden. Maar wat te doen met de grote
hoeveelheid fossiele planten die we al gevonden hebben? Professor Corner aan de
universiteit van Cambridge schreef: - ... voor de onbevooroordeelde pleiten de
fossielen van planten ten gunste van een (bijzondere) schepping"').

abrupt: plotseling en zonder eerdere aankondiging.

'Ondanks de vorderingen van onze kennis van de vergelijkende morfologie bij planten, bloemstructuur,
en de fossielen kolom, en ondanks de publicatie van vele bladzijden speculatie over dit onderwerp,
vatten Darwins woorden op welsprekende wijze de huidiqe stand van onze kennis samen' 2)

onbevooroordeeld: zonder
enig vooroordeel of
vooringenomenheid; wanneer
iemands mening niet van te
voren al vast staat.

Figuur 2.9 De bloeiende
planten die gelijktijdig met
dinosaurussen leefden,
hebben grote overeenkomst
met zulke planten die
tegenwoordig leven. Wat
betekent dit voor een
evolutionist? ... een creationist?
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Figuur 2.10 toont nog andere planten die in grote hoeveelheid als fossielen gevonden
worden. De meeste komen voor in groepen die parallel lopen met de moderne planten,
en iedereen die tegenwoordig varens gezien heeft, zou gemakkelijk de doodgewone
fossiele bladeren van varens kennen, Variëteiten in deze groepen verschillen slechts
weinig van die welke tegenwoordig leven. Door uitsterving is er zelfs een grotere
variatie bij fossiele planten dan bij levende vormen.

uitsterving: het uitsterven; alleen als fossiel
gevonden worden en tegenwoordig niet meer
levend voorkomend.

Figuur 2.10 Hiernaast staan twee
kegeldragende planten die zowel fossiel als
tegenwoordig bekend zijn.

Er is een groep planten, de zogenaamde varenachtigen die erg hard getroffen werd
door uitsterving. Deze planten, samen met de echte varens en sommige speciale
zaadplanten, verschijnen als aparte groepen bij de fossielen. Veel leden van deze
groepen bereikten de hoogte van grote bomen in de ,,steenkoolbossen", zoals
afgebeeld in figuur 2.10. Tegenwoordig leven echter nog slechts enkele soorten
varenachtigen. Hierbij behoren de "levende fossielen" zoals paardestaarten en

oervarens die afgebeeld zijn in figuur 2.11.

varenachtigen: planten die er uitzien en zich
vermenigvuldigen als varens, Vele nu uitgestorven soorten
worden als fossiel gevonden in steenkool. (Figuur 2.11)

paardestaarten: gewone naam voor varen achtigen zoals
de nog levende Equisetum. De meeste soorten, waaronder
de reuzenvormen zijn uitgestorven.

oervaren: een nu nog levend voorkomend varen uit een
groep varenachtigen die bijna allen uitgestorven zijn. (Figuur
2.11)

Figuur 2.11 Varens en varenachtigen die gewoonlijk als
fossielen gevonden worden. Slechts enkele leven nog.
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Figuur 2.12 De gegevens schijnen te wijzen op een gelijktijdig wereldwijd mild klimaat. Men is het niet eens
over de reden hiervan, hoewel sommige creationisten er op wijzen at een watergewelf een rol gespeeld kan
hebben.

Niemand weet zeker waarom zulke goed geadapteerde planten uitstierven. Vele
creationisten denken dat de atmosfeer van de wereld vóór de vloed .veel meer
waterdamp en een hoger kooldioxidegehalte bevatte. Dit zou de hele aarde van pool tot
pool een warm klimaat geven. Sommigen echter accepteren het denkbeeld van een
watergewelf niet. Zij zijn het er echter wel over eens dat fossielen van bijna al de
systemen deel hadden aan een veel milder wereldwijd klimaat. (Figuur 2.12) Misschien
stierf een groot deel van de meer tropische planten (met inbegrip van veel varens en
varenachtigen) uit tengevolge van de klimaatverandering maar konden de beter aan het
koude seizoer geadapteerde vormen deze verandering overleven.
Het schijnt dat verschillende plantenfamilies alleen procentueel veranderd zijn. Er
waren eens veel meer varens en varenachtigen vergeleken met de zaadplanten.
Fossiele planten worden geclassificeerd in duidelijke families en deze vertonen geen
voorbijgegane schakels.

geadapteerd: aangepast aan zijn omgeving.
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Integendeel, uitgezonderd de uitgestorven soorten, kunnen fossiele planten van het
allereerste begin af geÏdentificeerd worden in dezelfde klassen die we voor de huidige
planten gebruiken.

Dit is ook waar voor de waterplanten die "algen" genoemd worden. Harold Bold schrijft,
“gefossiliseerde algen zijn in bijna ieder geval vrijwel gelijk aan. . . de tegenwoordige
algen''. Hij voegt er aan toe dat al de hoofdafdelingen van algen gevonden worden in
het laagste Cambriumgesteente 2).

algen: niet houtige groene planten, die gewoonlijk in water leven.

1. Hoe denk je dat evolutionisten onze kennis van fossiele planten zouden
interpreteren?... en creationisten?

2. Veronderstel je dat toekomstig onderzoek nog evolutionaire schakels
tussen plantengroepen zal ontdekken?

3. Vele planten die onze uitgestrekte steenkoolafzettingen vormen zijn
uitgestorven.
a. Hoe zou je dit verklaren?
b. Hoe zou een creationist dit uitsterven verklaren?
c. Hoe zou een evolutionist dit uitsterven verklaren?

VERTEBRATEN: dieren met rugwervels

Ongewervelde zeedieren en algen worden onderin de geologische kolom gevonden en
de gewervelde dieren en landplanten worden hoger in de kolom gevonden (zie figuur
2.13). Wijst dit op een evolutionistische of ecologische opeenvolging?

zee: verwijst naar zoutwater omgeving.

gewervelde dieren (vertebraten): dieren met een verharde ruggegraat zoals vogels en zoogdieren.
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Figuur 2.13 In de geologische kolom (links), is er een opeenvolging van ongewervelde dieren naar vissen en
van vissen naar landdieren. Volgens de evolutieleer veranderden sommige vissen in amfibieën (rechts). Wat
betekent deze opvolging voor een creationist?

Er zijn geen algemeen geaccepteerde
evolutionistische tussenvormen tussen de ene
hoofdgroep en de andere bij de fossielen van
ongewervelde dieren en planten, maar bij de
gewervelde dieren zien we een paar fossielen die
gehouden worden voor tussenvormen, of
verbindingsschakels tussen de ene groep en de
andere. Volgens de evolutionisten, tonen deze
fossielen dat sommige vissen evolueerden tot
arnfibieën, sommige amfibieën tot reptielen,
sommige reptielen tot vogels en andere reptielen tot
zoogdieren (inclusief de mens). Dit is afgebeeld in
figuur 2.14.

Figuur 2.14 Een" evolutie boom", die de opvatting dat er relaties
zijn tussen gewervelde groepen zichtbaar maakt.
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De oorsprong van vissen
Een paar fossielen worden aangevoerd om aan te tonen hoe een gewervelde groep
geëvolueerd kar, zijn in een ander, maar er zijn nooit fossielen gevonden om aan te
tonen hoe de eerste gewervelde dieren, de vissen geëvolueerd kunnen zijn uit
ongewervelde voorouders. " Vertebrate Paleontology" is een boek dat geschreven is
door de gerenommeerde paleontoloog A. S. Romer 4). "Hij schrijft dat de oorsprong
van de beenvissen ,dramatisch plotseling" is. Hij beweert dat een “gemeenschappelijke
voorouder van de beenvissen onbekend is" . Hij stelt ook dat de placodermi, een
uitgestorven groep vissen, de evolutie voor een groot probleem stellen. Hij suggereert
zelfs dat de evolutie beter af zou zijn zonder hen.

["We zouden algemene vormen verwachten die netjes zouden passen in ons vooropgezet evolutionistisch
beeld. Vinden we dat in de placodermen? Helemaal niet. Inplaats daarvan vinden we een reeks onmogelijke
grondvormen die zich nergens aan storen en in geen enkel geschikt patroon passen; die op't eerste gezicht
van geen enkele mogelijke bron schijnen te komen of die geschikte voorouders voor een of ander latere of
meer gevorderde vorm zijn, In feite neigt men er toe deze placodermi die zo'n belangrijk deel van de vissen
geschiedenis uit het Devoon uitmaken als een niet-passende episode te beschouwen; het zou de situatie
(voor evolutie) eenvoudger gemaakt hebben indien zij nooit bestaan'hadden!" 4)]

Figuur 2.15 De placoderm die hierboven is weergegeven is een uitgestorven vis die veel puzzels oplevert.

placodermi: uitgestorven vis met benige platen.

In aanvulling hierop zegt Errol White 5), een expert wat vissen betreft dat de oorsprong
van de vissoorten op niets gebaseerd is.
“Maar wat voor ideeën de autoriteiten op dit gebied mogen hebben, de longvissen hebben evenals elke
hoofdsoort van de vissen die ik ken, hun oorsprong qebaseerd op niets…..” 5).

