
Over Leven

voor mijn kinderen

Inleiding

Lieve mensen, steeds weer vraag ik me af hoe je nu een inleiding schrijft van een boek over de evolutie
van de aarde, van het leven, van de mensen en de maatschappij waarin we leven.
Uiteindelijk leek onderstaande engelse phrase me nog het meest samenvattend te zijn.
Ik wens u allen veel plezier bij het lezen van dit boekje.

Genesis revisited, Genesis reviewed, Genesis revised.
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In den beginne....

Zo begint menig religieus boek waarin het ontstaan van het leven op aarde wordt beschreven.
Zo verhaalt de bijbel dat God de aarde schiep in zes dagen, waarna Hij op de zevende dag vrijaf nam 
om bij te komen van Zijn inspanningen, te genieten van het werk dat Hij had uitgevoerd. Kortom, God 
had een week nodig om de aardbol en alles wat daarop te vinden is, tot werkelijkheid te maken. 
Tevens werden Adam en Eva als eerste mensen door God geschapen en mochten zij in het paradijs 
wonen, totdat Eva er een zooitje van maakte.
Dit is heel kort door de bocht het scheppingsverhaal volgens de bijbel. 
Het is overduidelijk dat hiermee een metafoor in het leven is geroepen om te verklaren dat er ook lijden 
plaatsvindt in het menselijk bestaan wanneer discipline een ondergeschikte rol gaat spelen. 
Ook de andere grote religieuze stromingen kennen soortgelijke scheppingsverhalen. 
Al deze verhalen zijn echter op fictie en geloofsovertuiging gebaseerd en zijn doorspekt van symboliek. 
Daarmee wil ik niet beweren dat deze geschriften daarom minder waardevol zijn. 
Vanuit een wetenschappelijk oogpunt bezien, staan ze boordevol feitelijke onjuistheden. 
Vanuit een symbolisch en/of ethisch oogpunt bezien, bevatten deze boeken zeer veel wijsheid over hoe
de mens een goed leven op aarde kan leiden. Een goed leven dat uiteindelijk leidt naar een leven in 
Licht, een leven dat de weg terug heeft gevonden naar het aardse paradijs. 
Dit principe, de weg naar het Goddelijke in ons, komt later in dit boek uitgebreid aan de orde.

In den beginne richt ik mijn aandacht op de natuurwetenschappelijke benadering van het ontstaan van 
de aarde en het leven dat zich daarop bevindt. 

De wetenschappers zijn het heden ten dage wel in grote lijnen eens over het ontstaan van de aarde. 
Men gaat ervan uit dat de aarde 4.600.000.000 jaar geleden is ontstaan uit een zogenaamde 
protoplanetaire schijf. Een dergelijke schijf wordt gevormd wanneer een enorm grote wolk van stof en 
gas zich samentrekt als gevolg van de zwaartekracht. Door deze samentrekking begint de gehele wolk 
om zijn as te draaien als een soort draaitol. In het midden van de wolk hoopt zich zoveel materie op, 
dat er een ster ontstaat. In ons geval is op deze wijze de zon ontstaan. 
De overgebleven deeltjes in de wolk verzamelen zich volgens de geldende natuurkrachten in een platte
schijf die met zeer grote snelheid rond de pas geboren ster draait. Onder invloed van opnieuw de 
zwaartekracht klonteren de deeltjes in die schijf vervolgens samen en op deze wijze zijn de planeten 
ontstaan waarvan onze aarde er een is.

Op deze foto zie je de planeet Saturnus met zijn 
karakteristieke ringen.

De pas geboren zon met de protoplanetaire schijf 
heeft er op soortgelijke wijze uitgezien.

Nu is samenklonteren niet helemaal de juiste benaming. Door de hoge snelheid botsen de afzonderlijke
deeltjes met grote kracht op elkaar. Dit moet indertijd een prachtig vuurwerk opgeleverd hebben waarbij
de nog jonge aarde een gloeiend hete vuurbol was die rond de zon raasde.
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Door al die botsingen kwam zoveel energie vrij dat de inwendige temperatuur van de jonge aarde snel 
steeg, het werd zelfs zo heet dat steen, ijzer en andere metalen konden smelten. 
Met andere woorden, de aarde verkeerde in haar jongste jaren in een vloeibare toestand van 
gesmolten metalen en steen en daaromheen een laag gloeiend heet gas.
Welnu, het is niet precies bekend hoe heet die gesmolten aardbol in zijn jonge jaren wel niet was. 
Wetenschappers schatten tegenwoordig de temperatuur in de aardkern op zo´n 5500 graden Celsius. 
Het zou heel goed kunnen zijn dat de temperatuur in de kern van de jonge aarde aanzienlijk hoger is 
geweest.
Een vaststaand feit is ook dat de aarde na haar vorming veel sneller om haar as draaide dan in deze 
huidige tijd. In de loop van miljarden jaren is de rotatiesnelheid van de aarde langzaam afgenomen en 
over nog enkele miljarden jaren zal de aarde vrijwel niet meer om haar as draaien.
Dat verschijnsel zien we nu al terug bij de maan en bij de planeet Mercurius. De maan roteert bijna 
helemaal niet meer om de eigen as, men zegt in dit verband dat ze is stilgezet door de aarde.
Voor Mercurius geldt hetzelfde, deze planeet is zo goed als helemaal stilgezet door de zon.
Wanneer we over een periode van een paar miljoen jaar zouden kunnen kijken, zouden we nog wel een
rotatie om de eigen as kunnen waarnemen. De rotatiebeweging kan namelijk niet helemaal tot stilstand 
komen. Een nadere verklaring hiervan vindt u in hoofdstuk 27 van dit verhaal.

Wellicht ten overvloede, van alle planeten staat Mercurius het dichtst bij de zon. Dan volgt Venus en de 
aarde is de derde planeet vanaf de zon gezien. Ook de omlooptijd van Venus is gedurende haar lange 
bestaan afgenomen en ook zij zal uiteindelijk vrijwel niet meer om haar as draaien. 
Dat effect is nu al goed merkbaar. 
De omlooptijd van Venus rond de zon is 225 dagen, terwijl de planeet in 243 dagen om haar as draait. 
Zodoende duurt een dag op Venus langer dan een jaar!

De beweging van de aarde rond de zon en de rotatie om haar eigen as bepaalt ons besef van tijd. 
In een dag draait de aarde precies één rondje om haar as en in een jaar draait de aarde precies één 
rondje om de zon. Een maand staat voor één rondje van de maan om de aarde. 
Althans zo was het vroeger. Om ons tijdsbesef wiskundig kloppend te maken, zijn er maanden met een 
verschillend aantal dagen en schrikkeljaren ingevoerd.
We weten allemaal dat een dag 24 uur duurt. 
We weten echter niet precies hoeveel uur een dag duurde, toen de aarde nog slechts een paar miljoen 
jaar oud was. Er bestaan wel schattingen die gebaseerd zijn op computersimulaties en de gemeten 
vertraging van de daglengte. De berekeningen lopen echter dermate ver uiteen, dat een eensluidend 
oordeel niet kan worden gegeven. Wel is duidelijk dat de aarde in haar eerste fase vermoedelijk in 
minder dan één uur om haar as draaide.

Om u nu een idee te geven van de snelheden waarmee dit alles plaatsvindt: 
De snelheid waarmee de aarde om de zon draait bedraagt  29,8 kilometer per seconde. Dit is  meer 
dan 100.000 kilometer per uur!!! 
De afstand die de aarde daarbij in één jaar aflegt bedraagt bijna 940.000.000 kilometer.
Sinds het ontstaan van de aarde heeft zij ongeveer 4.300.000.000.000.000.000 (dit is 4,3 triljoen) 
kilometer om de zon afgelegd.

Duizelt u het al?
Mij wel!
Dit zijn getallen die niet te bevatten zijn.

De aarde draait in 24 uur om haar as. Wanneer je precies op de evenaar gaat staan, betekent dit dat je 
met een snelheid van 1670 km/uur in de rondte draait! 
Je merkt daar natuurlijk niets van, omdat zowel jijzelf als de aarde dezelfde rotatiesnelheid hebben. 
Mocht de aarde echter plotseling tot stilstand komen, dan wordt je met deze snelheid afgeschoten! Dan
blijven er slechts heel veel, hele kleine stukjes mens van je over.

Genoeg getallen, we gaan weer verder met de vorming van de aarde.
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Op een gegeven moment was de voorraad gas en stof in de protoplanetaire schijf grotendeels 
opgebruikt. De jonge aarde groeide nauwelijks meer verder aan en de vuurbol begon af te koelen. Dit 
proces van afkoeling heeft heel geleidelijk plaatsgevonden en een lange tijd geduurd.
Er gebeurde iets bijzonders toen de aarde ongeveer 70 miljoen jaar oud was. 
De aarde was al een flink eind afgekoeld, er had zich een dampkring gevormd en wellicht was er al 
sprake van een dunne laag aardkorst, toen de aarde in botsing kwam met een ander hemellichaam.
Computersimulaties en -berekeningen hebben aangetoond dat dit hemellichaam, Theia genaamd,  
ongeveer dezelfde grootte en massa heeft gehad als de huidige planeet Mars. 
Bij deze botsing kwam zoveel energie vrij, dat de gehele aarde weer veranderde in een vuurbol van 
gesmolten steen en metalen. De dampkring werd in zijn geheel weggeslagen. 
De massa die in botsing kwam met de aarde werd aan stukken gereten. 
Een deel verzonk in de gesmolten aardmassa en ging aldus deel uit maken van de aarde als planeet. 
Een ander brokstuk ketste op het oppervlak af. De ontsnappingssnelheid van dit brokstuk was echter 
niet hoog genoeg om weer in de ruimte weggeslingerd te worden. Onder invloed van de aardse 
zwaartekracht begon het brokstuk daarom rondjes om de aarde te draaien. 
Hiermee was de maan geboren.
Uit de ouderdomsbepaling van de maanstenen die tijdens de Apollo vluchten zijn verzameld, heeft men 
de leeftijd van de maan op 4,527 miljard jaar bepaald. 

In dit verband kan nog gezegd worden dat de vorming van de maan plaatsvond als gevolg van de 
explosie van de oorspronkelijke planeet Mars. 
Althans, dat is mijn visie!
Vanuit wetenschappelijke kant heb ik hier nimmer iets over gelezen.
De planeet Mars was in zijn jonge jaren heel veel groter, zelfs veel groter dan de aarde, omdat deze 
planeet verder van de zon afstaat. Als gevolg van voornoemde explosie werd de aanvankelijke planeet 
Mars in een aantal stukken gereten. Theia was een van die brokstukken, net zoals de stoffige rode 
planeet die we nu onder de naam Mars kennen.
Andere delen zijn bij Jupiter terecht gekomen en vormen nu manen rondom deze planeet. 
De overige restanten vormen samen de grote meteorietengordel die zich tussen Mars en Jupiter 
bevindt. 
Over de oorzaak van deze explosie kom ik in het laatste hoofdstuk van dit verhaal te spreken.

Een ander opvallend verschijnsel in ons zonnestelsel is dat Venus en de aarde vrijwel even groot en 
even zwaar zijn. Je zou verwachten dat Venus, die veel dichter bij de zon staat dan de aarde, 
aanzienlijk kleiner zou zijn. Het is daarom aannemelijk te veronderstellen dat Venus veel van het 
materiaal opgenomen heeft dat bij de botsing tussen de aarde en Theia in de ruimte terecht is 
gekomen.

In de jonge dagen van de aarde stond de maan nog zeer dichtbij. 
In de loop van de tijd is de maan steeds verder van de aarde af komen staan en over enkele miljarden 
jaren zal de maan zo ver weg staan dat de aardse zwaartekracht hem niet meer vast kan houden. 
De maan zal zich dan losmaken van de aarde.
In onze huidige tijd verwijdert de maan zich van de aarde met 4 centimeter per jaar. 
Welnu, gegeven de grootte van de maan en de aarde lijkt 4 cm. belachelijk weinig. 
Gemeten over 1 miljard jaar is 4 centimeter echter 40.000 kilometer. 
Wanneer je daarbij bedenkt dat de maan heden ten dage gemiddeld 385.000 kilometer ver weg staat, 
krijgen deze getallen ineens een heel andere betekenis.

Na de vorming van de maan begon de massa van zowel de aarde als de maan opnieuw af te koelen.
Het zal duidelijk zijn dat het maanoppervlak veel sneller afkoelde dan de aarde. Dat komt omdat de 
maan te klein is om een dampkring te bezitten en aldus miste de maan de isolerende werking die een 
dampkring heeft op het oppervlak. Dankzij de dampkring bedraagt de gemiddelde temperatuur op 
aarde ongeveer 1 graad Celsius. Op de maan is dat ongeveer 150 graden onder nul.

Het ontstaan van de aarde heeft als gezegd zo´n 4,6 miljard jaar geleden plaatsgevonden.
Wat is nu 4,6 miljard jaar? Je schrijft dat als 4.600.000.000 jaar
Dat is weer zo´n dermate groot getal dat ik me daar geen enkele voorstelling van kan maken.
Ik weet dat de aarde zoveel maal rond de zon is gedraaid, maar de grootte van het getal zegt me niets.
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Op zoek naar een grootheid die ik wel kan bevatten, stel ik me voor dat ik 4,6 miljard voetstappen zet 
van 1 meter. Dan heb ik 4,6 miljoen kilometer afgelegd en ook dat zegt me niets. 
Met deze afstand kan ik ongeveer 6 keer heen en weer naar de maan lopen of 115 rondjes om de 
evenaar. 
Ook dit is je vrijwel niet voor te stellen.

Laat ik dan maar waterdruppels nemen. 
Dan maken 4,6 miljard druppels water samen 230.000 liter water. Met zo´n hoeveelheid water kun je 
een zwembad van 23 meter lang, 5 meter breed en 2 meter diep vullen. 
Zo´n grote hoeveelheid water is ook nauwelijks voor te stellen, althans de afmeting van het zwembad 
komt vrij normaal over, maar je voorstellen dat het gevuld is met 4,6 miljard druppels gaat ieder besef te
boven.

Nog een poging dan: 
Een menselijke hoofdhaar is 0,1 mm dik. 
Stel dat we 4,6 miljard hoofdharen van 10 centimeter lengte hebben. 
Nu kunnen we een fietspad van 1 meter breed en 46 kilometer lang bekleden met een dergelijke 
hoeveelheid hoofdharen.
Nu begint het een beetje te dagen, dit zijn getallen die mijn voorstellingsvermogen niet te boven gaan.

Zulke grote getallen doen me ineens denken aan de 70 miljard dollar die de Amerikaanse oplichter 
Madoff achterover heeft gedrukt. 
Als we ervan uitgaan dat een briefje van één dollar 10 bij 5 centimeter groot is, dan kan met 70 miljard 
dollar een vierbaans snelweg van 25.000 kilometer worden bekleed. Dat komt ongeveer overeen met 
een 40-baans snelweg van Amsterdam naar Moskou!

Oké, wanneer we nu aan het begin van bovengenoemd fietspad op ons rijwiel stappen met de 
bedoeling om een ritje van 46 kilometer te maken, zien we de gehele evolutie van de aarde aan ons 
voorbij trekken terwijl we al fietsend om ons heen kijken.
Op het startpunt zien we de aarde gevormd worden uit de proto-planetaire schijf.
Even verderop, zo´n 100 meter vanaf het startpunt zien we de aardse vuurbol al afkoelen.
Dan slaat na 700 meter vanaf het startpunt het noodlot toe, er vindt een mega-botsing plaats en we 
zien de maan ontstaan.
Dat is me wat!
Denk je rustig en gezellig een fietstochtje te maken van 46 kilometer, wordt binnen één kilometer de 
bodem letterlijk onder je fietswielen weggeslagen. 
Maar we geven de moed niet op hoor, we trotseren de hitte en fietsen gewoon door, er zijn tenslotte 
nog ruim 45 kilometers af te leggen.

Het afkoelingsproces van de aarde – en van alle andere hemellichamen – verloopt volgens bekende en
vaststaande natuurwetten. Als gevolg van de hoge rotatiesnelheid zonken de zwaarste elementen, 
zoals ijzer, nikkel enz. naar het binnenste van de aarde, de aardkern. 
Van binnen naar buiten toe vormden zich allerlei verschillende lagen van steeds lichtere elementen. 
De  aardkorst wordt gevormd door hoofdzakelijk silicium (=kiezel). Daaromheen vormde zich een 
dampkring, de oeratmosfeer. Dit verschijnsel wordt opbouw in een gelaagde structuur genoemd. 
Als gezegd, alle planeten in ons zonnestelsel zijn volgens deze gelaagde structuur tot stand gekomen.

Van de eerste 3,5 miljard jaar in het leven van de aarde is slechts weinig bekend. 
Zo nu en dan verschijnen er artikelen van onderzoekers die iets nieuws gevonden hebben uit die eerste
periode van de aardse evolutie na de vorming van de maan. 
Het grote probleem wat de natuurwetenschappers hierbij tegenkomen, is het gebrek aan fossielen, het 
gebrek aan gesteenten en afzettingen uit die eerste periode van de aardse evolutie. 
Wanneer men al iets vindt in zeer oude gesteenten, gaat het vaak om kleine fragmenten en ander 
minuscuul bewijs. Het valt daarom voor de wetenschappers niet mee om een duidelijk beeld samen te 
stellen van de omstandigheden waarin de aarde in haar eerste fase verkeerde.
Zo heeft men inmiddels wel een idee uit welke gassen de oeratmosfeer bestond, de precieze 
samenstelling zal echter altijd een raadsel blijven.
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Voor de vorming van de continenten, het ontstaan van oceanen en het klimaat op aarde geldt hetzelfde.
In grote lijnen kan de geschiedenis beschreven worden, details hierover zullen waarschijnlijk nimmer 
kunnen worden ingevuld, simpel omdat er onvoldoende restanten terug te vinden zijn.
Deze eerste bewijzen van leven op aarde dateren van 3,5 miljard jaar geleden, dat is dus pakweg één 
miljard jaar na het ontstaan van de maan. Wetenschappers gaan er overigens vanuit, dat het heel goed
mogelijk is geweest dat het leven zich al veel eerder heeft ontwikkeld. Hopelijk zal men in de toekomst 
hiervoor bewijsmateriaal ontdekken.

Wat wordt heden ten dage door de wetenschap als zekerheid aangenomen?

– Zeker is dat de dampkring (atmosfeer) veranderde van samenstelling. De oeratmosfeer bevatte 
gassen als methaan, ammoniak, koolzuur en waterdamp. Deze hebben plaatsgemaakt voor 
voornamelijk stikstof en zuurstof in deze huidige tijd.

– Zeker is dat er oceanen en werelddelen zijn gevormd nadat het aardoppervlak voldoende was 
afgekoeld. De verdeling en ligging hiervan heeft er niet altijd hetzelfde uitgezien, omdat de 
landmassa´s voortdurend van plaats veranderen. Dit wordt “continentale drift” genoemd.

– Zeker is dat het klimaat op aarde grote veranderingen heeft gekend. Er zijn periodes geweest 
waarin  het aardoppervlak geheel bevroren is geweest. Ook zijn er periodes geweest waarin het
veel warmer was dan in onze huidige tijd. 

– Zeker is dat er al heel lang geleden leven is ontstaan op aarde. De eerste levensvormen zagen 
er heel anders uit dan tegenwoordig. Gedurende de gehele evolutie van de aarde zijn allerlei 
verschillende organismen ontstaan, die na verloop van tijd uitstierven om plaats te maken voor 
weer nieuwe soorten.

We zullen in de volgende hoofdstukken de dampkring, de oceanen, het klimaat en het ontstaan van 
leven eens nader bekijken.
Alvorens hieraan te beginnen, toon ik u een afbeelding van de zogenaamde: “Geologische tijdschaal”.
De algemene geologische tijdschaal zoals die tegenwoordig wordt gehanteerd door de 
natuurwetenschappers blijkt een zeer goed hulpmiddel om de evolutie van de aarde in vogelvlucht te 
beschrijven. 

De volgende afbeelding toont een zeer eenvoudige vorm van voornoemde tijdschaal.
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De dampkring

De dampkring van de jonge aarde, de oeratmosfeer, is ontstaan als gevolg van twee – onafhankelijk 
van elkaar – werkende processen. De opbouw in een gelaagde structuur maakte dat de lichte gassen 
een laag vormden om de zwaardere steen- en metaalmassa. 
Daarnaast hebben we opgemerkt dat de aarde afkoelde na de vorming van de maan. Naarmate die 
massa verder afkoelde, kromp de gehele aardbol steeds verder in. Als gevolg daarvan werden de 
gassen naar buiten geperst. Dat proces wordt de ontgassing van de aardmassa genoemd. 
Kortom, de dampkring groeide steeds verder aan en uiteindelijk was de gehele aarde omgeven door 
een kilometers dikke laag van verschillende soorten gassen. 
Zoals eerder opgemerkt, gaan onderzoekers ervan uit dat die oeratmosfeer hoofdzakelijk uit methaan, 
ammoniak, waterdamp en koolzuur bestond. Het zal duidelijk zijn dat het huidige leven onder dergelijke
omstandigheden niet had kunnen bestaan. De oeratmosfeer was uitermate giftig voor de huidige 
levensvormen op aarde.
Welnu, gedurende de lange evolutie van de aarde is de dampkring helemaal veranderd, alle gassen uit 
de oeratmosfeer zijn verdwenen op kleine beetjes waterdamp en koolzuur na. 
Stikstof en zuurstof maken nu het overgrote deel uit van de lucht die we dagelijks inademen.

De veranderingen die hebben plaatsgevonden in de samenstelling van de dampkring gedurende de 
hele aardse evolutie zijn het directe gevolg van het ontstaan van leven. 
Dat eerste leven op aarde bestond uit primitieve bacteriën en algen die in staat waren fotosynthese toe 
te passen. Fotosynthese is een biochemisch proces dat tegenwoordig in alle groene plantendelen 
voorkomt. Hierbij wordt uit water en koolzuur – onder invloed van zonlicht – suiker in de vorm van 
glucose gemaakt. Bij deze chemische reactie komt zuurstof vrij.
Primitieve algen kunnen als de stamvader van het gehele plantenrijk worden beschouwd. 
Primitieve bacteriën (= cyanobacteriën) staan aan de basis van het dierlijk leven en ook aan dat van de 
schimmels.
Deze processen komen verderop in dit boek meer gedetailleerd ter sprake.

Nu vraagt u zich waarschijnlijk af hoe het leven op aarde ervoor heeft gezorgd dat de dampkring zoveel
is veranderd? Zonder verder heel diep op deze ingewikkelde biochemische processen in te gaan zal ik 
een algemeen beeld schetsen over het hoe en waarom.

Laten we maar beginnen met waterdamp.

Naarmate het gehele aardse systeem – aarde en maan – afkoelde, ging waterdamp over in vloeibaar 
water. We weten allemaal dat dit bij 100 graden Celsius plaatsvindt. 
Met andere woorden, vanaf het moment dat de temperatuur in de buitenste lagen van de dampkring 
beneden 100°C kwam, begon het te regenen. Waterdruppels vielen richting het aardoppervlak dat op 
dat moment nog gloeiend heet was. Het water verdampte aldus, steeg weer op in de atmosfeer, koelde 
af en viel weer als regen naar beneden. Het is meer dan waarschijnlijk dat deze regenbui een paar 
miljoen jaar of langer heeft geduurd. 
Eigenlijk is regenbui niet helemaal de juiste benaming, stortregens, slagregens gepaard aan uiterst 
zware onweersbuien komt meer in de richting. Het gevolg was dat de regen het aardoppervlak steeds 
verder afkoelde en zodoende kon er een vaste aardkorst ontstaan. Naarmate het aardoppervlak kouder
en kouder werd, verdampte er steeds minder water. Kortom, de concentratie waterdamp in de 
atmosfeer nam geleidelijk af toen het aardoppervlak zo koud was geworden dat er zeeën, oceanen en 
rivieren konden bestaan.

Dan ammoniak.
Ammoniak is een gas dat zeer goed oplost in water en deze oplossing kennen wij als ammonium. 
In de supermarkt is ammonium te koop in literflessen, het is een krachtig schoonmaak- en 
ontvettingsmiddel met een vies stinkende geur. Tezamen met de regen verdween aldus het ammoniak 
ook langzaam uit de oeratmosfeer. Je zou kunnen zeggen dat de eerste zeeën en meren op aarde 
meer op ammonium leken dan op zuiver water.
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Vervolgens koolzuur.

Als gevolg van de fotosynthese nam de concentratie koolzuur in de atmosfeer geleidelijk af. Daarbij 
komt dat ook koolzuurgas goed in water kan oplossen. De stortregens zorgden er dus mede voor dat 
dit gas langzaam uit de oeratmosfeer verdween.

De productie van zuurstof zorgde er vervolgens voor dat het methaan in de atmosfeer ging verbranden.
Methaan is een uiterst brandbaar gas dat in chemische zin heel veel lijkt op aardgas. Bij de verbranding
van aardgas komt koolzuurgas en waterdamp vrij.
Samengevat komt het erop neer dat levende organismen middels fotosynthese koolzuur en water 
gebruiken om suiker en zuurstof te produceren. Zuurstof zorgde ervoor dat het methaan ging 
verbranden waardoor weer meer koolzuurgas en waterdamp werd gemaakt. Dit proces ging door totdat
alle methaan uit de lucht was opgebruikt.

Ja ja, zult u nu denken, da´s allemaal leuk en aardig, maar dat verklaart nog niet waarom er 
tegenwoordig stikstof en zuurstof in de lucht zit.
Op dit punt aangekomen, lieve lezers, moet ik u eerlijk bekennen dat ik dit hoofdstuk alreeds meer dan 
tien keer heb herschreven. Voor degenen onder u die scheikunde hebben geleerd op de middelbare 
school, is de uitleg eigenlijk vrij simpel neer te schrijven. Zonder deze kennis wordt het een stuk 
lastiger.
Ik hoop dat onderstaande beschrijving voldoende duidelijk is.

Nadat het methaan in de oeratmosfeer was opgebrand ging de natuur zuurstof gebruiken om andere 
stoffen te verbranden. De officiële benaming hiervoor is oxidatie. 
Een bepaald materiaal oxideert wanneer het reageert met zuurstof. 
Soms gaat dit met veel warmte gepaard, zoals het verbranden van voornoemd aardgas om ons vlees 
te bakken, de piepers te koken enz. 
Soms zie je alleen de oorspronkelijke stof veranderen. Zo verandert ijzer in roest wanneer het reageert 
met zuurstof. Koper kleurt groen wanneer het zich verbindt met zuurstof.
 
Wel, bij de vorming van de aarde waren weliswaar de zwaardere elementen naar de aardkern 
gezonken, maar dat wil nog niet zeggen dat alles daar terecht was gekomen. 
De restanten ijzer, nikkel, maar ook koper, zink, mangaan en vele andere metalen reageerden met 
zuurstof. Daarnaast bevatte de jonge aardkorst grote hoeveelheden zwavel, kiezel, fosfor e.d. 
Ook deze elementen reageerden met zuurstof. De aldus gevormde materialen vormen samen de 
aardkorst zoals wij die nu kennen.

Deze afbeelding toont een deel van de Grand 
Canyon in de Verenigde Staten van Amerika.

Het roesten van ijzer in de aardkorst is goed te 
zien aan het rood gekleurde gesteente.

Overigens is het zo dat deze canyon in de loop 
van miljoenen jaren is uitgesleten door de 
Colorado rivier.
Dat geeft maar aan hoe groot de kracht van 
stromend water kan zijn.

De oxidatieprocessen hebben lang geduurd, minstens 2 miljard jaar. Al die tijd was er nog nauwelijks 
zuurstof in de lucht aanwezig, immers de oxidatieprocessen slokten alle zuurstof op. 
Ook de ozonlaag bestond nog niet. 
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Nadat het oxideren van materialen was voltooid, heeft de atmosfeer zich langzaam maar zeker gevuld 
met zuurstof. Hoe lang het proces van oxidatie heeft geduurd zullen we nooit met zekerheid kunnen 
zeggen, al staat  het wel vrijwel vast dat er – afgemeten op ons behaarde fietspad – gedurende de 
eerste 18 – 20 kilometer geen zuurstof in de atmosfeer voorkwam.
Dat betekent simpel gezegd dat we de eerste 20 kilometer moeten fietsen met gasflessen en 
zuurstofmasker, net zoals diepzeeduikers dat doen om onder water te kunnen ademen. 
Ik heb nimmer beweerd dat het een eitje is om deze 46 kilometer te fietsen.

In onze tegenwoordige tijd bestaat de dampkring uit 21% zuurstof, 78% stikstof en 0,04% koolzuur. 
De overige 0,96% is hoofdzakelijk het edelgas argon.

Hoe zuurstof via het fotosyntheseproces uiteindelijk in de lucht kwam, hebben we gezien. 
Overigens is het van belang om in dit verband nog op te merken dat fotosynthese een belangrijke stap 
vormt in wat wetenschappers de koolstofkringloop noemen. Dit komt later in dit boek uitgebreid aan de 
orde in verband met het “broeikaseffect” en de gevolgen daarvan in onze huidige tijd. 
Koolzuur (CO2), maar ook methaan en waterdamp zijn zeer sterke broeikasgassen.

Analoog aan de koolstofkringloop bestaat er ook een stikstofkringloop.
Naast fotosynthetiserende bacteriën en algen, zijn er vrijwel gelijktijdig ook bacteriën ontstaan die 
ammonium via een aantal tussenstappen om konden zetten in stikstofgas. Dit is een ingewikkeld 
biochemisch proces met als eindresultaat het verdwijnen van ammonium in het water en het ontstaan 
van stikstof in de lucht. Dit is in het kort de beschrijving van bovengenoemde stikstofkringloop, verdere 
uitleg laat ik achterwege vanwege de complexiteit van dit proces.
Zowel de koolzuur- als de stikstofkringloop zijn processen die al heel vroeg in de geschiedenis van de 
aarde zijn ontstaan. Of ze beide precies tegelijkertijd zijn ontstaan zal altijd een raadsel blijven en is ook
niet belangrijk. Zeker is dat beide processen 3,5 miljard jaar geleden al bestonden.

Afgemeten op ons fietspad van hoofdharen, bestonden beide levensprocessen in ieder geval al bij 
kilometerpaal 11, vanaf het startpunt gemeten natuurlijk.

Tot slot argon.

Deze stof noemen we een edelgas omdat het geen verbinding met zuurstof kan vormen.
Het grootste gedeelte van de argon bevindt zich al in de atmosfeer vanaf het allereerste begin als 
gevolg van de ontgassing na de vorming van de maan. Het overgrote deel is gevormd uit het 
radioactieve verval van kalium. Nadere uitwerking hiervan valt echter buiten het bestek van dit boek.

Op deze foto vanuit het ruimtestation genomen, is 
de dampkring goed te zien.

Merk op hoe klein het laagje lucht eigenlijk is; nog 
geen honderd kilometer vanaf het aardoppervlak 
gemeten. 
Dit dunne laagje lucht is van levensbelang voor al 
het leven op aarde. 

Onze huidige generatie dient alles in het werk te 
stellen om dit schilletje van lucht gezond te 
houden.
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Oceanen en continenten

We kennen tegenwoordig een aantal werelddelen: Azië, Europa, Amerika, Afrika en Australië. 
Deze worden allen omgeven door zeeën en oceanen. 
Eigenlijk is er ook nog een zesde werelddeel namelijk Antarctica. Dit continent ligt op de Zuidpool en is 
bedekt met een dikke laag ijs en sneeuw. 
Soms wordt Amerika opgesplitst in noord en zuid en worden aldus als 2 aparte delen beschouwd.

Op een afbeelding van de wereldkaart is de ligging van de continenten en oceanen te zien. 
Deze liggen echter niet op één vaste plaats al lijkt het van wel. In de geschiedenis van de aarde zijn de 
continenten steeds van plaats veranderd, als gevolg van een proces dat de wetenschap “continentale 
drift” noemt. Er zijn met zekerheid minstens 2 perioden geweest, waarop alle continenten tegen elkaar 
aan kwamen te liggen en zodoende één groot supercontinent vormden.
Een reconstructie van deze beide supercontinenten vindt u in de 2 afbeeldingen hieronder.

Hiernaast zie je een tekening van de continenten 
zoals die 250 miljoen jaar geleden tegen elkaar 
aan hebben gelegen. 
Dit supercontinent wordt Pangea genoemd.

Ongeveer 225 miljoen jaar geleden is dit 
supercontinent opengescheurd, de beide Amerika
´s dreven naar links, India en Australië dreven 
naar rechts. Antarctica schoof naar het zuiden, 
Eurazië (Europa en Azië) en Afrika zijn vrijwel niet 
van plaats veranderd, al is Afrika wel gekanteld.

In de huidige tijd drijven beide Amerika´s enerzijds
en Afrika/Europa anderzijds uit elkaar met een 
snelheid van 5 centimeter per jaar.

Deze afbeelding toont Rodinia. 
Dit supercontinent bestond tussen 1 miljard en 
750 miljoen jaar geleden.

De huidige continenten zijn op deze tekening 
nauwelijks nog te herkennen.

De wetenschap hecht groot belang aan dit 
supercontinent omdat na het openbreken ervan, 
de evolutie van het aardse leven met grote 
sprongen vooruit is gegaan.
Achtereenvolgens ontstond de ediacarische 
fauna, de cambrische explosie, de ontwikkeling 
van vissen, landplanten, insecten en gewervelde 
dieren op het land.

Men vermoedt dat er in de lange geschiedenis van de aarde nog 3 of 4 van dergelijke supercontinenten
hebben bestaan. Met zekerheid is dit echter tot op heden niet vastgesteld.
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Waardoor deze continentale drift ontstaat is ook niet helemaal duidelijk. De wetenschappers zijn het in 
grote lijnen wel met elkaar eens, doch verschillen van mening waar het een gedetailleerde uitwerking 
betreft. De meest gangbare verklaring volgt hieronder.

Heden ten dage is de ijzerkern van de aarde nog steeds gloeiend heet. Zo heet dat al het ijzer 
voorkomt in een vorm die we plasma noemen. Met andere woorden, de aarde heeft een plasmakern 
van dicht op elkaar gepakte ijzerdeeltjes gemengd met andere stoffen, de zwaardere elementen die 
tijdens de vorming van de aarde in de kern terecht zijn gekomen.
Dat ijzer in de plasmakern neemt een kristalvorm aan en elektrisch gezien is de kern van de aarde voor
te stellen als één gigantisch groot kristal, een supergeleidend, plasma-achtig kristal met een diameter 
van meer dan 1000 kilometer. Vaak wordt er in dit verband gesproken van de vaste kern. 

Daaromheen bevindt zich een vloeibare kern. 
Men neemt aan dat de vloeibare kern ook uit voornamelijk ijzer bestaat, al zal de concentratie andere 
materialen hierin al veel groter zijn. Immers, dat is een direct gevolg van de gelaagde structuur die is 
ontstaan tijdens de vorming van de aarde. Het is derhalve logisch te veronderstellen dat metalen als 
mangaan, vanadium en titanium een belangrijk deel uitmaken van de vloeibare aardkern.

De volgende afbeelding toont een doorsnede van de aarde zoals dit algemeen wordt aangenomen door
de wetenschappers.

De vaste kern meet zo´n 1200 kilometer in 
doorsnede met een temperatuur van ± 5500°C

De vloeibare kern meet zo´n 2250 kilometer in 
doorsnede met een temperatuur van ± 4000°C

De vloeibare kern roteert over de vaste kern met 
het aards magnetisch veld én de continentale drift 
tot gevolg.

De mantel is 2900 kilometer in doorsnede, de 
temperatuur neemt geleidelijk af richting het 
oppervlak.

De aardkorst is slechts gemiddeld 40 kilometer 
dik, op sommige delen onder de oceaanbodem 
slechts 5 à 6 kilometer.