Vissen zijn tamelijk gewoon in gesteente van het Devoon en er werd vroeger gedacht
dat ze afwezig waren in gesteente van het Cambrium. Veel evolutionistische
wetenschapsmensen suggereren dat de vissen evolueerden uit de ongewervelden
gedurende de tijd van het Cambrium. Er is tegenwoordig echter geen bewijs hiervoor te
vinden in de fossielenkolom. F.D. Ommany, een andere geleerde op het gebied van de
vissen, ondersteunt het gezichtspunt dat er geen bewijs is voor deze veranderingen.
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Daar er fossielen van vis gevonden zijn in de bovenste lagen van het Cambrium, moet
bij het zoeken naar hun voorouders teruggegrepen worden het diepere gesteente van
het Cambrium of Pre-cambrium. Maar de rotsen van het Precambrium die bijna geen
fossielen bevatten, schijnen weinig hoop te bieden op succes.

Precambrium: gesteenten, waarvan vele zijn gesedimenteerd maar gewoonlijk zonder fossielen, in ’t
algemeen worden deze beneden gesteenten uit het Cambrium gevonden.

Figuur 2.16 Onlangs werd melding gemaakt van Heterostracan vissen in gesteenten van het Cambrium,
(Science, 5 mei 1978), wat betekent dat gewervelde dieren in alle vroege geologische systemen gevonden
worden. (Het getoonde specimen is een heterostracan uit het Devoon; de soort waar melding van gedaan
werd was Anatolepis).

1 Wat zou een creationist afleiden uit onze kennis van fossiele vissen?... en een
evolutionist?

2. Bij recent onderzoek vond men fossiele vis in gesteente van het Cambrium.
Welke voorspellingen denkt je dat de creationisten zullen doen voor verder
onderzoek? ... en de evolutionisten?
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Oorsprong van de Amfibieën; Land-Waterdieren
Levende amfibieën zoals kikkers en . salamanders, zijn gewoonlijk dieren met een
glibberige huid die “dubbele levens" leiden. Eerst zijn ze zwemmende, door kieuwen
ademende kikkervisjes, daarna leven ze als volwassenen met vier poten en door longen
ademend.
De oorsprong van de amfibie richt zich op twee groepen fossielen:
(1) Kwastvinnige vissen genoemd crossopterygii, en
(2) lchthyostega, de amfibie die het eerst of het laagst in de geologische kolom
voorkomt.

Crossopterygii: kwastvinnige vissen waarvan vele evolutionisten denken dat zij het dichtst
bij de amfibieën staan.
Ichthyostega: het uitgestorven amfibie waarvan vele evolutionisten denken dat het het
dichtst bij de vis staat.

Figuur 2.17 toont de kwastvinnige vis. Het botten patroon in zijn vin is enigszins
vergelijkbaar met het patroon in je arm en dat in de poot van een kikker Ten eerste is er
één been bevestigd aan het lichaam; vervolgens zijn er twee botten zoals in je
onderarm; tenslotte is er een groep kleine botjes
met uitstralende bottenrijtjes aan het eind,
enigszins zoals je pols en hand. Kwastvinnigen
leven tegenwoordig nog (Figuur 2.18), waaronder
vormen die hun zwemblazen enigszins kunnen
gebruiken als longen. Deze vissen hadden ook een
complexe oervorm van een ruggegraat zoals die
gevonden word bij Ichthyostega. Tanden en
sommige delen van de schedel zijn gelijk en
sommige niet. Uit deze overeenkomst leiden de
evolutionisten af dat amfibieën evolueerden uit
vissen.
Uitstralend: komend vanuit een enkele bron, zoals spaken uit
het centrum van een wiel.
Afleiden: conclusies trekken uit onvolledig bewijsmateriaal.

Figuur 2.17 Let op overeenkomsten ee verschillen in het bottenpatroon (boven links omcirkeld) van de vin
van een kwastvinnige vis en de poot van een fossiel amfibie, de ichthyostega.

Wanneer je deze fossielen bestudeert moet je ook de volgende gegevens beschouwen.
Ten eerste, het bottenpatroon in de kwastvinnige vis verschijnt abrupt en compleet in
de fossielenreeks.

Figuur 2.18 De Co lacanth, een kwastvinnige vis, die levend
gevonden is aan de kust van Madagaskar.
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Er zijn geen fossielen die dit patroon met de vinnen van andere vissen verbindt. Ten
tweede is er geen ellebooggewricht in de vin. Hoewel tekeningen van kunstenaars in
musea soms deze afgeleide tussenschakel afbeelden, zijn er geen fossiele vissen
gevonden met vinnen die gewrichten hebben. Ten derde is het bekken (heup)-been van
de vis klein. Dit been is los bevestigd in spieren en niet bevestigd aan de ruggegraat.
Ten vierde verschijnen er drie andere orden amfibieën in dezelfde geologische systeem
als de Ichthyostega en deze hebben allemaal spoelvormige wervels. Zulke wervels zijn
totaal verschillend van die van zowel Ichthyostega en de kwastvinnigen. Tenslotte is
het “levende fossiel”, de kwastvinnige vis uit figuur 2.18, aangepast aan het
diepzeeleven, en gebruikt het zijn vinnen niet om te "lopen". Creationisten zeggen
daarom dat kwastvinnige vissen en Ichthyostega onderscheiden soorten zijn; in plaats
van af te stammen van een gemeenschappelijke voorouder wijzen ze op een schepping
volgens een gemeenschappelijk plan.

Afgeleide: uit onvolledig bewijsmateriaal getrokken conclusies.

Dit is een moeilijke kwestie. De overeenkomsten
schijnen evolutie te ondersteunen; de verschillen
schijnen schepping te ondersteunen. Gebruik de
onderstaande vragen om uit te maken welk model het
beste bij de gegevens past.

Vergelijk in figuur 2.17 het skelet van de kwastvinnige
vis met dat van de Ichthyostega-amfibie.

Figuur 2.19 Vergelijk het spoelvormige werveltype (boven) met de
oervorm (beneden).

1. Waaraan zijn de heupbeenderen van deze vis bevestigd? En waaraan zijn de
heupbeenderen van de amfibie bevestigd? Wat zou er moeten gebeuren om de
ene in de andere te veranderen? Noteer je ideeën.

2. Lijken de vissen goed aangepast te zijn'aan het leven onder water? Lijken de
amfibieën goed aangepast te zijn aan het leven op land? Kun je je voorstellen
hoe de verandering plaats vond van waterleven naar landleven? Zoek in de
bibliotheek naar ideeën. Welke delen van de kwastvinnige vis ondersteunen
evolutie? Welke delen steunen schepping? Wie staat naar je mening het
sterkst? Beredeneren.
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Figuur 2.20 Levende voorbeelden van die schubhuidige dieren, de reptielen.

Oorsprong van de reptielen; schubhuidige dieren.
De levende reptielen omvatten hagedissen, slangen, schildpadden en krokodillen. Het
zijn meestal droge, schubhuidige dieren die leerachtig omhulde eieren op het land
leggen.

Figuur 2.21 toont het skelet van. de Seymouria, een fossiel reptiel met een skelet dat
op bepaalde punten overeenkomt met dat van amfibieën. De Seymouria wordt soms
aangevoerd als een evolutionistische schakel tussen amfibieën en reptielen, maar het
komt in de geologische, kolom “na” andere reptielen. U ziet dat dit een andersoortig
probleem oplevert. Kun je een antwoord op dit probleem bedenken dat een evolutionist
zou voldoen? Creationisten zouden zeggen dat de fossielen aantonen dat reptielen
altijd reptielen zijn geweest.

Seymouria: het uitgestorven reptiel waarvan vele evolutionisten denken dat het het dichtst bij de amfibieën
staat.

We moeten werkelijk niet verwachten dat fossielen ons helpen om te besluiten of
amfibieën evolueerden in reptielen. Fossielen van gewervelde dieren bestaan meestal
uit botten en tanden, en er zijn weinig verschillen in skelet bij bepaalde groepen
amfibieën en reptielen die tegenwoordig leven.
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Figuur2.21 Meer “gevorderde" reptielen(Hylonomus)worden lager in de geologische kolom gevonden dan
,,primitieve" vormen (Seymouria) die veel meer gelijken op amfibieën. Wat betekent dat voor een
evolutionist? ………een creationist?

Toch kunnen we gemakkelijk zien dat levende amfibieën en levende reptielen
verschillende klassen vertegenwoordigen. We zien dat jonge reptielen erg veel op de
volwassen dieren lijken wanneer ze uit de op het land gelegde eieren kruipen.
Amfibieën beginnen als kikkervisjes die in water leven en zij moeten veranderen in
volwassenen die op het land verblijven. De
feitelijke verschillen tussen deze twee groepen
zijn werkelijk groot.
Wanneer we de zachte delen en de
levenscyclus van Seymouria konden zien dan
zouden we gemakkelijk in staat zijn te zeggen of
het een reptiel of een amfibie was. Fossielen
kunnen ons dat soort inlichtingen juist niet
geven. De fossielen vertellen ons echter wel
veel over een speciale groep van reptielen, de
dinosaurussen.
Figuur 2.22 Uit reptieleneieren kruipen jongen die op hun
ouders lijken, uit amfibieëneieren kruipen kikkervisjes die
sterk veranderen moeten om volwassen te worden.
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Figuur 2.23 Verschillende soorten dinosaurussen zijn gevonden als complete en bijna complete skeletten.
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Dinosaurussen   -     Die verschrikkelijke hagedissen.
Fossielen van dinosaurussen worden op ieder continent in de wereld, inclusief het
subcontinent Australië, gevonden. Hun fossielen worden zowel in het uiterste noorden
op Spitsbergen in de Noordelijke IJszee als zuidelijk op de uiterste punt van
Zuid-Amerika gevonden. Ze verschijnen in grote verscheidenheid en vele afmetingen.
Sommigen zijn zo klein als kuikens en sommigen wegen meer dan 50 ton. Uitgestrekte
fossiele massagraven van dinosaurussen worden gevonden in, Noord-Amerika,Afrika
Aziëen andere plaatsen

Figuur 2.24 Over de hele wereld zijn fossielen van dinosaurussen gevonden.

Dinosaurussen worden in slechts drie gëologische systemen gevonden: Trias, Jura en
Krijt (Figuur 2.25). Evolutionisten voegen deze drie systemen samen tot het
Mesozoïcum, of ,”Reptielentijdperk". Zij behandelen rotsen uit het Mesozoïcum als
tijdperioden. Creationisten voegen eveneens de dinosaurussystemen samen in een
Mesozoïcumzone of reptielenzone. Zodoende zijn de systemen uit het Mesozoïcum
ofwel de tijdsperioden, ofwel de plaatsen waar dinosaurussen overheersten.
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Figuur 2.25 Dinosaurussen zijn gidsfossielen omdat ze in de uitgestorven delen van de kolom (het
Mesozoi«cum) gevonden worden, zoals boven getoond is.

Waarom stierven de dinosaurussen uit? Deze vraag heeft wetenschapsmensen vele
jaren beziggehouden. Sommigen wijten hun uitsterven aan straling door een
exploderende ster. Anderen wijten dit aan een verandering in klimaat of mogelijk een
virus "dinosaurusplaag". Sommigen suggereren zelfs dat ze dood gingen door
constipatie omdat een laxerende plant in hun dieet uitstierf! Verscheidene
wetenschapsmensen, zowel creationisten als evolutionisten, denken dat het uitsterven
van de dinosaurussen hoogst waarschijnlijk veroorzaakt werd door een massale
overstroming van de continenten. Dit veranderde natuurlijk de omgeving sterk, in feite
zo sterk dat zij het niet konden overleven. Er zijn vele soorten dinosaurussen
gevonden. Figuur 2.25 toont: Triceratops, die een goed beschermde gehoornde kop
had; Stegosaurus, met lange stekels op zijn staart en grote platen op zijn rug;
Trachodon, een dinosaurus met een eendesnavel; Ankylosaurus, een gepantserde
dinosaurus; Tyrannosaurus, een reusachtige vleesetende dinosaurus; en
Brachiosaurus, de grootste dinosaurus van alle, die meer dan 50 ton woog en wel 13
meter hoog reikte.
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Konden al deze dinosaurussen geëvolueerd zijn uit een of ander soort reptiel? Hoewel
er verschillende meningen heersen onder de experts, zei Dr. Barry Cox 6) dat de
oorsprong van de dinosaurussen bijna net zo'n mysterie is als hun uitsterven.
Creationisten merken op dat in ieder geval lik basistype dinosaurus plotseling verschijnt
zonder tussenvormen. Er kan bijvoorbeeld geen geleidelijke vorming gevonden worden
voor de stekels en platen van Stegosaurus, voor het benige pantser en de staartknots
van Ankylosaurus, of voor de eendesnavel van Trachodon.

“Hoewel vele bladzijden vol geschreven zijn in de discussie over het uitstervingsmysterie van de
dinosaurussen, zijn hun oorsprong of oorsprongen met minstens evenveel onzekerheid omringd" 6).

Figuur 2.26 Verschillende uitgestorven soorten vliegende reptielen (,pterosaurussen ") zijn bekend als
fossielen.

Vliegende reptielen - Gevleugelde monsters.
Er leefden eens, meende men, vliegende reptielen op aarde. Een vorm was slechts
ongeveer een halve meter lang, maar Pteranodon had een vleugelbreedte van meer
dan 15 meter (even groot als bij een F4 gevechtsvliegtuig). Alle vliegende reptielen
hadden een lange vierde 'vinger' ter ondersteuning van het vleugelmembraan. Anders
dan de andere reptielen had Pteranodon ook een meter lange tandeloze bek en een
lange benige kam.
Terwijl sommigen menen dat deze vliegende reptielen van niet vliegende reptielen
(zoals de thecodonten) zouden kunnen afstammen, verwepen velen dit idee. De
paleontoloog dr. E. C. Ols heeft vastgesteld dat er geen spoor van overgansvorm
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tussen niet en wel vliegende reptielen bestaat  7) Anderen menen dat dit precies is wat
men zou verwachten, wanneer vliegende reptielen geschapen waren.

Figuur 2.27 Er zijn vele zeereptielen gevonden. Voorbeelden zijn de plesiosaurus (boven) en de
ichthyosaurus (beneden). Beide zijn uitgestorven.

Bijna net zo vreemd als de vliegende reptieln, maar voor een totaal ander leefmilieu
bestem waren de zeereptielen. Zij zijn nu uitgestorven maar hun fossiele resten tonen
aan dat ze reptielen waren en geen vissen. De Plesiosaurus had zwemvoeten in plaats
van gewone voeten en poten; lchthyosaurus zag er net zoals een vis uit, en zwom net
zo als de meeste vissen tegenwoordig. (Fig 2.27). Evolutionisten geloven dat deze
zeereptiel zich ontwikkelden uit op het land verblijvende soorten. Creationisten geloven
dat het uitgestorven soorten zijn, die afstammen van geschapen voorouders.
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1. Wat is het belangrijkste verschil tussen levende reptielen en levende
amfibieën? Kunnen we verwachten dat fossielen ons iets meedelen over de
oorsprong van dit verschil?

2. Evolutionisten geloven dat sommige amfibieën hun kikkervisstadium
opgegeven hebben en eieren (met schaal) konden leggen op het land. Kijk in
andere bronnen. Zijn er ook goede theorieën over hoe deze verandering plaats
gevonden zou kunnen hebben? Is dit een probleem voor evolutie, een
ondersteuning voor schepping, of geen van beide?

3. De Seymouria wordt hoger in de kolom gevon den dan" meer gevorderde"
reptielen. Wat betekent dat voor evolutionisten? ... en voor creationisten?

4. Wat zijn een paar interessante feiten betref-' fende dinosaurussen waarover
creationisten en evolutionisten het eens zijn? Welke verschillen zijn er in de
interpretatie van sommige van deze feiten?

5. Vliegende reptielen en zeereptielen hebben skeletten die sterk verschillen van
de op het land verblijvende reptielen. Zijn er fossielen die tonen hoe
landvormen geëvolueerd zijn tot vliegende en zwemmende vormen? Hoe
reageren evolutionisten op de gegevens die we bij de hand hebben? ... en de
creationisten?

Oorsprong van vogels - Onze gevederde vrienden.
We kunnen niet verwachten dat fossielen ons veel vertellen over de ontwikkeling van
reptielen uit amfibieën, maar toch zouden we wel mogen verwachten dat een
geleidelijke verandering van reptielen in vogels duidelijke tussenvormen zou nalaten. Er
zijn grote verschillen tussen de skeletten van reptielen en vogels. Veren. en schubben
(of hun afdrukken) worden ook als fossielen gevonden. Daarbij ontmoeten we het
beroemdste model dat opgeëist wordt als ondersteuning van het evolutiemodel, de
Archaeopteryx.
Onder de weinige specimens van de Archaeopteryx die ooit gevonden zijn bevindt zich
een heel goede. De fossiele afdruk (uit het Soinhofense kalksteen van de Juraformatie
in Duitsland) en een reconstructie van een kunstenaar zijn afgebeeld in de Figuren 2,28

Let op de vogelachtige kenmerken; veren, vleugels, en een snavel. Maar let ook op de
reptielachtige trekken:  een lange benige staart; klauwen aan de vleugels en tanden in
de snavel. Het ontbreken van een borstbeen en niet samengegroeide rugwervels zijn
ook meer reptielachtig dan vogelachtig.
Zo schijnt de Archaeopteryx een perfect voorbeeld te zijn van een tussenschakel bij de
evolutie. Of niet soms?
Ik ben er zeker van dat er nu vele vragen door je hoofd gaan. Laten we eens kijken
naar een paar van de problemen die rijzen bij het begrijpen van de Archaeopteryx.
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Volgens sommigen ontwikkelden veren zich uit de schubben van reptielen. De
Archaeopteryx heeft echter volledig ontwikkelde veren in verscheidene soorten die van
elkaar verschillen. Er zijn gegevens die aantonen dat deze veren precies zo zijn als bij
vliegende vogels en niet zoals bij niet vliegende vogels (Figuur 2.29). Het schijnt dat de
Archaeopteryx een vogel was die kon vliegen. Er zijn geen aanwijzingen voorhanden
hoe dit belangrijke verschil tussen reptielen en vogels geëvolueerd kan zijn.

Wat te zeggen van de vleugelklauwen? In feite zijn ze
minder reptielachtig dan die welke gevonden worden bij
sommige levende vogels. De bekende struisvogel heeft
vleugelklauwen, evenals de hoatzin uit Zuid-Amerika en
de toerako uit Afrika. Er zijn ook levende vogels, die niet
vliegen, met zeer smalle borstbenen. Er zijn geen
levende volwassen vogels die tanden hebben, maar
verscheidene fossiele vogels hadden tanden, en vele
reptielen hebben geen tanden. Het schijnt dat tanden
weinig hulp bieden bij het van elkaar onderscheiden van
de twee groepen. Er is geen levende vogel met een
benige staart; maar elke verschillende vogelsoort heeft
wel één of meer speciale trekken, waardoor ze zich
onderscheidt van alle andere vogelsoorten.