Het is echter wel zo, dat al het onderzoek naar de opbouw van de aarde op indirecte wijze moet 
plaatsvinden. De diameter van de aarde bedraagt ongeveer 12.750 kilometer. 
Het is derhalve onmogelijk om monsters te nemen van de vaste en vloeibare kern. Zo diep kunnen we 
eenvoudigweg niet boren, nog los van het feit dat er maar weinig materialen bestaan die een dergelijke 
hoge temperatuur kunnen verdragen. 
Daarbij komt dat de kern een ontstellend grote druk uitoefent van binnen uit op de aardkorst. Zo nu en 
dan worden we hiermee geconfronteerd in de vorm van vulkaanuitbarstingen en aardbevingen. 
Dat het hierbij om zeer grote krachten gaat, mag duidelijk zijn.
Deze gegevens maken het onmogelijk om naar het binnenste van de aarde te boren. Een klein gaatje  
naar zo´n 4000 kilometer diepte zou ervoor zorgen dat er een mega-explosie optreedt als gevolg van 
die immense druk.

Welnu, de vloeibare buitenkern en de druk die de gehele kern op de mantel en de korst uitoefent, zorgt 
er ook voor dat de werelddelen langzaam van plaats veranderen. De continenten drijven als het ware 
op de vloeibare buitenkern gelijk een bal die op het water drijft en beweegt op de golven.
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Een ander belangrijk gevolg van de gesmolten aardkern is het magnetisch veld van de aarde. 
Zoals gezegd, de aarde draait om zijn as met grote snelheid. Hierdoor wordt het ijzer in de kern 
magnetisch gemaakt met een krachtig magnetisch veld rond de aarde tot gevolg. 
Dit magnetisch veld is een belangrijke voorwaarde voor al het leven op aarde. Het houdt namelijk heel 
veel van de gevaarlijke straling van de zon tegen. Deze straling wordt door het magnetisch veld van de 
aarde afgebogen richting de polen en veroorzaakt daar het zo bekende poollicht, de aurora of het 
noorder- en zuiderlicht genaamd.

De aardmantel bestaat voornamelijk uit silicium ( =kiezel, steen ). 
Dit silicium komt in verschillende vormen voor, afhankelijk van de chemische binding die het aangaat 
met andere materialen. Onderin de mantel heerst een hoge temperatuur. Dat zorgt ervoor dat het 
normaal zo keiharde steen plastisch wordt, kneedbaar als stopverf. 
Ook dit is een belangrijk gegeven waardoor de continentale drift ontstaat. Immers, wanneer de gehele 
mantel uit hard gesteente had bestaan, was het onmogelijk geweest dat hele werelddelen van plaats 
kunnen veranderen.
Ook de aardkorst bestaat uit hoofdzakelijk silicium. De temperatuur is daar zo laag geworden dat hier 
wel sprake is van keihard gesteente en dat is maar goed ook. 
Op stopverf is het lastig huizen en flats bouwen.

Alle continenten worden omgeven door zeeën en oceanen. 
Op het land komen grote en kleine meren voor en dan zijn er nog de vele rivieren, beken en kanalen. 
Alles tezamen is dat een ontstellend grote hoeveelheid water. 
Computersimulaties en ingewikkelde berekeningen tonen aan dat zo´n grote hoeveelheid water niet 
kan zijn ontstaan door ontgassing alleen. Dat strookt niet met de geschatte hoeveelheid methaan, 
koolzuur en ammoniak en waterdamp die vrij gekomen is gedurende het proces van ontgassing.

Kortom, een aanzienlijk deel van het water op aarde is uit de lucht komen vallen, letterlijk uit de lucht 
komen vallen gedurende een periode die de wetenschap het “Late Heavy Bombardment” noemt. 
Er bestaan sterke aanwijzingen dat de aarde lang na de vorming van de maan is getroffen door een 
groot aantal meteoren, kometen en ander rondvliegend ruimtepuin. 
Op de maan en op Mars zijn veel kraters op het oppervlak bestudeerd die veelal ongeveer dezelfde 
ouderdom bezitten. Daaruit trekt men de terechte conclusie dat ook de aarde in die tijd bloot heeft 
gestaan aan zware meteorietinslagen.
Over de oorzaak van dit verschijnsel tast de wetenschap volledig in het duister. Er zijn namelijk 
meerdere zeer aannemelijke scenario´s te bedenken, waardoor een dergelijk bombardement kan zijn 
ontstaan. Kortom, de aanval met ijsballen heeft met zekerheid plaatsgevonden, de oorzaak ervan weet 
men echter niet precies. 
Feit is wel, dat er door deze regen van brokstukken uit het heelal veel, heel veel water naar de aarde is 
gebracht. Veel van deze meteorieten bestonden voornamelijk uit waterijs en sommige brokstukken 
kunnen tientallen kilometers groot zijn geweest, zo heeft de wetenschap geleerd van de onderzoeken 
op de maan en Mars.
Aangezien water een basisvoorwaarde is voor het ontstaan van leven zoals wij dat kennen uit de 
biologieboeken, was dit bombardement een zegen voor de aarde. Het gaf de aarde de mogelijkheid om
leven van zeer gevarieerde vorm voort te brengen in zo´n immens grote hoeveelheid vloeibaar water.
Bovendien verkeerde de aarde in de gelukkige omstandigheid dat water in vloeibare vorm kon bestaan.
Dat heeft alles te maken met de afstand die de aarde van de zon staat. 
Astronomen zeggen in dit verband dat de aarde in de leefbare zone van de zon staat. 

Venus staat dichter bij de zon en heeft een oppervlaktetemperatuur van 450 graden Celsius, daar kan 
dus geen vloeibaar water voorkomen, het zou onmiddellijk verdampen.
Mars staat verder weg van de zon en daar is het zo koud dat water alleen als ijs kan voorkomen.
De aarde staat derhalve vanaf z´n geboorte op precies de juiste afstand van de zon en deze toestand 
geldt natuurlijk nog steeds in onze huidige tijd.
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Dat was een heel verhaal.
Nu terug naar het fietspad.

Voor kilometerpaal één hebben we de aarde zien ontstaan zonder maan, we hebben de aarde 
verwoest zien worden, we hebben de aarde opnieuw gevormd zien worden, dit keer met een maan. 
We hebben gezien dat er weer een dampkring is ontstaan rondom de aarde. 
We hebben de aarde weer af zien koelen, evenals de maan. Daarbij is het ons duidelijk opgevallen dat 
de maan veel sneller afkoelde dan de aarde
We hebben water weer vloeibaar zien worden in de dampkring van de aarde en we hebben als gevolg 
daarvan tussen kilometer één en twee een fikse regenbui op onze kop gekregen. 
We hebben gedurende die tweede kilometer van onze fietstocht waarschijnlijk het wonder van leven 
mogen aanschouwen.
We zijn ervan getuige geweest dat de maan en de aarde samen een stabiel, om elkaar heen draaiend 
systeem zijn geworden. Wat hierbij heel opvallend was, de maan leek veel groter in die dagen.
Oh ja, nu we het toch over dagen hebben. De dagen vlogen veel sneller voorbij, een dag duurde 
hooguit een paar uur.
Ik wijs er met nadruk op dat we pas 2 kilometer van onze tocht hebben afgelegd, je kunt onmogelijk 
zeggen dat het een saai tochtje is tot nu toe.
Van de volgende vier tot vijf kilometer is nog maar weinig bekend. 
Het is zo enorm lang geleden dat ik dat stuk gefietst heb, ik kan me daar nauwelijks nog iets van 
herinneren. Een paar vage geheugenflitsen wijzen er wel op dat de aarde een stabiele periode van zo´n
400 miljoen jaar heeft meegemaakt. Een periode waarin het leven op aarde tot grote hoogte is 
ontwikkeld! 
Telkens wanneer ik probeer om herinneringen uit die periode op te halen, komt het woord Lemur, 
Lemuria of het land van Mu in mijn gedachten omhoog. Ik weet overigens wel zeker dat ik deze Mu 
nimmer heb ontmoet want dát zou ik beslist nog wel kunnen terughalen uit mijn geheugenbanken.
Jammer genoeg is er van deze beschaving niets meer terug te vinden. Fossielen of 
afzettingsgesteenten, of andere bewijzen uit deze periode zijn op aarde niet meer te vinden. 
Althans, tot nu toe. Dat wil niet zeggen dat er in de toekomst niet alsnog restanten uit deze periode 
worden gevonden.
Wat ik me nog wel kan herinneren als de dag van gisteren, zijn de hagelbuien die ik op m´n kop kreeg 
tussen kilometerpaal 5 en 7. Hagelstenen van kilometers doorsnee die met zo´n hoge snelheid op het 
oppervlak van de aarde neerdenderden dat volgens mij vrijwel alle levensvormen werden uitgeroeid.
Gelukkig komt aan alles een eind en na kilometerpaal 7 was  “star wars met sneeuwballen” voorbij, al 
regende het tot kilometer 8 werkelijk pijpenstelen. Dat was echter beter te doen dan voortdurend 
ijsklonten ontwijken. Ondertussen zag ik opnieuw het wonder van leven ontstaan.
Ook van de volgende kilometers kan ik me zeer weinig herinneren, al weet ik nog wel heel goed dat het
nieuwe leven zich in rap tempo ontwikkelde. Ik heb echter geen idee meer hoe al dat nieuwe leven er 
precies uitzag. Meer details kan ik me herinneren nadat ik 11 kilometer op weg was.

In West-Australië hebben onderzoekers afzettingsgesteentes aangetroffen die circa 3,5 miljard jaar oud
zijn. In dit gesteente zijn sporen gevonden van leven in de vorm van cyanobacteriën die fotosynthese 
konden toepassen. Deze steenformaties worden stromatolieten genoemd. 
Ook in Zuid-Afrika heeft men sporen van zeer vroeg leven aangetroffen. Deze bewijzen zijn gedateerd 
op 3,34 miljard jaar geleden. Verder zijn er enkele onderzoekers die claimen dat er op Groenland nog 
ouder gesteente bestaat, zo´n 3,8 miljard jaar oud, waarin zich sporen van vroeg aards leven zou 
bevinden. Deze veronderstelling wordt door de meeste onderzoekers echter sterk in twijfel getrokken.
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Het Klimaat

Het klimaat op aarde is de afgelopen 4,6 miljard jaar aan grote veranderingen onderhevig geweest. 
Zo waren er perioden waarin het gemiddeld veel warmer was dan in onze tijd. 
Ook zijn er tijden geweest waarin vrijwel het gehele aardoppervlak bevroren was. Dat laatste noemt 
men de “sneeuwbal aarde”. In de loop van de aardse geschiedenis wisselen deze warme en koude 
perioden elkaar met regelmaat af. 
Overigens bestaat er onder de wetenschappers weinig eensgezindheid over het voorkomen en de 
datering van perioden waarin de aarde een sneeuwbal was. Men neemt over het algemeen wel aan dat
dit verschijnsel een of meerdere keren heeft plaatsgevonden in het verleden. 

Bovenstaande balk geeft een schematische voorstelling van de geschiedenis van de aarde. 
De dure woorden waarmee deze geschiedenis in vakken wordt onderverdeeld nemen we maar voor 
lief, dat is de taal van de wetenschap waar een doorsnee mens als jij en ik verder niets aan heeft. 
De blauwe balkjes geven aan wanneer er een ijstijd heeft plaatsgevonden. 
Over het algemeen zijn de dames en heren wetenschappers het hier wel over eens.

De eerste keer dat het overgrote deel van de aarde bevroren is geweest, heeft ongeveer 2,9 miljard 
jaar geleden plaatsgevonden. De meest aannemelijke verklaring voor de oorzaak hiervan luidt dat 
organismen die fotosynthese konden toepassen, zoveel koolzuurgas hadden geconsumeerd dat het 
broeikaseffect vrijwel nihil werd.
Men heeft door onderzoek aan gesteenten uit die tijd kunnen achterhalen dat gassen als methaan en 
ammoniak al vrijwel uit de atmosfeer waren verdwenen en dat de hoeveelheid koolzuurgas gestaag 
afgenomen was. Stikstofgas kwam rond 3 miljard jaar geleden al in aanzienlijke hoeveelheden voor in 
de atmosfeer, zuurstof echter nog niet.

Op ons fietspad afgemeten, worden we voor de eerste maal geconfronteerd met de ijzige kou bij 
kilometerpaal 17. Deze eerste ijstijdperiode heeft niet lang geduurd. 
Slechts voor ongeveer 500 meter was het nodig om winterjas en ijsmuts te dragen, daarna warmde de 
aarde weer op. Dat zal ongetwijfeld gekomen zijn, doordat vele organismen de kou niet konden 
trotseren. Dat betekende dat het aantal fotosynthetiserende organismen tot een minimum werd beperkt,
de hoeveelheid koolzuurgas nam dus weer toe, het broeikaseffect nam dus ook toe en de aarde 
warmde weer op.
De volgende periode waarin de aarde in een sneeuwbal veranderde, vindt plaats tussen kilometer 22 
en 26. En koud dat het toen was!! 
Ik dacht echt dat de aarde nooit meer warm zou worden. In tijd uitgedrukt, betreft het hier de periode 
tussen 2,4 en 2,0 miljard jaar geleden. Deze afkoeling had dezelfde oorzaak, namelijk de afname van 
broeikasgassen. Er waren echter een paar belangrijke verschillen!

Allereerst heeft men aan kunnen tonen dat zo´n 2,6 miljard jaar geleden zuurstof deel uit ging maken 
van de atmosfeer. Omstreeks die tijd waren de oxidatieprocessen voldoende afgenomen. 
De hoeveelheid stikstof in de lucht bleef daarbij ook gestaag toenemen. Zuurstof en stikstof behoren 
niet tot de broeikasgassen, integendeel zelfs!
Dat zeer belangrijke feit heeft ongetwijfeld een grote rol gespeeld bij het gegeven dat de aarde zo lang 
in een ijstijd heeft verkeerd. Organismen uit die tijd hadden niet alleen te maken met de bittere kou, 
zuurstof was voor veel van de levende wezens uit die tijd een puur vergif.
Evolutionair bezien, zijn in die tijd ook de eerste organismen ontstaan die zich zover konden aanpassen
dat zij gebruik konden maken van de gestaag toenemende hoeveelheid zuurstof. 
Het zal duidelijk zijn dat wij mensen zonder deze ontwikkeling niet op aarde zouden zijn ontstaan.
Naast het genoemde broeikasgaseffect zijn er nog andere verschijnselen die een zekere invloed 
hebben op de temperatuur op aarde. 
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Dat laatste geldt overigens voor alle koude en warmere perioden die de aarde in haar geschiedenis 
heeft gekend. 
Zo heeft de ligging van de continenten invloed op het klimaat. Wanneer alle continenten tegen elkaar 
aan liggen, heerst er op een groot deel van het land een droog klimaat. Wanneer zo´n supercontinent 
dicht bij één van de polen ligt, is dit effect nog groter. Waterdamp is een broeikasgas en bij afwezigheid 
daarvan kan de aarde sneller afkoelen. Dus, de vorming van een supercontinent zorgt voor een 
gemiddeld lagere temperatuur op het aardoppervlak.

Welnu, over het algemeen wordt aangenomen dat zich in deze lange ijstijdperiode een supercontinent 
heeft gevormd. Dat is dan ook weer een aanwijzing waarom deze ijstijd zo lang heeft aangehouden. 
Gedurende deze grote vrieskist toestand zijn de oceanen vermoedelijk een aantal malen vrijwel geheel 
dichtgevroren geweest, de hele periode heeft vermoedelijk zo´n 400 miljoen jaar geduurd!!!
Hiermee wil ik niet zeggen dat de aarde constant bevroren was. De temperatuur op het aardoppervlak 
schommelde, omdat broeikasgassen niet de enige factor vormen die bepalend is voor het klimaat op 
aarde. Trouwens, de concentratie broeikasgas zelf schommelde ook.
In extreem koude perioden stierven veel organismen uit en dan nam de concentratie CO2 weer toe. 
In de warmere tijden werd weer veel CO2 gebruikt voor fotosynthese en dan nam de temperatuur op het
aardoppervlak weer af. 
Gemiddeld genomen echter lag de oppervlaktetemperatuur onder het vriespunt en grote delen van de 
zeeën en oceanen raakten herhaaldelijk bedekt met een dikke laag sneeuw en ijs.

Het ontstaan en voorkomen van zeestromingen is afhankelijk van de ligging van de continenten en 
heeft ook invloed op het klimaat op aarde. Zo kennen we in onze huidige tijd de “warme golfstroom” die 
over de Atlantische Oceaan vanaf de evenaar naar het noorden stroomt. Deze golfstroom zorgt ervoor 
dat er relatief warm water langs Frankrijk, België, Engeland, Ierland en Nederland stroomt. 
Hierdoor hebben wij een mild zeeklimaat met aangename zomers en relatief zachte winters. 
Bestond deze warme golfstroom niet, dan zouden bovengenoemde landen een groot deel van het jaar 
onder een dik pak sneeuw en ijs bedolven liggen.

Een andere factor vormen de zogenaamde “Milankovic´ parameters”. 
Deze – inmiddels bewezen – theorie beschrijft hoe de invloed van de zonnestraling op aarde verandert,
als gevolg van variaties in de baan van de aarde om de zon en de stand van de aardas. 
Hoewel deze theorie in 1920 werd opgesteld, heeft het tot 1967 geduurd voordat de wetenschap dit als 
vaststaand feit erkende. Dit heeft alles te maken met de ontwikkeling van de ruimtevaart en de veel 
grotere kennis die daaruit voortvloeide. Men begon halverwege de jaren zestig te beseffen hoe groot 
deze invloed wel niet was. Het zal duidelijk zijn dat wisselingen in de intensiteit van de zonnestraling 
direct invloed hebben op de temperatuur op het aardoppervlak.

Een ander gevolg van deze lange koude periode tussen 2,4 en 2,0 miljard jaar geleden was, dat de 
aardkorst ineenkromp waardoor de druk vanuit de kern op de korst sterk toenam. 
Volgens de bekende natuurwetten zet een voorwerp uit naarmate het warmer wordt, het krimpt dus in 
wanneer het kouder wordt. Door deze alsmaar toenemende druk op de aardkorst zullen er in deze 
periode zeer heftige vulkaanuitbarstingen hebben plaatsgevonden. Ook de heftigheid van aardbevingen
zal in deze koude periode zijn toegenomen.
Nu zorgen zware vulkaanuitbarstingen in eerste instantie voor afkoeling op het aardoppervlak. 
Immers, de lucht raakt gevuld met asdeeltjes uit de vulkaan, waardoor het zonlicht afgeschermd wordt 
en het aardoppervlak afkoelt. Wanneer de asdeeltjes door vooral regen en zwaartekracht weer zijn 
neergedaald, is de atmosfeer nog wel meer gevuld met broeikasgassen. Vulkanen spuwen naast as 
ook immens grote hoeveelheden koolzuurgas, waterdamp en zwavelgassen uit, allemaal 
broeikasgassen bij uitstek. Met opwarming als gevolg. 
Daarmee zijn grote vulkaanuitbarstingen in staat om schommelingen in het klimaat aan te brengen.

Tot slot merk ik nog op dat wij ons in de huidige tijd ook in een ijstijd bevinden!
Meer genuanceerd, we bevinden ons in een warmere periode tussen twee ijstijden in. 
De wetenschap gaat er echter van uit dat het hier om één grote ijstijd gaat die, zoals met alle 
voorgaande perioden het geval is geweest, afwisselend koude en warmere perioden kent. 
Dat is de reden waarom er aan het eind van voornoemde tijdbalk, geheel rechts een blauw balkje staat.
Dat is de periode waarin we nu leven, het heden dus.
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Leven op aarde

Het is algemeen bekend dat al het leven op aarde is opgebouwd uit cellen. Sommige levensvormen 
bestaan uit één enkele cel en andere vormen – waaronder de mens – bestaan uit vele verschillende 
cellen, elk met een eigen functie.
Bij eencellige organismen denken we aan algen, bacteriën, gisten. Deze organismen kunnen één 
speciale taak uit voeren. Een groene algcel bijvoorbeeld neemt (eet) koolzuur en water op en zet dit 
met behulp van zonlicht om in glucose. Dit proces is eerder beschreven en staat bekend als de 
fotosynthese. Het komt voor in alle groene plantendelen over de gehele aarde. 
Planten zelf echter behoren tot de meercellige wezens.
Een gistcel “eet” suiker en zet deze tot ons groot genoegen om in alcohol. 
Nu behoort de gistcel tot de groep van de schimmels, echter niet alle schimmels zijn eencellig.
Paddenstoelen zijn ook schimmels en de paddenstoel vormt slechts een klein deel van dit organisme. 
Het grootste deel van deze vorm van leven zit onder de grond en vormt een sterk wijdvertakt netwerk 
van schimmeldraden. De paddenstoel zelf dient als voortplantingsorgaan.
Bacteriën behoren niet alleen tot de oudst op aarde levende organismen, ze vormen ook verreweg de 
grootste groep. Ze komen werkelijk overal voor op aarde. Zelfs op plaatsen die zwaar giftig zijn voor 
alle andere levensvormen, weten zij zich te handhaven. Bacteriën behoren tot de meest eenvoudige 
(primitiefste) organismen op aarde en zijn vrijwel allemaal eencellig.
Dieren, waaronder de mens, behoren allen tot de meercellige wezens.

Oké, nu hebben we een globale indeling van het leven op aarde, maar daarmee zijn we er nog niet! 
Wanneer we over leven praten, doemen er gelijk een aantal vragen op.
Wat is leven?
Hoe is het leven ontstaan?
Komt er alleen op aarde leven voor?

Het antwoord op al deze vragen is niet zo eenvoudig. 
Sterker nog, het antwoord op al deze vragen is zo dermate ingewikkeld dat de wetenschap zich hier al 
duizenden jaren mee bezig houdt. Tot op de dag van vandaag is men nog steeds op zoek naar 
antwoorden.
De eerste vraag is nog de meest eenvoudige. De volgende alinea geeft een definitie van wat leven is.

Leven is materie die in staat is zichzelf te kopiëren in 2 identieke helften en zich aldus kan 
vermenigvuldigen, voortplanten. 
Die materie kan zich aanpassen aan de omgeving waarin het verkeert en kan daarbij gericht stoffen uit 
zijn omgeving opnemen om te groeien. 
Verder heeft die materie de informatie om te delen en te groeien vastgelegd in een chemisch-
elektrische structuur die we genen noemen. 
Daarbovenop dient de materie te beschikken over de mogelijkheid om nieuwe genen toe te voegen en 
zich aldus te ontwikkelen.

Samenvattend komt het erop neer dat leven “iets” is wat kan groeien, wat kan leren zich aan te passen 
aan de omgeving, wat zichzelf kan ontwikkelen en wat zich kan voortplanten. Dat “iets” is bijvoorbeeld 
DNA, of de de voorloper daarvan RNA. 
RNA is chemisch bezien veel eenvoudiger van opbouw dan DNA en hoogstwaarschijnlijk veel eerder 
ontstaan in de evolutie van het leven op aarde. Dat wil echter nog niet zeggen dat RNA de eerste 
levensvorm op aarde was. Enig bewijs hiervan zullen we zo goed als zeker nooit vinden, omdat noch 
DNA, noch RNA of wat voor andere vorm dan ook niet kan fossiliseren Dit soort stoffen worden in de 
natuur in zijn geheel afgebroken, er blijft niets van over.
Nu zijn er heel veel wetenschappers die bestrijden dat DNA (of RNA) leven is. Immers, DNA bevindt 
zich binnenin de cel en heeft de bescherming van de cel nodig om te overleven.
Zelf stel ik echter een heel andere visie voor. Voor mij zijn DNA en RNA wel degelijk vormen van leven, 
omdat ze beide voldoen aan de definitie van wat leven is. Daarbij komt dat de celstructuur evolutionair 
gezien veel later is ontstaan dan tenminste het RNA.
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In de volgende hoofdstukken, waarin ik de evolutie van het leven op aarde beschrijf, ga ik hier verder 
en dieper op in.
De tweede vraag is veel lastiger, want hoe kun je nu zonder voldoende bewijs verklaren hoe het leven 
is ontstaan? Welnu, ik zal me beperken tot het algemene beeld waarvan de meeste geleerden uitgaan 
en dat verder uitbreiden met mijn eigen inzichten hierover.
We weten allemaal dat eiwitten de bouwstenen van het leven zijn. Alle eiwitten die op aarde voorkomen
zijn opgebouwd uit kleine stukjes die we aminozuren noemen. Alle eiwitten die in een menselijk lichaam
van nature voorkomen zijn opgebouwd uit in totaal 20 verschillende aminozuren. 

Dan neem ik u nu mee terug naar de samenstelling van de oeratmosfeer van de aarde, na de vorming 
van de maan en de ontgassing als gevolg van het afkoelen van de aarde. 
De lucht bestond uit voornamelijk waterdamp, koolzuur, ammoniak en methaan.
In 1953 bedacht de amerikaan Stanley Miller een proef die hij als afstudeerproject wilde gebruiken. 
Hij vulde een vat met de 4 bovengenoemde gassen en om de bliksem te simuleren, joeg hij 
hoogspanning door dit mengsel. De bedoeling van dit experiment was om uit te vinden of het mogelijk 
was, dat bliksemontladingen in de oeratmosfeer ervoor konden zorgen dat uit deze vier gassen 
aminozuren konden worden gevormd. 
En ja hoor, tot ieders stomme verbazing bleken er inderdaad verschillende aminozuren gevormd te zijn.
Deze proef, die tegenwoordig bekend staat als “het oersoep experiment”, betekende een ommekeer in 
het denken over het ontstaan van het leven en gaf in ieder geval een gedeeltelijk antwoord op de vraag
hoe het leven op aarde is ontstaan.
In dit verband kan ik nog opmerken dat bliksem, of beter gezegd elektrische ontlading, een volkomen 
natuurlijk verschijnsel is dat optreedt bij elk hemellichaam dat in het bezit is van een dampkring. 
Zo hebben ruimtesondes bliksem geconstateerd in de dampkring van Jupiter en Saturnus. 
Ook in de dampkring van Titan, een grote planeet die rond Saturnus draait, treedt bliksem op. 
Zelfs in de gloeiend hete, ijle dampkring rond de zon vinden elektrische ontladingen plaats die een 
onvoorstelbaar grote kracht bezitten. Wanneer een dergelijke ontlading plaats zou vinden in onze eigen
dampkring, zou al het leven op aarde letterlijk in één klap geroosterd worden.

Over de wijze en de omstandigheden waarop aminozuren zich zijn gaan verbinden tot eiwitten bestaan 
verschillende geloofwaardige verklaringen. Daarbij gaat men er wel van uit dat dit in het vloeibare water
heeft plaatsgevonden, dus niet in de dampkring. Aminozuren lossen namelijk zeer goed op in water en 
daarbij komt dat eiwitvorming in water veel minder energie kost dan in lucht.
Het is zeer waarschijnlijk dat de diverse beschreven mogelijkheden tot eiwitvorming allen wel hebben 
plaatsgevonden gedurende de eerste tientallen miljoenen levensjaren van de aarde. Het valt verder 
buiten het bestek van dit boek om hier dieper op in te gaan, dit boek is immers niet bedoeld als lesboek
voor biochemie.
Het oersoep experiment gaf dus een gedeeltelijke verklaring over hoe het leven is ontstaan. 
Het resulteerde in een aantal aminozuren. Eiwitvorming vond echter niet plaats. 

Dan zijn er het RNA en DNA. Deze moleculen kennen we als de dragers van de erfelijke 
eigenschappen. Een molecuul is de wetenschappelijke benaming van een chemische verbinding die uit
verschillende stoffen of elementen is opgebouwd. Zo bestaat water uit watermoleculen en druivensuiker
uit glucosemoleculen.
Op dit punt aangekomen, beperk ik mij nu tot de term DNA als het gaat over de vraag hoe het leven is 
ontstaan. Feitelijk gaat onderstaande verklaring op voor elk eiwitmolecuul evenals RNA, DNA of alle 
andere vergelijkbare vormen hiervan. 
Om verwarring te voorkomen, en voor de eenduidigheid pas ik alleen nog de term DNA toe in het 
vervolg van dit verhaal over de gehele evolutie van het leven op aarde.

DNA-moleculen zijn anders opgebouwd dan eiwitten.
Net als eiwitten gevormd zijn uit ketens aan elkaar gekoppelde aminozuren, bestaat een DNA-molecuul
ook uit een keten van afzonderlijke stukjes die met een moeilijk woord nucleotiden worden genoemd. 
De volgorde waarin deze nucleotiden aan elkaar zitten, bepaalt of je een mens, een aap, een vis of een
eikenboom bent. 
Deze ketens van nucleotiden kunnen behoorlijk lang zijn. De lengte van de menselijke DNA-keten 
bedraagt zo´n twee meter. Nu zou je denken dat de mens, als hoogst ontwikkelde levensvorm op 
aarde, over de langste DNA keten beschikt.
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Dat is echter niet zo.
Een tulp bijvoorbeeld heeft een DNA-keten van 10 meter lang, een lelie heeft er één van 13 meter en 
ga zo maar door.

In de “oersoep” zullen steeds meer aminozuren zijn gekomen, steeds grotere hoeveelheden en steeds 
meer verschillende soorten. Naast deze aminozuren zullen er ook steeds meer andere stoffen zoals 
nucleotiden in het water terecht zijn gekomen. Immers, bliksem is in staat om zeer vele chemische 
reacties te veroorzaken. Hoe meer van deze stoffen in het water kwamen, hoe meer van deze stoffen 
een chemische verbinding met elkaar aangingen. Dit zijn bekende feiten. 
De wetenschappers zijn tegenwoordig in staat om heel veel van dit soort ketens te maken in het 
laboratorium. De vele “synthetische eiwitten” zijn hier een goed voorbeeld van.
Dan heb ik de rol van de zon, of beter het zonlicht nog niet genoemd. 
Ook de energie van het zonlicht is in staat om allerlei chemische reacties te veroorzaken. 
Denk maar terug aan de fotosynthese. Uit water en koolzuur wordt, onder invloed van zonlicht glucose 
en zuurstof gemaakt, al minstens 3,5 miljard jaar lang!
Oké, we kunnen er gevoeglijk vanuit gaan dat er in het water, in de oersoep, een veelheid aan grote 
moleculen is ontstaan. Lange ketens van allerlei stoffen die zich in chemische zin met elkaar hadden 
verbonden. Het merendeel zal niet in staat geweest zijn tot reproductie en zal uiteindelijk weer zijn 
vervallen tot de oorspronkelijke elementen waaruit het was opgebouwd. 
Slechts enkelen uit die hele grote massa bleken dat vermogen wel te bezitten.

Om een antwoord te geven op de vraag hoe dat toch mogelijk is, gaan we eerst een andere 
eigenschap van het DNA-molecuul bekijken.
Naast de chemische structuur en dito eigenschappen beschikt een DNA-molecuul ook over 
natuurkundige eigenschappen. Meer in het bijzonder, DNA beschikt over elektrische eigenschappen en 
daarbij neemt DNA een kristalstructuur aan. Deze eigenschappen maken dat het DNA-molecuul over 
“elektrisch geheugen” beschikt.

Ik leg u dat uit met een computer als voorbeeld.
De computer is heden ten dage niet meer weg te denken uit de samenleving. Onze hele maatschappij 
wordt inmiddels geregeld door computers. Nu zien de meeste mensen een computer als een 
ingewikkeld ding, eigenlijk is het principe waarop zo'n ding werkt zeer eenvoudig. 
Een computer beschikt over geheugen, meer specifiek, een computer beschikt over elektrisch 
geheugen. Binnenin dat apparaat zitten een aantal chips, dat zijn van die zwarte blokjes met heel veel 
pootjes. Elke chip is opgebouwd uit kristallen en wanneer we daar elektrische stroom doorheen jagen, 
veranderen die kristallen van structuur. Aldus is het mogelijk om die kristalstructuur te gebruiken als 
geheugen, afhankelijk van twee toestanden: 
Wél stroom of géén stroom. 
Ja of nee. 
Zwart of wit. 
Nul of één.
Heel veel kristallen samen maken heel veel enen en nullen. Aldus ontstaat een groot geheugen waarin 
alle informatie kan worden opgeslagen in de vorm van wél of géén stroom.
Daar komt nog eens bij dat een computer kan rekenen. Dat rekenen gebeurt in een tweetallig stelsel: 
Nul of één.

Wij mensen, wij rekenen in een tientallig stelsel, namelijk de cijfers nul tot en met negen. Bij tien vallen 
we in herhaling, want tien schrijf je als één-nul. Elf als één-één enz.
Een computer telt als volgt:
0000 staat voor nul
0001 staat voor één
0010 staat voor twee
0011 staat voor drie
0100 staat voor vier
0101 staat voor vijf enz.
Dat maakt de computer tot een rekenmachine met een heel groot geheugen en meer is het ding 
eigenlijk niet. 
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Terug naar het DNA.
Het DNA-molecuul vormt een kristalstructuur en het kan – afhankelijk van de omstandigheden –  
elektrische ladingen in zichzelf verplaatsen. Deze eigenschap maakt dat het DNA over een 
geheugenfunctie beschikt die op dezelfde wijze werkt als de geheugenchips in een computer dat doen.
Een DNA-molecuul is in zuiver water niet in staat om elektronen in zichzelf te verplaatsen.
Echter in water van verschillende samenstellingen, zal het DNA-molecuul telkens een andere vorm 
aannemen en kan het elektrische ladingen in zichzelf verplaatsen. Verandert er iets in de samenstelling
van het water, dan verandert het DNA zichzelf zodanig dat het weer het meest in evenwicht raakt met 
het water waarin het voorkomt. Wanneer zich een situatie voordoet die al eerder heeft plaatsgevonden, 
kan het DNA hier onmiddellijk op inspelen op basis van de opgeslagen informatie van de keer daarvoor.

Hiermee heeft het DNA zelfs een voorsprong op een computer,  deze werkt immers alleen wanneer we 
er elektrische stroom naar toe sturen. Een computer is niet zelf in staat zich aan te passen aan de 
omgeving, noch is een computer in staat om de kristalstructuur in de chips aan te passen, wanneer de 
omgeving verandert.
Nee, lieve mensen, een computer werkt alleen maar omdat wij een knopje indrukken, waardoor er 
elektrische stroom door de chips gaat lopen. Bovendien bepalen wij wat er in het geheugen van de 
computer wordt opgeslagen.
Een DNA-molecuul is wat dat betreft veel geavanceerder. 
Een DNA-molecuul bepaalt zelf, afhankelijk van de omgevingsvariabelen, wat er wordt opgeslagen in 
het geheugen en dat heeft de volgende effecten tot gevolg:

De opbouw en volgorde van nucleotiden in het DNA ligt vast en is opgeslagen in het geheugen. 
Het punt waarop de DNA-keten volgroeid is en de gehele keten zich kan delen is opgeslagen in het 
geheugen. De soort stoffen die het DNA nodig heeft om na deling weer aan te groeien zijn bekend en 
liggen opgeslagen in het geheugen.
De gehele eiwitvorming, dat is dus de volgorde waarin de verschillende aminozuren aan elkaar 
gekoppeld zijn, is vastgelegd in het geheugen van het DNA.
We kennen ook allemaal het begrip genen. Een gen is feitelijk niets anders dan een klein stukje van de 
DNA-keten waarin de volgorde van aminozuren is vastgelegd om één specifiek eiwit te maken.

De omstandigheden rond het DNA-molecuul bepalen wanneer er elektrische stroom wordt opgewekt en
er aldus aanspraak kan worden gemaakt op het geheugen. 
Bijvoorbeeld, wanneer het DNA-molecuul in omstandigheden verkeert waarin het veel bruikbare stoffen
tegenkomt, kan het met behulp van de opgeslagen informatie bepalen dat het tijd is om zich te delen, in
de wetenschap dat er voldoende stoffen zijn om weer aan te groeien en zich aldus succesvol voort te 
planten.
In het geval van onbekende stoffen kan het DNA-molecuul zich hiermee in chemische zin verbinden, 
waardoor ook weer elektrische stroom wordt opgewekt. Dan kan het DNA-molecuul op basis van de 
opgeslagen informatie bepalen of dit een nuttige dan wel een giftige stof is. 

Lieve lezers, ik realiseer me terdege dat één en ander wellicht meer vragen oproept dan dat er 
antwoorden worden gegeven. Dat heeft alles te maken met de complexiteit van de chemische en 
natuurkundige processen die hierbij een rol spelen.
Met keukenzout als voorbeeld zal ik een poging doen om wat meer duidelijkheid te verschaffen.
Keukenzout wordt scheikundig beschreven als NaCl. Dat staat voor een verbinding van natrium (Na) 
met chloor (Cl).
Natrium is het hoofdbestanddeel van gootsteen ontstopper, die witte korrels die zó heftig reageren met 
water dat het begint te bruisen waarbij veel warmte wordt opgewekt.
Chloor is het hoofdbestanddeel van bleekwater.
U kunt zich voorstellen dat beide afzonderlijke stoffen zeer giftig zijn bij inname.
Wanneer deze beide stoffen zich aan elkaar verbinden, ontstaat het ongevaarlijke keukenzout dat een 
hard gekookt eitje veel beter doet smaken.
Wanneer we keukenzout oplossen in water splitst het zich weer in chloor en natrium. Hier treedt echter 
een bijzondere natuurkundige eigenschap in werking. Beide stoffen worden elektrisch geladen. Het 
natrium vormt een plus-pool en het chloor een min-pool.
Scheikundig schrijf je dat als Na+ en Cl-. Dit soort stoffen worden ionen genoemd. Bijgevolg lost 
natrium in water op als positief ion en chloor als negatief ion.
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Oké, zuiver water is nauwelijks in staat om elektrische stroom te geleiden. Echter wanneer je daar een 
schepje keukenzout in oplost, blijkt het water ineens heel goed elektriciteit te kunnen geleiden via de 
min- en pluspolen van de chloor- en natriumionen die ontstaan zijn uit het opgeloste keukenzout.

Nu weer terug naar het DNA.
Een DNA-molecuul heeft de bijzondere eigenschap dat het over vele honderden miljoenen van deze 
plus- en min-polen beschikt. Dat heeft alles te maken met de opbouw van de DNA-keten. Elke 
afzonderlijke nucleotide heeft één plus- en één min-pool.
Wellicht ten overvloede wijs ik er nogmaals op dat RNA en alle eiwitten ook dergelijke eigenschappen 
bezitten.
Een DNA-keten beschikt dus over een gigantisch aantal ionen. Het aantal plus- en min-polen is gelijk, 
zodat het DNA zelf elektrisch neutraal is. Overigens is keukenzout dat ook. Keukenzout in droge 
poedervorm zal nauwelijks elektriciteit geleiden en DNA in droge vorm doet dat ook niet.
We weten allemaal dat plus- en min-polen elkaar aantrekken en deze eigenschap maakt dan weer dat 
verschillende stoffen zich met elkaar kunnen verbinden.

Ik hoop dat deze uitleg voldoende is om duidelijk te maken dat een DNA-molecuul over uitgebreide 
elektrische eigenschappen beschikt en dat deze eigenschappen volledig afhangen van de 
samenstelling van het water waarin het DNA voorkomt. In heel zout water zal het DNA zich anders 
vormen dan in heel zuur water. Wanneer in het water een stof wordt opgelost met heel veel plus-polen, 
zal het DNA zich anders gedragen dan wanneer er een stof met heel veel min-polen aan het water 
wordt toegevoegd. Het is zelfs zo dat de temperatuur van het water invloed heeft op de vorm van het 
DNA, ook dit is het gevolg van de chemische en natuurkundige eigenschappen van het DNA.
Wetenschappers van de TU in Delft hebben door middel van proeven in het jaar 2000 vast kunnen 
stellen dat het DNA inderdaad over elektrische eigenschappen beschikt. 
Meer in detail, een DNA-molecuul blijkt als een halfgeleider te werken. 
Niet geheel toevallig berust de geheugenwerking van een computer ook op halfgeleiders!!! 
Tegenwoordig is men al druk bezig om computers te ontwerpen die in plaats van een microprocessor 
gebruik maken van DNA-moleculen om te rekenen en te onthouden.

Maar we zijn er nog niet hoor!!!! 
De elektrische eigenschappen van DNA hebben nog een veel grotere impact!!!!
De elektrische eigenschappen van het DNA-molecuul, maken dat het DNA met behulp van de 
elektrische stroom informatie kan uitwisselen met andere DNA-moleculen. 
Met andere woorden, de beheersing van elektriciteit geeft het DNA de mogelijkheid tot communiceren!!!
Het geeft het DNA-molecuul zelfs twee verschillende mogelijkheden tot communicatie!!!!
Ik zal beide manieren tot communicatie stuk voor stuk in het kort uitleggen en beschrijven. 
In de laatste hoofdstukken van dit boek ga ik hier verder op in en dan in relatie tot ons mensen.
Telkens wanneer er ergens een elektrische stroom loopt, wordt er tegelijkertijd een elektromagnetisch 
veld opgewekt. Dat is een bekende wetmatigheid uit de natuurkunde. 
Omgekeerd geldt hetzelfde, telkens wanneer er een verandering optreedt in een elektromagnetisch 
veld, wordt een elektrische stroom opgewekt.
Dat houdt dus concreet in:
Wanneer er een elektrische stroom loopt door een DNA-molecuul A, wordt het tegelijkertijd omgeven 
door een elektromagnetisch veld. Wanneer er zich op dat moment een ander DNA-molecuul B in de 
buurt bevindt, wordt er door het elektromagnetisch veld van molecuul A, een elektrische stroom 
opgewekt in molecuul B. De elektrische stroom die wordt opgewekt in B, bevat de informatie van 
molecuul A. 
Dit is één van de manieren waarop DNA-moleculen informatie met elkaar uit kunnen wisselen.
In het vervolg van dit boek verwijs ik naar deze vorm van informatie uitwisseling als “indirecte 
communicatie”.
In het andere geval, spreek ik van “directe communicatie”. Dit vindt plaats wanneer twee DNA 
moleculen zich fysiek met elkaar verbinden, waardoor de elektrische stroom direct van het ene naar het
andere organisme kan lopen. Zenuwbanen zijn hier een bekend voorbeeld van.
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Het zal duidelijk zijn dat met behulp van deze twee manieren tot communicatie, DNA-moleculen van 
elkaar kunnen leren en stoffen in de vorm van voedsel of genen met elkaar kunnen uitwisselen. 
Het zal tevens duidelijk zijn dat zonder deze elektrische eigenschappen, het verloop van de evolutie op 
aarde geheel anders zou hebben plaatsgevonden. Er zou bijvoorbeeld nimmer zo´n enorme diversiteit 
van leven hebben kunnen ontstaan.

In het begin van dit hoofdstuk heb ik ook nog een derde vraag gesteld, namelijk of er alleen op de 
aarde leven is ontstaan?
Enkele tientallen jaren geleden heeft een groep wetenschappers de mogelijkheid geopperd dat de 
aanzet tot leven vanuit het heelal op aarde terecht is gekomen. 
Bijvoorbeeld door meteorieten die op de aarde zijn ingeslagen. 
“Star wars met sneeuwballen, voorzien van aminozuren” wordt hierbij als grootste mogelijkheid 
genoemd. Deze hypothese wordt door steeds meer onderzoekers aangehangen, ook al klinkt het hele 
idee té onwaarschijnlijk om waar te zijn.
Om te beginnen, stel ik vast dat wanneer deze veronderstelling juist zou blijken te zijn, de derde vraag 
met ja beantwoord kan worden. 
Enig bewijs van leven buiten de aarde is echter nog niet gevonden. Dat maakt dat het antwoord op de 
vraag voorlopig in ieder geval nee lijkt te zijn.

Tot slot van dit hoofdstuk wil ik u mijn visie hierop niet onthouden. 
Zelf ga ik ervan uit dat er niet alleen op aarde leven bestaat. Ik ga er zelfs van uit, dat op de meeste 
planeten in ons zonnestelsel en op een flink aantal manen rond die planeten allerlei verschillende 
levensvormen bestaan. 
Derhalve ga ik er ook van uit dat er elders in de Melkweg en zelfs in andere sterrenstelsels een 
veelheid aan levensvormen bestaan. 
Aan de uitwerking van deze visie en de argumenten die ik daarvoor aanvoer, heb ik een apart 
hoofdstuk gewijd, dat u veel verderop in dit boek tegen gaat komen.

In de komende hoofdstukken geef ik u een beschrijving van het verdere verloop van de evolutie op 
aarde.
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Levensdoel

Al het leven op aarde, van de allervroegste vormen, tot dat van de huidige tijd en dat van de toekomst  
kent een tweeledig doel: Voortplanten en Overleven.
Zo simpel is het, een ander doel is er niet. 
Laten we dat eens nader bekijken.

Voortplanten

In de evolutie is voortplanting eerder ontstaan dan overleven. Immers, in de oeroceanen was voeding, 
in de vorm van bijvoorbeeld aminozuren en glucose volop beschikbaar. Er waren geen concurrenten 
die het op je leven hadden gemunt in de strijd om het beschikbare voedsel. 
De eerste organismen op aarde moesten allereerst leren zich succesvol voort te planten. 
Hoe dat in zijn werk gaat, hebben we in het vorige hoofdstuk uitgebreid behandeld. Hierbij kan ik nog 
opmerken dat de eerste levensvormen op aarde geen tweeslachtigheid kenden. 
Kortom, er bestonden nog geen mannetjes en vrouwtjes.

Overleven. 

We kunnen dit onderverdelen in meerdere aspecten:
Voeden, beschermen, samenwerken, aanpassen en ontwikkelen.

Voeding is nodig om de chemische reacties op gang te houden. Zonder eten gaat een organisme dood.
Dit betekent dat een levend organisme manieren moet vinden om continu aan eten te komen. 
Het kan bijvoorbeeld een vaste plaats kiezen en van daaruit het voorbij komende voedsel in zich 
opnemen. Een boom en een koraal zijn hier voorbeelden van. 
Aquariumhouders gebruiken een pomp met filtermaterialen. In het filter ontstaan bacteriekolonies die 
voedseldeeltjes uit het langs stromende water halen.
Het organisme kan ook op zoek gaan naar voedsel. Denk hierbij aan roofdieren ter land, ter zee en in 
de lucht. Vegetariërs als koeien en schapen grazen een weiland af op zoek naar de sappigste 
grassprietjes. Bijen zoeken bloemen met nectar. Mensen rijden met de auto naar de supermarkt. Dit 
zijn slechts enkele voorbeelden van de wijze waarop een organisme aan voedsel komt.

Het organisme dat als voedselbron fungeert, heeft de noodzaak om zich te beschermen. 
Konijnen graven hun hol onder de grond om zich te beschermen tegen vossen e.d. Een haas 
daarentegen heeft snelheid als manier om aan belagers te ontkomen. 
Een jaguar gebruikt snelheid om een prooi te vangen en de antilopen en herten moeten bijgevolg nog 
harder rennen om zich in veiligheid te brengen. 
Orka´s zijn super gestroomlijnd om zo veel mogelijk snelheid onder water te verkrijgen. De zeehonden 
die op zijn menu staan, blinken uit in snelheid én wendbaarheid om zo aan de machtige kaken van de 
orka te ontsnappen. Wanneer een zeehond op jacht gaan, doen de vissen waarop hij jaagt aan 
schoolvorming en lijken aldus op één groot organisme. Op deze wijze proberen de vissen gezamenlijk 
de zeehond te misleiden. 

Hier komt het begrip samenwerking om de hoek kijken.
Mierenkolonies kennen soldaten die het nest beschermen en werksters die het voedsel verzamelen en 
verwerken. Er is één koningin die voor de voortplanting zorgt door het leggen van duizenden eitjes.
Kleine visjes, zoals sardientjes gaan bij dreigend gevaar heel dicht bij elkaar zwemmen, waarbij ze 
allemaal dezelfde richting op zwemmen. Zodoende lijkt zo´n school een groot angstaanjagend monster 
voor de roofvis die op jacht is naar een paar sardientjes.
En wij mensen?
Ga maar eens na hoeveel mensen eraan te pas komen om tarwevelden te oogsten, het graan te 
verwerken en dat vervolgens als brood in de supermarkt aan te bieden. Wij mensen hebben de 
dringende noodzaak tot samenwerken om in ons voedsel te voorzien, om onze maatschappij te 
ordenen en te besturen, om te overleven.
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Een ander aspect van overleven is het vermogen van een levend organisme om zich aan te passen 
aan verschillende omstandigheden. Daartoe moet een organisme zich ontwikkelen. 
Hoe hoger ontwikkeld een levensvorm raakt, hoe beter het in staat is om allerlei verschillende situaties 
het hoofd te bieden en daar telkens zijn voordeel mee te doen.
Hierbij kunnen we denken aan klimatologische verschijnselen en veranderingen als wind, regen, 
onweer, orkanen, perioden van droogte, perioden van hittegolven of juist vrieskist omstandigheden. 
Een levend organisme heeft, om te overleven, de dwingende noodzaak zich te ontwikkelen en zich 
aldus te beschermen tegen al deze verschijnselen en veranderingen. Hoe beter een organisme in staat 
is zich aan te passen, hoe succesvoller dit organisme is in de loop van de evolutie. 

Een degenkrab is een voorbeeld van een succesvol organisme. Deze diersoort leeft al meer dan 200 
miljoen jaar op aarde en is in die tijd niet heel veel veranderd. Deze soort heeft alle dinosauriërs weten 
te overleven en zelfs de mens vormt – tot op heden – geen bedreiging voor de soort. 
De haai is een ander voorbeeld van een schepsel dat al heel lang op aarde verblijft, zonder aan  
noemenswaardig grote veranderingen onderhevig te zijn geweest. 
Iets dergelijks gaat ook op voor een inktvis, dit organisme bestaat al zo´n 450 miljoen jaar op aarde en 
is al die tijd slechts weinig veranderd.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van organismen die overleven tot kunst verheven hebben.

Deze voorbeelden betreffen allen dieren die al heel lang succesvol op aarde leven. 
U zult het misschien niet willen geloven, maar er zijn ook vele organismen die al meer dan twee miljard 
jaar op aarde bestaan. Diverse soorten algen en bacteriën behoren hiertoe. 
Deze eencellige levensvormen blijken over zo´n geweldig aanpassingsvermogen te beschikken, dat ze 
de meest uiteenlopende omstandigheden hebben weten te overleven en tot op de dag van vandaag 
een belangrijke, zelfs onmisbare rol in de biologische kringloop vervullen.

Nu zult u ongetwijfeld denken, hij is de moderne mens vergeten te noemen bij het rijtje organismen dat 
zowel voortplanten als overleven tot in de puntjes beheerst.
Nee lieve lezers, ik ben de mens niet vergeten en je kunt onmogelijk zeggen dat de mens géén 
succesvol organisme is. Echter, evolutionair bezien bestaat de moderne mens nog slechts kort. 
In die korte tijd heeft de mens zich vrijwel ongebreideld weten voort te planten. 
De mens is daarbij een “survivor” pur sang, als omnivoor kan de mens zowel van plantaardig als van 
dierlijk voedsel leven. Van alle zoogdieren is de mens het beste in staat zich aan te passen aan allerlei 
verschillende omstandigheden. 
Eskimo´s verblijven het grootste gedeelte van hun leven op sneeuw en ijs.
Indianen in de regenwouden rond de Amazone rivier in Brazilië zullen gedurende hun gehele leven niet 
één sneeuwvlok te zien krijgen. Zij leven daarentegen bij hoge temperaturen en dito luchtvochtigheid.
Dit zijn twee extreme voorbeelden van hoe de mens in staat is zich aan te passen aan de omgeving.

Wanneer je daarbij bedenkt dat de indiaan en de Eskimo in dit voorbeeld een gemeenschappelijke 
voorouder hebben die hooguit 250.000 jaar geleden in Oost-Afrika het levenslicht zag, is het niet 
moeilijk voor te stellen, dat de mens een zeer succesvolle soort op aarde is.
Aan de andere kant, wanneer je bedenkt dat een haai en een inktvis al duizend maal langer op aarde 
leven en daarbij tot de dominante soorten van de zee behoren, krijgt het geheel weer een heel andere 
betekenis.
Ik wil nog wel eens zien of de mens in staat zal blijken te zijn om zich 250 miljoen jaar lang op aarde te 
handhaven. Daar heb ik zo mijn twijfels over.
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Het leven ontwikkelt zich

Het eerste leven op aarde bestond uit ketens van aminozuren die vrij in het water zweefden, zich 
konden delen en zich aldus konden vermeerderen. Hoeveel van dit soort organismen er zijn ontstaan, 
zal altijd ongewis blijven. De meeste wetenschappers gaan ervan uit dat er slechts één zo´n organisme 
is ontstaan, één enkele levensvorm waaruit alle andere organismen zijn geboren. Zij sluiten echter de 
mogelijkheid niet uit dat er meerdere zijn ontstaan, de één meer succesvol dan de ander.
Welnu, ik ga ervan uit dat er minstens twee zijn gevormd. Gegeven het verdere verloop van de evolutie 
lijkt mij dit het meest waarschijnlijke scenario.
Hierbij merk ik nog op dat ook ik de mogelijkheid niet uitsluit, dat er meerdere van dit soort DNA-
strengen tot ontwikkeling zijn gekomen. Ik ga er wel vanuit dat er slechts twee hebben weten te 
overleven.
Eén soort die leefde in het oppervlaktewater en fotosynthese kon toepassen. 
Deze soort beschouw ik als de stamvader van het gehele algen- en plantenrijk.
Eén andere soort die leefde op, in en vlak boven de zeebodem en zich kon voeden met de afgestorven 
organismen uit het oppervlaktewater.
Deze soort beschouw ik als de stamvader van alle schimmels en het gehele dierenrijk.

Naarmate deze twee levensvormen zich meer en meer gingen voortplanten, nam hun aantal in snel 
tempo toe. Het gevolg was dat er al even snel sprake was van concurrentie.
De hoeveelheid voedseldeeltjes nam af en de hoeveelheid DNA-ketens nam toe.
Het leven zag zich derhalve genoodzaakt om zich zodanig te ontwikkelen dat het kon blijven overleven 
en daarbij voor nakomelingen kon blijven zorgen. 
Het steeds schaarser worden van voedseldeeltjes maakte dat er zuiniger met energie moest worden 
omgesprongen. Bovendien zagen de DNA-ketens zich genoodzaakt om zichzelf beter te beschermen.

Dat leidde tot de volgende stap in de evolutie.

De DNA-moleculen begonnen een omhulsel om zichzelf te bouwen. Daarbij maakten ze gebruik van 
voedseldeeltjes die niet direct nodig waren om te groeien. In eerste instantie bestond dat omhulsel dus 
uit reservevoedsel. 
Dit bleek echter zo´n succesformule te zijn dat de DNA-moleculen al snel tot de conclusie kwamen dat 
zo´n omhulsel niet alleen een proviandkast was, het gaf de DNA-strengen ook bescherming. Ze waren 
nu in staat om selectief stoffen door het omhulsel heen te laten gaan, dan wel ongewenste stoffen 
buiten te sluiten. Bovendien betekende het omhulsel een belangrijke verbetering in de 
energiehuishouding en daarbij verlengde het de levensduur van het DNA aanzienlijk.
Hiermee was de cel ontstaan.
Door deze ontwikkeling evolueerde de DNA-keten tot een volwaardige cel. Dit is de eerste en verreweg
belangrijkste stap in het gehele verloop van de evolutie op aarde. Immers, al het leven in onze huidige 
tijd, werkelijk al het leven wat maar denkbaar is, bestaat uit cellen met daar binnenin de DNA-streng.

De ontwikkeling van de cel heeft lang geduurd, waarschijnlijk vele tientallen miljoenen jaren, zo niet nog
veel langer. Dat lijkt raar, waarom zou zoiets  – ogenschijnlijk simpels - zo lang moeten duren?
Een beetje reserve voedseldeeltjes aan de buitenkant van de DNA-keten plakken is toch geen grote 
opgave. Wel, in de praktijk was het dat wel!
Nadat de DNA-moleculen eenmaal de bijkomende voordelen van het omhulsel hadden ontdekt, was 
het nodig om nieuwe genen te ontwikkelen om deze informatie op te slaan. Daarbij kwam dat het hele 
systeem een zeer hoge graad van perfectie diende te bereiken om voldoende effectief te zijn. Vanuit de
DNA-strengen bekeken, was het bouwen van een omhulsel een kwestie van “try and error”. Allerlei 
verschillende stoffen en deeltjes werden uitgeprobeerd, telkens werden deze deeltjes in verschillende 
volgorde aan elkaar geregen. Langzaam maar zeker leerde het DNA de celstructuur te verbeteren.

Uiteindelijk bestond de gehele cel uit 2 op elkaar geplakte lagen. De buitenste laag wordt de celwand 
genoemd, de binnenste het celmembraan. Samen waren ze in staat om de DNA-streng te beschermen 
en van voeding te voorzien.
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Deze formule zou zeer succesvol blijken tijdens het verdere verloop van de evolutie. Het overgrote deel
van het huidige leven op aarde bezit zo´n dubbelwandige structuur. 
De volgende afbeeldingen laten dat zien.

Uiteindelijk ontwikkelden de eerste cellen een 
dubbelwandig omhulsel die het kwetsbare DNA-
molecuul moest beschermen.

Het DNA bevat alle erfelijke eigenschappen van 
het organisme. Deze keten kon in 2 gelijke helften 
breken waarna de celwand openbrak en om beide
helften weer aaneengroeide. Zo kon dit organisme
zich voortplanten.

Eerst splitst de DNA-streng in 2 gelijke stukken. 
Vervolgens groeien beide helften uit tot volledige 
ketens. Daarna rekt de celwand zich en groeit 
daarbij naar binnen. Op het punt waar beide 
wanden elkaar raken, groeit de celwand om beide 
strengen DNA. De twee delen laten los en de cel 
heeft zich hiermee voortgeplant.

Dit hele proces ligt opgeslagen in het DNA in de 
vorm van genen. Zij zijn de dragers van de 
genetische code die dit proces aanstuurt.

Elke cel kan hierdoor als een intelligent levend 
wezen worden beschouwd.

Ik ga ervan uit dat de eerste cellen zijn ontstaan in het oppervlakte water.
Naarmate er meer en meer cellen kwamen, nam de “strijd om het zonlicht” in gestaag tempo toe. De 
cellen hadden allen zonlicht nodig voor de fotosynthese en iedere afzonderlijke cel wilde het beste 
plaatsje onder de zon. Dit is dus ook gelijk de belangrijkste reden waarom de DNA-streng de noodzaak 
kreeg om zo zuinig mogelijk met de beschikbare energie om te gaan.

De genetische informatie over de celwand bereikte daarna al spoedig de organismen die dieper in het 
water leefden, met als gevolg dat de organismen die van afgestorven DNA-strengen leefden ook een 
celwand gingen bouwen.
De daaropvolgende stap in de evolutie was dat het organisme zich moest kunnen verplaatsen om 
voedsel te zoeken. Dat gold met name voor de organismen die dieper in het water leefden. Het leven 
aan de oppervlakte was alleen gebaat bij zonlicht en had geen noodzaak zich te verplaatsen. Gewoon 
blijven drijven betekende direct een plaats onder de zon.

De organismen uit de diepte hadden daarentegen wel degelijk een reden om zich te verplaatsen. 
Immers, de eens zo talrijke voedseldeeltjes raakten op en de cel had nieuwe technieken nodig om 
actief op zoek te gaan naar voedsel. Daartoe ontwikkelde het een staart waarmee de cel zich door het 
water kon bewegen. Een dergelijke staart van een cel wordt een zweephaar genoemd. Deze 
ontwikkeling van de cel staat aan de basis van het gehele dierenrijk, immers alleen dieren hebben de 
mogelijkheid zich te verplaatsen in de door hen gewenste richting.
Deze ontwikkeling gaf dus al een duidelijk onderscheid tussen planten- en dierenrijk te zien. Dat zien 
we nog terug in onze huidige tijd. Dierlijke cellen bezitten een zweephaar, plantencellen hebben die 
niet.
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Op de celwand ontstonden minuscule haartjes, 
trilhaartjes genaamd. Eén of enkele daarvan 
groeiden uit tot zweephaartjes waarmee de cel 
zich door het water kon verplaatsen.

De beweging die de zweephaartjes maken is 
exact gelijk aan de beenbeweging waarmee een 
kikker of een mens met de schoolslag zwemt.
Door die samentrekkende beweging kon de cel 
zich verplaatsen.

Deze eerste stappen in de evolutie hebben een lange tijd nodig gehad om tot ontwikkeling te komen.  
De hele ontwikkeling van simpele DNA-keten tot een cel met zweephaar heeft – schrik niet – 1 miljard 
jaar of langer geduurd.

We hebben het dan nog niet gehad over het ontstaan van de celkern. De oercellen bezaten geen 
celkern, het DNA zweefde vrijelijk rond binnen het omhulsel. Alhoewel het DNA in de oercellen goed 
was beschermd en het organisme zich kon verplaatsen om voedsel te zoeken, bleek de 
energiehuishouding in de cel nog verre van optimaal te zijn. 
De ontwikkeling van de celkern is ontstaan gedurende de tweede grote ijstijd, tussen 2,5 en 2,1 miljard 
jaar geleden. Om energie te besparen rolde de DNA-streng zich spiraalsgewijs op tot een balletje en 
daaromheen werd een nieuw omhulsel gebouwd.

We gaan maar weer eens terug naar het fietspad. Volgens mij was ik gebleven bij het bordje dat aangaf
dat ik 8 kilometer op weg was.
Tja, de volgende negen kilometer waren goed te doen. De aarde en de dampkring waren tot rust 
gekomen, de aardkorst herstelde zich snel van het sneeuwballen gevecht en de plensregen tussen 
kilometer zeven en acht zorgde ervoor dat de aardkorst snel afkoelde.
Ondertussen was er nieuw leven gekomen en tot kilometerpaal 17 vond er een ware explosie van dat 
nieuwe leven plaats.
Ja, dat was een prettig stuk om te fietsen. Overal om me heen zag ik DNA-slierten in het oppervlakte 
water verwoede pogingen doen om huisjes te bouwen. Dat was een grappig gezicht hoor. 
De meeste DNA-ketens waren wel zo verschrikkelijk kieskeurig dat ik ze telkens nieuwe pogingen zag 
ondernemen. Hadden ze een stuk afgebouwd, braken ze het onmiddellijk daarna weer af en begonnen 
ze overnieuw. Het deed me denken aan peuters die van blokken een toren proberen te bouwen. Ze 
probeerden werkelijk van alles uit, ronde huisjes, vierkante huisjes, piramidevormige huisjes, 
langwerpige huisjes. Je kunt het zo gek niet bedenken.
En ja hoor, op gegeven moment had een van die DNA-slierten bedacht dat het beter was om een huisje
te bouwen met een binnen- en een buitenmuur en wonder boven wonder kreeg de sliert het nog voor 
elkaar ook. Dat wilden de anderen ook, met als gevolg dat er een hele ruilhandel van bouwstenen op 
gang kwam. Het hele schouwspel had iets aandoenlijks. 
Het gevolg was wel dat de DNA-ketens veel van elkaars ervaringen leerden en al spoedig daarna 
beschikten ze over stevige woningen met spouwmuur isolatie.

Ja, eigenlijk was dat net op tijd want toen ik ongeveer 17 kilometer onderweg was, werd het ineens veel
kouder. Heel veel van het oppervlakte water raakte bevroren en een groot deel van het leven onder de 
zon ging dood. Dat vond ik best heel zielig, dat weet ik nog goed. 
Gelukkig duurde de kou niet lang, want voordat ik bij het 18de kilometerteken was, warmde het al weer 
op. De vrieskist omstandigheden bleken wel gevolgen te hebben gehad voor het leven in dieper water. 
De slierten in dieper water hadden de kunst van het huisje bouwen al eerder afgekeken van hun 
collega´s aan de oppervlakte.
Op het moment dat ik het leven boven in het water massaal zag uitsterven als gevolg van het 
oprukkende ijs, betekende dit een feestmaal voor het leven onderin de oceanen. Het leven in de diepte 
begon zich hierdoor massaal voort te planten onder het motto, er is volop te eten dus kunnen we volop 
kinderen krijgen. Dan kunnen onze kinderen meegenieten van de rijk gevulde dis.
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Tja, de slierten in de diepte hadden al best veel geleerd, ze wisten echter nog niet dat er al snel een 
eind zou komen aan de overvloed. Ze kregen een probleem toen het voedsel opraakte.
Ik weet nog als de dag van gisteren dat één van de cellen, die vlak boven de oceaanbodem leefde, had
bedacht dat een staart een nuttig hulpmiddel was. Nu kon die cel actief op zoek gaan naar 
voedseldeeltjes. De anderen hadden dat snel in de gaten en toen wilden ze allemaal wel een staart.
Aldus geschiede.
Ik weet nog goed dat ik toen dacht, hé, de cellen hebben leren zwemmen.
De gevolgen hiervan kon ik toen nog niet overzien, had ik dat wel gekund, had ik misschien wel 
ingegrepen. Het voedsel voor de zwemmende cellen raakte steeds verder op. Op gegeven moment 
was er een cel die besloot dat het makkelijker was om zich te gaan voeden met andere zwemmende 
cellen. Daartoe verstevigde het zijn staart, zodat deze cel sneller en beter kon voortbewegen dan de 
rest. Daarna opende het de jacht.
Ik was in eerste instantie geschokt!!!
Hoe was het toch mogelijk dat een zwemmende cel jacht ging maken op zijn levende collega´s.
Al snel besefte ik dat dit een onderdeel was van het algemene levensdoel van elk organisme, namelijk 
overleven en voortplanten. Ik besloot deze soort “roofcel” te gaan noemen.

Als gezegd, na bijna 18 kilometer afgelegd te hebben, warmde het klimaat weer op. Er vond een 
nieuwe explosie van leven plaats in de bovenste waterlaag, in de dieper gelegen delen was er echter 
oorlog ontstaan. In de volgende 4-5 kilometer zag ik het aantal soorten in het water snel toenemen. Ik 
bedacht de term biodiversiteit om uiting te geven aan de vele nieuwe soorten cellen die in die tijd het 
levenslicht zagen.

Na pakweg 20 kilometer merkte ik op dat er zuurstof in de lucht kwam en dat de concentratie hiervan 
gestaag toenam. Nu was zuurstof een puur vergif voor de levensvormen die tegen het wateroppervlak 
en vlak daarboven leefden. Dat betekende een ommekeer, de meeste soorten stierven uit, enkelen 
wisten van de situatie gebruik te maken.
Door subtiele veranderingen aan te brengen in de genen op het DNA-molecuul, leerden ze om lucht 
met zuurstof in te ademen. Al gauw werden zij de dominante soorten die al surfend op de golven, bezit 
namen van de wereldzeeën.

Dieper in het water nam de soortenrijkdom eveneens toe.
Sommige roofcellen gingen jacht maken op hun soortgenoten, andere leerden zich te voeden met 
levende cellen die in het oppervlakte water leefden. Weer anderen begonnen kolonies te vormen op de 
zeebodem en leerden steeds inniger vormen van samenwerking.

Na 22 kilometer koelde het af, het werd koud, het werd ijskoud. Het werd zó koud dat vrijwel al het 
water bevroor en de gevolgen laten zich raden. In tegenstelling tot de vorige vrieskist periode, duurde 
de kou ook nog eens veel langer. Vier kilometer lang fietste ik dik ingepakt over spiegelgladde paden 
terwijl de sneeuwstormen langs m´n gezicht raasden.
Ik had één voordeel, m´n zuurstofflessen had ik niet meer nodig al vond ik het wel verstandig om het 
masker nog maar een tijdje op te houden. Daarmee kon ik voorkomen dat m´n lippen op elkaar 
vastvroren. Door m´n sneeuwbril heen zag ik de cellen onder het ijs allerlei pogingen ondernemen om 
zich aan te passen aan de omstandigheden. Zo zag ik er één op het idee komen om de DNA-keten op 
te rollen en daaromheen een extra laagje te bouwen. Hiermee had deze cel een celkern uitgevonden.
Ontroerd door zoveel vernuft ploegde ik verder door de dikke laag sneeuw en ijs. Zelf wilde ik ook niets 
liever dan opgerold in een warme deken beschutting zoeken.
Afijn, ik had zo´n 4 kilometer zwoegend, zuchtend en steunend doorgeploeterd, toen ik de indruk begon
te krijgen dat de wind milder werd, de zon zich wat vaker liet zien en langzaamaan de sneeuw begon te
smelten. Ik was echt heel blij dat de kou voorbij was, ik had bijna de moed opgegeven.

Op dit punt gekomen, bevinden we ons in tijd gemeten op ongeveer 2 miljard jaar geleden. 
Het klimaat warmde geleidelijk weer op en het directe gevolg was een explosieve groei in de 
hoeveelheid en soorten organismen op aarde. Dat was niet nieuw en had eerder ook op een dergelijke 
manier plaatsgevonden. Het grote verschil was echter dat de cellen nu een veel hogere mate van 
ontwikkeling hadden bereikt met het ontstaan van een celkern en nog enkele andere nieuwigheden, die
organellen worden genoemd, tot gevolg.
Organellen zijn iets anders dan organen, al lijken de woorden veel op elkaar.

28



Met het menselijk lichaam als voorbeeld, kennen wij organen als het hart, de lever, de hersenen, de 
nieren, de alvleesklier, maag en darmen enz. Al deze organen zijn opgebouwd uit zeer veel 
afzonderlijke cellen. Een gemiddelde mensenlever bevat zo´n 350.000.000.000  (350 miljard) cellen.
Het aantal hersencellen bedraagt ongeveer 200.000.000.000 (200 miljard).
Da´s geen flauwekul hoor! 
Het zijn er echt zoveel!
Welnu, elke cel bevat een aantal onderdelen als de celkern, de ribosomen, mitochondrion enz. Deze 
onderdelen – met vaak hele moeilijke namen – worden organellen genoemd. Met een beetje fantasie 
kun je dus stellen dat de organellen, de organen van elke afzonderlijke cel zijn. 

In het begin van dit hoofdstuk staan twee afbeeldingen van ééncellige organismen, simpel en 
eenvoudig opgebouwd met een DNA-streng omgeven door een celwand. In een later stadium ook met 
zweephaartjes. De afbeelding hieronder laat een moderne dierlijke en dus menselijke cel zien.

Een moderne dierlijke cel bestaat uit een groot 
aantal organellen die voornamelijk in de laatste  2 
miljard jaar van de aardse evolutie ontwikkeld zijn.

Een deel van deze organellen is ontstaan als 
gevolg van endo-symbiose. 
Hiermee wordt feitelijk bedoeld dat twee 
afzonderlijke levende cellen zich zodanig met 
elkaar verenigd hebben, dat de één deel uit ging 
maken van de ander waarbij ze beiden van 
elkaars functie konden profiteren.

Merk op hoe complex een moderne dierlijke cel in 
elkaar steekt. 

De wetenschap erkent dat endo-symbiose heeft plaatsgevonden. 
Het gaat echter veel te ver om dieper op deze endo-symbiose in te gaan. De processen die daarbij een 
rol spelen zijn uitermate ingewikkeld en heel veel details zijn er tot op heden nog niet over bekend.

Tot slot van dit hoofdstuk ga ik nogmaals goochelen met getallen:
Ik kan u daarbij met stellige zekerheid beloven, dat u dit nauwelijks zult kunnen geloven.