Naar het schijnt zou een schakel in de evolutie
overgangskenmerken van verschillende aard bezitten.
Walvissen vertonen een mengeling van visachtige
kenmerken en zoogdierachtige kenmerken, toch
beschouwt niemand ze als een overgangsvorm die
aantoont hoe vissen tot zoogdieren ontwikkelden of vice
versa. Wat te zeggen van de Archaeopteryx? Is het een
wonderlijke mengeling, of geeft het ons echte
aanwijzigingen hoe bepaalde kenmerken geëvolueerd
zouden kunnen zijn ?

Figuur 2.28 Het beroemde Berlijnse fossiele specimen van de Archaeopteryx (a), en het ontwerp van een
artiest (b)

Figuur 2.29 Slagpennen van de Archaeopteryx (midden) lijken meer op die van krachtige vliegers (links) dan
op die van vogels die niet kunnen vliegen (rechts).
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Figuur 2.30 Drie levende vogels met vleugelklauwen zoals die van Archaeopteryx.

Figuur 2.31 Tekeningen van de overgang van harige, viervoetige zoogdieren naar walvissen. Walvissen zijn
zoogdieren met enige visachtige trekken (Zie National Geographic, sept. 1976).

Figu
ur 2.32 Veronderstelde overgangsvormen van reptielen naar vogels. . Wat voor soort problemen zouden
deze hypothetische schepsels ontmoeten? (Naar Ostrom, J. H., “Bird Flight:
How dit it begin ", American Scientist 67, 46 -56, 1979).
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De plaats in de kolom is ook erg belangrijk van uit het standpunt van de evolutionist.
Daar ouderlijke vormen vóór hun nakomelingen moeten komen, moeten voorouders
lager in de fossiele kolom gevonden worden. In de laatste tijd zijn fossielen van
moderne vogels gevonden in de bovenste rotsen van de Jura formatie. Dit is hetzelfde
systeem als waarin de Archaeopteryx wordt gevonden. Kan de Archaeopteryx de
voorvader zijn van moderne vogeltypen als zij naast elkaar voorkwamen?

Figuur 2.33  0nlangswerdmeldinggemaakt van botten van moderne vogels in hetzelfde geologische systeem
als die van de Archaeopteryx.

Kan de Archaeopteryx ons iets over de oorsprong van het vliegen vertellen? Hoewel de
experts het er niet over eens zijn of zijn vleugels gebruikt werden voor zweven of
vliegen, zijn ze het er allen over eens dat de Archaeopteryx echte vleugels had. Er zijn
tot nu toe geen fossielen gevonden met gedeeltelijk poten en gedeeltelijk vleugels.
Velen beweren dat de Archaeopteryx een echte tussenvorm is. Anderen die wel
geloven dat vogels uit reptielen geëvolueerd zijn, zijn er niet zo zeker van dat de
Archaeopteryx een tussenschakel is.

“Ondanks het feit dat het onmiskenbaar verbonden is met de twee klassen van reptielen en vogels (een
relatie die door de anatomie en fysiologie van werkelijk levende specimen gedemonstreerd wordt) zijn we niet
gerechtvaardigd het exceptionele geval van de Archaeopteryx als een echte verbindingsschakel te
beschouwen. Met verbindingsschakel bedoelen we een noodzakelijk overgangsstadium tussen klassen zoals
reptielen en vogels, of tussen kleinere groepen. Een dier dat karakteristieke kenmerken behorend bij twee
verschillende groepen vertoont kan niet als echte schakel beschouwd worden zolang het mechanisme van de
overgang onbekend blijft."8)
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Stephen Jay Gould, een professor aan de Harvard universiteit, beweert dat de
Archaeopteryx niet als overgangsvorm beschouwd kan worden. Lecomte du Nouy, een
expert op dit gebied, vindt niet dat dit fossiel een tussenschakel kan zijn. Hij zegt dat er
eenvoudig niet genoeg wetenschappelijk bewijs is.

Op een andere plaats schrijven Stephen Jay Gould en Niles Eldredge bij de bespreking
van mogelijke verbindingsschakels tussen de grondsoorten: “zeldzaam mozaïekwerk
zoals de Archaeopteryx telt niet mee"9). Een andere geleerde W. E. Swinton, die expert
is op het gebied van vogels, wijst ook op sterke twijfels over het fossiel als
tussenschakel.

“De oorsprong van de vogels is grotendeels zaak van deductie. Er is geen fossielbewijsmateriaal van de
stadia waarlangs de opmerkelijke veranderingen van reptielen naar vogel bereikt werd''.10)

Laten we de fundamentele feiten eens overzien. Het schijnt dat de Archaeopteryx ons
niet veel kan vertellen over de oorsprong van veren of de oorsprong van het vliegen.
Wat echter te zeggen over de vreemde combinatie van vogelachtige en reptielachtige
trekken? Voldoet de Archaeopteryx als een evolutieschakel tussen reptielen en vogels?
Creationisten beweren dat Archaeopteryx een uitgestorven vogelsoort was en geen
overgangsvorm. Wat denkt jij?

1. Wat zou een evolutionist als bewijsmaterlaal verwachten te vinden voor de
verandering van reptielen in vogels?

2. Welke trekken van de Archaeopteryx maken hem tot een mogelijke
verbindingsschakel tussen reptielen en vogels? Maak er een lijstje van.

3. Welke trekken van de Archaeopteryx doen de creationisten denken dat het een
uitgestorven vogelsoort is? Noteer deze trekken.

4. Wat vertelt de Archaeopteryx ons over de oorsprong van vleugels? ... van het
vliegen?

5. Hoe kijken creationisten aan tegen het feit dat onlangs moderne vogels samen
met de Archaeopteryx gevonden zijn in gesteenten van het Jura tijdperk? Wat
betekenen deze gegevens voor evolutionisten?
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Figuur 2.34 Een paar verschillende soorten levende zoogdieren. Zij voeden hun jongen alle met melk.
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Oorsprong van de zoogdieren.
Zoogdieren zijn behaarde warmbloedige dieren die melk geven zoals katten, honden,
konijnen, beren, herten en vele andere bekende schepsels.
De zoogdieren ontbreken bijna geheel in de lagere systemen van de geologische
kolom. Er is echter een uitbarsting van vele zoogdiertypen in het laagste systeem van
het tertiair. Lopende, zwemmende en vliegende vormen verschijnen allemaal plotseling
en in dezelfde tijd. De “eerste" fossiele vleermuis, één van de meest gespecialiseerde
zoogdieren, verschijnt in de onderste lagen van het Tertiair. Figuur 2.35 toont een
fossiel dat er uitziet als een vleermuis zoals u heden ten dage kunt vinden.
Tussenvormen worden niet gevonden. Een ander sterk gespecialiseerde groep, de
walvissen, verschijnt ook in de zoogdieren "explosie'' zonder verbindingsschakel naar
enig andere groep. In feite komen alle 32 orden van zoogdieren vanaf hun “eerste"
verschijning in de kolom als aparte groepen voor. Dit Is te vergelijken met de schijnbare
“explosie" van vele bloeiende planten in het Krijt van en het zeeleven in het Cambrium.

Figuur 2.35 De omtrek van een moderne vleermuis past gemakkelijk over het skelet van de “ eerste” fossiele
vleermuis (naar Jepsen G. L.)
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Als fossielen worden ook zoogdierachtige reptielen gevonden. Velen beweren dat deze
aantonen hoe zoogdieren geëvolueerd kunnen zijn uit reptielen, (Figuur 2.36).
Zoogdierachtige reptielen komen bijna even laag voor in de kolom als de reptielen zelf
(Zie figuur 2.21 blz. 41).

Hun houding bij het lopen schijnt meer
overeenkomst gehad te hebben met die van
zoogdieren dan van reptielen. Bij sommige zijn de
kaakbeenderen, vergeleken met die van gewone
reptielen, afgenomen in grootte en aantal. Men heeft
gesuggereerd dat de manier waarop de kaak aan de
schedel hangt gedeeltelijk reptielachtig en
gedeeltelijk zoogdierachtig is. Sommige
onderzoekers geloven dat twee van de
kaakbeenderen zich naar boven verplaatsen tot in
het oor (Figuur 2.37). Hoe zou het met het horen en
kauwen gegaan zijn terwijl het reptiel bezig was in
een zoogdier te veranderen?
Alle zoogdieren, levend of fossiel, hebben drie
oorbeentjes en een enkel bot in de onderkaak. Alle
reptielen, levend of fossiel, hebben een enkel
oorbeen. en tenminste vier botten in de onderkaak.
Er zijn geen tussenvormen.

Figuur 2.36 De zoogdierachtige reptielen (therapsiden) hadden een hogere loophouding dan de andere
reptielen.

Figuur 2.37 De afgeleide overgang van reptielkaakbeenderen naar zoogdier oorbeentjes.