Er zitten ongeveer 200 verschillende soorten cellen in een menselijk lichaam.
Het totale aantal cellen in een gemiddeld lichaam van een volwassen mens bedraagt
100.000.000.000.000 (100 biljoen)
Al deze cellen zijn ontstaan uit de bevruchting van één eicel met één zaadcel, waaruit één nieuwe cel is
ontstaan. Deze ene cel gaat zich vermenigvuldigen en zorgt er aldus voor dat er 200 nieuwe soorten 
cellen ontstaan met een totaal van 100 biljoen, in ongeveer 20 jaar tijd.
Alle informatie die de bevruchte eicel nodig heeft om dit kunststukje klaar te spelen, is vastgelegd in het
geheugen van het DNA van de desbetreffende bevruchte eicel.

De totale lengte van één menselijke DNA-keten bedraagt ongeveer 2 meter.
De breedte van de DNA-keten is slechts 0,000.000.002.4 meter (2,4 nanometer)
Dat DNA ligt helemaal opgerold in de celkern. Die celkern heeft overigens een doorsnede van 0,000.01 
meter (10 micrometer).
Nu komt het...
De totale lengte van alle DNA-strengen in een gemiddeld volwassen mensenlichaam bedraagt:
200.000.000.000 (200 miljard) kilometer!
In slechts 20 jaar wordt dit aangelegd, simpel door delen van de streng, weer aangroeien, delen, weer 
aangroeien, enz. enz.
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De indeling van al het leven op aarde

Lieve mensen, ik heb lang getwijfeld of ik dit hoofdstuk aan dit boekwerk toe zou voegen. Uiteindelijk 
heb ik hiertoe toch besloten waarbij ik direct moet bekennen dat de indeling die ik hieronder ga 
beschrijven volgens de laatste inzichten alweer achterhaald is.
Waarom dan toch een indeling geven, vraagt u zich wellicht af? En waarom dan niet gelijk een indeling 
geven die strookt met de huidige opvattingen?

Wel, het antwoord daarop is eenvoudig te geven. Om u te beschrijven hoe men vanuit 
wetenschappelijk oogpunt tegenwoordig de indeling van het leven op aarde beschrijft, heeft u een 
woordenboek nodig. Het zou een opsomming worden van volstrekt onbegrijpelijke woorden en termen 
die voor een doorsnee mens als u en ik niet zijn weggelegd.

Hiermee kom ik gelijk op mijn grote bezwaar tegen de huidige trend in de wetenschap. Voor alles wat 
men ontdekt, voor alles wat men weet of bedenkt worden nieuwe woorden en termen bedacht. Dat 
maakt de hele materie zo goed als onbegrijpelijk. Zelfs voor woorden die 20 jaar geleden nog gangbaar
waren, worden nieuwe termen bedacht en dat maakt het nog veel onoverzichtelijker.
Ik ben een man van de wetenschap, ik heb veel bewondering voor de prestaties die wetenschappers 
gedurende de eeuwen heen hebben geleverd. Dat heeft ons mensen van deze huidige tijd al heel veel 
goeds opgeleverd. Alle moderne technieken, alle uitvindingen en alle nieuwe inzichten hebben we aan 
de wetenschap te danken.
Echter, ik ben ook van mening dat men te ver is doorgeslagen. Ik bedoel hiermee dat iedere 
afzonderlijke tak van de wetenschap zo´n beetje een eigen taal is gaan spreken en binnen zo´n tak 
heeft men voor ieder minuscuul detail wel een nieuw woord bedacht.
Ik moet u bekennen dat ik bij het onderzoek en de studie die nodig was om dit boekje te schrijven, 
regelmatig met de tranen in de ogen voor m´n computer heb gezeten. De wanhoop nabij.
Een zeer groot deel van de verslagen, rapporten alsmede de teksten op Wikipedia zijn vrijwel 
onleesbaar geworden door de veel te grote hoeveelheid onbegrijpelijke woorden die ik daarin 
tegenkwam.
Zonder een blad voor de mond te nemen, beschouw ik dit als een vervelend arrogant trekje dat zich 
meester heeft gemaakt van alle takken in de wetenschap. Het maakt hierbij niet uit of het gaat om 
exacte wetenschappen, natuurwetenschappen, esoterische wetenschappen. Zij allen maken hier zich 
schuldig aan.
Dit gezegd hebbende, ga ik nu verder met mijn verhaal over de indeling van het leven.

We hebben in de vorige hoofdstukken gezien hoe het leven is ontstaan en in de komende hoofdstukken
ga ik hiermee verder. Voor een goed begrip daarvan acht ik het noodzakelijk om u een indeling te 
geven, daar ik anders bang ben dat de rest van mijn verhaal kant noch wal raakt.
Welnu, ik heb beschreven hoe de cel is ontstaan en hoe er uiteindelijk cellen met een dubbelwandige 
structuur en een celkern zijn ontwikkeld. Echter, niet alle cellen hebben een celkern. Het is zelfs zo, dat 
de meeste soorten cellen in onze huidige tijd helemaal geen celkern bezitten.
Hier kan dus het eerste onderscheid worden gemaakt.
Cellen zonder celkern worden door de wetenschappers Prokaryoten genoemd.
Cellen met een celkern heten Eukaryoten.
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De Prokaryoten kunnen we onderverdelen in 2 hoofdgroepen, te weten:

– Bacteria, dit zijn alle bacteriën die op aarde leven en dat is gelijk de groep waar de meeste 
soorten in voorkomen. Al deze organismen bestaan uit één enkele cel, al zijn er soorten die 
kolonies vormen. Het totaal aantal verschillende soorten bacteriën dat op aarde leeft, weet men
niet, maar de schattingen lopen tot ver in de miljoenen.

– Archaea, ook dit zijn allemaal eencelligen en deze organismen vindt men op plaatsen waar 
geen enkel ander leven mogelijk is. Dit soort levensvormen worden bijvoorbeeld aangetroffen in
heetwaterbronnen als geisers en “black smokers”. Men vindt deze in extreem zuur water, in 
sterk zwavelhoudend water en meer van dat soort extreme omstandigheden. In totaal zijn er 
ongeveer 200 verschillende soorten bekend.

–
De Eukaryoten kunnen we in 4 verschillende groepen indelen:

– Animalia, dit is de groep waartoe alle dieren behoren, dus ook de insecten, de kwallen, de 
slakken, de vogels en ga zo maar door. De mens valt hier natuurlijk ook onder, immers de mens
is feitelijk een zoogdier. Al deze soorten bestaan uit meercellige organismen.

– Plantae, Dit zijn alle levensvormen die fotosynthese kunnen toepassen op één uitzondering na.
Het betreft hier dus alle planten en alle algen. Alle planten zijn meercellige organismen, alle 
algen zijn eencellige levensvormen. De uitzondering vormen de cyanobacteriën, die natuurlijk 
onder de bacteriën vallen, maar toch in staat zijn om fotosynthese toe te passen. 
Cyanobacteriën zijn vrijwel zeker een van de oudst op aarde levende soort cellen. 

– Fungi, dit zijn alle op aarde levende schimmelsoorten, dus ook de paddenstoelen. Ook de 
schimmels zijn allen meercellige organismen. Hieronder vallen ook de hersenen, althans, 
volgens mijn eigen inzichten. De wetenschap twijfelt er niet aan dat hersencellen tot de groep 
van de dieren behoren. Ik ben echter van mening dat een hersencel veel meer kenmerken van 
een schimmel bezit dan van een willekeurige dierlijke cel.

– Protista, deze hele groep bestaat uit louter eencellige organismen. Alle eencelligen die géén 
fotosynthese toepassen. In deze groep vind je veel ziekteverwekkers zoals de bekende 
amoebe, die heel vaak ten onrechte een bacterie wordt genoemd. Ook de ziekte malaria wordt 
veroorzaakt door een vertegenwoordiger uit deze groep. 
In de meest recente versies over de indeling van het leven, komen de protisten als groep 
helemaal niet meer voor. Omwille van de eenvoud en duidelijkheid, heb ik gebruik gemaakt van 
een eerdere indeling die zo rond 1990 gangbaar was.

Tot slot van dit hoofdstuk wil ik ook de groep van de virussen noemen. Een virus bestaat weliswaar uit 
een DNA-keten maar kan niet als leven of organisme worden beschouwd. Een virus kan zich namelijk 
niet zelfstandig voortplanten. 
Het virus DNA dringt een levende cel binnen en hecht zich aan het DNA van de betreffende cel. Alleen 
dan kan een virus zijn vernietigende werk doen en is het in staat om zichzelf te kopiëren. (Feitelijk is dit 
ook niet helemaal juist, het gaat echter veel te ver om de werking van een virus tot in detail te 
beschrijven. Nog los van het feit dat er talloze virussen op aarde bestaan en elk z´n eigen manier heeft 
om gebruik te maken van een gastheercel.)
Zonder gastheercel is een virus een volkomen dood ding.

Na deze indeling gemaakt te hebben, lieve lezers, is het tijd om verder te gaan met de beschrijving van 
de evolutie van het leven op aarde. Ik hoop dat u, net als ondergetekende, zult genieten van de 
wonderbaarlijke schoonheid die onze aarde met al zijn verschillende levensvormen zo kenmerkt. 
Ik hoop tevens dat u na het lezen van de volgende hoofdstukken tot de conclusie komt dat de natuur op
aarde een sterke drijvende kracht is en dat wij mensen daar een onderdeel van uitmaken. Sterker nog, 
zonder deze drijvende kracht achter de aardse natuur hadden wij mensen helemaal niet kunnen 
bestaan. Wij zijn tenslotte ook een product van de evolutie van het leven op aarde.
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Vanaf 2 miljard jaar geleden

Omstreeks 2 miljard jaar geleden warmde de aarde op na een koude periode van zo´n 400 miljoen jaar.
Op ons fietspad afgemeten hebben we net het spandoek van de laatste 20 kilometer achter ons 
gelaten.

Wat volgde was een lange periode van ongeveer 1000 miljoen (=1 miljard) jaar waarin het klimaat 
aangenaam warm was. Verspreid over het aardoppervlak waren landmassa´s in de vorm van grote 
eilanden ontstaan die langzaam over het aardoppervlak dreven, als gevolg van de continentale drift. 
Daaromheen bevonden zich zeeën en oceanen met een aangename temperatuur, waarin het leven 
zich volop kon ontwikkelen. 
De atmosfeer leek in grote lijnen op de huidige situatie. Stikstof en zuurstof waren de 
hoofdbestanddelen, al was de concentratie zuurstof in het begin van deze periode wel lager dan in de 
huidige tijd. De concentratie koolzuur was waarschijnlijk hoger. De andere gassen uit de oeratmosfeer, 
zoals ammoniak en methaan waren echter geheel verdwenen.

De twee domeinen van het leven, de eukaryoten en de prokaryoten, waren een feit geworden. Beide 
soorten leefden in het water. 
De beide hoofdvormen van de prokaryoten, de langst op aarde levende organismen, kregen de kans 
om zich verder te ontwikkelen en hun soortenrijkdom nam gedurende deze periode gestaag toe. 
Van de eukaryoten bestonden echter nog maar 2 soorten. Schimmels en dieren waren er nog helemaal
niet. Het plantenrijk bestond uit louter eencellige algen, voornamelijk groenwieren. Protisten kwamen in 
geringe aantallen voor.
Kort gezegd, al het leven op aarde bestond nog steeds uit eencellige organismen en het zou nog een 
lange tijd duren eer er sprake was van meercellig leven.

Het land was kaal, woest en onbewoond. De aardkorst was door de immer voortgaande afkoeling wel 
dikker en steviger geworden en verspreid over het aardoppervlak zullen zo nu en dan heftige 
vulkaanuitbarstingen hebben plaatsgevonden. Al snel raakte het oppervlaktewater gevuld met een 
immens grote hoeveelheid groenwieren, die badend in het zonlicht fotosynthese toepasten. Als gevolg 
hiervan steeg de concentratie zuurstof in de atmosfeer. Dat was wel pech voor de cyanobacteriën, ook 
zij waren afhankelijk van zonlicht. Deze levensvormen, die zo´n 2 miljard jaar het oppervlaktewater 
beheerst hadden, werden nu verdrongen door de groene algen. De cyanobacteriën gingen als het ware
ondergronds.
Dit verschijnsel kennen we in onze huidige tijd nog steeds. ´s Zomers, wanneer de dagen lang zijn en 
de zon hoog aan de hemel staat, vindt er in stilstaand water als meertjes, grachten en slootjes een 
explosieve toename van groene algen plaats. Dat is duidelijk te zien aan het groen kleuren van het 
water. De gracht in mijn woonplaats zie ik aldus elke zomer groen kleuren. Na een tijdje, zeker wanneer
het een tijdlang niet regent en vrij warm is, neemt de hoeveelheid voedingsstoffen voor de groene algen
snel af. De algen leggen daarop massaal het loodje. Dát is het moment dat de cyanobacteriën (ook wel 
ten onrechte blauwalgen genoemd) toeslaan. Ze nemen het stokje over van de groene algen en 
voeden zich met de afgestorven algenmassa. Deze bacteriën kunnen zich zeer snel vermenigvuldigen 
en in “no-time” is het water vergeven van deze organismen.
Dit verschijnsel kennen we onder de naam botulisme en vrijwel iedere zomer lees je wel berichten over 
zwemverboden in natuurlijk water als gevolg van dit botulisme. Voor elk dierlijk leven is het optreden 
van botulisme in het water zéér giftig. Vissen sterven massaal en wanneer je in dergelijk water gaat 
zwemmen, speel je letterlijk met je leven.

Welnu, je zou met enige fantasie kunnen zeggen dat de groenwieren en de cyanobacteriën lang 
geleden een onderlinge afspraak gemaakt hebben. De cyano´s geven de groenwieren alle kans om te 
leven en te overleven. Wanneer zij zich echter té massaal voortplanten en aldus hun voedselreserves 
uitputten, slaan de cyano´s onverbiddelijk toe en roeien daarbij alles uit wat op hun weg komt. Wanneer
de cyano´s de afgestorven biomassa hebben opgeruimd, trekken zij zich weer terug, vormen zichzelf 
om in sporen en wachten geduldig op de volgende gelegenheid om toe te slaan.
Zo gaat het al 2 miljard jaar lang op aarde en zo gaat het in de huidige tijd nog steeds.

Dieper in het water leefden de protisten. In tegenstelling tot de groene algen hadden zij de beschikking 
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over een voortbewegingsapparaat in de vorm van een zweephaar. Daarmee konden ze actief op zoek 
gaan naar voedsel. Hun cellichaam was voorzien van vele trilhaartjes. Sommige soorten gingen zich 
voeden met afgestorven organisch materiaal, dode algen en bacteriën, anderen leerden op jacht te 
gaan naar levende groene algen en bacteriën. Weer anderen begonnen te jagen op hun levende 
vegetarische soortgenoten. Ook was er een groep die zich op de zeebodem vestigde en leefde van het 
afgestorven organisch materiaal dat door het water naar de bodem dwarrelde.

Langzaamaan zult u nu het idee krijgen dat dit begint te lijken op dierlijk leven, op vegetariërs, op 
roofdieren, op aaseters enz. Het zou echter nog lange tijd duren voordat er werkelijk sprake was van 
dierlijk leven op aarde.
Gedurende deze hele periode leerden de diverse soorten hun speciale technieken verbeteren, de 
jagers leerden beter jagen enz. Voor alle technieken en alle verbeteringen daarin waren nieuwe genen 
nodig. Langzaam maar geleidelijk ontwikkelden de diverse soorten zich aldus verder.

Als gevolg van endo-symbiose en allerlei vormen van genetische vermenging nam ook het aantal 
soorten organismen gestaag toe. Naarmate de tijd verstreek, raakte het water steeds dichter bevolkt 
met een veelheid aan levensvormen.
De algen aan de oppervlakte begonnen koloniën van gelijksoortige individuen te vormen. Deze 
ontwikkeling vormt de basis voor het ontstaan van meercellig plantaardig leven en vandaar uit is het 
gehele plantenrijk op aarde ontstaan.

Allereerst zijn uit de algenkoloniën aan het eind van deze lange warme periode de zeewieren geboren.
Tegenwoordig worden alle wieren verdeeld in drie hoofdgroepen. Dat zijn de groenwieren, de 
roodwieren en de bruinwieren. De onderverdeling wordt heel simpelweg gemaakt op basis van de kleur
die deze organismen hebben.
De groenwieren staan aan de basis van het gehele plantenrijk, al zou het net als bij de dieren, nog 
lange tijd duren voordat de eerste landplanten op de aardbodem groeiden.
Zowel het ontstaan van planten als dieren komt in de volgende hoofdstukken uitgebreid aan de orde.

Op de zeebodem vond op een gegeven moment wel de grootste en meest ingrijpende verandering 
plaats. Het leven op de zeebodem was goed. De protisten die voor een bestaan op de bodem hadden 
gekozen, kregen volop te eten en de stroom voedseldeeltjes nam alleen maar toe naarmate de tijd 
verstreek. De hoeveelheid protisten nam dus ook toe volgens het aloude principe: Veel voedsel zorgt 
voor veel nakomelingen.
Al spoedig raakte de zeebodem bedekt met een dikke laag eencellige organismen, voorzien van de 
meest moderne snufjes zoals een celkern, zweephaartjes, trilhaartjes. De protisten hadden deze 
haartjes echter niet meer nodig om te zwemmen, er was geen enkele reden om actief op zoek te gaan 
naar voedsel.

Welnu, gelijk de algen aan de oppervlakte, vormden deze bodembewonende groep protisten grote 
koloniën en daarbij deden ze een belangrijke ontdekking. Het bleek mogelijk om via de haartjes 
elektrische signalen met elkaar uit te wisselen.
In een eerder hoofdstuk heb ik al uitgelegd over het elektrische systeem waarover een DNA-molecuul 
beschikt.
Kortom, de tril- en zweephaartjes gingen functioneren als elektrische stroomdraden. Aldus waren de 
afzonderlijke cellen in staat om signalen met elkaar uit te wisselen. Zo konden ze hun gedrag op elkaar 
afstemmen, zo vormde zich één groot samenwerkend elektrisch geheugen.

Deze ontdekking door de protisten leidde in eerste instantie tot het ontstaan van het rijk der schimmels 
en van daaruit tot het ontstaan van hersencellen. Ongeveer tezelfdertijd dat aan de oppervlakte de 
eerste wieren het levenslicht zagen, zijn op de zeebodem de eerste schimmels ontstaan. De protisten 
leerden hun trilhaartjes uit te laten groeien tot zenuwdraden, waarmee ze in direct contact kwamen te 
staan met hun soortgenoten. Aldus groeiden ze uit tot één samenwerkend organisme met een enorme 
grote geheugencapaciteit, een brein.
Uiteindelijk heeft deze ontwikkeling aan de basis gestaan voor de vorming van het gehele dierenrijk op 
aarde.

Heden ten dage vervullen de schimmels nog precies dezelfde taak. Ze zijn niet afhankelijk van zonlicht 
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en ze voeden zich met afgestorven organisch materiaal. Ze komen snel en talrijk, ze verwerken het 
organisch afval en net zo snel als ze gekomen zijn, verdwijnen ze weer. Ook zij trekken zich terug en 
vormen sporen, gelijk de cyanobacteriën.
Het lijkt derhalve zeer aannemelijk dat er in de evolutie tenminste éénmaal sprake is geweest van een 
endo-symbiotische reactie, waarbij een cyanobacterie deel uit is gaan maken van de levende 
protistencel waarbij beiden konden profiteren van elkaars levensfunctie.
In dit verband kan ik nog opmerken dat dergelijke endo-symbiotische relaties ook hebben geleid tot het 
ontstaan van de wieren al heb ik verder geen kennis of inzicht hoe dit precies in zijn werk is gegaan.

Hiermee zijn we aan het eind gekomen van de lange warme periode die de aarde heeft meegemaakt. 
Omstreeks 1,1 miljard geleden kwamen de continenten tegen elkaar aan te liggen en aldus werd het 
supercontinent Rodinia gevormd. In het volgende hoofdstuk gaan we verder met de evolutie van het 
leven zoals zich dat in de laatste 1000 miljoen (1 miljard) jaar op aarde heeft afgespeeld.

Maar voor we hieraan beginnen, toon ik u eerst een meer gedetailleerde afbeelding van de geologische
tijdschaal. Aan de hand hiervan heb ik de volgende hoofdstukken geschreven. 
Links op de afbeelding vindt u uitdrukkingen als 0 Ma, 2.5 Ma, 65 Ma. Ma staat voor “million years ago” 
zoveel miljoen jaar geleden dus.
Daarnaast staan de benamingen van de diverse perioden, zoals deze door de wetenschappers zijn 
benoemd. De meeste van deze namen zijn afgeleid van rotsformaties, gebergtevorming of streken 
waar bepaalde fossielen uit die tijd zijn gevonden.
Geheel rechts ziet u rode en blauwe gebieden die aangeven wanneer het klimaat op aarde warm of 
koud was. Zoals u kunt zien hebben zich in de afgelopen 1000 miljoen jaar nog diverse ijstijden 
voorgedaan en zijn er ook perioden geweest waarin het op aarde gemiddeld veel warmer was dan in 
onze huidige tijd.
Op deze afbeelding is ook weer terug te zien dat wij in onze tijd in een ijstijd leven.
Het blauwe gebied bij 0 Ma is veel breder dan het rode gebied.
Zo is ook te zien dat pakweg 40 miljoen jaar geleden een zeer warm klimaat op aarde voorkwam.
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Geologische tijdschaal van de laatste 1000 miljoen jaar
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Rodinia

Ruim een miljard jaar geleden kwamen de afzonderlijke eilanden tegen elkaar aan te liggen. Aldus 
vormde zich een supercontinent dat door de wetenschap Rodinia wordt genoemd. Boven de enorme 
landmassa ontstond een droog landklimaat. Daar waar de eilanden tegen elkaar botsten, ontstonden 
bergketens. Restanten hiervan worden heden ten dage teruggevonden in Noord-Amerika en deze 
overblijfselen worden de Grenville orogenese genoemd. Orogenese is de moeilijke naam voor 
gebergtevorming.
Deze Grenville bergketen strekt zich uit van Mexico tot aan Oost-Canada en Groenland. 
Restanten van een soortgelijke bergketen met de naam Dalslandische orogenese worden in het 
noorden van Europa aangetroffen.

Nogmaals de afbeelding van Rodinia.

Het valt op dat Antarctica en Australië 
ten noorden van Noord-Amerika 
liggen.

Een aantal wetenschappers gaan 
ervan uit, dat de aarde ten tijde van 
Rodinia is gekanteld. Hierdoor 
kwamen Antarctica en Australië in het 
zuiden te liggen.

Zuid-Amerika in het midden, draaide 
180 graden om, doch veranderde niet 
van plaats.

Men neemt aan dat deze kanteling zich vaker heeft voorgedaan, al is hiervoor nog weinig bewijs 
gevonden. Overigens zijn lang niet alle onderzoekers het eens over de vraag of de aarde werkelijk is 
gekanteld. Het bestaan van Rodinia en de verdeling van de landmassa´s wordt wel als vaststaand feit 
aangenomen. 
De tegenstanders van de “kanteltheorie” kunnen echter geen andere afdoende verklaring geven voor 
het feit dat Australië en Antarctica van de Noordpool naar de Zuidpool zijn verhuisd.
De voorstanders van deze theorie gaan er van uit, dat deze kanteling in de toekomst weer plaatsvindt. 
Tegenwoordig ligt veruit de meeste landmassa weer ten noorden van de evenaar.
India, het Midden-Oosten, Griekenland, Italië en Spanje bewegen nog steeds noordwaarts en 
zodoende zijn er grote bergketens als de Alpen en de Himalaya ontstaan. Jaar in, jaar uit nemen deze 
grote bergketens in omvang toe en worden ze steeds hoger. Zo groeien de Alpen met een 1 à 2 
millimeter per jaar, de Himalaya met ongeveer een centimeter.

Rodinia was een woest, ruig en levenloos supercontinent, bestaande uit hoge bergketens en grote 
woestijnen in de binnenlanden als gevolg van het droge landklimaat. De uit sneeuw en ijs bestaande 
gletsjers op de berghellingen zullen vanuit de ruimte bekeken scherp afgetekend hebben bij de rood- 
en grijsbruine rotsformaties. Aan de randen van dit continent bevonden zich grote rivieren die het 
smeltwater vanuit de bergen naar zee afvoerden.
De lucht was zuiver en bestond uit stikstof en zuurstof. Het is zeer waarschijnlijk dat de concentratie 
zuurstof in de lucht zelfs wat hoger was in vergelijking met de situatie in onze huidige tijd. Het 
broeikasgas koolzuur was zo goed als verdwenen, de grote algenkoloniën in zee hadden vrijwel alles 
opgebruikt. Daarbij was een grote hoeveelheid zuurstof geproduceerd, waardoor ook de – voor het 
landleven onmisbare – ozonlaag was ontstaan.

Het broeikasgas waterdamp verdween meer en meer naarmate de gletsjers in omvang groeiden. Alle 
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ingrediënten waren aanwezig om het klimaat weer te laten afkoelen.
Aldus geschiede!

Gedurende het Tonium, het eerste tijdvak dat ik bij naam noem, koelde het langzaam maar zeker 
steeds verder af op het aardoppervlak. Dat had gevolgen voor al het leven in het water. Wellicht ten 
overvloede merk ik hier nogmaals op, dat het leven op aarde uitsluitend in het water voorkwam. Het 
duurde nog vele honderden miljoenen jaren eer de eerste planten en dieren voet aan wal zouden 
zetten.
In het water leefden immens grote algenkoloniën aan het oppervlak. In de waterlagen daaronder 
zwommen eencellige protisten die zich konden voeden met de groene algen en de eveneens eencellige
rovers die jacht op hen maakten. Op de bodem leefde een dik tapijt schimmels die zich tegoed deden 
aan de steeds maar neerdwarrelende stroom organische deeltjes, zijnde het afgestorven leven uit de 
bovenste waterlagen.

Aan het begin van deze koude tijd ontstond het principe van meercelligheid. Koloniën van gelijksoortige
eencelligen die onderling samen gingen werken en zodoende uitgroeiden tot een nieuw organisme. Dit 
organisme was in staat om meerdere functies of taken tegelijk uit te voeren.
Meercelligheid ontstond op twee plaatsen. Zowel het leven in het oppervlaktewater, alsook het 
schimmelleven op de bodem ontwikkelde zich tot meercellige organismen.

De cellen aan het wateroppervlak vingen zonlicht op en konden door fotosynthese suiker maken. De 
cellen aan de binnenkant van de kolonie kregen weinig licht  en hierdoor werd fotosynthese vrijwel 
onmogelijk. Deze cellen bedachten een nieuwe overlevingsstrategie. Zij gingen suiker van de buitenste 
cellen gebruiken voor hun verbranding.
Dat betekende simpel gezegd dat de cellen binnenin de kolonie een nieuwe taak kregen. Er ontstonden
groepjes cellen die zich toelegden op het transport van glucose binnenin het organisme. Andere cellen 
gingen zich specialiseren in de voortplanting van het organisme. Weer anderen specialiseerden zich in 
de uitscheiding van afvalstoffen. 
De cellen aan de buitenkant raakten hun voorraad glucose telkens kwijt en leerden na verloop van tijd 
de suikerproductie aan te passen aan de behoefte van het gehele organisme. Voedselproductie en 
voedselconsumptie werden op elkaar afgestemd.
De cellen hadden een inniger vorm van samenwerken ontdekt en dat bleek een doorslaand succes.

Aldus werd een start gemaakt met differentiatie van oorspronkelijk gelijksoortige cellen. Alle nieuwe 
kennis en informatie werd opgeslagen in de genen van het DNA van het hele organisme. Meercellig 
leven was geboren.
Deze uitvinding van de natuur betekende een ommekeer. De meercellige organismen waren veel beter 
in staat hun levensdoel te vervullen dan hun eencellige voorgangers. Ze waren “multifunctioneel” 
geworden. 
Deze stap in de evolutie is de basis geweest voor het ontstaan van het gehele plantenrijk op aarde. In 
eerste instantie leidde dit meercellig leven tot het ontstaan van zeewier. Hiermee is zeewier het oudste 
meercellig plantaardig organisme op aarde.

Langzaam maar zeker werden deze verschillende functies binnen het meercellig organisme 
geperfectioneerd. Een cel aan de buitenkant van het plantaardig organisme paste fotosynthese toe en 
maakte brandstof. Dat was de taak van die cel. Onderwijl bezat die cel alle kennis van de cellen 
binnenin het organisme, immers ze beschikten allemaal over dezelfde DNA-keten. Daarmee kon de cel 
de energieproductie afstemmen op de behoefte van de inwendige cellen. Dat betekende omgekeerd 
dat de cellen die gespecialiseerd waren in voortplanting dit proces gingen afstemmen op de 
hoeveelheid voedsel. Was het voedselaanbod groot, dan lag de nadruk op voortplanting. Was het 
voedselaanbod beperkt, dan lag de nadruk op overleven.
Je kunt je voorstellen dat de DNA-streng door al deze nieuwe informatie steeds groter moest worden. 
Hoe meer informatie, hoe meer genen in de DNA-streng werden vastgelegd, hoe langer de keten 
moest worden om al deze informatie te herbergen. 

Naarmate het klimaat afkoelde raakte steeds meer oppervlaktewater bevroren. Dat betekende voor de 
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wieren een beperking van hun levensruimte. De hoeveelheid wieren nam vanzelfsprekend af. 
Overleven was nu voor de wieren een veel grotere noodzaak dan voortplanten, immers voor de jonkies 
was er niet genoeg water om zich te ontwikkelen en de ouders voelden er niets voor om hun plekje in 
de zon af te staan.

Dit was echter niet het enige probleem waar de eerste meercellige algen mee werden geconfronteerd. 
Naarmate de specialisatie van de cellen binnen het organisme toenam, traden er veranderingen in de 
DNA-ketens op. De cellen die voor fotosynthese zorgden en de voedselproductie afstemden op de 
behoefte van het gehele organisme, legden de nadruk op de genen die deze informatie bevatten. 
Cellen die zich specialiseerden in de voortplanting deden hetzelfde met de genen die hiervoor 
ontwikkeld waren. Langzaam maar zeker kwamen er aldus verschillen in de DNA-ketens binnen één en
hetzelfde organisme en dat was een onwenselijke situatie.
Een meercellige levensvorm kenmerkt zich doordat alle cellen over dezelfde DNA-keten beschikken en 
waarbij binnen één levensvorm verschillende cellen verschillende taken uitvoeren. Er moest dus een 
oplossing komen en hierbij kwamen de bacteriën via endo-symbiose te hulp.

Ik heb al eerder in het kort iets geschreven over deze endo-symbiose. Het zijn ingewikkelde processen 
en vele microbiologen zijn in onze huidige tijd druk doende om de vele endo-symbiotische relaties die 
zijn opgetreden te ontrafelen.
Een cel van een alg of protist, een cel met celkern, is in omvang een stuk groter dan een bacteriecel.
Wanneer endo-symbiose plaatsvindt, betekent het feitelijk niets anders dan dat een bacterie zich 
nestelt in een cel met celkern en daarin blijft leven. Hierbij profiteren zowel de cel met celkern als de 
bacteriecel van elkaars functie.
De meeste organellen in een moderne planten-, schimmel- of dierlijke cel zijn aldus tot stand gekomen.

Welnu, de bacteriën, waarvan enkele soorten al zo´n 3 miljard jaar op aarde leven, kenden allang een 
truc om barre omstandigheden het hoofd te bieden. Ze trekken zich terug als spore. Feitelijk komt het 
erop neer dat een spore beschouwd kan worden als een DNA-streng met de celwand en het 
celmembraan daar strak omheen getrokken. Daardoor is een spore nog veel kleiner dan de 
oorspronkelijke cel waar het DNA in de celvloeistof zweeft.
Celvloeistof wordt door wetenschappers cytoplasma genoemd met een moeilijk woord.

Oké, met deze gegevens in het achterhoofd kunnen we ons nu eenvoudig voorstellen dat de cellen in 
een meercellig organisme de kennis hadden van sporenvorming, dat hadden ze immers geleerd van de
bacteriën die via endo-symbiose deel van de cel gingen uitmaken. 
Hiermee was het probleem echter nog niet opgelost. Er moest ook nog een truc bedacht worden om 
het DNA in iedere cel gelijk te houden. Hierbij schoten nogmaals bacteriën te hulp en geslachtelijke 
voortplanting bleek de wijze te zijn waarop dit probleem werd opgelost. Dit bracht opnieuw een 
ommekeer teweeg.
Om ervoor te zorgen dat een nakomeling over alle nodige informatie beschikte om een spore uit te 
laten groeien tot een volwaardig zeewier, werd de DNA-keten niet in tweeën gebroken, zoals dat bij 
celdeling plaatsvindt, maar werd deze in de lengte gehalveerd. De halve DNA-ketens uit 2 verschillende
cellen werden in een nieuwe cel weer tegen elkaar geplakt. 
Dit is een heel simplistische voorstelling van zaken, maar een preciezere uitleg is veel te ingewikkeld 
en valt buiten het bestek van dit boek. Feit is echter wel, dat dit systeem bij de meeste meercellige 
organismen wordt toegepast.

Een mannelijke zaadcel is in omvang veel kleiner dan een vrouwelijke eicel. De eicel is een 
volwaardige cel met celkern en een aantal organellen. De zaadcel lijkt veel meer op een bacterie, deze 
bevat eigenlijk alleen maar een overlangs doorgeknipte DNA-streng en een grote zweephaar om zich 
voort te bewegen. 
Wanneer de zaadcel de eicel bereikt, dringt de zaadcel door de celwand en het celmembraan van de 
eicel en de halve DNA-streng hecht zich vervolgens aan de halve DNA-streng in de eicel.

De eerste zeewieren deden aan zelfbevruchting, er bestond immers de dwingende noodzaak om de 
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DNA-streng in iedere afzonderlijke cel gelijk te houden.
Na de samensmelting van beide DNA helften vormde zich een spore.
Gedurende de evolutie is dit systeem van geslachtelijke voortplanting verder ontwikkeld en 
geperfectioneerd. Zo bestaan er tegenwoordig organismen die zichzelf kunnen bevruchten en 
tegelijkertijd ook door een partner bevrucht kunnen worden. Andere levensvormen, zoals de mens, 
kunnen zichzelf helemaal niet meer bevruchten en zijn derhalve altijd afhankelijk van een partner.

Dit alles, deze ontwikkelingen van het aardse leven hebben tijdens de afkoeling in het Tonium 
plaatsgevonden. 
Ik besef terdege dat het hier een slechts summiere beschrijving betreft van twee ontwikkelingen die van
enorm grote invloed zijn geweest op het verloop van de evolutie. Ik kan me zo voorstellen dat u na het 
lezen van dit hoofdstuk meer vragen dan antwoorden heeft. Aan de andere kant hoop ik dat u het mij 
kunt vergeven om zoveel vragen op te roepen. Een uitgebreidere beschrijving zou mijns inziens de 
gehele tekst onnodig ingewikkeld gemaakt hebben, zo niet onleesbaar en/of onbegrijpbaar.

Het volgende tijdvak, het Cryogenium, wordt gekenmerkt door de derde grote ijstijd die de aarde heeft 
meegemaakt. De onderzoekers gaan ervan uit dat gedurende deze periode de zeeën en oceanen van 
noord tot zuid een tijd lang geheel dichtgevroren zijn geweest. Gedurende het Cryogenium is er aldus 
ook sprake geweest van “een sneeuwbal aarde”.
Ook nu was het niet al die tijd vrieskou, warmere en koudere perioden wisselden elkaar af. Gemiddeld 
echter was hier opnieuw sprake van een vorstperiode. Over het algemeen wordt aangenomen dat 
vooral de laatste 50 miljoen jaar van deze periode zeer koud zijn geweest. 
Gedurende de tijd dat de oceanen vrijwel geheel bevroren waren, stopte de productie van zuurstof. Ook
de grote productie van stikstof stopte een tijdje later, toen al het organisch materiaal was verteerd door 
de schimmels op de zeebodem.

Oeps, de schimmels. Die ben ik nog vergeten. 

Ook in het rijk der schimmels vond de ontwikkeling tot meercellig leven en geslachtelijke voortplanting 
plaats. De wijze waarop dat plaatsvond, verschilt wel van de ontwikkelingen waaruit zeewier en later 
planten zijn geboren.
De schimmels hadden (en hebben) een extra technisch snufje tot hun beschikking in de vorm van 
elektriciteit. Natuurlijk, ook het DNA van de algen maakt gebruik van elektriciteit, echter algen en 
planten bezitten geen draad-netwerk (zenuwstelsel) en derhalve was direct elektrisch contact tussen de
verschillende cellen onderling niet mogelijk. Algen en planten kunnen dus alleen op indirecte wijze, door
veranderingen aan te brengen in het elektromagnetisch veld, met elkaar communiceren.

De schimmels waren gebonden aan een leven op de zeebodem en daarbij afhankelijk van de 
voedseldeeltjes die daar terecht kwamen. Het elektrisch netwerk gaf hun wel de mogelijkheid om te 
leren. Telkens wanneer een afgestorven organisme ongeschonden de bodem bereikte, konden 
schimmelcellen de DNA-keten van dat voedseldeeltje als het ware uitlezen en de samenstelling van dat
betreffende deeltje opslaan in het gezamenlijk geheugen.
Dat lijkt misschien raar, doch dat is het niet.

Wetenschappers gebruiken heden ten dage geavanceerde apparatuur om DNA-ketens uit te lezen en 
maken hierbij ook gebruik van elektriciteit. Het principe van dat uitlezen met behulp van elektriciteit is 
feitelijk exact hetzelfde.
Het kwam er dus simpel gezegd op neer dat het schimmelorganisme alle verkregen informatie in het 
centrale geheugen kon opslaan en naar believen kon gebruiken.

Aldus leerden de schimmels over meercelligheid en geslachtelijke voortplanting. Dat was echter niet 
het enige, de schimmels leerden ook over protisten met zweepharen die levende algcellen als voedsel 
gebruikten. De schimmels leerden ook over de roofcellen, de protisten die actief op andere protisten 
jaagden. De schimmels leerden over endo-symbiose en over de verschillende soorten bacteriën en hun
specifieke eigenschappen. De schimmels leerden aldus over alles wat met leven te maken had, in 
welke vorm dan ook.

Dat leidde er al snel toe dat schimmels de voordelen van meercelligheid onderkenden en zij gingen dit 
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principe zelf toepassen. Ze leerden over sporenvorming en geslachtelijke voortplanting en ook deze 
technieken maakten zij zichzelf eigen.
Op basis van de informatie in het geheugen, waren de schimmels in staat om naar believen genen te 
maken en daarmee ontwikkelden zij zich verder. Samenvattend kun je zeggen dat de schimmels de 
ontwikkeling van meercelligheid en alles wat daarmee samenhangt, letterlijk afgekeken hebben van de 
algen. Dit alles dankzij hun bezit van een groot elektrisch gestuurd netwerk met dito geheugen.

Net zoals meercelligheid bij de algen heeft geleid tot de ontwikkeling van het plantenrijk, heeft de 
ontwikkeling van meercelligheid bij de schimmels geleid tot het ontstaan van het gehele dierenrijk. Dit 
wordt in de volgende hoofdstukken wel duidelijk.

Als gezegd, aan het eind van het Tonium was de aarde in een ijstijd terecht gekomen en gedurende het
Cryogenium breidde sneeuw en ijs zich steeds verder uit. Bij gebrek aan vloeibaar oppervlaktewater 
stierven de wieren massaal uit, fotosynthese kwam op een laag pitje te staan en de zuurstofproductie 
stopte vrijwel geheel. 
Wat niet stopte waren de vulkaanuitbarstingen op aarde. Dit zorgde voor een toename aan 
broeikasgassen en langzaam maar zeker, gedurende vele miljoenen jaren begon de atmosfeer zich 
weer te vullen met koolzuur, methaan, zwavelgassen enz. 

Halverwege het Cryogenium brak Rodinia open en er vormden zich opnieuw grote eilanden. Dit alles 
had tot gevolg dat het klimaat veranderde en de temperatuur op het aardoppervlak weer langzaam 
begon te stijgen. Oppervlaktewater werd weer vloeibaar en dat gaf de wieren volop de kans om weer 
uit te groeien. Voedsel voor de wieren was er genoeg.
Met het toenemen van de hoeveelheid zeewier, nam ook al het andere leven in het water toe en voor 
de schimmels betekende dit opnieuw een feestmaal in de vorm van een immer toenemende stroom 
afgestorven organisch materiaal dat op de zeebodem terecht kwam.

Hoe is het met de eenzame fietser? We zouden hem haast vergeten.

Welnu, op het punt 2 miljard geleden, hadden we 26 kilometer afgelegd. We kunnen nu rustig zonder 
zuurstofmasker onze weg vervolgen en de volgende 9 kilometer bleek makkelijk te doen. Lekker warm 
weertje, volop zon en veel moois om naar te kijken. 
Vele nieuwe levensvormen zag ik ontstaan en na 35 kilometer was meercellig leven een feit. Nog geen 
honderd meter verder zag ik de eerste organismen seks bedrijven. Bij de vlag van de laatste 10 
kilometer werd het snel kouder en had ik ijsmuts en winterjas weer nodig om mezelf warm te houden. 
Met nog 8 kilometer voor de boeg was de kou bijna niet te harden, maar gelukkig duurde dat niet lang, 
want 500 meter verder zag ik Rodinia met veel geraas en gedonder in stukken breken. Daarna warmde
het snel op. Ik vervolgde mijn weg onder een flets zonnetje en met nog 6,3 kilometer te gaan, fietste ik 
het Ediacarium in.
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De ediacarische fauna

De ediacarische fauna, wat is dat nu weer?
Het woord fauna geeft aan dat het hier om dierlijk leven gaat. Het Ediacarium is het tijdperk waarin de 
oudste fossielen van dierlijk leven op aarde zijn ontdekt. Dit tijdperk begon 630 miljoen jaar geleden en 
duurde tot 545 miljoen jaar geleden.
De volgende vraag is: Hoe is dierlijk leven ontstaan?

Om een antwoord op deze vraag te kunnen geven gaan we terug naar de tijd tussen 800 – 750  miljoen
jaar geleden. Dit wordt alom beschouwd als de koudste periode van het Cryogenium. 
Het is niet moeilijk voor te stellen dat het voedselaanbod voor het zeeleven tot een minimum beperkt 
werd. Immers vrijwel al het oppervlaktewater was in ijs veranderd. 
Op de bodem van de oceanen vond als gevolg hiervan een nieuwe ontwikkeling plaats. Bij gebrek aan 
voedsel moesten de schimmels nieuwe technieken bedenken om aan voedsel te komen. Deze nieuwe 
technieken leidden tot het ontstaan van wat we nu de ediacarische fauna noemen.
Er is overigens een (kleine) groep wetenschappers die betwijfelt of de organismen uit het Ediacarium 
wel tot het dierlijk leven gerekend moeten worden. Zij spreken in dit verband over de “ediacarische 
biota” en men beschouwt dit als een evolutionair dood spoor.
Zelf beschouw ik deze opvatting als onjuist, zoals uit het vervolg van dit verhaal zal blijken.

Uit de schimmels ontwikkelde zich een lichaam met een netachtige structuur dat voedseldeeltjes uit het
langsstromende water kon filteren.
De volgende afbeelding van een fossiel uit het Ediacarium laat dit duidelijk zien.

Een fossiel van een Charnia, gevonden in Canada.
Uit onderzoek blijkt dat dit organisme diep in het 
water leefde. Het kreeg nauwelijks zonlicht 
waardoor fotosynthese onmogelijk was.
Bijgevolg is dit géén plantaardig organisme.

Dit wezentje leefde verankerd aan de bodem, als 
een uitstulping van het schimmelnetwerk om meer 
voedsel te vangen.
Dit organisme had hooguit 10-12 genen en was 
dus zeer primitief. Inmiddels zijn op meerdere 
plaatsen dergelijke fossielen gevonden. 
Dit protodiertje kwam dus algemeen voor op de 
zeebodem.

Wanneer je beweert dat het hier om een blad van 
een varen gaat, geloof je het ook nietwaar?

Om een lichaam rond een schimmeldraad te vormen, waren cellen nodig die een zekere stevigheid 
bezaten. In eerste instantie werd dit verkregen door de verdere ontwikkeling van de celwand. Door 
ervoor te zorgen dat de celwand stugger en minder buigzaam werd, was het mogelijk om een 
rechtopstaand lichaam te vormen. Niet veel later ontwikkelde zich hieruit de eerste spiercellen, waarbij 
de schimmeldraad dienst ging doen als zenuwbaan.
Wanneer de netachtige structuur een voedseldeeltje opving, was het aldus in staat zijn lichaam rond de
etenswaar te klemmen. Op deze wijze konden de schimmels met steeds betere technieken aan eten 
komen.
Weer een tijdje later gingen sommige cellen op de netachtige structuur zich specialiseren in het 
verteren van een voedseldeeltje. Andere cellen specialiseerden zich in het transport van de verteerde 
deeltjes naar het schimmelnetwerk in de bodem.
Dat gaf de aanzet tot een spijsverteringssysteem en de bloedsomloop die zo kenmerkend zijn voor het 
dierlijke leven op aarde.

Het zal duidelijk zijn dat deze levensvormen uit het Ediacarium tot de meercellige organismen moeten 
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worden gerekend. In eerste instantie zorgden ze ervoor dat de schimmels meer te eten kregen en aldus
bleken ze een succesformule te zijn. 
Nadat geslachtelijke voortplanting tot het geheugen van de schimmels was doorgedrongen, kregen de 
netachtige structuren nog een tweede functie. Het bleek uiterst effectief om de sporen, die nodig waren 
voor de voortplanting, op de uitsteeksels te laten groeien. Door de stroming van het water konden de 
sporen veel verder worden verspreid en aldus kon het schimmelorganisme zich veel uitgebreider 
voortplanten.
Niet veel later leerden de schimmels om mannelijke zaadcellen via de netachtige structuren te 
verspreiden in het water. Zodoende konden de vele vrouwelijke eicellen nog beter worden bevrucht en 
dat leidde weer tot meer levensvatbare sporen en een grotere diversiteit in het aantal soorten.
Charnia en aanverwante soorten bevolkten alras grote delen van de zeebodem.
De verschillende functies die levensvormen als Charnia aan het eind van Cryogenium ontwikkelden, 
zien we heden ten dage nog terug. 
Zo zijn zeeanemonen primitieve dieren die met hun tentakels voedseldeeltjes uit het water filteren. Ze 
planten zich voort door grote wolken zaadcellen aan het water af te geven. Hierdoor worden eicellen 
bevrucht waaruit de sporen groeien.
Overigens kunnen zeeanemonen zich ook ongeslachtelijk voortplanten. De wijze waarop dit dier zich 
vermeerderd is afhankelijk van de omstandigheden waarin het leeft. Het voedselaanbod, de 
watertemperatuur en de mate van watervervuiling zijn belangrijke factoren die bepalen op welke wijze 
de zeeanemonen zich vermenigvuldigen.
Onderzoekers hebben ontdekt dat deze dieren zich tegenwoordig voornamelijk ongeslachtelijk 
voortplanten. Dit wordt als een zorgwekkende toestand beschouwd, omdat hierdoor geen verdere 
diversiteit van soorten optreedt. Met andere woorden, de zeeanemonen ontwikkelen zich nauwelijks 
meer.
Nu is een zeeanemoon een zelfstandig levend dier, hoewel verankerd aan de zeebodem en dus niet in 
staat zich te verplaatsen. Het is geen uitstulping van een schimmelnetwerk. Paddenstoelen 
daarentegen zijn dat wel. Dit zijn vruchtlichamen die uit een schimmel groeien en bedoeld zijn voor de 
voortplanting van de schimmel. In de paddenstoel groeien de sporen die door de wind verspreid 
worden.
Zowel paddenstoelen als zeeanemonen vinden hun oorsprong in de ediacarische fauna en de functies 
die de netachtige structuren in die periode leerden ontwikkelen.

Oké, we gaan weer terug naar het Ediacarium.
Gedurende deze periode werd het steeds warmer op het aardoppervlak.
Dat opwarmen was het directe gevolg van het openbreken van Rodinia. 
De landmassa´s dreven uiteen, er ontstonden zeestromingen, het droge landklimaat maakte plaats 
voor een vochtiger zeeklimaat. Het oppervlaktewater werd weer vloeibaar en de wieren kregen de kans
om uit te groeien. De hoeveelheid leven in het water nam in snel tempo toe en door de ontwikkeling van
geslachtelijke voortplanting, ontstond een grote diversiteit van het aantal soorten organismen.
Voor de schimmels op de zeebodem betekende deze ommekeer dat de nadruk vooral kwam te liggen 
op voortplanting, immers voedsel was er weer volop.

Je kunt je voorstellen dat er met grote regelmaat stukken van de netachtige structuren afbraken en in 
het water zweefden. Een flinke golf in de branding zou dat al kunnen veroorzaken.
Zo´n afgebroken stuk was daarmee ineens op zichzelf aangewezen. Het bezat hetzelfde DNA als de 
schimmel waaruit het gegroeid was en aldus bezat het alle kennis die nodig was om te overleven en 
zich te vermeerderen. Het bezat stevige celwanden, spiercellen, spijsverteringscellen, transportcellen 
en een zenuwbaan in de vorm van een schimmeldraad.
Sommige stukken leerden zich te verankeren aan de bodem, niet gebonden aan een schimmelnetwerk.
Deze levensvormen stonden daarmee aan de basis van bijvoorbeeld zeeanemonen, of vanuit een 
breder perspectief gezien, aan de basis van alle poliepen.
Andere stukken bleven in het water zweven, leerden zich voeden en voortplanten en staan daarmee 
aan de basis van bijvoorbeeld de kwallen.
Kwallen, poliepen en zeeanemonen behoren allen tot de stam der neteldieren. Samen met de 
sponsdieren (deze komen in het volgende hoofdstuk uitgebreid ter sprake) zijn dit de oudst op aarde 
levende dierlijke organismen.

Oké, Ediacara is een heuvelachtig gebied in Australië, ten noorden van Adelaide. Het Ediacarium is 
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naar deze landstreek vernoemd. In dit gebied zijn de meeste fossielen van zich voortbewegend 
meercellig leven gevonden. Deze zijn gedateerd tussen 600 en 500 miljoen jaar geleden. 
Op sommige plekken in Canada worden nog oudere fossielen gevonden van soortgelijk dierlijk leven. 
Dat lijkt raar doch is het niet wanneer je bedenkt dat Australië en Canada tijdens het Rodinia tijdperk 
relatief dicht bij elkaar lagen.

Alhoewel er heden ten dage meerdere vindplaatsen bekend zijn van fossielen die tot de ediacarische 
fauna behoorden, kan toch worden gezegd dat deze restanten zeldzaam zijn. De organismen kenden 
nog geen skelet of andere harde delen die gemakkelijk fossiliseren De meeste restanten worden 
gevonden als afdrukken in lagen vulkanisch as.
De oudste fossielen worden tegenwoordig gevonden in de Lantian-formatie in zuid China. De leeftijd 
van deze organismen wordt geschat op maximaal 650 miljoen jaar. Echter, het gaat hierbij uitsluitend 
om soorten die nog verankerd leefden aan de zeebodem. De meeste exemplaren waren slechts enkele
centimeters groot.
De fossielen uit Australië en Canada zijn al beduidend groter, sommige zijn meer dan een meter lang.
Uitgaande van mijn eigen inzichten is de ediacarische fauna echter al zo´n 100 – 150 miljoen jaar 
eerder, aan het eind van het Cryogenium, ontstaan zoals eerder uitgelegd. Hopelijk wordt hiervan ook 
bewijs gevonden.

Een artistieke impressie van hoe de zeebodem 
eruit heeft gezien tijdens de ediacarische periode.

Alhoewel het hier alle vroeg-dierlijke organismen 
betreft, is de gelijkenis met bladeren van planten 
zoals varens zeer treffend.

De lichamen die uit het schimmelnetwerk groeiden
hadden al snel een dubbele functie, namelijk 
voeden en voortplanten.

Welnu, tot nu toe hebben we het gehad over netachtige structuren die verankerd zaten aan de 
zeebodem, beter gezegd aan het schimmelnetwerk dat in en vlak boven de bodem leefde. We hebben 
gezien hoe afgebroken stukken van deze netachtige structuren in staat waren om te overleven zonder 
verbinding met een schimmelnetwerk.
De fossielen die men terug vindt in Australië en Canada laten duidelijk zien dat er ook organismen 
waren ontstaan die in staat waren zich voort te bewegen. Kortom, ze hadden pootjes ontwikkeld en in 
een later stadium ook ogen en andere zintuigen.

Laat ik de Charnia als voorbeeld nemen.
Het lichaam van deze “zeeveer” was opgebouwd rondom schimmeldraden die verbonden waren met 
het schimmelorganisme in de bodem. Feitelijk was het Charnia lichaam dus een verzameling van cellen
die de functie hadden om voedsel op te nemen en een rol speelden bij de voortplanting, met daar 
binnenin schimmeldraden. Deze schimmeldraden zijn de eerste ontwikkeling van een zenuwstelsel.
Door de middennerf van de Charnia liep de hoofdzenuwbaan die verbonden was met het organisme 
van waaruit het groeide. Op de hoofdzenuwbaan bevonden zich zenuwknopen, waaruit de zenuwbanen
verder het lichaam in gingen. Zo´n zenuwknoop wordt ganglion genoemd, meervoud: ganglia.
De cellen rondom deze zenuwbaan specialiseerden zich in spiercellen, voortplantingscellen, 
transportcellen en spijsverteringscellen.

Het is nu niet moeilijk meer je voor te stellen dat een stuk afgebroken “zeeveer” een eigen leven kon 
gaan leiden. Het bezit van een rudimentair zenuwstelsel voorzien van ganglia, gaf de mogelijkheid om 
samentrekkende bewegingen uit te voeren, waardoor het zich kon verplaatsen. 
Deze samentrekkende bewegingen staan ook weer aan de basis van de vorming van een 
spijsverteringskanaal. Dat is eigenlijk niets anders dan een pijp in het lichaam waar voedsel middels 
samentrekkende bewegingen doorheen gaat, terwijl het wordt verteerd.
Heel in het begin heb ik geschreven over de elektrische eigenschappen van een DNA-molecuul en de 
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geheugenfunctie die daarmee samenhangt.
Eenzelfde verhaal geldt voor de zenuwbanen en de zenuwknopen. Een ganglion is opgebouwd uit een 
verzameling zenuwcellen waar elektrische signalen samenkomen en waar de coördinatie daarvan 
plaatsvindt. Dat betekent dat een ganglion over geheugen moet beschikken om deze taak uit te kunnen
voeren.

De eerste vrij bewegende dieren die zijn ontstaan uit de ediacarische fauna kenden nog een zeer 
primitief systeem van zenuwen en ganglia. In het verdere verloop van de evolutie heeft dit systeem zich
steeds verder ontwikkeld, waarbij het voorste ganglion in de kop van het dier uitgroeide tot hersenen.
Niet bij alle dieren overigens. 
De gewervelde dieren, de geleedpotigen en de inktvissen hebben een brein. Alle overige lagere 
diersoorten hebben een hoofdzenuwbaan met ganglia. 
Dit alles komt verderop in dit boek meer uitgebreid ter sprake.

Voor alle duidelijkheid merk ik nog op dat ik de Charnia als voorbeeld heb genomen. 
Het is allerminst zeker dat deze levensvorm ook daadwerkelijk aan de basis heeft gestaan van vrij 
bewegend dierlijk leven. De ediacarische fauna kende een grote verscheidenheid aan soorten en 
enkele daarvan hebben zich ontwikkeld tot wat we nu kennen als het dierenrijk.
Slechts één enkele soort is in staat geweest zich zodanig te ontwikkelen dat het ganglion in de kop kon 
uitgroeien tot hersenen. Welke soort dat precies is geweest, is vooralsnog onduidelijk. Misschien dat 
onderzoek in de nabije toekomst hier uitsluitsel over kan geven.
Wanneer je het gehele zenuwstelsel als orgaan beschouwd, kan met zekerheid worden gezegd dat dit 
het eerste orgaan is geweest dat dieren op aarde hebben ontwikkeld. Immers, zonder de aansturing 
vanuit een zenuwstelsel zouden alle andere organen en zintuigen nooit tot ontwikkeling hebben kunnen
komen.

We gaan nu maar weer eens kijken hoe het met onze fietser gesteld is.

Op onze fietstocht hebben we op 7500 meter voor de eindstreep Rodinia in stukken zien breken.
Spoedig daarna konden we de winterjas weer uittrekken en ondertussen zag ik het leven in zee weer 
snel in aantal en in soortenrijkdom toenemen.
500 meter verderop was er een ware explosie van zeeleven opgetreden. Het oppervlakte water was 
bedekt geraakt met immens grote matten van zeewiersoorten. Daartussendoor zwommen vegetarische
protisten die zich tegoed deden aan de overvloed. 
Onder de matten zeewier zwommen roofzuchtige protisten die het op hun soortgenoten gemunt 
hadden.
De waterlaag boven de bodem werd bevolkt door stukjes afgebroken “zeeveren” die tal van manieren 
uitprobeerden om zich te handhaven. 
De zeebodem was bedekt met dikke lagen schimmels die uitstulpingen in de vorm van “zeeveren” 
maakten om hun sporen te verspreiden en voedseldeeltjes uit het water te filteren.
De volgende 1500 meter nam de soortenrijkdom alleen maar toe. Dat stuk kan ik me nog goed 
herinneren, het klimaat was aangenaam en er was heel veel moois te zien op aarde. Dat wil zeggen, in 
het water, want het land was nog immer kaal, woest en onbewoond.
Met nog 5420 meter te gaan, fietste ik het Cambrium binnen.

Voordat ik deze periode ga beschrijven, laat ik u nog een drie afbeeldingen zien van levensvormen uit 
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het Ediacarium.

Het organisme Kimberella.

Dit is een van de eerste ediacarische soorten die 
zich vrij over de zeebodem konden bewegen.

De schelp- en varenachtige lichaamsvormen zijn 
beide zeer kenmerkend voor het leven gedurende 
het Ediacarium.

Dit diertje bezat nog geen ogen, maar beschikte 
wel over een orgaan in de vorm van een 
slokdarm-maag-darm-kanaal, waarmee het 
voedsel opnam en verteerde om het lichaam van 
energie te voorzien.

Dit 3-4 cm. lange diertje wordt Spriggina genoemd
en is 550 miljoen jaar oud.

Men neemt aan dat het hier een roofdiertje betreft.
Het lichaam bestond uit segmenten en was bedekt
met rijen overlappende hoornachtige platen.
Het bezat geen poten en het bewoog zich over de 
zeebodem voort door samentrekkende 
bewegingen te maken.
Er is al duidelijk een kop te onderscheiden en het 
bezat een spijsverteringskanaal.

Dit diertje kan vrij zeker als een voorvader van de 
kreeftachtigen (pissebedden, watervlooien, 
garnalen enz.) en de trilobieten worden 
beschouwd.

Deze geribbelde pannenkoek heet Dickinsonia en 
kon meer dan een meter groot worden.

Waarschijnlijk had dit dier eenzelfde leefwijze als 
Spriggina. Het schoof door samentrekkende 
bewegingen over de zeebodem op zoek naar 
voedsel.

Er bestaat nog weinig duidelijkheid over het 
voorvaderschap van deze soort. Wellicht is het al 
vroeg in de evolutie uitgestorven en kan dit 
mysterieuze diertje als een doodlopende tak in de 
evolutie worden beschouwd.
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De Cambrische explosie

Het Cambrium is eigenlijk het vervolg van de ontwikkeling die aan het eind van het Cryogenium in gang
is gezet, die zich vervolgens manifesteerde in de ediacarische fauna en daarna uitgroeide tot een 
soortenrijkdom die zijn weerga niet kent. Dat heeft alles te maken met de verdere opwarming van het 
klimaat op aarde. Tijdens het Cambrium heerste er een warm vochtig klimaat, waarin de vele 
levensvormen goed konden gedijen.
Kenmerkend voor het Cambrium is de komst van dieren met een kalkskelet. Voorbeelden hiervan zijn 
slakkenhuisjes, mossel- en oesterschelpen, alsmede het sepiaskelet van inktvissen. Ook ontstond de 
allereerste vorm van een ruggengraat die zo kenmerkend is voor de dieren in onze huidige tijd.
Men spreekt van de Cambrische explosie, omdat er op grote schaal fossielen van dierlijk leven uit die 
tijd gevonden worden. Dat is logisch, omdat een kalkskelet in staat is te verstenen en zodoende voor 
vele honderden miljoenen jaren bewaard blijft.
Ook wordt de Cambrische explosie in verband gebracht met een plotselinge toename van dierlijk leven,
waar over het algemeen geen afdoende verklaring voor kan worden gegeven. 
Dit laatste is natuurlijk een wetenschappelijke dwaling. De explosie van leven was al ingezet aan het 
eind van het Cryogenium en zette zich tijdens het Ediacarium en Cambrium gewoon voort. Gegeven de
tijdspanne die het hier betreft, zo´n 200 miljoen jaar in totaal, is het niet moeilijk voor te stellen dat zich 
een veelheid aan levensvormen heeft ontwikkeld.

In het Cambrium verschijnen de voorlopers van alle insecten, ongewervelde dieren dus, maar wel met 
een pantser van harde delen. 
Weekdieren, geleedpotigen, stekelhuidigen en armpotigen zijn in deze periode ontstaan. Dit zijn allen 
bekende stammen in het rijk der insecten. 
Uit deze periode stammen dus de kwallen, de torren, de kevers, de wormen, de spinnen, de kreeften, 
de krabben, de zee-egels, de zeesterren etc. etc. Ook de voorlopers van de inktvissen zagen in deze 
tijd het levenslicht.

Een opvallend aspect is dat de dieren uit het Cambrium al veel meer op insecten gingen gelijken. Dat 
staat in schril contrast met de eerste dieren uit het Ediacarium die op varens leken. 
Niet geheel toevallig zijn varens een van de eerste plantensoorten geweest die op het land zijn gaan 
leven. Door de gelijkenis van de allervroegste dierlijke organismen en dit plantaardig leven, is het zeker
dat er uitwisseling van genetische informatie heeft plaatsgevonden. Endo-symbiose kan daarvoor 
gezorgd hebben, doch ook is het mogelijk dat deze gelijkenis tot stand is gekomen door een 
virusbesmetting.
De netachtige, fractale structuur van een Charnia lijkt daarnaast ook op de veer van een vogel. Hieruit 
blijkt dat deze wijze van opbouw van een lichaam of lichaamsdeel een succesformule is gedurende de 
hele aardse evolutie. Ook bestaat er een duidelijke symmetrie in de opbouw. 
De Charnia en andere soorten uit het Ediacarium hadden een plat lichaam, hooguit enkele millimeters 
dik. Zij hadden nog geen spijsverteringskanaal, geen ogen, geen inwendige organen, noch een 
bloedsomloop. Een primitief zenuwstelsel bezaten ze echter wel, hiermee vond de communicatie plaats
met de schimmel waaruit ze groeiden. 

De wetenschap hecht een zeer groot belang aan de symmetrische opbouw van organismen, bilateria 
genoemd. 
Het is inderdaad opvallend dat de meeste huidige organismen een tweezijdige symmetrie kennen. Zo 
hebben wij mensen 2 armen, 2 benen, 2 ogen, 2 neusgaten enz. Enkelvoudig voorkomende organen 
als het hart en de lever liggen in het midden van het lichaam. Er wordt nog verder onderscheid gemaakt
in deze symmetrie maar het valt buiten het bestek van dit boek om hier dieper op in te gaan. Het is 
tenslotte al ingewikkeld genoeg nietwaar?

Eerst maar wat plaatjes om een en ander te verduidelijken.
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Dit is een ingetekend plaatje van een Opabinia, 
een roofdiertje uit het Cambrium.

Het bezat een aantal facetogen en een mond in 
de vorm van een grijpertje. Een hard pantser van 
chitine beschermde het inwendige maag-
darmkanaal.

Vanwege dit harde pantser zijn fossielen van dit 
diertje goed bewaard gebleven. Waarschijnlijk 
leefde het in de warme kustwateren, waar het over
de bodem kroop op zoek naar voedsel. 

Het lichaam van dit diertje lijkt nog op zijn 
ediacarische voorgangers.

De Anomalocaris was een groter roofdier uit het 
Cambrische tijdperk. Van dit dier zijn fossielen van
bijna één meter lang gevonden, deze zijn 
omstreeks 500 miljoen jaar oud.

Opvallend zijn de facetogen op uitsteeksels, ieder 
oog bestond uit meer dan 10.000 lenzen. Alleen 
moderne libellen hebben er nog meer. Hierdoor 
kon het dier zeer scherp zien.

Dit dier is een voorouder van de inktvissen en is 
nauw verwant aan de trilobieten. Het bezat een 
zenuwbaan die in de rug lag, een wervelkolom 
had het echter niet.

Verder moet dit dier goed ontwikkelde hersenen 
hebben gehad om de informatie die de ogen 
waarnamen te kunnen verwerken. 

Een fossiel van een primitieve trilobiet.

Trilobieten waren één van de hoger ontwikkelde 
diersoorten uit het Cambrium. 
Dit is de eerste diersoort op aarde die over 
hersenen beschikte. 

Trilobieten zijn de vroegste voorouders van de 
geleedpotigen, de inktvissen en alle gewervelde 
dieren op aarde. Dat zijn ook de enige 
diergroepen die tegenwoordig de beschikking 
hebben over hersenen.
Alle andere ongewervelden hebben wel 
zenuwbanen met ganglia, doch geen van de 
ganglia is hierbij uitgegroeid tot een brein.
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Een verder ontwikkelde Trilobiet. Qua vorm zou je 
zo kunnen zeggen dat het hier een moderne tor of
pissebed betreft. 

Deze diertjes leefden op en in de zeebodem, op 
zoek naar voedseldeeltjes in het slib. Om dit 
systeem te perfectioneren waren pootjes, ogen en
een reukvermogen onmisbare ontwikkelingen.

Dit is een Hallucigenia, een vreemde verschijning.
Dit diertje had een wormachtig lichaam met 
uitsteeksels en een ronde kop.
Waarschijnlijk zijn de onderste uitsteeksels 
uitgegroeid tot poten waarmee het over de 
zeebodem kroop. Op de bovenste uitsteeksels zijn
nog goed de netachtige structuren te zien die 
kenmerkend zijn voor de ediacarische fauna. Het 
bezat een mond waarmee het zich kon voeden, de
netstructuren zorgden voor zuurstofopname en 
koolzuurafgifte en waren hiermee grondleggers 
voor kieuwen en longen.

Tweemaal een Waptia, een vroege voorouder van 
de garnaal. Ook dit diertje kende pootjes, ogen, 
een spijsverteringskanaal en het bezat hersenen.

Tweemaal een Pikaia. 
Dit diertje had een chorda, de voorloper van de 
visgraat en het latere skelet.
Dit is vermoedelijk een voorouder van de eerste 
vissen op aarde. 
Ook dit wezentje beschikte over een hersenpan.
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De Pikaia doet denken aan een naaktslak. Echter, een naaktslak heeft geen ruggengraat en dit diertje 
had dat wel. Op de afbeelding is duidelijk een visgraatstructuur te herkennen. De flappen aan de staart 
maakten het mogelijk dat dit wezentje kon zwemmen. Dergelijke flappen zien we ook terug bij vrijwel 
alle inktvissen. Het is vrijwel zeker dat dit dier aan de basis heeft gestaan van de ontwikkeling van alle 
gewervelde dieren.
Alle levensvormen die in het Cambrium zijn ontstaan behoren tot de ongewervelde dieren. Vissen, 
amfibieën enz. zijn pas veel later in de evolutie ontstaan. De inktvissen echter waren al aan het eind 
van het Cambrium geboren. 

Het waren vreemde verschijningen, de dieren uit het Cambrium. Ze kwamen in vele vormen voor, 
sommigen met 6 poten, anderen met acht of tien of nog meer. De meeste hadden ogen, een 
noodzakelijke ontwikkeling om vrij levend, actief op de zeebodem op zoek te kunnen gaan naar 
voedsel.
Al deze dieren hadden een uitwendig skelet (exoskelet), zoals dat heden ten dage voorkomt bij vrijwel 
alle insecten. Dat skelet was opgebouwd uit chitine, een op cellulose gelijkend materiaal dat de diertjes 
een zekere mate van stevigheid en tegelijkertijd een goede bescherming bood.
In dit verband is het van groot belang een onderscheid te maken tussen cellulose en chitine. Cellulose 
wordt door planten gemaakt, organismen die aan fotosynthese doen. Cellulose is in feite een lange 
keten van glucose (suiker) moleculen en vormt het hoofdbestanddeel van hout. De meeste plantaardige
organismen hebben een celwand die is opgebouwd uit cellulose. Chitine wordt door dierlijke 
organismen gemaakt en vormt het hoofdbestanddeel van de dierlijke celwand alsmede het uitwendige 
skelet dat zo kenmerkend is voor de insecten.
Chemisch gezien, bestaat er een groot verschil tussen cellulose en chitine. Chitine is ook een lange 
keten van suikers, doch nu zijn daar zogenaamde aminogroepen (een verbinding van stikstof en 
waterstof) in verwerkt. Simpel gezegd komt het er op neer dat cellulose geen stikstofgroepen kent en 
chitine die wel heeft.
Veel schimmelsoorten hebben ook een celwand van chitine en dat is weer een bewijs dat al het dierlijk 
leven voort is gekomen uit de schimmels.

Schematisch ziet dat er zo uit.

Bodembewonende protisten → schimmels → ediacarische fauna → cambrische fauna → 
ongewervelde dieren als inktvissen, insecten, garnalen, mossels, wormen enz. → gewervelde dieren 
als vissen, amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren waaronder de mens.

Fotosynthetiserende protisten → algen → zeewieren → mossen → varens → overige landplanten.

Natuurlijk, er heeft endo-symbiose plaatsgevonden, er zijn genmutaties opgetreden, er hebben zich  
virusinfecties voorgedaan en tot slot kende het leven geslachtelijke voortplanting. Dit alles zorgde voor 
een geweldige toename in de biodiversiteit. 
Vanwege het feit dat de organismen in het Ediacarium en Cambrium genetisch gesproken nog zeer 
naaste familie waren, zullen vele organismen in staat zijn geweest met elkaar te paren en 
levensvatbare jongen voort te brengen. Dit alles verklaart de voortgaande explosieve groei van leven 
tijdens het Cambrium, in een periode waarin de aarde in een zeer warme periode verkeerde en met 
name de kustwateren warm water hadden.

Ik besef, na dit geschreven te hebben, dat het er allemaal niet eenvoudiger op wordt. Naarmate het 
leven op aarde complexer wordt, ondergaat dit verhaal eenzelfde lot.
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Gesteld kan worden dat alle hoofdgroepen van ongewervelde dieren het levenslicht zagen tijdens het 
Cambrium. De kustwateren en rivieren zullen uitgepuild hebben van leven dat op en in de bodem 
rondscharrelde en vlak daarboven zweefde. Boven dat dierenrijk heersten vele soorten algen en 
wieren, badend in het zonlicht en de warme luchtlaag boven hen. 
Al ontbreekt hiervoor elk bewijs, het is mijn stellige overtuiging dat er in deze periode ook relatief hoog 
intelligente levensvormen zijn ontstaan, nadat de natuur ook hersenen had uitgevonden.
Wanneer je bedenkt dat het grote volume van het menselijke brein in slechts 20 – 25 miljoen jaar is 
ontwikkeld, wordt het al minder onwaarschijnlijk dat er weekdierachtige levensvormen hebben bestaan 
die de beschikking hadden over een hoog ontwikkeld stel hersenen.