Overigens zijn botten niet het echte grote verschil tussen zoogdieren en reptielen 11).
Reptielenbaby's ontwikkelen zich in eierschalen buiten hun moeder. Zoogdier baby's
ontwikkelen zich terwijl zij aan de moeder bevestigd zijn en voor hun leven afhankelijk
zijn van haar bloedstroom. Er zijn fossielen van reptielen in hun eieren, maar natuurlijk
geen fossielen van zoogdierbaby's in hun moeder. Er is geen algemeen aanvaarde
opinie over de manier waarop zo'n verandering tot stand gekomen zou kunnen zijn.
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Figuur2.38
Het innemende

vogelbekdier heeft een wonderlijk mengsel van erfelijke trekken. Het legt eieren als een reptiel, maar het is
behaard en geeft melk als een zoogdier. Het gebruikt echopeiling zoals sommige vleermuizen en dolfijnen. Is
het een geschapen mozaïek werk van complete erfelijke trekken, of een dier dat is blijven steken in een
tussenstadium van de evolutie?

Eierleggende zoogdieren als het vogelbekdier schijnen geen enkele ondersteuning
hiervoor te geven.
Deze Australische schepsels (Fig. 2.38) zijn behaard en voeden hun jongen met melk,
zoals de zoogdieren. Hun jongen echter kruipen net zo uit eieren als reptielen. Ook
hebben zij eendachtige snavels en poten met zwemvliezen. Niemand beweert, dat zij
tussenschakels zijn tussen reptielen en zoogdieren, of tussen vogels en zoogdieren. Er
schijnen hiervoor verscheidene redenen te zijn: 1 . De eierstructuur en melkklieren van
deze dieren zijn volledig ontwikkeld. Zij bieden geen oplossing voor de oorsprong van
de baarmoeder of de melkklieren. 2. Vogelbekdierfossielen zien er net zo uit als de
vormen die tegenwoordig leven; 3. “Normale"
zoogdieren worden veel lager in de kolom
gevonden dan het eierleggende vogelbekdier.
Sommigen beweren dat het vogelbekdier een
aparte soort is, een mozaïekwerk of mengsel
van volledige erfelijke trekken. Deze trekken
worden zowel in levende vormen als onder
fossielen gevonden.
.
Figuur 2.39 Reptielenbabies ontwikkelen zich in
eierschalen, maar zoogdierbabies ontwikkelen zich in de
baarmoeder en worden door hun moeder gevoed. Kunt u
zich voorstellen hoe de veranderingen van reptielenei naar
zoogdier misschien plaats heeft kunnen vinden?
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Er is echter één zoogdier dat dikwijls aangevoerd wordt als bewijs dat erfelijke trekken
verder kunnen evolueren dan de oorspronkelijke soort. Dat zoogdier is het paard

Figuur
2.40 De bovenstaande reeks toont een vermindering van het aantal gehoefde tenen en een toename in
grootte en lengte van het hoofd, wat allemaal leidt naar de trekken van het moderne paard. Zijn er
steekhoudende bezwaren tegen om dit een uitstekende evolutionairé reeks te noemen? (F is voorpoot; H is
achterpoot)

Na de Archaeopteryx is de paarden reeks het mees populaire fossiele bewijsmateriaal
dat aangevoerd wordt om de evolutie te staven. Sommigen zegger dat de
paardenreeks zelfs nog beter is dan de Archaeopteryx. ]n tegenstelling tot de
Archaeopteryx kan men de fossiele specimens zodanig rangschikken dat een
opeenvolging van veranderingen gevonden wordt.
Het verhaal van de evolutie van het paard zoals het meestal in de boeken verteld wordt,
is afgebeeld in Figuur 2.40. Het verhaal begint met het allereerste paard (Eohippus of
Hyracotherium) in de lagere rotsen van het Tertiair, een dier zo groot als een terrier met
een korte snuit, knabbeltanden en verscheidene tenen (drie achter en vier voor). In de
middelste gesteenten van het Tertiair zijn er grotere dieren met langere snuiten en
minder tenen, zoals afgebeeld is.
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Tenslotte krijgen we het grote moderne paard, Equus, met een lange snuit,
ontbrekende zijtanden en graastanden. Het heeft slechts één teenbeen, met kleine
kuitbeentjes ernaast. Sommigen zijn van mening dat dit de resten zijn van de andere
tenen van de voorouders.
Toonaangevende evolutionisten hebben het paardenverhaal zoals.het dikwijls verteld
wordt, bekritiseerd. Wetenschapmensen die paarden bestudeerd hebben wijzen erop
dat tanden ofwel van het knabbelend type ofwel van het grazend type zijn, nooit
ertussen in. Grootte en snuitlengte variëren sterk in de soort, zoals verschillende
hondenrassen tonen. De Argentijnse paardenfokker Fallabella heeft gedurende slechts
weinige jaren selectief fokken van paarden, huispaardjes van slechts 43 cm hoogte
verkregen.

Figuur 2.14 Beide paarden zijn volgroeide volwassen dieren! Kun je andere oorbeelden bedenken van grote
variatie binnen een groep planten of dieren?



58

Er is ook verandering in aantal tenen. Drie- en één-tenige paarden worden echter naast
elkaar gevonden in de middelste rotsen van het Tertiair. Er is geen overgang gevonden
tussen het drietenige en ééntenige paard. Creationisten denken dat deze fossielen
verschillende schepsels tonen die tegelijkertijd leefden inplaats van een geleidelijk
verlopende reeks; net zoals we apen, mensapen en mensen in de fossielenrij vinden.
Zij stellen dat verschillende soorten antilopen, zebra's, elanden, gnoes en gazellen ook
in een reeks gerangschikt kunnen worden. Desondanks zijn het duidelijk verschillende
dieren. Lecomte de Nouy zegt in Human Destiny dat ieder stadium van de
paardenontwikkeling plotseling verschijnt zonder tussenvormen. Deze bewering van de
Nouy zegt ons duidelijk dat er ernstige hiaten in de paardenreeks zijn. Hoewel hij denkt
dat er tussenvormen bestonden, stelt hij dat ze tot nu toe niet gevonden zijn.

Maar elk van deze tussenvormen schijnt “plotseling" te zijn verschenen en het is nog niet mogelijk gebleken
de overgang tussen deze tussenvormen te construeren vanwege het gebrek aan fossielen. Toch moet die er
geweest zijn. De bekende vormen blijven gescheiden zoals de pijlers van een ingestorte brug. We weten dat
de brug gebouwd is, maar alleen de sporen van de duurzame steunpilaren zijn nog over. De continuïteit die
we vermoeden wordt misschien nooit bevestigd door de feiten! "8)

Figuur 2.42 Hoewel de bovenstaande dieren een reeks vormen, is het geen evolutionaire reeks. Waarom
niet?

Onlangs (1979) rangschikte paleontoloog David Raup het paard onder de “klassieke
gevallen" van de evolutie die “verworpen of gewijzigd moesten worden als gevolg van
meer gedetailleerde informatie” 12).
De zogenaamde vijftenige paarden hebben mogelijk zelfs niets te maken met paarden.
De oorspronkelijke botten werden in feite Hyracotherium genoemd omdat ze er
uitzagen als een hyrax (een klipdas of konijn). Het werd in musea en tekstboeken
afgebeeld als een paard, zelfs toen er nog geen enkel gemonteerd skelet van dit dier
bestond. Het verhaal van de evolutie van het paard schijnt in musea en boekenplaatjes
duidelijk te zijn. Maar wat te zeggen van de fossielen zelf. Paarden worden beschouwd
als het beste of één na beste bewijs van de evolutie. Onderzoek het bewijsmateriaal.
Waartoe leidt het je?
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1. Hoe wordt de "paardenreeks" gebruikt om de evolutie te staven?
2. Geef de kritiek van zowel creationisten als evolutionisten op het verhaal van
 het paard weer.
3. Geeft de paardenreeks betere ondersteuning voor de evolutie dan de

Archaecipteryx? Verklaar je mening.
4. Wat schijnt het gezamenlijke fossiele bewijsmateriaal ons te zeggen over de

oorsprong van de dieren?
5. Wat kunnen de fossiele gegevensons niet zeggen over een eens levende vorm?

Geef een paar voorbeelden. Waarom is dit belangrijk bij een studie naar de
oorsprong van zoogdieren?

6. Hoe interpreteert een creationist de grote variatie van zoogdieren in de lagere
rotsen van het Tertiair? Hoe zou een evolutionist antwoorden?

Samenvatting van de fossiele soorten
We hebben in beknopte vorm fossielen onderzocht van al de hoofdgroepen van
levende voorwerpen - ongewervelde dieren, planten en gewervelde dieren. (De
oorsprong van de mens zal in een apart boekje behandeld worden.) We hebben
gewezen op bekende hiaten tussen de groepen die we als fossielen vinden. We
hebben ook gekeken naar mogelijke verbindingsschakels in de evolutie, zoals de
Archaeopteryx en de paardenreeks. De geleerden geven toe dat er reële hiaten en
sterke verschillen zijn.

'Welnu, we zijn nu ongeveer 120 jaar na Darwin en, . . ironie, we hebben zelfs minder voorbeelden van
evolutionaire overgang dan in Darwins tijd. Hiermee bedoel ik dat een aantal klassieke gevallen van
Darwiaanse verandering in het fossielenbewijs, zoals de evolutie van het paard in Noord-Amerika, verworpen
moesten worden of gewijzigd tengevolge van meer gedetailleerde informatie".12)

In 1859 schreef Darwin dat het ontbreken van fossiele tussenvormen misschien het
ernstigste bezwaar tegen de evolutietheorie" was. Hij dacht dat de "ontbrekende
schakels'' gevonden zouden worden. Wetenschapsmensen hebben nu gedurende 120
jaar miljoenen tonnen fossielen onderzocht. Welbekende paleontologen als David Raup
en David Kitts zeggen dat de hiaten er nog zijn.