Het chitinepantser werd na verloop van tijd versterkt met calciumfosfaat en weer wat later met 
calciumcarbonaat. 
Calciumfosfaat is een belangrijke voedingsstof voor ons mensen en is een belangrijk deel van ons 
beenderweefsel, ons skelet dus. Ook als conserveermiddel is het bekend onder nr. E341. De 
versterking van het chitine met calciumfosfaat staat aan de basis voor de skeletten van alle gewervelde
dieren.
De versterking van chitine met calciumcarbonaat heeft de ontwikkeling van schelpdieren, 
slakkenhuisjes e.d. mogelijk gemaakt. Ook de schaal van eieren bestaat voor een groot deel uit 
calciumcarbonaat.

Een aparte groep vormen de al eerder aangehaalde sponsdieren.
Sponzen hebben een verbluffend vermogen om zichzelf te vermeerderen. Je kunt een levende spons 
fijn malen en alle afzonderlijke stukjes zullen uitgroeien tot identieke volgroeide sponzen. Dit wordt 
regeneratie genoemd. Van alle dierlijke organismen op aarde heeft een spons het sterkste vermogen 
tot regeneratie.
Sponzen kunnen worden beschouwd als één van de oudste en tevens primitiefste vormen van dierlijk 
leven. Sponzen hebben geen maag-darm kanaal, geen ogen en geen zenuwstelsel. Door openingen 
stroomt zeewater en het organisme filtert daar voedseldeeltjes uit.
Aanvankelijk bezaten de sponzen wel degelijk een zenuwstelsel met spiercellen en waarschijnlijk ook 
een zeer primitieve vorm van organen als spijsverteringskanaal In de loop van de evolutie bood een 
elektrisch systeem in de vorm van een zenuwstelsel geen voordeel meer voor de spons, waarschijnlijk 
omdat een elektrisch systeem onnodig veel energie kostte. Uiteindelijk raakte de spons zijn elektrische 
vermogens en daarmee ook de spieren en het  spijsverteringskanaal geheel kwijt.

Kenmerkend voor al het dierlijke leven, is het voorkomen van collageen dat de afzonderlijke cellen 
bijeen houdt. Collageen is het basismateriaal voor bindweefsel en komt alleen voor in dierlijke 
organismen. Zo is onze menselijke huid voor 70% opgebouwd uit collageen. Ook bloedvaten, spieren 
en kraakbeen bevatten grote hoeveelheden van dit materiaal. Ook de sponzen gebruiken collageen om
de afzonderlijke cellen bijeen te houden en te rangschikken. Hieruit valt te concluderen dat de 
collageenproductie al minstens 650 miljoen jaar op aarde voorkomt en wellicht nog wat langer.
Nu is dat collageen niet zomaar iets. Het is een zeer groot en complex eiwitmolecuul en heeft de 
afgelopen 500 miljoen jaar nauwelijks veranderingen ondergaan. Zo kun je onmogelijk zeggen dat een 
naaktslak en een mens op elkaar lijken, echter de huid van beiden bevat vrijwel hetzelfde collageen en 
het wordt door beide organismen op dezelfde wijze geproduceerd. 
Dat maakt deze uitvinding van moeder natuur tot een succesformule en zonder dit materiaal was dierlijk
leven geheel niet ontstaan op aarde.
Het is van groot belang hierbij te beseffen dat, hoe primitief de eerste organismen in onze ogen ook 
zijn, ze wel in staat waren om zeer complexe biochemische structuren als RNA, DNA, chitine, collageen
en andere eiwitten te bouwen. In onze tijd zijn er zeer krachtige computers nodig om dat kunststukje te 
herhalen, na te bootsen en de genetische informatie hiervan te ontrafelen. 
Hoezo primitief dan??? 
In eerste instantie zal er een bacteriegroep zijn ontstaan die in staat was dit collageen te produceren en
daarvoor was zuurstof nodig, veel, heel veel zuurstof. Dat betekent dat de collageenproductie pas op 
gang kon komen toen zuurstof vrij in het water en de lucht aanwezig was. 
Een andere aanwijzing is de complexiteit van een collageenmolecuul. Er zijn waarschijnlijk vele 
miljoenen jaren overheen gegaan, voordat een levend organisme in staat was een zo ingewikkeld 
molecuul te produceren.
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Naast regeneratie kennen sponzen ook zowel geslachtelijke, als ongeslachtelijke voortplanting. Er 
bestaan zelfs twee vormen van ongeslachtelijke voortplanting. 
In het ene geval groeit er een soort knop aan de buitenkant van het organisme, die op gegeven 
moment loslaat. Het wordt door de waterstroom meegevoerd, zet zich vast op de bodem en groeit uit 
tot een nieuwe spons, identiek aan zijn ouder. In het andere geval, maakt de spons een soort spore, 
vergelijkbaar met de wijze waarop varens en vele bacteriën dat doen. De spore is in staat om vele 
honderden jaren te overleven, het kan zich in laten vriezen, het kan diep in de bodem begraven worden
en wanneer de omstandigheden weer gunstig zijn, groeit de spore uit tot een nieuwe spons, opnieuw 
volkomen identiek aan zijn ouder.

Tot slot kunnen sponzen sperma- en eicellen produceren welke gelijktijdig worden losgelaten. Vrij 
zwevend in het water smelten ze samen wanneer ze elkaar aanraken en vormen een nieuwe cel. Deze 
wijze van voortplanten is welbekend bij ons mensen en alle andere dieren. Door deze geslachtelijke 
voortplanting kunnen nieuwe soorten sponzen ontstaan, vnl. door mutaties in de genen. 
Kortom, de spons heeft vele technieken geleerd om te overleven en dat maakt dat dit organisme heden
ten dage nog steeds in groten getale op de bodem van zeeën, oceanen en rivieren leeft. Sponzen 
waren gedurende het Ediacarium en Cambrium al een heel veel voorkomend organisme. 
En lieve mensen, de wetenschap noemt dit één van primitiefste dierlijke wezens op aarde.
Wij mensen, wij kunnen geen sporen maken die we in de grond stoppen, zodat er over 1500 jaar een 
nieuwe mens uit tevoorschijn komt. 
De spons kan dat wel!  Hoezo primitief dan?
Natuurlijk, een spons kan niet lezen en schrijven. Een spons kan geen machines bouwen. Een spons 
kan niet praten. Vanuit dat oogpunt bekeken kan een spons met recht een primitief wezen worden 
genoemd. 
Echter, vanuit een evolutionair standpunt bekeken is een spons een zeer succesvol organisme. Een 
spons is een “overlever pur sang”. Een spons heeft diverse strategieën ontwikkeld om de meest barre 
omstandigheden te doorstaan en te overleven. In evolutionair opzicht kun je dus rustig stellen dat een 
spons een zeer hoog ontwikkeld wezen is, veel hoger ontwikkeld dan een mens bijvoorbeeld.
Sponzen leven al rond de 1 miljard jaar op aarde, dat is 5000 maal zo lang als de tijd dat er moderne 
mensen op aarde zijn. 
En denkt u nu echt dat de mens zich 1 miljard jaar lang op aarde zal weten te handhaven?
Zodra er een nieuwe ijstijd optreedt, zodra er een groot brok ruimtepuin op aarde neerstort, zodra er 
een grote caldera ontploft (Yellowstone national park bijvoorbeeld) zullen de mensen in groten getale 
komen te sterven. Sponzen zullen deze rampen echter eenvoudig weten te overleven.

Tot de hoogst ontwikkelde en tevens talrijkste levensvormen in het Cambrium behoorden de Trilobieten 
(geleedpotigen zoals de spinnen  en andere insecten van onze tijd) en de Brachiopoda (armpotigen,  
welke enigszins op mossels lijken, doch daar verder geen verwantschap mee hebben).
Beide groepen hebben een pantser van chitine, versterkt met calciumcarbonaat (kalk). Hierdoor worden
er veel fossielen van deze soorten gevonden.
Van de armpotigen zijn heden ten dage minder dan 300 soorten in leven en ze worden allen op grote 
diepte in zee gevonden. Ze bezitten geen hersenen, doch wel een eenvoudig zenuwstelsel.
De geleedpotigen komen heden ten dage nog zeer talrijk voor en vormen derhalve een zeer grote 
groep van diverse insecten. Om u een indruk te geven; van elke vijf diersoorten op aarde, behoren er 
vier tot de geleedpotigen. Alle geleedpotigen bezitten hersenen en een goed ontwikkeld zenuwstelsel.
De Trilobieten zelf zijn al lang geleden uitgestorven. Een belangrijk kenmerk van deze diergroep waren 
de ogen. Voor zover bekend is dit de eerste diergroep die de beschikking had over een 
gezichtsvermogen. De ogen van de trilobieten kunnen worden beschouwd als de eerste ontwikkeling 
van de facetogen die zo kenmerkend zijn voor de insecten van vandaag de dag.
Fossielen van Trilobieten uit de beginperiode van het Cambrium laten zien dat deze dieren slechts in 
staat waren om licht en donker van elkaar te onderscheiden, ze zagen dus slechts schaduwen zonder 
dieptewerking. 
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Trilobiet-fossielen uit het einde van het Cambrium tonen aan dat de ogen van deze dieren al duidelijk 
vormen konden onderscheiden en een dieptewerking kenden, ze konden hierdoor afstanden 
inschatten. Deze ontwikkeling gaf hen een groot voordeel bij het zoeken naar voedsel op de zeebodem.
Ook waren ze door het gezichtsvermogen veel beter in staat aanvallers aan te zien komen. Het 
ontstaan van ogen betekende een grote stap voorwaarts in de ultieme overlevingsstrategie.
Uit al het tegenwoordige onderzoek blijkt dat de trilobieten een van de meest geavanceerde diersoorten
waren die een half miljard jaar geleden de wereldzeeën bewoonden.

Aan het eind van het Cambrium verscheen de Anomalocaris. De facetogen van dit dier waren zo 
dermate goed ontwikkeld, dat alleen libellen in onze tijd nog hoger ontwikkelde facetogen hebben. Om 
de ogen van de Anomalocaris en ook van de Trilobieten goed te kunnen laten werken, was een brein 
nodig. Zonder het bestaan van hersenen, zou het onmogelijk zijn geweest om de coördinatie van de 
vele lenzen in de facetogen goed te regelen.

De hersenen zijn ontstaan uit het ganglion dat in de kop van het betreffende dier lag. Steeds meer 
zenuwcellen waren nodig om ogen en kaken aan te sturen en op elkaar af te stemmen en dat heeft tot 
het ontstaan van een brein geleid.
Aangezien de Trilobieten de eerste geleedpotigen op aarde waren en de Anomalocaris de voorouder is 
van de inktvissen, is het niet zo verwonderlijk dat in onze huidige tijd alleen deze 2 groepen 
ongewervelde dieren de beschikking over hersenen hebben. Alle andere stammen ongewervelden 
bezitten slechts een hoofdzenuwbaan met een aantal ganglia.
Naar men aanneemt was de  Anomalocaris in zijn tijd het hoogst ontwikkelde roofdier op aarde.
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Ordovicium

Het Cambrium werd opgevolgd door een tijdperk met de naam Ordovicium. Dit tijdvak duurde slechts 
44 miljoen jaar (488 – 444 miljoen jaar geleden). Op ons fietspad begint het Ordovicium op 4880 meter 
voor de eindstreep en na 440 meter is het alweer voorbij.
Aan het begin van het Ordovicium kende het aardoppervlak nog een warm klimaat, echter minder warm
dan tijdens het Cambrium en het koelde steeds verder af naarmate de tijd verstreek. Aan het eind van 
deze periode, omstreeks 450 miljoen jaar geleden raakte de aarde opnieuw verwikkeld in een ijstijd. 
De afkoeling werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door de ligging van de continenten. De 
opengebroken delen van Rodinia lagen voornamelijk op het zuidelijk halfrond. Het grootste continent, 
door de wetenschap Gondwana gedoopt, lag op en rond de zuidpool.
Geheel bevroren, zoals tijdens het Cryogenium raakten de zeeën niet, op de polen lag waarschijnlijk 
wel een dikke laag ijs, het hele jaar rond. Eigenlijk was het aardse klimaat aan het eind van het 
Ordovicium heel goed vergelijkbaar met het klimaat in onze huidige tijd.  

Gedurende het Ordovicium daalde de zeespiegel door de steeds verdergaande ijsvorming. De warme 
kustwateren verdwenen voor een belangrijk deel en dat betekende een genadeklap voor de trilobieten. 
Hun voorkomen werd gedecimeerd, geheel uitgestorven raakten ze echter niet. Hiermee raakten de 
trilobieten hun heerschappij over de zeeën en oceanen kwijt. De inktvissen namen de vrijgekomen 
dominante positie in en zij kenden een bloeiperiode als de op dat moment hoogst ontwikkelde 
levensvorm in het water.
Aan het eind van het Ordovicium veranderde dat weer en ook de inktvissen raakten op hun beurt de 
leidende positie in het water kwijt. Het leven was genoodzaakt zich aan te passen aan het steeds 
kouder wordende klimaat. Hiervoor waren nieuwe technieken nodig en dat betekende de komst van de 
vissen, kaakloze pantservissen wel te verstaan. Kwallen- en inktvissen-slurpende vissen om precies te 
zijn.

Dit wordt een Ostracoderm genoemd en deze 
soort kan worden beschouwd als de eerste 
vissoort op aarde.
De kop was bedekt met beenachtige platen die 
uiteindelijk tot de vorming van een schedel 
hebben geleid.
De relatief grote bek kende nog geen kaken, 
tanden en kiezen. Het dier kon zich voeden door 
weekdieren op te zuigen die op, en vlak boven de 
zeebodem leefden.
Ook was het geen snelle zwemmer, de eerste 
vissen waggelden meer over de bodem van de 
kustwateren op zoek naar eten.

De kaakloze vissen uit de kustwateren ontwikkelden zich tijdens deze ijstijd verder. De hoeveelheid 
leven in het water nam als gevolg van de toenemende koude steeds verder af en de vissen zagen zich 
genoodzaakt om betere jachttechnieken te ontwikkelen. Het ontstaan van kaken, tanden en kiezen was
het gevolg. Hierdoor waren de vissen in staat om prooidieren vast te grijpen.
Het vinnenstelsel werd verder geperfectioneerd, zodat de vissen beter en sneller konden zwemmen. De
beenplaten op de kop vormden zich tot een schedel, waardoor de hersenen beter beschermd waren. 
Dit zorgde tevens voor een betere stroomlijning van het vissenlichaam, waardoor de beweging door het
water effectiever werd en minder energie kostte.

Een ander belangrijk feit was de ontwikkeling van de ozonlaag rond de aarde. 200 miljoen jaar lang had
de aarde een warm klimaat gekend, waarin het plantaardig leven zich volop had kunnen ontwikkelen in 
het oppervlaktewater. De algen en wieren hadden daarbij voor een immens grote productie van 
zuurstof gezorgd.
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Zoveel, dat een deel van de zuurstof hoger in de dampkring zich om kon vormen tot ozon.

Zuurstof is een gas dat boven het aardoppervlak bestaat uit twee aan elkaar gebonden zuurstof-
deeltjes. Hoger in de dampkring zijn de omstandigheden heel anders en daar binden 3 deeltjes zuurstof
zich aan elkaar, deze verbinding wordt ozon genoemd.
Welnu, ozon heeft een prettige eigenschap. Het is in staat om het ultraviolette licht, dat van de zon 
afkomt, tegen te houden. Zonder ozonlaag is leven zoals wij dat kennen op het aardoppervlak 
onmogelijk, al het leven zou letterlijk verbranden.

Nu kunt u vast wel raden welke wending dit verhaal krijgt. 
Tegen het eind van het Ordovicium kwam een flink deel van de warme ondiepe zeeën droog te liggen. 
De leefruimte voor de algen en wieren werd hierdoor ernstig beperkt. Veel soorten stierven uit en met 
hen ook veel protisten en diersoorten die van het plantaardig leven afhankelijk waren. De ijstijd aan het 
eind van het Ordovicium deed hier nog een schepje bovenop. Ongeveer 60% van al het zeeleven 
verdween.
Zo´n grote uitstervingsgolf wordt met een duur woord massa-extinctie genoemd. De wetenschappers 
gaan ervan uit dat er zes van deze massa-extincties hebben plaatsgevonden in de aardse evolutie. De 
volgende afbeelding toont een schematische voorstelling van de perioden waarin het aardse leven tot 
een minimum werd gereduceerd.

De schimmels, die met hun uitgestrekte netwerken in de bodem leefden, waren de eerste organismen 
die aan land gingen. Tegen het eind van het Cryogenium hadden zij al bezit genomen van de vochtige 
kuststroken, waar ze leefden van het dode organische materiaal dat op de stranden aanspoelde. 
Het plantaardig leven volgde aan het eind van het Ordivicium. Enkele alg- en wiersoorten leerden zich 
noodgedwongen aanpassen aan een leven in de lucht. Immers, het zeeniveau daalde steeds verder en
de algen en wieren kwamen hierdoor in de verdrukking. De ozonlaag was nu voldoende gevormd, 
waardoor het dodelijke ultraviolette licht van de zon het aardoppervlak niet meer kon bereiken. Kortom, 
de omstandigheden op aarde waren nu zodanig veranderd dat leven in de lucht mogelijk was.
De eerste plantaardige levensvormen die op het land leerden overleven, waren de mossen en dan 
speciaal de levermossen. Mos bezit geen wortels, kent geen stam met takken en bladeren. Mos is een 
simpel plantaardig organisme dat in staat is om zich op vochtige plekken te handhaven. 
Al snel raakten de kusten, de rivierbeddingen, de moerassen rondom de evenaar bedekt met een laag 
mos. De ijstijd deerde hen niet, want slechts de poolstreken raakten geheel bedekt met ijs. Rondom de 
evenaar werd het weliswaar kouder, maar ijsvorming vond daar niet plaats.
De mossen kregen derhalve volop de gelegenheid om dikke tapijten te vormen op elke plaats die een 
vochtige ondergrond kende. Onder het mos tierden de schimmels welig, er was volop te eten en de 
laag mos voorkwam dat de bodem uitdroogde.
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Siluur en Devoon

Het volgende tijdvak noemt men het Siluur, het duurde van 444 – 416 miljoen jaar geleden. De ijstijd 
aan het einde van het Ordovicium duurde slechts kort en het klimaat warmde weer op.
Het leven in zee kende inmiddels een zeer grote diversiteit. Al snel dreven er weer grote hoeveelheden 
zeewier op het wateroppervlak. Daartussenin leefde een scala aan kleine diertjes, zoals kreeftjes, 
krabben, garnalen. Dieper in het water leefden inktvissen, kwallen en vissen. 
De zeebodem werd bevolkt door schimmels met bovengrondse delen gelijk de huidige paddenstoelen 
en daar tussendoor kropen ook weer kreeftjes, slakken en wormen. De kuststroken en andere vochtige 
plaatsen op het land waren begroeid met mos. 

Een nieuwe ontwikkeling in de landplanten deed zijn intrede en hier komt het begrip “symbiose” om de 
hoek kijken. Symbiose treedt op wanneer twee (of meer) verschillende levensvormen een zeer innige 
vorm van samenwerking aangaan. Hierbij profiteren de organismen van elkaars functie.
Welnu, symbiose was geen nieuwe ontwikkeling. In het water leefden al heel lang organismen op een 
dergelijke wijze met elkaar. Op het land betekende het echter een ommekeer. De mossen op de bodem
en de schimmels daaronder profiteerden van elkaars aanwezigheid. Zo hield het mos de bodem 
eronder vochtig, de schimmels leefden van de afgestorven moscellen en hun uitscheidingsproducten 
leverden weer voedsel voor het mos op. 
Op tenminste twee verschillende plaatsen op aarde vond vervolgens genetische uitwisseling plaats.
De mossen “leerden” van de schimmels de techniek om lichamen te maken. Ze leerden over een 
vaatstelsel voor het transport van voedingsstoffen. Hiermee zagen de eerste vaatplanten het 
levenslicht. Deze vaatplanten begonnen inmiddels op echte planten te lijken, voorzien van een 
wortelstelsel, een vertakte stam en knopachtige bladeren aan het uiteinde. 
Hieronder links een fossiel van de Cooksonia, rechts een tekening ervan. Cooksonia is één van de 
eerste moderne planten die tijdens het Siluur zijn ontstaan.

Hoogstwaarschijnlijk zijn tijdens de laatste fase van het Siluur ook de eerste insecten vanuit het water 
op het land gaan leven. De atmosfeer was inmiddels voldoende zuurstofrijk geworden om dierlijk leven 
op het land mogelijk te maken. Naar men aanneemt zijn de voorlopers van de spinnen en de 
duizendpoten de eerste insecten die leerden ademen in de lucht. Er is echter nog onvoldoende 
bewijsmateriaal bekend om met zekerheid te kunnen zeggen wanneer de eerste ongewervelde dieren 
op het land zijn gaan leven.
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Je zou zo zeggen dat er een serene rust heerste op aarde, het klimaat was warm, de lucht zuurstofrijk, 
het water helder en vol leven. De rivierbeddingen en kuststroken waren weelderig begroeid. 
Voorouders van de duizendpoten en de spinnen kropen over de vochtige bodem op zoek naar voedsel 
of een partner om te paren.

Onder water echter was het oorlog. 
De vissen, voorzien van een een beter vinnenstelsel en kaken stroopten de kustwateren af. 
Dieper in zee leefden enorme inktvissen en kwallen. Van deze laatsten zijn geen fossielen bekend, 
voornamelijk omdat ze uit weke delen bestonden die niet konden fossiliseren. Langs de kusten onder 
water leefde een roofzuchtig, moorddadig, vraatzuchtig monster dat nu bekend staat als de 
waterschorpioen. De grootste konden een afmeting van wel 3 meter bereiken. Zij verslonden letterlijk 
alles wat hun pad kruiste.

De volgende afbeeldingen laten links zo´n waterschorpioen zien, rechts een vis met kaken uit 
voornoemde Siluur periode

De kaakloze pantservissen moesten tijdens het Siluur en Devoon plaats maken voor de veel beter 
toegeruste beenvissen. 95% van alle moderne vissoorten behoren tot de beenvissen. 
Ze zijn zo genoemd vanwege het benige skelet, beter bekend als de visgraat. Ook de kop, de schedel 
met daaraan vast de beweeglijke kaken, bestaat uit been. Dit betekende een grote vooruitgang voor de 
vissen. Ze werden beter gestroomlijnd en de vinnen konden zich aan de graat vasthechten wat voor 
meer stabiliteit zorgde. De kaken en kaakspieren werden sterker, krachtiger zodat de vissen 
makkelijker prooidieren konden vastgrijpen. De beenvissen zijn aan het eind van het Siluur ontstaan.

Tijdens het Siluur zijn ook de eerste koraalriffen ontstaan. De koraaldieren die toen de riffen bevolkten 
zijn heden ten dage alle uitgestorven en hebben plaatsgemaakt voor de moderne soorten van nu. 
Het ontstaan van koraalriffen betekende een grote stap in de ontwikkeling van het leven in zee. In, op 
en rondom koraalriffen komt een zeer grote verscheidenheid van plantaardig en dierlijk leven voor. Het 
warme klimaat, tezamen met de vele ondiepe zeeën waren bij uitstek geschikt voor de bouw van 
koraalriffen. Restanten van deze koraalriffen uit het Siluur worden teruggevonden in Engeland en 
Zweden!
Dat is toch wel erg vreemd nietwaar? Koraalriffen komen enkel voor in de tropische gebieden op aarde,
zo leren wij allen op de middelbare school. Welnu, in het Siluur lag Noordwest-Europa vlak onder de 
evenaar, ongeveer ter hoogte van het huidige Uruguay in Zuid-Amerika. Als gevolg van de eerder 
beschreven continentale drift is dit deel langzaam naar het noorden gedreven in de afgelopen 400 
miljoen jaar. 
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Aanvankelijk bestond dit deel van Europa uit een eilandenrijk dat Avelon wordt genoemd. De eilanden 
botsten tegen elkaar aan, daardoor ontstonden hoge bergketens waarvan de Ardennen nog een restant
zijn. Nu zijn de Ardennen een heuvelachtig gebied, van bergen is daar geen sprake meer. In vroeger 
tijden was dit echter een hoog gebergte dat zich uitstrekte over delen van het huidige Duitsland, Noord-
Frankrijk tot aan halverwege Zweden en Noorwegen. Zelfs op Groenland worden nog restanten van 
deze bergketen teruggevonden.

Avelon wordt in veel mythische verhalen beschreven als een paradijs op aarde. Ook zijn er die het 
eveneens mythische rijk Atlantis op deze plaats situeren. 
Welnu, vanuit wetenschappelijk oogpunt bekeken waren de afzonderlijke eilanden van Avelon kale 
dorre rotsachtige heuvels. Langs de kusten groeiden mossen en primitieve vaatplanten als Cooksonia. 
Van moderne bloemplanten en/of landdieren was nog lang geen sprake, vogels en vliegende insecten 
bestonden nog helemaal niet. Aldus is het nauwelijks voorstelbaar dat Avelon een paradijs op aarde is 
geweest.
Wat betreft het verloren rijk Atlantis, het is heel goed mogelijk dat de eilanden van Avelon deel 
uitmaakten van dit koninkrijk. Het rijk Atlantis zelf bestond tijdens het Siluur niet. Het zou nog een paar 
tijdvakken duren voordat deze maatschappij tot ontwikkeling kwam.

We gaan maar weer eens terug naar het fietspad. Inmiddels hebben we zo´n 40 kilometer afgelegd.
Met nog slechts 6000 meter voor de boeg bestond er nog geen enkele vis, landdier of landplant!!!
5435 meter voor de eindstreep fietste ik door de Cambrische explosie, op 4880 meter voor de finish 
gevolgd door het Ordovicium en met nog 4440 meter voor de boeg reed ik het Siluur binnen. 
Nu moet ik even rekenen.
De Cambrische explosie zag ik plaatsvinden gedurende 555 meter en het Ordovicium in de 
daaropvolgende 440 meter. De volgende 280 meter reed ik door het Siluur. Al fietsend zag ik talloze 
dierlijke en plantaardige levensvormen ontstaan en weer uitsterven.
Ik zag trilobieten de wereldheerschappij veroveren en weer verdwijnen. 
Ik zag hoe inktvissen ontstonden die op hun beurt de wereldheerschappij veroverden en deze ook weer
kwijt raakten aan de kaakloze vissen.
Ik zag een veelheid aan waterbeestjes zoals mosselen, krabben, garnalen en kwallen geboren worden. 
Ook zag ik een enorme soortenrijkdom aan waterplanten ontstaan.
Ik zag een dagelijkse, bittere strijd om de absolute wereldheerschappij.
En op 4440 meter voor de finish zag ik zo´n 60% van al het leven op aarde weer verdwijnen als gevolg 
van de ijstijd die toen het aardoppervlak geselde. Dit staat heden ten dage bekend als massa-extinctie 
numero één.
Vervolgens was ik er getuige van hoe het leven op aarde zich herstelde. Ik zag de beenvissen en de 
waterschorpioenen de macht in het water overnemen. Zij raakten al spoedig in een bittere strijd 
verwikkeld om de absolute heerschappij. Dit alles voltrok zich aan mijn ogen over een afstand van 
slechts 1275 meter.

Op dit punt aangekomen moet ik toch een kleine nuancering aanbrengen in de nummering van de 
massa-extincties. De uitstervingsgolf aan het eind van het Ordovicium was natuurlijk niet de eerste in 
de aardse geschiedenis. Star wars met sneeuwballen en de eerdere grote ijstijden hadden er immers 
ook al voor gezorgd dat heel veel van het leven in de zeeën en oceanen het loodje legde. Echter, 
bewijsmateriaal in de vorm van fossielen en dergelijke zal hier nimmer voor gevonden worden. Mijn 
bewering dat ik dit alles aan mijn ogen voorbij zag trekken gedurende deze fietstocht, geldt voor de 
wetenschap niet als bewijs, al zal er geen wetenschapper met kennis van de evolutie te vinden zijn die 
het in deze met mij oneens is.

Op het Siluur volgde het Devoon, dit tijdperk duurde van 416 – 359 miljoen jaar geleden. Het Devoon 
was eveneens een warm tijdperk met een flinke afkoeling van het klimaat in de laatste fase en de 
onvermijdelijke massa-extinctie als gevolg daarvan; de tweede in de rij van zes.
De grote eilanden rond de evenaar, restanten van het supercontinent Rodinia,  bewogen zich naar 
elkaar toe. Deze ontwikkeling was al in gang gezet tijdens het Siluur. Tegen het eind van het Devoon 
kwamen ze tegen elkaar aan te liggen en hierdoor werden hoge bergketens gevormd. De aldus 
gevormde landmassa bestond uit de huidige continenten Noord-Amerika, Europa en Siberië.
Gondwana begon van de Zuidpool richting het noorden te bewegen. Gondwana bestond onder andere 
uit Zuid-Amerika, Afrika en India. Aan het eind van het Devoon kende het aardoppervlak twee enorme 
landmassa´s.
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Het Devoon kenmerkt zich vooral door de enorme toename van soorten landplanten. Planten die al 
veel leken op de huidige soorten. Ze bezaten een goed ontwikkeld wortelstelsel, hadden een vertakte 
stam en bladeren die fotosynthese toepasten om aan energie te komen. Varens, die zich al veel eerder 
hadden ontwikkeld doch sterk afhankelijk waren van een natte bodem, konden verder van het water af 
gaan leven door een verbeterd wortelstelsel. Er ontstonden hele wouden van varenbomen die een 
hoogte van 8 tot 10 meter konden bereiken.

De vaatplanten ontwikkelden zich verder tot zaadplanten. Hierdoor waren de planten nog beter in staat 
zichzelf te verspreiden. Bovendien konden ze zo ook in drogere perioden overleven. Hun nakomelingen
in de vorm van zaadjes, waren veel beter bestand tegen uitdroging dan de sporen die hun voorouders 
gebruikten voor de voortplanting. 
Een spore bevat de helft van de DNA-keten van de ouderplant. Aldus zagen twee sporen zich 
genoodzaakt om samen te smelten, nadat ze door de ouderplant waren losgelaten. Een zaadje bevat 
een gehele DNA-keten, de bevruchting vindt plaats voordat de ouderplant het zaadje loslaat. Ook dit 
gegeven betekende een grote stap voorwaarts in de overlevingsstrategie van de landplanten. Verreweg
het grootste deel van de moderne planten maakt gebruik van deze techniek, daartoe worden bloemen 
gevormd om insecten aan te trekken die op hun beurt voor de bevruchting zorgen.
In het Devoon bestonden nog geen bloemen en het zou nog honderden miljoenen jaren duren voordat 
de eerste bloemen op aarde kwamen. De planten uit het Devoon maakten knopjes aan het uiteinde van
de takken en de wind zorgde voor de bestuiving daarvan. Op de afbeelding van de Cooksonia is dat 
goed te zien, alhoewel de Cooksonia zelf nog een sporenplant was.

De atmosfeer in het Devoon begon qua samenstelling al veel te lijken op de huidige toestand. De lucht 
was zuiver en zuurstofrijk. Door de toename van de hoeveelheid landplanten nam de 
zuurstofconcentratie ook steeds verder toe. Dat betekende goed nieuws voor de ongewervelde dieren.
Al spoedig raakten de begroeide delen op het land bevolkt door een groot aantal kruipende insecten. 
Sommigen daarvan leerden vliegen en daarmee waren de muggen, de libellen, enzovoort geboren.
Nu moet u niet denken dat de insecten zomaar leerden vliegen. Daar ging een bittere strijd aan vooraf. 
Een deel van de ongewervelde dieren kon zich voeden met plantaardig materiaal. Een ander deel 
maakte jacht op de vegetariërs. Het vermogen om te vliegen hebben de insecten geleerd om aan hun 
belagers te ontkomen. Vliegen betekende niets anders dan een manier zoeken om te overleven.

In het water ontwikkelden de vissen zich verder en zij werden de meest dominante soort in de oceanen.
Vooral de soortenrijkdom nam in snel tempo toe. 
Langs de kusten maakten de waterschorpioenen de dienst uit. Daar was het voor de vissen allerminst 
veilig. In open water echter, waren de vissen de baas. In het Devoon kwamen de eerste haaien en al 
spoedig stonden zij aan het hoofd van de voedselketen. De haaien eigenden zich de heerschappij over 
de open zeeën en oceanen toe en deze heerschappij bezitten ze nog steeds in onze huidige tijd.
De diepzee was het domein van de inktvissen. Al sinds de komst van de kaakloze vissen hadden de 
inktvissen gekozen voor een leven in de diepere wateren. De diepzee was derhalve al lang hun domein
en ook dat geldt vandaag de dag nog steeds zo.

In de warme ondiepe binnenzeeën rond de evenaar, het water tussen de vele eilanden aldaar, werden 
enorme koraalriffen gebouwd. Deze ontwikkeling was tijdens het Siluur in gang gezet en gedurende het
Devoon groeiden de koraalriffen uit. Daarbij bereikten deze riffen enorme afmetingen.
De koraalriffen kenden een grote diversiteit aan organismen. Dat zien we ook terug in onze moderne 
tijd. De verscheidenheid aan levensvormen in zee is verreweg het grootst rond het Great Barrier Reef 
nabij Australië en andere vergelijkbare koraalrif formaties.
De massa-extinctie aan het eind van het Devoon trof voornamelijk het leven in deze warme 
binnenzeeën. Dat had verschillende oorzaken en eigenlijk was dit een samenloop van 
omstandigheden. De eilanden kwamen steeds dichter bij elkaar te liggen en dat betekende een 
beperking van de leefruimte voor de organismen in zee. Boven de bergketens die hierdoor gevormd 
werden, viel neerslag in de vorm van sneeuw en dat betekende weer dat er gletsjers kwamen. Hieruit 
volgde dat de zeespiegel daalde waardoor het leven in de binnenzeeën nog meer beperkt werd.
De enorme toename van landplanten zorgde ervoor dat de concentratie CO2 in de atmosfeer daalde en
daarmee de temperatuur op het aardoppervlak. Dat betekende nog meer gletsjervorming en ook het 
zuidelijk deel van Gondwana kwam onder een dik pak ijs te liggen. Hierdoor daalde de zeespiegel nóg 
meer.
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Het uiteindelijke gevolg was dat al het leven rond en op de koraalriffen voorgoed uitstierf. De 
toenemende kou zorgde ervoor dat al het leven op het land, dat niet in staat was zich hieraan aan te 
passen, ook het loodje legde. 50 – 60% van al het leven op aarde verdween en massa-extinctie 
numero twee was een feit.
Een echte ijstijd kwam er niet. Het koelde weliswaar af, maar het grootste deel van het 
oppervlaktewater bleef vloeibaar. In dát water zag een nieuwe vissoort het levenslicht, de longvissen. 
Deze vissen beschikten over zowel kieuwen als longen om adem te kunnen halen. Deze ontwikkeling 
was waarschijnlijk het gevolg van de daling van de zeespiegel en het gaf deze vissoort een nieuwe 
techniek om te kunnen overleven.
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Carboon en Perm

Het Carboon, 359 tot 299 miljoen jaar geleden, kan worden beschouwd als de glorietijd van de 
insecten, die op het land de heerschappij veroverden.
Tijdens het Carboon voegden de twee grote landmassa´s zich samen en aldus werd het supercontinent
Pangea gevormd. Er heerste een warm, vochtig klimaat op aarde, waarin de landplanten steeds beter 
konden gedijen. De meeste van de nu bekende plantengeslachten zijn in deze periode ontstaan.
Opvallend is dat de zuurstof concentratie in de lucht, tijdens het Carboon flink hoger was dan 
tegenwoordig. Dat had een gunstig effect op de ontwikkeling van de insecten. Voedsel was er volop te 
vinden in de vochtige oerwouden. Het hoge zuurstofgehalte maakte ademhalen veel makkelijker. De 
ongewervelde dieren groeiden als gevolg hiervan steeds groter en aan het eind van het Carboon waren
er echte monsters van insecten ontstaan. Stel je eens voor dat je in een bos loopt en aangevallen wordt
door een reuzenlibelle met een spanwijdte van 1,5 meter, of door een tor van 1 meter lang!!
In het Carboon was dit alles mogelijk.

Ook de longvissen hadden baat bij het hoge zuurstofgehalte. Het werd voor deze dieren steeds 
eenvoudiger om boven water adem te halen en langzaam maar zeker kozen enkele soorten voor een 
leven op het land. Hiermee waren de eerste amfibieën op aarde een feit.
Zij waren echter nog wel gebonden aan een leven in de vochtige tropische wouden. Hun huid was nog 
lang niet zover ontwikkeld dat zij in de brandende zon konden komen, de kans op uitdroging was 
eenvoudigweg veel te groot. Voor hun voortplanting waren ze aangewezen op vloeibaar water, immers 
de eieren konden slechts onder water uitkomen.
Dat geldt overigens nog steeds voor de amfibieën in onze tijd. Kikkers en salamanders bijvoorbeeld 
kunnen weliswaar heel goed op het land leven, maar ze moeten hun eieren in het water leggen en de 
larven brengen de eerste tijd van hun leven in het water door.

Het leven in zee herstelde zich snel van de uitstervingsgolf aan het einde van het Devoon. Nieuwe 
soorten namen de opengevallen plaatsen in de voedselketen in. De haaien bleven meester over de 
bovenste waterlagen en de inktvissen behielden de macht in de diepzee. Nieuwe koraalsoorten zagen 
het levenslicht, maar de omvang van hun riffen was aanzienlijk kleiner dan de bouwsels die hun 
voorvaderen in het Siluur en Devoon hadden gecreëerd.

Na het Carboon volgt het Perm, dat van 299 tot 251 miljoen jaar geleden duurde. Het Perm vormt de 
periode waarin de amfibieën de wereld veroverden.
Nog immer vertoevend in een aangenaam klimaat, hadden de amfibieën de structuur van hun huid 
zodanig verbeterd, dat ze langere tijd buiten het water konden leven. Daarnaast hadden zij hun 
ledematen en zintuigen verder geperfectioneerd, zodat ze op het land konden jagen op insecten.
Aan de heerschappij van de grote insecten op het land kwam aldus een eind, doordat ze werden 
opgejaagd en verdreven door allerlei soorten amfibieën. 

Gedurende het Perm kende het aardoppervlak één grote landmassa, het supercontinent Pangea. 
Deze landmassa bevond zich ten noorden en ten zuiden van de evenaar. Zowel de Noordpool als de 
Zuidpool kende vloeibaar water en hoogstwaarschijnlijk heeft er gedurende het Perm geen ijsvorming 
plaatsgevonden op de polen van de aarde.
Het zuidelijk deel van Pangea kende een mild klimaat en er kwamen vele rivieren en grote meren voor, 
het noordelijk deel was veel ruiger. Daar bestond het binnenland uit droge rotsige woestijnen, omgeven 
door hoge bergketens. 
Op de overgang van het Perm naar het volgende tijdvak, het Trias, vond de grootste massa-extinctie uit
de aardse geschiedenis plaats. Meer dan 95% van al het leven in zee, plantaardig zowel als dierlijk is 
uitgestorven. Op het land verdween ongeveer 75% van al het leven.
De oorzaak hiervan komt in het volgende hoofdstuk ter sprake en hangt nauw samen met de 
heerschappij van de amfibieën gedurende het Perm.
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Atlantis

Hola, wat krijgen we nu, zult u denken. Ben ik een verhaal aan het lezen over de evolutie van de aarde,
waarbij de wetenschappelijke lijn gevolgd wordt, komt er ineens een hoofdstuk over een mythisch rijk, 
waarvan het bestaan door de wetenschap met kracht ontkent wordt wegens gebrek aan bewijs.
Tja, lieve mensen, dat is helemaal waar. Er bestaat geen enkel natuurwetenschappelijk bewijs van het 
koninkrijk Atlantis, dat wil echter niet zeggen dat het nooit heeft bestaan. Esoterici daarentegen 
ontkennen het bestaan van Atlantis in het geheel niet, doch zij maken steevast dezelfde fout door dit 
koninkrijk te koppelen aan de mens. Wat volgt is mijn visie op dit geheel.

Ongeveer 350 miljoen jaar geleden werden de eerste amfibieën op aarde geboren. Dit belangrijke feit 
markeert de overgang van waterbewonende, gewervelde dieren naar landdieren. De longvissen 
vormen de tussenschakel tussen vis en amfibie.
Deze longvissen, die zo´n 50 miljoen jaar eerder het levenslicht zagen, evolueerden geleidelijk aan en 
raakten steeds beter aangepast aan een leven in de lucht. De longvissen waren bewoners van de 
kustwateren en riviermondingen die, naarmate het zeeniveau daalde aan het eind van het Devoon, 
veranderden in uitgestrekte moerasgebieden die zomers een tijd geheel droog stonden. 
Deze dieren, voorzien van kieuwen en primitieve longen leefden op de bodem, waar ze tussen de 
planten en het slib naar voedsel zochten. Hun vinnen veranderden daardoor in primitieve poten. Dat 
was een logische stap in de evolutie, want met behulp van poten konden ze zich veel beter 
voortbewegen door het ondiepe water. Uiteindelijk zijn er enkele soorten, verspreid over het 
aardoppervlak geweest die voor een definitief leven op het land kozen. Ze bleven echter afhankelijk van
het water, omdat hun eieren niet bestand waren tegen uitdroging en de larven zich in het water 
moesten ontwikkelen. Datzelfde geldt nog steeds voor de thans levende amfibieën, zoals de kikkers en 
salamanders die mijn vijver bewonen.

Welnu, in het oostelijk deel van Gondwana kroop een amfibie uit het water die al snel rechtop leerde 
lopen. De achterpoten van dit dier waren zoveel beter ontwikkeld, dat ze in staat waren het 
lichaamsgewicht te dragen. Rechtop lopen gaf de dieren een groot voordeel bij het zoeken naar 
voedsel, bovendien konden ze aldus van verre gevaar zien aankomen. Deze amfibiesoort ontwikkelde 
zich al snel tot omnivoor (planten- zowel als vleeseter) en ook dat betekende een groot voordeel in de 
overlevingsstrategie.
Al spoedig namen zij in aantal toe, waarbij ze tal van nieuwe ontdekkingen deden. Het eerste was dat 
ze erachter kwamen dat ze hun eieren het beste konden laten uitkomen in afgesloten poelen, ver weg 
van de hongerige vissen. Aldus begonnen de dieren gaten te graven die ze vol lieten lopen met water 
en daarna afsloten met slib. Spoedig daarna leerden ze de wanden van deze poelen versterken met 
plantaardig materiaal zoals takken en bladeren.
Voedsel was er in overvloed, het plantenrijk zowel als de insecten leefden al vele tientallen miljoenen 
jaren op het land en elke plek op aarde die maar enigszins vochtig was, kende een dichte begroeiing. 
Er kwamen in de tropische streken dichte wouden van varenbomen en paardenstaarten voor en 
daartussen krioelde het van de insecten.
Je kunt je dus voorstellen dat deze rechtop lopende amfibiesoort zich explosief vermeerderde. In een 
paar duizend jaar tijd leefden er vele miljoenen van deze dieren in de moerassen en rivierbeddingen 
van oostelijk Gondwana. Vandaar uit begonnen ze zich te verspreiden over de rest van het continent. 
Overal waar water en vegetatie was, leefden deze dieren in immer groter wordende groepen.
Dat gaf de noodzaak tot meer samenwerking om voldoende voedsel te vergaren en hun samenleving te
organiseren. Hierdoor werden steeds hogere eisen aan de verstandelijke vermogens van deze wezens 
gesteld. Ze ontwikkelden aldus een groter hersenvolume.

Ja lieve mensen, we weten allemaal waar een groter hersenvolume toe leidt. De dieren werden steeds 
intelligenter en dat ging gepaard aan een immer groter wordend bewustzijn. Ze leerden over hun leven,
ze leerden over de aarde en alles wat daarop leefde in die tijd. Ze leerden steeds betere technieken om
aan voedsel te komen en de bittere noodzaak om hun samenleving te organiseren, leidde ertoe dat ze 
een vorm van communicatie, een taal ontwikkelden.
Wij mensen, wij denken dat wij de eerste en enige intelligente diersoort op aarde zijn. Dat is een 
misvatting. De hierboven beschreven amfibiesoort beschikte al spoedig over verstandelijke vermogens 
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waar wij alleen maar van kunnen dromen.
Na een paar tienduizend jaar leefden er al zeker 50 miljard van deze dieren op aarde.
Zoveel? 
Da´s volstrekt onmogelijk zult u nu denken.

De moderne mens, Homo sapiens sapiens, leeft nu zo´n 200.000 jaar op aarde. 
70.000 jaar geleden ontplofte de caldera onder Lake Toba in Indonesië. Dat had tot gevolg dat een 
groot deel van de mensen het loodje legden. Wetenschappers gaan ervan uit dat hooguit 10.000 – 
12.000 menselijke exemplaren deze ramp hebben weten te overleven.
In onze huidige tijd leven we met 7 miljard mensen op aarde. In slechts 70.000 jaar tijd is dit aantal 
bereikt. Hierbij komt het gegeven dat een mens gemiddeld éénmaal per jaar één kind kan produceren.
De amfibieën leggen eieren in het water, vele tientallen tot honderden tegelijkertijd.
Nadat de eerste amfibieën op aarde geleerd hadden om eieren in kleine afgesloten poelen te laten 
uitkomen, stond niets een enorme bevolkingsexplosie in de weg. 
Zo bekeken is het niet zó onvoorstelbaar dat er al snel zoveel amfibieën op aarde leefden.
 
Welnu, door deze snelle bevolkingstoename werd de leefruimte voor de amfibieën zodanig beperkt dat 
er steeds geavanceerder methoden nodig waren om hun samenleving te onderhouden. Ze leerden 
vlotten bouwen om verder weg van de moerassen en kuststroken op vis te jagen. Ze leerden planten 
verbouwen en kweken om de voedselproductie op te schroeven.
Vredelievende dieren waren het. Hun enigszins weke lichaam was niet toegerust om te vechten, of 
anderszins ten strijde te gaan. Hun hoofden waren groot in verhouding tot hun lichaam, na verloop van 
tijd beschikten de amfibieën over een groot hersenvolume. Hun gezamenlijke doel bestond uit kennis 
vergaren en deze kennis te vergroten.
Ze leerden over de sterrenhemel en de beweging van zon, maan en planeten. 
Ze leerden over energie en materie, omdat hun grote hersenen in staat waren elk elektromagnetisch 
veld en elke subtiele verandering daarvan waar te nemen.
Ze leerden hun vlotten van zeilen te voorzien en ze leerden de wereldzeeën bevaren. Binnen één 
miljoen jaar bewoonden ze grote delen van de wereld.
Hierbij refereer ik aan een eerdere opmerking die ik maakte over het eilandenrijk Avelon. De 
afzonderlijke eilanden zullen beslist bewoond zijn geweest door deze amfibiesoort, een paradijs was 
het echter niet.

De wetenschap beschouwt de mens als de ultieme bekroning van een langdurig evolutionair proces.
De wetenschap beschouwt de mens als het meest geavanceerde organisme dat tot nu toe op aarde 
heeft geleefd. Zelf beschouw ik dat als een foutief uitgangspunt.
Wij mensen, wij zijn in deze huidige tijd het meest succesvolle organisme op aarde. 
Echter, vergeleken met eerdere hoog ontwikkelde levensvormen zijn wij mensen barbaren die elkaar op
grote schaal uitmoorden, barbaren die op grote schaal de aardse reserves uitputten, barbaren die op 
grote schaal de aarde als organisme vervuilen en opwarmen.
Nee lieve mensen, de amfibieën ten tijde van het koninkrijk Atlantis waren veel verder, veel hoger 
ontwikkeld in sociaal en wetenschappelijk opzicht.

Overbevolking kon niet uitblijven. Ieder afzonderlijk vrouwelijk dier kon vele tientallen eieren per keer 
leggen en al deze eitjes leverden nieuwe exemplaren op. De dieren vergaarden een grote kennis, maar
de kennis der geboortebeperking verkregen ze niet. Wat ze wel verkregen was kennis van elektriciteit 
en kennis van genetica. En daar ging het mis.
Ze begonnen te experimenteren met genetische manipulatie om nog meer hersenvolume en dus nog 
meer kennis en inzicht te verkrijgen. Partners werden selectief gekozen om nakomelingen voort te 
brengen. Generatie na generatie werd zorgvuldig gekweekt om maar zoveel mogelijk hersencapaciteit 
te ontwikkelen. Hun aantallen namen hierdoor steeds verder toe tot het punt bereikt was dat ze 
begonnen te beseffen dat ze met teveel soortgenoten waren.
De oplossing die ze bedachten om een groot stel hersenen te kweken, zonder veel nakomelingen te 
produceren, leidde uiteindelijk tot hun ondergang. 
In een groot bassin werd gestart met het klonen en kweken van een superbrein. Dat brein zou ervoor 
moeten zorgen dat alle kennis op één plaats geconcentreerd kon worden, dat brein zou hun gaan 
helpen om nog meer kennis te vergaren. 
Zo redeneerde men.
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Welnu, het eerste gekweekte superbrein bleek alle verwachtingen te overtreffen. Waarop men besloot  
om meerdere van dergelijke kenniscentra in het leven te roepen, verspreid over het aardoppervlak.
Er werd een decreet uitgevaardigd dat de onderdanen zich niet meer mochten voortplanten, uitsluitend 
speciaal geselecteerde stellen mochten nog voor nageslacht zorgen. Aldus probeerde men de 
bevolkingsgroei onder controle te krijgen.
Ondertussen ging het klonen en kweken van superbreinen onverminderd door. De bedoeling was om 
deze zodanig te perfectioneren dat de elektrische overdracht tussen de neuronen, de elektronenstroom
de lichtsnelheid zou gaan benaderen. Men had bedacht dat het daarmee ook mogelijk was om 
communicatie in het heelal tot stand te brengen, nieuwsgierig als men was of er op andere plaatsen in 
het heelal ook levensvormen bestonden.

Tja, uiteindelijk hadden de amfibieën een elektrisch netwerk in de vorm van superhersenen aangelegd, 
die het gehele aardoppervlak van communicatie en kennis kon voorzien. Dat betekende ook dat er op 
het aardoppervlak een krachtig elektromagnetisch veld werkzaam was. 
Dat kon niet zonder gevolgen blijven.
Langzaam maar zeker bouwde zich een spanningsverschil op tussen het aardmagnetisch veld en het 
elektrisch netwerk van de amfibieën. De wezentjes waren zich hier wel bewust van, maar ze dachten 
dat het allemaal zo´n vaart niet zou lopen. Hun hang naar kennis overschaduwde het dreigende gevaar.
De superbreinen bleken zo´n doorslaand succes en leverde zo´n enorme schat aan wetenschappelijke 
kennis op, dat ze het oplopende spanningsverschil op de koop toe namen.
De elektrische ontlading vond 251 miljoen jaar geleden plaats en het gevolg daarvan kennen wij heden 
ten dage als derde massa-extinctie op de overgang van het Perm naar het Trias. 
In een korte flits explodeerden de superbreinen en de hersenen in de hoofden van de amfibieën. 
Het leven spatte letterlijk uit elkaar en werd geroosterd en geblakerd. 
95% van al het leven op aarde werd door deze elektrische ontlading vernietigd.
Deze amfibiesoort had 50 – 60 miljoen jaar lang het landleven gedomineerd. Wat ervan overbleef 
waren slechts minuscule fragmenten, die overbleven na het uiteenspatten van de lichamen van de 
dieren. Dit is dan ook de reden dat de wetenschappers van tegenwoordig geen enkel bewijs van deze 
beschaving hebben teruggevonden. Er is simpelweg helemaal niets meer van overgebleven.

Toch zijn er enkele afgelegen samenlevingen geweest die de catastrofe hebben weten te overleven. 
Aanvankelijk vormden zij groepen die het niet eens waren met de opgelegde geboortebeperking.
Eén groep ontwikkelde eieren met een versterkte schaal die niet afhankelijk waren van water om uit te 
komen. Een andere groep ontwikkelde een methode om de eieren in het lichaam te laten uitkomen. 
Deze beide groepen staan aan de basis van enerzijds de reptielen en de vogels en anderzijds de 
placentale zoogdieren.
De vertegenwoordigers van deze beide groepen hadden de catastrofe aan zien komen, zij namen het 
dreigende gevaar wel serieus en trokken zich ver terug van de bewoonde wereld in een poging te 
overleven. Welnu, uiteindelijk is hen dat gelukt.

Dit, lieve mensen is in het kort het verhaal van Atlantis en de heerschappij van de amfibieën over de 
aarde. Wij mensen van de huidige tijd, wij hebben veel bereikt, wij hebben een technologische 
samenleving opgebouwd en wij beschouwen onszelf als intelligente wezens. Dat is uiteraard helemaal 
gerechtvaardigd, al zijn onze verstandelijke vermogens nog niet half zover ontwikkeld, wanneer je dat 
vergelijkt met de vermogens die de amfibieën uiteindelijk hebben bereikt. Wij hebben nog een lange 
weg te gaan wat dat betreft. Zo hebben wij tegenwoordig de beschikking over zeer krachtige computers
om ons rekenwerk te vereenvoudigen. Vergeleken met de enorme superbreinen die de amfibieën 
uiteindelijk gekweekt en gekloond hebben, zijn deze computers niets meer dan eenvoudige telramen.
Wij mensen, wij vinden van onszelf dat we hoogontwikkelde sociale wezens zijn en ook dat is best te 
rechtvaardigen wanneer je de oorlogen, moord en slachtpartijen, verkrachtingen e.d. even niet 
meerekent.. Echter vergeleken met de structuur en organisatie van de amfibieën samenleving zijn wij 
mensen met evenveel recht barbaren te noemen. Wij mensen hebben nog een lange weg te gaan 
voordat we onszelf kunnen meten aan het niveau van ontwikkeling dat de amfibieën uiteindelijk hebben
bereikt. Of we dat ooit zullen bereiken? Ik denk het niet!!!
Gezien de huidige ontwikkelingen ligt het veel meer voor de hand aan te nemen dat de mens, Homo 
sapiens sapiens, binnen afzienbare tijd (in evolutionair opzicht) zichzelf heeft doen uitsterven.
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Tot slot van dit hoofdstuk. U zult zich wellicht afvragen hoe deze amfibiesoort er daadwerkelijk heeft 
uitgezien? Dat is helemaal niet zo´n groot vraagteken. Afbeeldingen en foto´s zijn er te over, al worden 
de figuurtjes op de foto´s en plaatjes tot op de dag van vandaag nog niet als zodanig herkend.
Onderstaande afbeeldingen zullen u zeer bekend overkomen.
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Trias, Jura en Krijt

Het Trias, het Jura, en het Krijt tijdperk duurden samen van 251 tot 65 miljoen jaar geleden. Deze drie 
perioden kenmerken zich door de heerschappij van de reptielen, eerst kleintjes, doch in het Krijt waren 
sommige van die beestjes uitgegroeid tot exemplaren van 15-20 meter lang en soms nog groter. Dit 
was het tijdperk van de dinosauriërs, de grote reptielen.
Zoogdieren waren er ook, doch zij speelden een ondergeschikte rol in de heerschappij op het land. Aan
het eind van het Perm zijn de zoogdieren én de reptielen vrijwel gelijktijdig ontstaan. Dat wil zeggen, 
beide soorten zagen ongeveer terzelfder tijd het levenslicht, doch leefden ver uit elkaar.
Het zou nog vele miljoenen jaren duren eer zij elkaar voor het eerst zouden ontmoeten.

De reptielen waren de dieren van de dag. Zij vormden een koudbloedige diergroep en waren 
afhankelijk van zonlicht om hun lichaam op te warmen. Datzelfde geldt nog steeds voor de reptielen in 
de huidige tijd. Krokodillen, hagedissen en schildpadden zijn allen koudbloedige dieren.
De reptielen waren echter niet meer afhankelijk van water om eitjes te leggen. Zij hadden technieken 
geleerd om hun eieren van een leerachtige schaal te voorzien en daarmee waren hun jongen zowel 
beschermd tegen aanvallers, als tegen uitdroging.

De zoogdieren waren de dieren van de nacht. Zij leerden al snel om zichzelf warm te houden, om hun 
lichaamstemperatuur te regelen en vormen derhalve een diergroep van warmbloedige dieren. Dat 
maakte dat ze veel minder afhankelijk werden van zonlicht.
Daarnaast hadden zij een heel bijzondere wijze van voortplanting ontwikkeld. In plaats van eieren te 
leggen, bleven de eieren in het lichaam van de moeder en met behulp van de ontwikkeling van een 
baarmoeder was het mogelijk om de jongen in het moederlichaam te laten volgroeien. Deze 
ontwikkeling heeft geleidelijk aan plaatsgevonden.
Voor de volledigheid merk ik nog op dat de buideldieren, zoals de kangoeroe geen overgangsvorm zijn 
tussen amfibie en placentale (voorzien van baarmoeder en placenta) zoogdieren. De buideldieren 
vormen een aparte tak binnen de zoogdieren stamboom. Ook bestaan er enkele zoogdiersoorten die 
eieren leggen. Het vogelbekdier is hier een voorbeeld van. De eierleggende zoogdieren vormen wel 
een tussenschakel in de evolutie van amfibie naar zoogdier.

Dan zijn er natuurlijk ook de vogels. Deze diergroep heeft zich ontwikkeld uit de reptielen, aan het eind 
van de Jura periode, omstreeks 150 miljoen jaar geleden. 
Vogels zijn, net als de zoogdieren, een warmbloedige diersoort. Dat leidt tot de conclusie dat er 
genetische vermenging heeft plaatsgevonden tussen een reptiel- en een zoogdiersoort. Aangezien het 
vaststaat dat de vogels ontwikkeld zijn uit de reptielen, staat het net zo vast dat de vogels het trucje van
warmbloedigheid geleerd moeten hebben van de zoogdieren.
Echter, vogels leggen eieren, net zoals alle reptielen dat doen.

Gedurende het Trias werd het aardoppervlak gedomineerd door het supercontinent Pangea.
Het openbreken van deze landmassa kenmerkt de overgang van Trias naar Jura en dit had de vierde 
massa-extinctie tot gevolg. Het uit elkaar vallen van Pangea ging gepaard met zware 
vulkaanuitbarstingen en aardverschuivingen. De lucht raakte ernstig vervuild met stof en as uit de 
vulkanen, het zonlicht drong hier niet doorheen. De neerdalende asregens bedekten veel van de 
vegetatie en een groot deel stierf hierdoor uit. De dieren die afhankelijk waren van het plantaardig leven
en tenslotte de roofdieren werden eveneens zwaar getroffen.
Dit maakt het Trias tot een bijzonder tijdperk. Aan het begin was er nauwelijks sprake van biodiversiteit 
door de Perm-Trias extinctie. Gedurende het Trias herstelde het leven op aarde zich en aan het eind 
verdween weer een flink deel van het leven op aarde.
In het Trias ontwikkelden de voorlopers van de dinosauriërs zich tot de dominante diersoort op het land.
Zoogdieren waren er ook, doch dit leven bleef beperkt tot kleine muisachtige diertjes die voornamelijk 
´s nachts actief waren. Zodoende waren ze veilig voor de vleesetende reptielen.
Grote dino´s waren er echter nog niet. De zo tot de verbeelding sprekende kolossen zijn na de Trias-
Jura extinctie ontstaan.
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Het leven in het water kende weinig bijzonderheden in het Trias. Vissen, ongewervelden, wieren en 
koralen herstelden zich langzaam. Zo werden er tijdens het Trias weer koraalriffen gebouwd, hoewel de
omvang hiervan het niet haalde bij de kunstwerken die het Siluur en het Devoon hadden opgeleverd.

De volgende afbeelding toont de wijze waarop Pangea is opengebroken. De linker foto toont de ligging 
der continenten, zoals het ongeveer 100 miljoen jaar geleden was. De rechter foto toont de huidige 
situatie. 
Het is opvallend dat de aardkorst van noord naar zuid is opengereten, de breuklijn is op beide 
afbeeldingen goed herkenbaar.

Aan het begin van het Jura moest het leven op aarde zich opnieuw herstellen. De beide delen van 
Amerika dreven langzaam weg van Afrika en Europa. Aldus raakten de levensvormen op beide 
continenten vervreemd van elkaar. 
In het Trias kwamen her en der verspreid nog wel dominante soorten amfibieën voor. Tijdens het Jura 
moesten zij definitief plaats maken voor de dino´s, die gedurende deze periode tot kolossale dieren 
uitgroeiden. De zoogdieren bleven een ondergeschikte rol op het land spelen.
Verder wordt het Jura gekenmerkt door de komst van de vogels. De eerste vogels waren nog niet de 
klapwiekende mussen en merels van onze tijd. Hun voorouders zweefden meer en heel geleidelijk 
leerden zij hun vliegtechnieken verbeteren.

De dino´s domineerden de aarde gedurende 135 miljoen jaar, want ook tijdens het Krijt maakten zij de 
dienst op het land uit. De soorten op het Amerikaanse continent verschilden steeds meer van hun 
verwanten in Europa, Afrika en Azië. Zo kwam de overbekende Tyrannosaurus Rex alleen in Amerika 
voor.
Het Krijt kende een warm klimaat, aanzienlijk veel warmer dan tegenwoordig. 
De continenten zoals we die tegenwoordig kennen waren in het Krijt al duidelijk herkenbaar. Het 
voormalige Gondwana was uiteengevallen, Zuid-Amerika dreef naar het westen. In het oosten had 
India zich losgemaakt van Afrika en dreef richting Azië. Tijdens het Krijt lagen Australië en Antarctica 
nog tegen elkaar aan. Australië maakte zich later los van Antarctica en begon naar het noorden te 
drijven.

Het Krijt eindigde 65 miljoen jaar geleden toen een asteroïde van een kilometer of tien in doorsnee een 
eind maakte aan de dinoheerschappij. Ook vele vogelsoorten, zoogdieren, planten en zeeleven 
kwamen om als gevolg van deze megabom. Dit brok ruimtepuin, bestaande uit steen en ijs, creëerde 
de Chicxulub-krater in Yucatan, in het huidige Mexico. Deze krater kan vanuit de ruimte, vanaf het ISS 
heel goed worden herkend. 
Welnu, deze aanval op de aarde zorgde voor massa-extinctie nr. 5. Soorten als de krokodil, de hagedis 
en de schildpad hebben deze catastrofe weten te overleven, evenals enkele vogel- en zoogdiersoorten.
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Even voor een duidelijk begrip: Wanneer je in je personenauto stapt en met een gang van 160 km/u 
over de snelweg scheurt, heb je het gevoel dat het lekker hard gaat. 
Een formule 1 racewagen haalt op het rechte eind een snelheid van 400 km/u. Wanneer je met een 
dergelijke snelheid uit de bocht vliegt, blijven er slechts kleine stukjes mens en racewagen over.
Een trage meteoriet of asteroïde heeft een snelheid van zo´n 40.000 km/u!  Een inslag daarvan zorgt 
voor een flink gat in de aardkorst. Echter, deze bommen kunnen ook snelheden halen van 200.000 
km/u!  Ik laat het aan de verbeelding van de lezer over wat de gevolgen van een dergelijke inslag zijn 
voor het leven op aarde.

Om uw fantasie nog wat te prikkelen toont de volgende afbeelding zo´n inslagkrater.

Dit is de Barringer meteoor krater in de woestijn 
van Arizona. Deze krater is 50.000 jaar geleden 
gevormd door een meteoriet inslag.
De diameter van dit brok ruimtepuin wordt geschat
op 50 meter en de inslagsnelheid op 64.800 km/u.

De krater heeft een diameter van 1300 meter en is
170 meter diep. De rand van de krater ligt zo´n 30 
meter hoger dan het omringende 
woestijnlandschap.
Dat is wat een relatief kleine en trage meteoriet al 
kan aanrichten op het aardoppervlak. 

Aan het eind van dit hoofdstuk gaan we maar weer eens kijken hoe het met onze eenzame fietser 
gesteld is. 
Waar waren we ook alweer gebleven? 
Oh ja, we hadden nog 4160 meter voor de boeg, dat was het moment dat ik het Devoon binnen reed. In
de volgende 570 meter zag ik de noordelijke eilanden zich samenvoegen tot één groot continent, ik kon
al duidelijk Noord-Amerika, Europa en Siberië hierin herkennen. 
Het leven op aarde zag ik explosief toenemen en vele nieuwe dier- en plantensoorten zagen het 
levenslicht. Ik was er getuige van hoe eerst de planten en even later de insecten het land 
koloniseerden. Wat mij vooral trof was de ongekende schoonheid en kleurenpracht van de koraalriffen 
die in de ondiepe binnenzeeën gebouwd werden. 
Met nog 3600 meter te gaan werd ik geconfronteerd met een ijstijd, waardoor vele levensvormen op 
aarde verdwenen. 
Vervolgens reed ik door het lekker warme Carboon, terwijl reuzen van insecten om mijn hoofd 
zoemden. 3100 meter voor de finish zag ik de eerste amfibieën uit het water kruipen en in de volgende 
600 meter was ik getuige van de opkomst en ondergang van Atlantis.
Daarna was ik 1850 meter lang getuige van de heerschappij van de dino´s over het aardoppervlak, 
waarna ik met nog slechts 650 meter te gaan, te maken kreeg met de megabom die vanuit de ruimte op
aarde werd gegooid. Deze bom betekende de genadeslag voor de grote reptielen.
Het leven op onze planeet moest zich vervolgens voor de vijfde keer herstellen van een massa-
extinctie. Op dit punt aangekomen, zagen de zoogdieren hun kans om het stokje van de dino´s op het 
land over te nemen. De vogels heersten in de lucht. 
Aldus reed ik als getuige op mijn trouwe tweewieler het Tertiair binnen.
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Tertiair en Quartair

Het Tertiair duurde van 65 tot 2,6 miljoen jaar geleden en wordt tegenwoordig opgedeeld in twee 
tijdvakken, het Paleogeen en het Neogeen. Hiermee is de oude term Tertiair komen te vervallen, al 
bestaat hier onder de wetenschappers nog allerminst overeenstemming over. In Nederland is het woord
Tertiair nog steeds zeer gangbaar, daarom heb ik er in deze tekst gebruik van gemaakt. 
Aan het begin van het Tertiair zijn alle continenten zoals wij die kennen, al duidelijk zichtbaar op het 
aardoppervlak en er heerste over het algemeen een warm klimaat. Warmere perioden werden 
afgewisseld met koelere, maar gemiddeld genomen was de temperatuur een aantal graden hoger dan 
anno 2011. Zo was de Noordpool gedurende het Tertiair grotendeels ijsvrij. De ijskap op Antarctica is 
ongeveer halverwege deze periode, zo´n 24 miljoen jaar geleden, ontstaan omdat de gemiddelde 
temperatuur op aarde tijdens het Tertiair wel langzaam afnam. IJstijden vonden echter niet plaats.
Na het uiteenvallen van Pangea had India zich losgemaakt van Afrika en dit immense eiland bewoog 
noordwaarts richting Azië. Vanaf het moment dat India tegen Zuidoost-Azië kwam te liggen, is aan het 
eind van het Tertiair het grote en hoge Himalayagebergte opgericht. Op dezelfde wijze zijn in Europa de
Pyreneeën en de Alpen gevormd, door losgeslagen delen van Pangea die tegen het zuiden van Europa
zijn gebotst.

Al die tijd had het plantenrijk zich verder ontwikkeld in steeds verder gespecialiseerde soorten. 
Tegelijkertijd met de komst van het zoogdiertijdperk, kregen de planten bloemen. Dat was een nieuwe 
ontwikkeling in de evolutie. Ook nieuw was de opkomst van gras. 
Gras bestond ook al tijdens het Krijt, maar speelde toen nog een ondergeschikte rol. Het klimaat tijdens
het Tertiair was voor gras echter optimaal en heel snel werd ons groene gras de dominante 
plantensoort op de bodem. Tegenwoordig zijn die groene sprietjes niet meer weg te denken uit onze 
samenleving, er bestaat zelfs een scala aan machines om het groeien van gras in de hand te houden. 
Ook rijst, tarwe, haver en andere granen behoren tot de grasachtige planten en ook deze zijn pas 
tijdens het Tertiair ontstaan.
U kunt zich wel voorstellen dat het land er tijdens het Tertiair heel anders uitzag dan in de perioden 
daarvoor. Uitgestrekte weilanden met een veelheid aan kleurige bloemen was nieuw voor de aarde. 
Vele bomen en struiken in de gematigde gebieden leerden bovendien elk najaar hun blaadjes te laten 
vallen en gedurende de winter in rust te gaan. Deze planten op het noordelijk en zuidelijk halfrond gaan
aldus elke herfst in winterslaap. Voor ons is het vallen van de blaadjes, het opnieuw uitlopen in het 
voorjaar en het bloeien in de zomer de normaalste zaak van de wereld. Van jongs af aan maken we 
niets anders mee.
Echter, deze cyclus is veel en veel ingewikkelder wanneer je dat vanuit een biologisch en/of 
biochemisch oogpunt bekijkt. De ontwikkeling van bloeiende planten die in de winter in rust gaan, mag 
met recht een van de grootste prestaties van moeder natuur worden genoemd. 
Het gaat veel te ver om dieper in te gaan op de processen die deze cyclus mogelijk maken. De 
beschreven materie is tenslotte al ingewikkeld genoeg. Bloemen kunnen in dit verband worden 
beschouwd als een zeer geavanceerde manier van voortplanting door de plantaardige organismen. De 
winterrust is in dit verband de ultieme manier om zo zuinig mogelijk met energie om te gaan. 
Echt, lieve mensen, dit zijn tot nu toe ongeëvenaarde prestaties van moeder natuur. Daarbij is het ook 
opvallend dat er in het licht van de gehele evolutie bezien, zoveel, zo ontzettend veel verschillende 
bloeiende planten zijn ontstaan over de gehele aardbol.
In dit verband vergelijk ik dat maar met de eerder genoemde Cambrische explosie, die het dierenrijk 
betreft. De ontwikkeling van bloemen, de immens grote verscheidenheid in vorm en kleur daarvan en 
de verspreiding over de hele aardbol zou ik dan de Tertiaire explosie willen noemen.
Wanneer planten bloemen willen maken, zal de informatie die hiervoor nodig is, moeten zijn 
opgeslagen in het DNA van de betreffende plant, er moeten dus genen ontwikkeld worden die de code 
voor “bloeien” bevatten. Hoe deze genetische informatie in zo´n korte tijd, met daarbij zo´n grote 
variatie is ontstaan, is tot nu toe een van de onopgeloste raadsels voor de wetenschap.
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Na het uitsterven van de grote reptielen was het de beurt aan de zoogdieren en vogels. 
Al snel ontstond er een grote diversiteit aan soorten, verspreid over het gehele aardoppervlak.
Ook in het water waren alle zee-reptielen verdwenen, sommige zoogdieren namen hun plaats in. 
Deze dieren kennen we tegenwoordig als dolfijnen en walvissen. 
De zoogdieren, eenmaal verlost van de concurrentie met de dino´s, ontwikkelden zich tot vele 
verschillende soorten en zo´n 15 miljoen jaar geleden verschenen de eerste mensapen.
Als gevolg van opeenvolgende ijstijden, nam het intellectuele vermogen van de mensaap telkens met 
sprongetjes toe, totdat zo´n 200.000 jaar geleden, de eerste moderne mens ontstond, zoals jij en ik er  
twee van zijn.