 “Ondanks de schitterende belofte dat de paleontologie een middel zou verschaffen om de evolutie te "zien",
heeft het d'e evolutionisten een paar zware moeilijkheden voorgelegd, de meest beruchte hiervan is de
aanwezigheid van ,hiaten" in het fossielenverslag. Evoiutie verlangt tussenvormen tussen de soorten en de
paleontologie kan ze niet verschaffen".13)
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Er zijn niet veel geleerden die het idee van evolutie opgeven, maar sommigen
veranderen de theorie in belangrijke mate. In 1952 zei Richard B. Goldschmidt dat een
reptiel eens een ei legde en dat de eerste vogel uit dat reptielenei kroop.
Hij noemde deze plotselinge nieuwe vormen “hoopgevende monsters" (door toeval
verkeerd ontwikkelde dieren). Velen lachten Goldschmidt om dat gezegde uit. Maar
tegenwoordig suggereren sommige paleontologen, voorgegaan door S.J. Gould en
Niles Eldredge “de terugkeer van dehoopgevende gedrochten".
Gould en Eldredge beweren dat fossielen, net zoals levende vormen, slechts licht
variëren om het gemiddelde of “evenwicht" van iedere soort. Maar zeggen zij, de
verschijning van een “hoopgevend monster" kan dit evenwicht verstoren of verbreken.
Volgens dit nieuwe begrip van "onderbroken evenwicht" verwacht men geen
tussenvormen bij de fossielen. De nieuwe vormen verschenen plotseling, in grote
stappen. Andere wetenschapsmensen wijzen er echter op dat nooit hoopgevende
monsters zijn waargenomen; bovendien konden ze vermoedelijk nooit een
partnervinden.

 Onderbroken evenwicht (puntsgewijs): het idee dat de evolutie verloopt in grote stappen via kleine
populaties, een nieuw idee dat door enkele evolutionisten gebruikt wordt om het ontbreken van fossiele
tussenvormen te verklaren.

Figuur 2.43 Navolgers van het idee van onderbroken evenwicht zijn het met de creationisten eens dat
fossielen slechts beperkte variatie binnen gescheiden soorte vertonen. Zij proberen deze waarnemingen te
verklaren door een nieuw evolutiemodel aan te bieden. Hoe zien zij het? Vergelijk het
scheppinsstandpunt

Het idee van onderbroken even wicht van Gould en Eldredge is gebaseerd op fossielen
die niet gevonden zijn. Zij geloven dat een gegeven soort van leven inderdaad
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geleidelijk evolueerde, maar zij beweren dat de veranderingen in grote stappen
verliepen en geen fossiel bewijsmateriaal achterlieten.
Zij geven toe dat de fossielenrij er een is met geregeld voorkomende hiaten.

Zij proberen het evolutionistische denken zo te veranderen dat deze waargenomen
hiaten erin passen. Deze hiaten in de fossielenrij worden echter voorspeld door de
creationisten. De creationisten verwachten als fossielen naast de uitgestorven soorten
slechts variaties van de bestaande soorten te vinden, gescheiden in duidelijke groepen
zoals we heden ten dage hebben.

Wat zegt het fossiele bewijsmateriaal? Wel, de fossielen kunnen niet spreken. Wij
zullen zelf het bewijsmateriaal nauwkeurig moeten onderzoeken en de feiten afwegen.
Het gaat niet om hier of daar een fossiel, het is de totale hoeveelheid bewijsmateriaal.
Welk model pas het best bij de gegevens?

Wat denk je? Wilt je al de gegevens onderzoeken en vergelijken?

1.Wat zijn "hoopgevende monsters"? Hoe passen ze in het idee van "onderbroken
evenwicht"?
2.Waarom poneren sommige evolutionisten het idee van "hoopgevende
monsters" en "onderbroken evenwicht" inplaats van de oudere opvattingen over de
evolutie? Hoe reageren andere evolutionisten en creationisten hierop?
3.Sommige evolutionisten beweren dat, zelfs als geen tussenschakels gevonden
worden, de geologische kolom op zichzelf evolutie vertoont. Zee-organismen
zitten onderin en landplanten verder naar boven. Tussen de gewervelde dieren
komen de vissen het laagst in de kolom voor, daarna amfibieën en reptielen en
tenslotte zoogdieren en vogels. Hoe interpreteren creationisten deze volgorde?
4. In het volgende hoofdstuk wordt al het fossiele bewijsmateriaal opnieuw in
ogenschouw genomen, eerst zoals een evolutionist, daarna zoals een creationist
het ziet. Welk bewijsmateriaal denkt u dat de evolutionist het zwaarst treft? ... en
welk de creationist?
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Figuur 3.1 Laten we eens kijken hoe goed je de stukken van de fossiele puzzel aan elkaar kunt leggen. Hoe
goed passen je veronderstellingen bij de feiten?
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HOOFDSTUK DRIE
Samenvatting
We hebben gekeken naar een heleboel gegevens over fossielen en de gesteenten
waarin ze gevonden worden. We hebben naar deze gegevens gekeken vanuit twee,
verschillende gezichtspunten: het scheppingsmodel en het evolutiemodel. Welk van
deze modellen schijnt het best te kloppen? Waar liggen de sterke en zwakke punten?
Waar is het bewijsmateriaal incompleet?

Het is moeilijk deze vragen te benaderen zonder dat onze gevoelens erbij betrokken
zijn. Wanneer we in de historie van het leven graven, kunnen we niet anders dan ons
verwonderen hoe wijzelf zijn ontstaan. We vragen ons af wat ons doel en onze
bestemming is. Onze vragen worden moeilijker wanneer we merken dat veel van de
gegevens slechts aanwijzingen zijn. Dat wil zeggen dat deze gegevens voor meer dan
één uitleg vatbaar zijn. Geen mens nam het begin van het leven waar, en wij kunnen
niet toetsen wat in het verleden gebeurde. We kunnen er zelfs niet zeker van zijn hoe
nuttig de tegenwoordige methoden zijn bij het verklaren van voorvallen uit het verleden.
Kortom, als er één onderwerp is dat een onbevooroordeelde instelling nodig heeft, dan
is het de bestudering van fossielen.

Om deze redenen hebben we een twee-modellen-benadering gekozen bij onze
discussie over de fossiele gegevens. Door naar een breed spectrum van gegevens te
kijken in het licht van twee contrasterende ideeën hopen we dat we u aangespoord
hebben zelf er over na te denken. We hopen dat u zelf zult opmerken wat feit en
veronderstelling is. Tenslotte hopen we dat u bedachtzaam zult zijn met ideeën die
afwijkend zijn van de uwe.

Laten we, om u te helpen uw eigen ideeën samen te vatten, de fossiele gegevens
herhalen: ten eerste zoals een evolutionist het ziet, daarna zoals een creationist het
ziet. Welke veronderstellingen zouden vertegenwoordigers van beide visies maken
wanneer wij hen zouden uitnodigen om daarover op een conferentie te spreken? Op
welke gebieden is verder onderzoek nodig? Kan een van de twee beweringen met
redelijke zekerheid vastgesteld worden? Welk model is het meest belovend voor verder
onderzoek? Wat denkt u ervan?
Laten wij dan nu naar de argumenten van de beide sprekers luisteren:

Evolutie: het idee dat over'lange tijdsperioden nakomelingen van eenvoudige
levensvormen kunnen veranderen in gevarieerde en meer complexe soorten;
verandering tussen soorten.

Schepping (creatie): het idee dat alle levensvormen variaties zijn van soorten
geschapen door een Meester-Ontwerper; verandering binnen de soorten.

feit: iets dat waargenomen of gemeten is.

veronderstelling: een niet te bewijzen geloof dat gebruikt wordt als basis voor
een redenatie.
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Evolutionistische samenvatting
Het leven begon meer dan 3 miljard jaren geleden.
Hoewel we misschien nooit in staat zullen zijn alle
details uit te werken, lijkt het dat er slechts tijd, toeval
en natuurlijke processen bij te pas kwamen. De
wetenschap kan zich niet inlaten met een God. toen
het leven eenmaal begonnen was vonden er variatie
en natuurlijke selectie plaats. Dit verzekerde een
toename van complexe en gevarieerde
levensvormen. We zien elke dag om ons heen
mutaties optreden. Griepvirussen veranderen,
insecten worden resistent tegen DDT en bacteriën
leren op penicilline te leven. Dit zijn slechts enkele
van de vele zaken die de evolutie in werking tonen.

Figuur 3.2 Vele erfelijke veranderingen (mutaties) zijn waargenomen bij virussen, bacteriën en insecten. .
Voor de bespreking van deze punten verwijzen wij u graag naar de andere boeken in deze serie (zie pag. 79).

Figuur 3.3
Aan de basis van de geologische kolom wordt alleen fossiel zeeleven gevonden.

Het fossielenverslag zwijgt over de evolutionistische veranderingen die gedurende de
eerste 21/2 miljard jaar van het leven plaats gevonden moeten hebben. Echter in de
tijden van het Cambrium, ongeveer 600 miljoen jaren geleden, ontwikkelden ongeveer
in dezelfde tijd veel diergroepen harde delen, en deze lieten vele fossielen achter. Deze
fossielen helpen ons het spoor te volgen van de veranderingen van het leven opwaarts
door de geologische kolom.
De gesteenten uit het Cambrium tonen aan dat het leven begon in zee. Pas 200 miljoen
jaar later vinden we bewijzen voor landplanten en dieren. Bloeiende planten
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verschenen niet eerder dan in het Krijt. Dit was de laatste van de drie perioden in het
“Tijdperk van de reptielen”.
De reptielen, waaronder de dinósaurussen, beheersten
de aarde bijna 200 miljoen jaar. Zal de mens die slechts
2-4 miljoen jaar geleden verscheen, in staat zijn om te
overleven?
Er ontbreekt veel aan de gegevens over ongewervelde
fossielen uit het verleden. Daarom moet de
fossielengeschiedenis uitgebouwd worden door
bestudering van levende vormen. Het onderzoek naar de
geschiedenis van landplanten, zaaddragende planten en
bloeiende planten wordt voortgezet. De overblijfselen
daarvan blijven niet zo goed bewaard als schelpen,
botten en tanden. Aan de andere kant is de geschiedenis
van de evolutie van de gewervelden duidelijk aangetoond.

Figuur 3.4 Als fossielen gevonden planten.

Figuur 3.5 Er zijn vele overeenkomsten
tussen de botten van kwastvinnige vissen
en amfibieën zoals de lchthyostega.

De eerste gewervelde dieren, de vissen, verschijnen in de bovenste gesteenten van het
Cambrium. Hun ontwikkeling uit ongewervelde dieren moet plaats gevonden hebben. in
vroegere tijden (lager Cambrium of Precambrium). Een vergelijking van de resten van
kwastvinnige vissen met die van bepaal de amfibieën (figuur
3.5) helpt ons de verandering van water naar land voor te
stellen.

Figuur 3.7 De relaties tussen gewervelde groepen kan afgebeeld worden
als een vertakte “evolutie boom”.

Toen sommige amfibieën de laatste sporen van bestaan in
water opgaven (hun kikkervisstadium),
veranderden zij in reptielen zoals de Seymouria.' Sommige reptielen evolueerden bijna
onmiddellijk in zoogdierachtige vormen. Een reeks fossiele vormen tonen de
ontwikkeling van zoogdieroorbeentjes uit reptielenkaakbeenderen. (Figuur 3.6)
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Maar het meest opvallende voorbeeld van verandering
door evolutie wordt geleverd door de beroemde
“reptielenvogel", de Archaeopteryx. De Archaeopteryx is
werkelijk een tussenschakel. Hij heeft veren en een
vogelachtige bek: maar hij heeft tanden in zijn snavel,
vleugelklauwen en een lange benige reptielachtige staart.
Toen weinig bekend was van het fossielen verslag,
klaagde Darwin dat het ontbreken van tussenschakels
misschien het meest duidelijke en ernstige bezwaar tegen
evolutie was. Tegenwoordig helpen vormen zoals de
Archaeopteryx deze hiaten te vullen.

Figuur 3.8 De Archaeopteryx heeft kenmerken van zowel reptielen als
vogels, daardoor schijnt het een evolutieschakel te zijn tussen de twee
groepen.

"De paardenreeks'' die aantoont hoe een klein knabbelend dier in ons moderne paard
veranderde, is ook een goed voorbeeld. (Figuur 3.9)

Figuur 3.9 De"paardenreeks"
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Het beste verslag van de veranderingen door evolutie is natuurlijk de geologische
kolom zelf. Vele delen van de kolom zijn te zien in Zuidwest Amerika.
Een wandeling door de canyons van Arizona en Utah lijkt op een wandeling door de
geschiedenis van het leven. Onderin de Grand Canyon ligt het Precambrium, met
slechts weinig fossiele resten. Maar dan komt het leven uit het Cambrium, de
zeewezens waarmee het overvloedige leven begon. Verder omhooggaand door de
lagen van het Paleozoïcum zien we de trilobieten floreren. Die sterven uit en de
armpotigen ruimen grotendeels het veld voor de mosselen. De nautiloïden veranderen
dan in ammonieten. Dichterbij de top vinden we sporen van de eerste landdieren in het
woestijnzand van het Perm. In het noorden van Utah bevindt zich het verslag van het
dinosaurusrijk. Daar zijn ook de eerste beginselen van vogels en zoogdieren. Maar voor
de voorouders van de mens moeten we naar Afrika gaan.

Figuur 3.10
Een wandeling vanaf de
basis naar de top van de
Grand Canyon zou u langs
bijna de helft van de
systemen van de
geologische kolom voeren,
en u zou slechts één hiaat
zien.
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Het fossielenverslag van de mens is nog niet compleet, maar we beginnen ook daar de
hiaten op te vullen. Wanneer we naar ons eigen verleden speuren, leren we meer over
onszelf, onze instincten en ambities. Misschien zullen we zelfs ontdekken wat de reden
van ons bestaan is en wat de toekomst inhoudt. Sommigen zeggen dat meer dan 90%
van alle bekende soorten uitgestorven is. Zal de mens in staat zijn te overleven?
De evolutionist suggereert een beeld van de geschiedenis van het leven op aarde.
Overweeg de gegevens voor jezelf, voordat we kijken naar de samenvatting van de
creationist.

1. Wat is het sterkste feitelijke bewijs dat de evolutionist aanvoert ter
ondersteuning van zijn argumenten?

2. Wat zijn de voornaamste onderstellingen van de spreker?
3. Wat zijn de zwakste punten in de argumentatie van de spreker?

Creationistische samenvatting
We kunnen gemakkelijk het verschil aanwijzen tussen een met de hand gebeeldhouwd
marmeren standbeeld en een zandsteenformatie in de woestijn die uitgeslepen is door
natuurlijke processen van verwering en erosie. Wanneer geleerden de kleinste details
van het leven bestuderen, vinden ze een bijzondere orde en regelmaat die alleen in
geschapen voorwerpen voorkomt. De moleculen daarin tonen het soort samenhang dat
alleen in geschapen voorwerpen voorkomt. We zien ook dat iets levends zich alleen
voorplant naar zijn aard met beperkte verschillen. Het vergt ingenieuze analyse en een
scheppingsprincipe, om de wonderbaarlijke aanpassing van organismen aan hun
omgeving te begrijpen. Vele geleerden vragen zich openlijk af en dagen anderen uit om
erover na te denken of de aard van het ontwerp dat gezien wordt in levende
voorwerpen een Ontwerper laat doorschemeren. Vanuit onze huidige kennis van cellen,
erfelijkheid en ecologie bezien schijnt schepping het beste idee te zijn. Onze
waarnemingen van fossielen, het beste historische bewijsmateriaal, geven een
krachtige ondersteuning van het scheppingsmodel.
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Figuur 3.11 Leven de wezens hebben vele ontwerpeigenschappen die wijzen op een geschapen oorsprong.

Figuur 3.12 Beide formaties zien er uit als het hoofd van een man, maar (b) werd uitgeslepen door verwering
en erosie, terwijl (a) doelbewust gebeeldhouwd ofwel geschapen werd. Zo kunnen we ook uit onze
waarnemingen van levende wezens afleiden dat ze geschapen zijn.
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Figuur 3.13 In alle geologische systemen vinden we de,, explosieve verschijning '' van vele duidelijke en
complexe soorten, gewoonlijk in groter variatie dan we tegenwoordig in vergelijkbare ecologische zones
vinden.
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Wanneer we ongewervelde fossielen vinden zijn het complete mosselen, slakken,
kwallen, sponzen, trilobieten enz. Al deze soorten zijn gescheiden van elkaar en
duidelijk bij hun allereerste verschijning in de afzettingen van het Cambrium. Onder de
ongewervelde dieren van het Cambrium vinden we pijlinktvisachtige nautiloïden. Deze
hebben het meest complexe totaalontwerp van al de zeeschepsels. Hun ogen zijn bijna
even ingewikkeld als de onze. Misschien nog complexer zijn de fantastische
samengestelde ogen van de trilobieten. Dat zijn zeer sterk aangepaste organismen die
nu uitgestorven zijn. Nergens ter wereld kunnen we voorouders van deze complexe
dieren vinden. Ook tussenvormen die hen met elkaar verbinden kunnen we niet vinden.
Verandering binnen de soort is ook voor plantengroepen de regel. Al de hoofdgroepen
van de algen zijn aanwezig als aparte soorten in de rotsen van het Cambrium. De
varens en varenachtigen verschijnen als duidelijke én verschillende soorten in het
Devoon. Bloeiende planten verschijnen plotseling en tegelijkertijd in de dinosauruslagen
in zeer bekende vormen als de eik, de wilg en de rnagnolia. Zoals de botanicus E.J. H.
Corner van de universiteit van Cambridge het samenvatte,  “... voor de
onbevooroordeelden pleit het fossielenverslag van planten in het voordeel van een
bijzondere schepping”.
Hetzelfde is waar voor de gewervelde fossielen. Alle 32 orden van zoogdieren
verschijnen als apar e groepen in het lagere gesteente van het Tertiair. De sterk
gespecialiseerde vliegende vleermuizen en zwemmende walvissen verschijnen bij het
begin van de zoogdierenexplosie als volledig ontwikkelde en onderscheiden soorten.
De eerste vissen die als fossielen gevonden worden zijn duidelijk vis. Het zijn aparte en
zeer speciale groepen. Fossielen van normale vogels verschijnen in dezelfde lagen als
die vreemde vogel, de Archaeopteryx. De Archaeopteryx heeft dezelfde tanden als
enkele fossiele vogels en vieugelklauwtjes zo als slechts enkele nu nog levende vogels
bezitten. De Archaeopteryx heeft echter verscheidene soorten complexe veren die van
elkaar verschillen. Deze feiten suggereren dat veren en vliegen ontworpen werden door
bijzondere schepping.

Figuur 3.14 De Archaeopteryx heeft goed ontwikkelde veren en
vleugels en wordt niet lager in de kolom gevonden dan" normale"
vogels; het schijnt dus een apart geschapen soort te zijn.

Figuur 3.15 Er zijn  mensachtige
sporen die dinosaurussporen kruisen
in de rotsen uit het Krijt in de Paluxy

rivier bij Glen Rose, Texas.De oorsprong van de mens wordt
behandeld in een ander deeltje van deze serie. Zie ook het
inleidende boekje: Oorsprong; Twee modellen. (blz. 79)
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De fossielen tonen ook duidelijk dat een mens altijd een mens is geweest. Er zijn
moderne typen van menselijke skeletten lager in tertiaire gesteenten gevonden dan de
veronderstelde voorouders van de mens. We kennen zelfs sporen van fossiele
voetstappen die suggereren dat mensen en dinosaurussen tegelijkertijd leefden.

Figuur 3.16 Volgens het scheppings-catastrofe model, laat de geologische kolom de gebruikelijke volgorde zi
en waanin verschillende sedimenten uit een vloed achtereenvolgens opgestapeld worden vanaf oceaandiepte
naar de omgeving van het omliggende land.

Wellicht het grootste mysterie van de fossielen is misschien wel waarom zoveel
aangepaste levensvormen, speciaal de reuzen, uitstierven. Er is veel bewijsmateriaal te
zien en historisch overgeleverd wat erop wijst dat de aarde eens bedekt was door
wateren van een wereldomvattende vloed.

Figuur 3.17 Sommige creationisten
suggereren dat geologische systemen
de fossiele resten zijn van planten en
dieren die eens tegelijkertijd leefden in
verschillende ecologische zones.
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De omstandigheden van een vloed zijn ideaal voor de vorming van fossielen. Zulk een
vloed zou ons helpen bij de verklaring van het uitsterven en eveneens bij veel dat we
waarnemen bij fossiele afzettingen.
Groepen fossielen suggereren dat de stijgende wateren van de vloed verschillende
ecologische zones begroeven. De gebruikelijke volgorde van begraven wordt getoond
door de geologische kolom. Daar het leven uit alle ecologische zones echter
tegelijkertijd leefde, veroorzaakte dit regelmatige onderbrekingen van de ideale
geologische kolom door “misplaatste” fossielen en door hiaten in de volgorde.

Zelfs enige evolutionisten (die zichzelf "neo-
catastrofisten" noemen) geven toe dat er veel
bewijsmateriaal is voor een massale overstroming van de
continenten. Dit bewijsmateriaal omvat polystrate
fossielen die vele sedimentlagen doorsnijden;
reusachtige fossielenkerkhoven met miljarden specimens;
en de uitgestrekte afzettingen van dunne lagen in door
water afgezette steenkool, die zich uitstrekken over de
helft van Noord-Amerika.

Figuur 3.18,,Fossielen begraafplaatsen", zoaIs die in “Agate Springs”, suggereren dat een enorme catastrofe
vele dieren onder een zware lading sediment heeft gevangen.

neo-catastrofisten: evolutionisten die, evenals vele creationisten, een enorme overstroming aannemen om
de fossiele afzettingen en uitsterving te helpen verklaren.
polystraat: fossielen die in vele rotslagen voorkomen.

Figuu
r 3.19 Polystraat:  fossielen, zoals de boomstammen (a en b), en wortels (c) die vele lagen omspannen,
suggereren dat grote diepten van sediment snel werden neergelegd. Vele polystraten worden gevonden in
steenkoolafzettingen, die uitgestrekte gebieden bedekken (d), en sommige evolutionisten "neo-catastrofisten"
genoemd, zijn het met de creationisten eens dat deze een massale overstroming van de continenten
suggereren.
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Al deze dingen wijzen op een omvangrijk en snel proces van sedimentatie. Dit is
natuurlijk totaal verschillend van wat we heden tendage zien gebeuren, maar het kan
worden afgeleid uit onze waarnemingen aan sedimentgesteenten.

Figuur 3.20 Het scheppingsmodel heeft een stimulans gegeven aan de research betreffende dierensporen,
onder water (a); fossielen sporen van landplanten in Cambrium gesteenten (b); en snelle vorming van grot
formaties, waaronder een in druipsteen opgesloten vleermuis (c).

Het bewijs van schepping en variatie is heel duidelijk uit de fossielen. Er moet echter
nog veel werk gedaan worden om het vloedmodel te verfijnen.

Zulk werk wordt ook gedaan - door experimenten met steenkool, grotvorming, druk in
oliebronnen, stuifmeel verdeling, sporen van dieren in sediment, en vele andere. De
uiteindelijke antwoorden zijn nog niet binnen, maar dit vruchtbare speurwerk is
opwindend en veelbelovend. Verscheidene problemen van vroegere
scheppingsmodellen zijn al opgelost, en verder onderzoek lijkt dit model te versterken.

Het bewijsmateriaal voor schepping komt echter niet van creationisten. Het komt uit de
natuur, van de fossielen en uit de wereld van het levende. Door logica en waarneming
kunnen we vertellen wat het verschil is tussen voorwerpen die gevormd worden door
tijd en toeval en voorwerpen die via een ontwerp geschapen zijn.
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Wij kunnen bijvoorbeeld zonder dat we de schepper of de scheppende handeling zien
een scherf aardewerk herkennen als een product van menselijke schepping. Dezelfde
wetenschappelijke ervaring stelt ons in staat het bewijs materiaal van de schepping te
herkennen, zelfs wanneer de Schepper veel groter moet zijn dan het menselijk verstand
kan bevatten. Als we het handwerk van de Meester Ontwerper bestuderen kunnen we
ook iets leren omtrent onze verhouding tot de Schepper van alle leven op aarde - een
opwindend idee dat onze levens en onze wetenschap een diepere en rijkere betekenis
geeft.
Je hebt nu de samenvattingen voor beide gevallen gehoord. Herhaal het
scheppingsmodel zoals je eerder deed met het evolutiemodel. Gebruik dan de vragen
op de volgende bladzijde om de twee modellen te vergelijken. Welk model klopt het
best met de feiten? Wat vind je  er van en waarom?
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1. Hoe zou een creationist de ongewervelde fossiele gegevens bezien? En de
fossiele planten?

2. Hoe zou een evolutionist de ongewervelde fossiele gegevens bezien? En de
fossiele planten.

3. Hoe interpreteren evolutionisten de Archaeoptetyx? De paardenreeks?
4. Hoe interpreteren creationisten de Archaeopteryx? De paardenreeks?
5. Wat zeggen evolutionisten van de gevonden gewervelde fossielen en de

tussenvormen? Wat zeggen creationisten?
6. Interpreteer de geologische kolom vanuit een evolutionistisch gezichtspunt.
7. Interpreteer de geologische kolom vanuit een creationistisch gezichtspunt.
8. Maak een tabel van wat u de sterkste en zwakste punten van de schepping en

evolutiemodellen vindt.
9. Noteer van zowel het evolutie- als het scheppingsmodel de punten die de

feiten te buiten gaan en om geloof vragen.
10. Kan de kwestie voor òf schepping òf evolutie bewezen worden met een

redelijke mate van zekerheid?
11. Vindt u dat een twee modellen benadering nuttig was? Waren er genoeg

gegevens voor beide kanten om je tot nadenken te stemmen? Was dit boekje
over fossielen eerlijk in presentatie?

12. Heb je door de twee modellen benadering ervaring gekregen in
wetenschappelijke bewijsvoering? Heb je dit geholpen de mening van
mensen met andere ideeën te begrijpen en te waarderen?
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CONCLUSIE
Een van de belangrijkste facetten van een studie zoals deze is, hoe u uw conclusies
getrokken hebt. Veel te vaak zijn studenten geoefend in het eens zijn met de gedachten
van anderen. In dit boekje zijn nu eens twee tegengestelde ideeën over een onderwerp
neergelegd om u erover na te laten denken. Er is je gevraagd een beslisser te worden,
een persoon die zelfstandig kan denken. In dit proces hebt u geleerd uw eigen ideeën
en die van anderen te onderzoeken, zelfs ideeën die aangeboden worden in boeken,
het nieuws en het klaslokaal. Terwijl u tot een besluit kwam, zult u geleerd hebben de
“proces vaardigheden" van de wetenschap toe te passen. Deze vaardigheden helpen u
niet alleen beslissingen te nemen over wetenschappelijke gegevens, maar eveneens in
het dagelijks leven.

beslisser: iemand die in staat is gegevens objectief te onderzoeken en een helder oordeel te vellen.
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