Nu denk ik dat dit enige uitleg vraagt. 
Een algemene tendens in de evolutie is, dat er een grote soortenrijkdom, een grote biodiversiteit 
ontstaat tijdens warme klimatologische omstandigheden. Het leven gedijt dan goed, er is volop voedsel 
beschikbaar. Nakomelingen kunnen makkelijk overleven en aldus worden er geen hoge eisen gesteld 
aan het tweeledig levensdoel.
Anders wordt het tijdens ijstijden. Veel soorten sterven uit, omdat ze niet het vermogen hebben zich 
aan te passen. Aan de levensvormen die zich wel kunnen aanpassen, worden hoge eisen gesteld. 
Voedsel is schaars, nakomelingen hebben het zeer zwaar te verduren. Dat betekent dat een organisme
tijdens koude perioden nieuwe technieken moet ontwikkelen om zich te kunnen handhaven. Het gevolg 
hiervan is dat het intellect van dit organisme toeneemt.
Wanneer we het over intellect hebben, denken we allereerst aan de mens als hoogst ontwikkelde 
levensvorm. Echter al het leven bezit een zekere mate van intellect. Trekvogels bijvoorbeeld, “weten” 
elk seizoen precies waar ze naar toe moeten vliegen. Mensapen gebruiken tal van hulpmiddelen om 
aan eten te komen, bijvoorbeeld een stokje om mieren uit een hol te peuteren.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden. 
Het zal duidelijk zijn, dat het volume van de hersenen bepalend is voor de mate waarin het intellect 
ontwikkeld is. Van alle thans levende diersoorten op aarde heeft de mens het grootste hersenvolume 
en dat maakt ons het meest dominante zoogdier op aarde.

Hieronder een schematische voorstelling van de ontwikkeling van de diverse apen geslachten. Op het 
eind van deze stamboom vindt u de mens.
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2,6 miljoen jaar geleden begon het laatste tijdperk, het Quartair.
In klimatologische zin kan het Quartair worden beschouwd als een ijstijd, met afwisselend warmere en 
koudere perioden. De koude tijden worden aangeduid met de term glaciaal, de warmere perioden 
worden interglaciaal genoemd. In onze huidige tijd bevinden wij ons in een interglaciaal.
Het Quartair kenmerkt zich verder door het ontstaan van de mens op aarde.
Afgemeten op het fietspad zijn de mensapen op 150 meter en de eerste mensen op slechts 26 meter 
van einde ontstaan. Dat wil zeggen, de eerste mensensoort. De moderne mens komt pas op aarde, als 
we nog slechts 2 meter te gaan hebben!

Alle apen, inclusief de mens, stammen af van één gemeenschappelijke voorouder. Dit nachtdiertje, niet 
veel groter dan een kat, leefde in de tropische regenwouden in een tijd dat het nog mogelijk was om 
vanuit Afrika naar Zuid-Amerika, India, en Madagaskar te lopen. De continenten lagen daarvoor in die 
tijd nog voldoende tegen elkaar aan. Dat verklaart ook, waarom er in Midden- en Zuid-Amerika apen 
voorkomen. Deze groep wordt de apen van de nieuwe wereld genoemd.
Bavianen en makaken bijvoorbeeld, behoren tot de apen van de oude wereld. Hiermee worden de 
soorten bedoeld die voornamelijk in Afrika en Azië leven. Ook de berberapen op de rots van Gibraltar 
behoren tot de apen van de oude wereld. Deze apen zijn daar terecht gekomen, omdat het zeeniveau 
tijdens het Tertiair een aantal keer zo laag is geweest, dat de straat van Gibraltar droog kwam te staan, 
waardoor de apen vanuit Noord-Afrika konden oversteken naar het zuiden van Spanje.
Proconsul kan beschouwd worden als de gemeenschappelijke voorouder van alle mensapen, inclusief 
de mens. Achtereenvolgens splitsten zich de gibbons, de orang-oetans, de gorilla´s en als laatste de 
chimpansees af (samen met de bonobo´s, welke zeer nauw verwant zijn aan de chimpansees). De 
gemeenschappelijke voorouder van de mens en de chimpansee leefde omstreeks vijf à zes miljoen jaar
geleden. 
Australopithecus is de eerste mensachtige soort in dit rijtje. Deze soort leefde rond de drie à vier 
miljoen jaar geleden in Afrika en had het leven in de bomen opgegeven. Uit onderzoek naar gevonden 
fossielen is gebleken, dat deze mensachtige soort op twee benen liep. Zij bewoonden de savannen 
waar zij leefden als jager – verzamelaar. Zij maakten gebruik van – vaak nog onbewerkte – stenen 
werktuigen.
Vanuit Australopithecus is de eerste mensensoort Homo ontstaan. Homo betekent in dit verband geen 
benaming of scheldwoord voor mannen die van mannen houden, homo is het Latijnse woord voor 
mens. Feitelijk bezien is het raar dat dit woord überhaupt als benaming of scheldwoord wordt gebruikt. 
Wanneer je iemand uitmaakt voor homo, complimenteer je hem met het feit dat hij een mens is.

Voordat ik verder ga met de beschrijving van de ontwikkeling van het mensenras, vraag ik u eerst om 
aandacht voor het volgende:
Hoe is het mogelijk dat gibbons en orang-oetans in Zuidoost-Azië terecht zijn gekomen? 
Het betreft hier twee, in onze ogen primitieve apensoorten!
We weten dat verschillende mensengeslachten in de afgelopen 2 miljoen jaar enkele keren uit Afrika 
gemigreerd zijn. Deze migratie wordt veelal toegeschreven aan de hoog ontwikkelde hersenen die 
mensen hadden ten opzichte van de andere mensapen.
Doch proconsul, de laatste gemeenschappelijke voorouder van alle mensapen, leefde omstreeks 18-20
miljoen jaar geleden in Oost-Afrika en is daar nooit weggegaan. Proconsul was daarnaast een bomen 
bewonende soort die zich nimmer op de savannen heeft begeven om daar te leven en te jagen.
Welnu, gibbons en orang-oetans leven beide ook in de bomen in de tropische regenwouden van 
Zuidoost-Azië. Daarnaast is bekend dat deze beide diersoorten maar heel zelden op de grond te vinden
zijn. Een ander belangrijk kenmerk is het feit dat de Afrikaanse mensapen op de grond op handen en 
voeten lopen. De handen worden door deze apensoorten tot vuisten gebald en de dieren lopen op hun 
knokkels. Verder weten we dat Australopithecus de eerste mensachtige soort was die rechtop is gaan 
lopen. Gibbons en orang-oetans lopen ook rechtop, ze waggelen weliswaar een beetje, doch ze lopen 
volledig rechtop.
Geëvolueerd vanuit proconsul zijn volgens de wetenschap de gibbons omstreeks 15 miljoen jaar 
geleden en de orang-oetans omstreeks 12 miljoen jaar geleden ontstaan. Dat is dus gemiddeld zo´n 10
miljoen jaar eerder dan de eerste rechtop lopende mensachtige soort. 
In het licht van bovenstaande, lijkt het mij welhaast onmogelijk dat zowel de gibbons als de orang-
oetans op handen en voeten lopend uit Afrika zijn getrokken, rivieren en zeearmen zijn overgestoken  
en helemaal aan de andere kant van het Aziatische continent terecht zijn gekomen.
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Daar komt nog bij dat deze beide soorten aan de zuidkant van de Himalaya leven. Vanuit Oost-Afrika 
bekeken, is de zuidelijke route naar het oosten een stuk lastiger te nemen dan de  noordelijke route, de 
route die bekend staat als de zijde-route.

Wanneer u het mij vraagt, zeg ik u dat orang-oetans en gibbons helemaal geen 12-15 miljoen jaar op 
aarde leven. In mijn visie zijn zowel de gibbons als de orang-oetans ontstaan door verdergaande 
evolutie van Homo erectus soorten die in Azië leefden. Beide soorten zijn volgens mijn opvattingen 
hooguit 150.000 – 200.000 jaar geleden ontstaan als gevolg van inteelt. Over het hoe en waarom 
hiervan kom ik later te spreken.

 

Ra Ra, wie of wat ben ik?

Een slimme aap die vanuit Oost-
Afrika naar Indonesië is 
gelopen?

Of was ik ooit een mensensoort 
van het geslacht Homo erectus 
die, opgejaagd door Homo 
sapiens, in zulke kleine groepjes 
is overgebleven dat degeneratie 
door inteelt ervoor gezorgd heeft 
dat ik nu als aap door het leven 
ga.

Lieve mensen, ik kan niet praten.
Kon ik het wel dan zou ik het je 
vertellen!

Ik merk hierbij nog op dat de vraag of het hier om een gedegenereerde mensensoort gaat feitelijk 
onjuist gesteld is. Wanneer er genetische veranderingen hebben plaatsgevonden als gevolg van inteelt,
is dit een normaal evolutionair proces bezien in het licht van het tweeledig levensdoel. Door voor een 
leven in de bomen te kiezen heeft deze voormalige mensensoort weten te overleven en zich voort te 
planten. Het normale evolutionaire proces van natuurlijke selectie heeft er vervolgens voor gezorgd, dat
het lichaam zich zodanig ontwikkelde dat het voor de dieren steeds eenvoudiger werd om hoog in de 
boomtoppen van het tropisch regenwoud te leven. Dat geldt zowel voor de gibbons als voor de orang-
oetans.
Wij mensen, wij gebruiken het woord degeneratie al gauw in verband met een achteruitgang. Zo 
beschouwen we sponsen als gedegenereerde ediacarische levensvormen omdat ze hun zenuwstelsel 
en maag-darm kanaal zijn kwijtgeraakt. In de praktijk hadden de sponsen deze organen niet meer 
nodig en kostte het gebruik en bezit ervan alleen maar onnodig veel energie. De sponsen hebben zulke
verbluffende technieken om te overleven en zich voort te planten ontwikkeld, dat hier beslist geen 
sprake kan zijn van degeneratie. Eenzelfde verhaal gaat op voor de mensenapen in Azië, de bekende 
menselijke eigenschappen hadden ze niet meer nodig en daarvoor in de plaats zijn gaven ontwikkeld 
die een leven in het bos mogelijk maakten.
Evolutie en degeneratie zijn daarom twee tegengestelde begrippen. In de evolutie draait alles om het 
vervullen van het tweeledig levensdoel en alle veranderingen die een organisme doormaakt zijn erop 
gericht dat levensdoel met zo min mogelijk verbruik van energie te vervullen. Derhalve kan er binnen de
evolutie van bestaande soorten nimmer sprake zijn degeneratie. Degeneratie in de zin van het woord 
zoals wij dat gebruiken, zou namelijk onherroepelijk tot uitsterven leiden. Hiermee beweer ik niet dat 
degeneratie niet voorkomt, wel dat een organisme als gevolg van degeneratie gedoemd is van het 
aardoppervlak te verdwijnen als soort.
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De precieze evolutie van de mens is nog steeds een onderwerp van veel, heel veel discussie. Dit komt 
grotendeels door een gebrek aan fossielen. Een vaststaand feit is dat het mensengeslacht Homo 
ongeveer twee miljoen jaar geleden is ontstaan. De eerste mensensoort wordt Homo habilis, de 
handige mens genoemd, gevolgd door Homo erectus, de rechtop lopende mens. 
Ook dit is weer raar, Homo erectus was beslist niet de eerste soort die rechtop liep. De namen “habilis”
en “erectus” stammen nog uit een tijd dat er slechts heel weinig bekend was over de ontwikkeling van 
de mens. Halverwege de vorige eeuw dacht men dat Homo erectus de eerste soort was die rechtop 
kon lopen, vandaar dat men deze soort “erectus” heeft genoemd.
Uit fossielen is inmiddels gebleken, dat deze vroege Homo geslachten zich in verschillende richtingen 
hebben ontwikkeld. Het klimaat, de leefomgeving en het beschikbare voedsel zijn de oorzaak hiervan. 
Van Homo erectus is bekend dat het waarschijnlijk de eerste mensensoort is geweest die het 
Afrikaanse continent heeft verlaten en via het Midden-Oosten langs de zijde route naar China en langs 
de kust naar India is getrokken. 
Vervolgens hebben ze Indonesië bereikt, doch in Australië zijn ze nimmer geweest. Daarnaast is het 
ook zo goed als zeker, dat Homo erectus nooit op het Amerikaanse vasteland is terechtgekomen. Er 
zijn in het geheel geen fossielen van deze mensensoort in de beide Amerika´s bekend.
Een andere groep is via Turkije naar West-Europa gekomen. De Neanderthalers zijn daar een 
voorbeeld van, deze laatste komt voort uit een soort die Homo heidelbergensis wordt genoemd en 
zowel in Europa, als in het Midden-Oosten heeft geleefd. Al deze soorten kunnen worden samengevat 
onder de naam Homo erectus. Zowel Homo habilis als Homo erectus zijn in het oosten van Afrika als 
soort geboren.
De moderne mens, Homo sapiens, de denkende mens, is hooguit 200.000 jaar geleden ontstaan, 
opnieuw in Oost-Afrika. Al snel trokken onze voorouders vanuit Afrika naar het Midden-Oosten en Azië. 
Al even snel had deze nieuwe mensensoort grote delen van Azië, India en Indonesië veroverd. 
Ongeveer 45.000 jaar geleden zette Homo sapiens voet op zowel Europese als Australische bodem en 
ongeveer 15.000 jaar geleden werden de beide Amerika´s gekoloniseerd.

De ontploffing van de caldera onder lake Toba is al eerder genoemd. Deze vond p.m. 70.000 jaar 
geleden plaats in Indonesië
Vele organismen stierven als gevolg van deze mega-vulkaanuitbarsting, de mens wist echter te 
overleven, al vermoedt men dat slechts 10 .000 – 12.000 mensen deze ramp hebben overleefd. 
Alhoewel het hier een zeer grote vulkaanuitbarsting betrof, was deze niet groot genoeg om voor een 
massa-extinctie te zorgen. Natuurlijk zijn heel veel organismen gestorven, maar een wereldwijde 
uitsterving leverde deze explosie niet op. 
De ramp met lake Toba maakte een eind aan de menselijke beschavingen die zich in 130.000 jaar tijd 
in India en Zuidoost-Azië hadden gevormd.
Welnu, twee van elkaar gescheiden groepen mensen wisten de ramp te overleven. De ene groep 
leefde in Oost-Afrika, de bakermat van de menselijke beschaving. De andere groep in Azië, ten 
noorden van de Himalaya. Ongeveer 60.000 jaar geleden is de groep uit Afrika op pad gegaan om de 
wereld te veroveren. Het zal u duidelijk zijn dat de nakomelingen van deze groep mensen uiteindelijk de
hele wereld veroverd hebben en het is net zo duidelijk dat de migranten uit Afrika alle andere op aarde 
levende mensensoorten hebben afgeslacht en uitgemoord op hun pad naar de wereldheerschappij.
Het gevolg: In slechts 60.000 jaar, 60 centimeter, afgemeten op het fietspad, leven we met zo´n 7 
miljard van deze Homo sapiens exemplaren, u en ik en alle moderne mensen behoren tot dit geslacht. 
Dat is een indrukwekkende prestatie!

In dit verband kan ik nog iets zeggen over een andere caldera die binnen nu en enkele tienduizenden 
jaren zal gaan ontploffen. Dat is de caldera die we nu kennen als Yellowstone National Park in Noord-
Amerika.
Wanneer dat ding boem doet, is dat een explosie die vergelijkbaar is met Lake Toba in Indonesië.
Het leven in de United States en Canada zal een flinke knauw krijgen, doch ook deze explosie zal niet 
voor een massa-extinctie zorgen. Voor dat laatste zijn dus nog veel grotere krachten nodig, bv. een 
brok steen van meer dan 10 kilometer doorsnee die met een vaartje van zo´n 100.000 km/u op de 
aardkorst inslaat. Een dergelijke gebeurtenis zal waarschijnlijk krachtig genoeg zijn om onze 
mensensoort in zijn geheel uit te roeien.
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Genoeg over rampen, we gaan weer terug naar de moderne mens en ook onze eigen soort maakt een 
evolutie door. 
Onderstaande afbeelding laat deze ontwikkeling op grappige wijze zien.

In het volgende hoofdstuk ga ik u meer vertellen over de moderne mensensoort, Homo sapiens.
Hiermee sluit ik het verhaal over de evolutie op aarde af al rest ons nog massa-extinctie nr. 6.
Tja, deze extinctie vindt plaats in onze huidige tijd. 
Sterker nog, we leven er midden in.
Nog veel sterker, wij mensen, wij zijn de oorzaak!!!
Dat behoeft nadere uitleg, nietwaar? 

Welnu, de wetenschap erkent het feit dat er sinds de komst van de mens veel, heel veel plant- en 
diersoorten zijn uitgestorven.
Zij hebben simpelweg plaats gemaakt voor ons en zijn van de aardbodem verdwenen, een groot aantal 
van deze soorten is door ons mensen in zijn geheel opgegeten.
Daarnaast erkent de wetenschap dat het tempo waarmee dier- en plantensoorten uitsterven nog steeds
toeneemt.
Schrijnende en bekende voorbeelden zijn de ijsbeer en de pandabeer, die het steeds moeilijker krijgen 
en waarvan men vreest dat ze 2020 niet zullen halen.
Bedenk daarbij dat wij sinds het begin van de industriële revolutie, nu zo´n 160 jaar geleden, een 
ontzaglijke hoeveelheid, stof, gas en warmte in de atmosfeer hebben geblazen met onze verbranding 
van mineralen.
Dat heeft niet alleen een flinke vervuiling veroorzaakt.
De hoeveelheid koolzuur is als gevolg daarvan – vanuit een evolutionair opzicht – plotseling vrijwel 
verdubbeld met een gestage opwarming van de atmosfeer tot gevolg.
Op ons fietspad is de industriële revolutie ontstaan op 1,6 millimeter voor de finishlijn!!

Oorlog voeren is ook zo´n bron van verregaande vervuiling.
Dat weten we allemaal.
Toch is oorlogvoering iets waar grote delen van de wereld zich dagelijks mee bezig houden.
In dit verband kun je rustig stellen dat de Verenigde Staten van Amerika koploper zijn, als het gaat om 
oorlogvoering en vervuiling van het aardse mechanisme.
Feitelijk bezien zijn de VS – sinds de tweede wereldoorlog – al 70 jaar lang in oorlog met andere delen 
van de wereld.
Bovendien is het dé consumptiemaatschappij bij uitstek.
Dat maakt de VS tot verreweg de grootste vervuiler op het aardoppervlak in onze huidige tijd.
Het zal duidelijk zijn dat oorlog voeren tot een afname van zowel het aantal levensvormen, als de 
biodiversiteit op aarde leidt.
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Onze consumptiemaatschappij produceert een enorme berg afval met bodem-, water- en 
luchtvervuiling tot gevolg.
Ook hier zijn vele levende organismen niet blij mee.
De wetenschap erkent dit alles wel en men heeft een grondig besef van het gegeven dat we ons 
middenin massa-extinctie nr. 6 bevinden.
Er worden ook tal van manieren bedacht om dit proces een halt toe te roepen.
Er wordt heel veel onderzoek gedaan.
De pech in de meeste gevallen is, dat politieke leiders, regeringen hier zo weinig aandacht voor 
hebben.
Deze zijn heden ten dage alleen maar vervuld van “de economie” draaiende te houden.
Aardse belangen moeten hiervoor wijken.

Lieve mensen, met deze alinea eindigt mijn verhaal over het verleden, de evolutie van de aarde, zoals 
die heeft plaatsgevonden, aangevuld met mijn eigen inzichten hierover.
Ik heb getracht u een beeld te scheppen van de vele wonderen die de aarde gedurende haar lange 
leven heeft meegemaakt. 
Vele levensvormen zijn gekomen en hebben zich ontwikkeld. 
Telkens weer hebben zij plaatsgemaakt voor nieuwe soorten.
Dit heeft geleid tot de dominante positie die de mens heden ten dage op het aardoppervlak inneemt
De volgende hoofdstukken gaan over de huidige tijd en de ontwikkelingen die nu plaats vinden. 
De beschrijving in de komende hoofdstukken bevatten de achterliggende redenen waarom ik besloten 
heb dit boekwerkje samen te stellen.

En dan tot slot:
Op ons fietspad is de tweede wereldoorlog ontstaan op een luttele 0,7 millimeter voor de eindstreep!
Wanneer we nog slechts 0,1 millimeter voor de finish zijn, wordt de roep vanuit de maatschappij om 
verbeteringen ten aanzien van klimaat en milieu steeds sterker.
Met nog maar 0,015 millimeter te gaan, heb ik besloten om een boek over de vorige 46 kilometer te 
schrijven.
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Homo sapiens violentus
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De allergrootste dwaling die de wetenschappers in de twintigste eeuw gemaakt hebben, betreft de 
benaming van de huidige mensensoort op aarde.
Men stelt dat Homo sapiens, de denkende mens of wijze mens, zo´n 200.000 jaar geleden het 
levenslicht zag in oostelijk Afrika.
Dit staat als een paal boven water en is aan geen enkele twijfel onderhevig.
Hiervan is voldoende bewijsmateriaal gevonden.
Het huidige mensenras heet Homo sapiens sapiens, de weldenkende mens of verstandige mens.
Homo sapiens sapiens wordt beschouwd als de enige, nog in leven zijnde ondersoort van Homo 
sapiens.

En oh oh, lieve lezers, wat zitten ze er met de benaming van deze ondersoort finaal naast.
Ik zal u dat uitleggen.
Om te beginnen, ga ik terug in de tijd.
Pakweg 1,8 miljoen jaar geleden evolueerde Homo erectus als soort vanuit Homo habilis.
Homo erectus is het eerste menselijke ras dat thuisland Afrika heeft verlaten om zich over Europa en 
Azië te verspreiden.
Een van de eerste vragen die opdoemt is:
Waarom zijn Homo erectus en later Homo sapiens uit Afrika vertrokken?
Waarom zouden de Homo-soorten de moeite hebben genomen om alle gevaren van zo'n trektocht en 
de winterse vrieskou te trotseren?
Sterker nog, er komen steeds meer bewijzen dat het geslacht Homo in een aantal opeenvolgende 
perioden uit Afrika is vertrokken.
Waarom dan toch?
Waarom zijn er zoveel migratiegolven ontstaan vanuit Afrika naar het Midden-Oosten en verder?

Welnu, de mens is van nature een lui, gemakzuchtig dier dat zo makkelijk mogelijk aan zoveel mogelijk 
voedsel wil komen. De Afrikaanse savannen leveren een flinke hoeveelheid voedsel, daar kan het toch 
niet aan gelegen hebben, zo lijkt het.
Net zoals alle andere levende organismen op aarde wil de mens het maximale uit zijn of haar 
levensdoel halen en daarbij zo min mogelijk energie te verbruiken.
Dit principe geldt als een van de hoofdwetten van het leven.
Een bepaalde groep wetenschappers benoemd nieuwsgierigheid als voornaamste oorzaak voor deze 
migratiegolven, doch zelf ben ik het daar niet mee eens.
Toegegeven, de mens is van nature een nieuwsgierig wezen.
Ik kan me echter niet voorstellen dat groepen mensen zonder mechanische hulpmiddelen, uit louter 
nieuwsgierigheid bereid zijn geweest om door honderden kilometers woestijn te trekken, of brede 
rivierdelta´s te doorkruisen.  
De steeds verdergaande ontwikkeling van de hersenen wordt ook als reden opgevoerd en ook daar kan
ik me niet in vinden.
Natuurlijk, het is een globaal gegeven dat iedere nieuwe mensensoort over een grotere herseninhoud 
beschikte. Dat wil echter niet zeggen dat dit de oorzaak was van deze wereldwijde migratie.
Dat wil zelfs niet zeggen dat met de toename van de herseninhoud ook een toename van de 
intelligentie gepaard gaat.
Olifanten bijvoorbeeld beschikken over zeer grote hersenen en zijn absoluut minder intelligent dan 
mensen te noemen.
Olifanten zijn echter in het geheel niet dom en beschikken over een feilloos geheugen, maar een 
computer bouwen kunnen ze niet, noch kunnen ze naar de maan vliegen.
Sommige wetenschappers noemen klimaatveranderingen als oorzaak.
Mijns inziens zitten ook zij ernaast.
In de afgelopen paar miljoen jaar zijn er verscheidene ijstijden geweest, afgewisseld met warmere 
perioden en gedurende al die tijd migreerde Homo erectus en later Homo sapiens over het 
aardoppervlak.
De ijstijden zullen er ongetwijfeld voor gezorgd hebben dat delen van de aarde tijdelijk onbewoonbaar 
verklaard werden, echter in de warmere perioden namen de mensen weer bezit van het ijsvrije land.

Dat leidt mij tot de enige reden die ik kan bedenken voor deze trektochten over de gehele wereld.

Overbevolking!!!

76



De mens was en is een slim dier, bijzonder goed uitgerust om zich aan te passen aan de meest 
moeilijke omstandigheden.
De Homo-soorten werden steeds vindingrijker wat de voedselvoorziening betreft en veel voedsel 
betekent veel nakomelingen.
Dat is het verhaal van de gehele evolutie en de mens is daar geen uitzondering op.

Al vrij snel zal zowel Homo erectus, als Homo sapiens zijn leefgebied hebben moeten uitbreiden om 
meer leefruimte en meer voedsel te bemachtigen, voor steeds meer nakomelingen.
Aldus kwamen mensen in de Egyptische Nijldelta terecht, daar was volop voedsel in de vorm van vis.
Vervolgens trokken ze langs de kust naar de Jordaan en vandaar naar het noorden, waar ze gestuit 
werden door een hoge bergketen.
Echter, ten oosten van de Kaspische zee bevindt zich een laagvlakte en daar doorheen trokken de 
mensenfamilies naar Oost-Rusland en verder langs de grote rivieren naar China en Mongolië. 
Deze route is tegenwoordig bekend als de “zijde-route”.
Een andere groep trok langs de zuidelijke kust en bereikte aldus de monding, de delta van de Eufraat 
en de Tigris. Vandaar ging het verder richting India, Zuidoost-Azië en tenslotte Indonesië.
Als gezegd, er zijn een aantal elkaar opeenvolgende migraties geweest.
Hoeveel precies is onduidelijk.
Nieuw migratie golven bereikten eerst de gebieden in het verre oosten en pas veel later West-Europa.
Dit had alles te maken met natuurlijke barrières in de vorm van hoge bergketens en zeeën.
Homo erectus heeft niet de gehele wereld kunnen veroveren, voor zover bekend en bewezen zijn zij 
niet in Australië en het Amerikaanse continent geweest.

Homo erectus heeft aldus minimaal 1,5 miljoen jaar in grote delen van Afrika, Azië en Europa geleefd. 
Meestal worden deze mensen afgeschilderd als barbaren, wildemannen die in grotten leefden en zich 
hulden in dierenvellen.
Zelfs in de geschiedenisboekjes die ik 40 jaar geleden op de middelbare school te verwerken kreeg, 
werd dit beeld van de Neanderthaler nog bevestigd.
Het woord Neanderthaler is in onze taal welhaast synoniem voor barbaar.
En da´s een fout beeld, een helemaal volledig verkeerd begrepen beeld!

Langzaam maar zeker begint onder de wetenschappers het besef te ontstaan, dat de Homo erectus 
soorten zeer hoog ontwikkelde wezens waren.
Zij leefden in groepen, familieverbanden van enkele honderden tot tienduizenden individuen.
Zij waren jagers-verzamelaars en kenden een hoogstaande beschaving.
Daarnaast erkent men nu ook schoorvoetend dat de erectus-soorten over taal beschikten en dus een 
hoogstaande vorm van communicatie kenden.
De laatste jaren blijkt derhalve dat het hier alles behalve barbaarse volkeren betrof.
De erectus-soorten kenden een nauwe vorm van samenwerking, kenden zorg voor elkaar en zorg voor 
hun doden.
Dat laatste is een belangrijke reden waarom er zo weinig restanten van terug te vinden zijn.
De beheersing van het vuur was al bekend ten tijde van de erectus-soorten en er zijn inmiddels ook 
aanwijzingen dat deze mensen hutten konden bouwen, vlotten konden bouwen, over stenen en houten 
werktuigen beschikten en daarnaast vele rituelen kenden.
Kortom, de Homo erectus soorten waren niet barbaars, integendeel!!!
En dan Homo sapiens.
De moderne mens overtrof de erectus-soorten in vindingrijkheid.
Homo sapiens was (en is natuurlijk) qua intelligentie een geavanceerder organisme dan Homo erectus. 

In het verhaal over de evolutie op aarde zijn we inmiddels in de huidige tijd beland, waarin Homo 
sapiens violentus door de gehele wetenschap beschouwd wordt als de meest geavanceerde 
levensvorm die de aarde in zijn lange geschiedenis heeft voortgebracht. 
Of dat werkelijk zo is?
U hebt inmiddels gelezen dat ik daar zo mijn twijfels over heb.
Feit is dat er geen bewijzen bekend zijn van (oude) hoger ontwikkelde wezens dan de moderne mens.
Derhalve wordt de mens alom gezien als het ultieme, meest geperfectioneerde wezen dat ooit het 
zonlicht heeft aanschouwd.
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Laten we dat eens nader bekijken.
De evolutie van het leven op aarde gaat verder, het leven blijft zich ontwikkelen.
Telkens ontstaan nieuwe soorten planten, dieren, microben e.d.
Tegelijkertijd sterven er voortdurend levensvormen uit, om nimmer meer terug te komen in dezelfde 
gedaante. 
Zo gaat het dus ook met Homo sapiens violentus.
Over een zekere tijd zal onze mensensoort niet meer bestaan op aarde, ze zal plaatsgemaakt hebben 
voor een nieuwe soort.
Denk hierbij maar weer terug aan Homo erectus, deze mensensoort bestaat simpelweg niet meer, ze 
heeft plaats moeten maken voor ons moderne mens.
Wij zullen vroeger of later ook weer plaatsmaken voor een nieuwe 'mensen'soort. 

Uit fossiel en genetisch onderzoek weten we inmiddels dat alle mensensoorten hun oorsprong vinden 
in Oost-Afrika en daar is een goede reden voor.
De genetische variatie van mensen is het grootst in het oostelijk deel van het Afrikaanse continent, dat 
is uit omvangrijk onderzoek gebleken.
Dit gegeven houdt dus onherroepelijk in, dat de kans op het ontstaan van nieuwe menselijke genen in 
dat gebied het grootst is.
Althans, dat was zo tot voor een paar honderd jaar en langer geleden.
Uit dezelfde onderzoek is ook de laatste migratie golf van ons mensen vanuit Afrika naar de rest van de
wereld nauwkeurig in kaart gebracht.

Nu vraagt u zich misschien af, waarom er in onze wereld geen Homo erectus soorten meer bestaan. 
Waarom zijn zij uitgestorven, terwijl het hier toch ook om een hoog ontwikkelde mensensoort gaat?
Tja lieve mensen, de oorzaak hiervan is Homo sapiens!
Wij, onze voorouders, zijn dan wel de meest intelligente mensensoort die tot nu toe op aarde heeft 
geleefd, wij zijn ook de meest moorddadige, bloeddorstige soort die ooit over de aardbodem heeft 
rondgelopen.
Ongeveer 62.000 jaar geleden, nadat de Aarde zich had hersteld van de uitbarsting van lake Toba op 
Sumatra, zijn wij mensen voor de laatste keer vanuit Afrika over de wereld getrokken.
Simpel omdat er in Afrika niet genoeg te eten was om de immer groeiende populatie te voeden.
Noch was er voldoende ruimte om al die mensen te huisvesten, met tevens voldoende ruimte tussen de
verschillende stammen.
Wij, hoog intelligente mensensoort, wij bleken nog steeds niet in staat om onze bevolkingsaantallen 
zodanig in te richten, dat er voor iedereen voldoende was in alle opzichten.
Overigens loopt het thema overbevolking als een rode draad door de gehele aardse evolutie.
Het is de voornaamste oorzaak van vele evolutionaire ontwikkelingen op aarde, zoals de kolonisatie 
van het landoppervlak en de ondergang van het amfibieënrijk, om er maar een paar te noemen.
In ons geval, wij mensen hebben een zware klap opgelopen door de ontploffing van de caldera onder 
lake Toba.
Betrouwbare schattingen, op basis van de verzamelde genetische informatie, duiden erop dat er na 
deze ontploffing pm 50.000  mensen deze ramp overleefd hebben.
Dat betekent via een (gelukkig) zeer envoudige rekensom dat de wereldbevolking in een kleine 
zeventigduizend jaar is gegroeid van 50.000 naar 7.000.000.000.
En ja, we groeien door, we fokken door en we spreken nu al over 10 miljard mensen in 2050.
Persoonlijk wil ik nog wel eens zien of we als mensheid 2050 gaan halen.
Wanneer we op deze voet met onszelf, de aardse voorraden en het aardse klimaat blijven omgaan, op 
héél zéér zeker niet!

Ik begin af te dwalen, ik stond op het punt om uit te leggen waarom er geen Homo erectus mensen 
meer op aarde leven.
Welnu, pakweg 160.000 jaar geleden trokken Homo sapiens specimen voor de allereerste keer vanuit 
Oost-Afrika, op strooptocht langs de Nijldelta en kwamen aldus in voor-Azië terecht en vandaar verder.
Op deze strooptocht hebben we alle, werkelijk alle Homo erectus Individuen uitgemoord.
Waarschijnlijk leefden er 200.000 jaar geleden rond de 1 miljard of meer Homo erectus mensen op 
aarde.
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Wij, Homo sapiens sapiens, met onze hoogstaande intelligentie en bewustzijn, wij hebben deze Homo 
erectus mensen één voor één vakkundig uitgemoord.
Simpel omdat we steeds meer leefruimte en voedsel nodig hadden en daarbij de Homo erectus soorten
als barbaren en onderontwikkelde dieren beschouwden.

Op een gegeven moment was Homo erectus op.
uitgestorven!!!
En toen?

Wel, toen zijn we gewoon verder gegaan met Elkaar uit te moorden, bloeddorstig als we zijn.
Om het nog sterker te maken:
Heden ten dage gaat dit moorden nog gewoon op grote schaal door.
Dagelijks, wekelijks vinden velen de dood door de hand van een ander zogenaamd beschaafd wezen.
Daarmee zijn wij, Homo sapiens niet alleen de meest intelligente diersoort van dit moment, we zijn ook 
de meest barbaarse, bloeddorstigste en egoïstische zoogdiersoort op aarde
Voor zover mij bekend zijn wij, mensen van de huidige tijd, de enige soort in de gehele aardse evolutie 
die exemplaren van het eigen ras vermoordt om een andere reden dan voedsel of paardrift.

Ach ja, natuurlijk, we eten elkaar niet op, we zijn immers geen kannibalen (meer).
We vermoorden ook geen rivalen (meer) die met onze partner(s) willen neuken.
We moorden, om reden van hebzucht en jaloezie of verschillen in Godsdienst beleving.
Ofwel simpel om ons teveel aan agressie bot te vieren, just for fun?!?
Daarnaast presteren we het nog steeds om te fokken als konijnen, gegeven het feit dat ondanks al die 
moordpartijen de wereldbevolking immer (veels te) rap blijft groeien.
We putten de aardse reserves uit in onze jacht op voedsel en energie, we plunderen, roven en stelen, 
zodra we in de gaten hebben dat een ander meer heeft dan wij zelf.

Wereldwijd roept iedereen tegenwoordig moord en brand over de bestaande en dreigende tekorten in 
voedsel en energie.
We nemen allerlei maatregelen, zoals genetische modificatie om maar zoveel mogelijk voedsel te 
produceren, zonder serieus de gevolgen daarvan te onderzoeken.
We willen zelfs een maanbasis bouwen om er grondstoffen vandaan te halen, omdat ze op aarde te 
weinig voorkomen.
We vervuilen rivieren, zeeën en de atmosfeer door de gigantische berg afval die we met z´n allen 
produceren en de enig juiste maatregel die we zouden moeten nemen, wel, die nemen we niet.
Een fraai volk Homo sapiens zijn wij nietwaar?
Dat is de reden waarom ik dit hoofdstuk de titel Homo sapiens violentus heb meegegeven.
Homo sapiens violentus, de gewelddadig denkende mens!
Een benaming voor ons moderne mensenras, die veel meer recht doet aan de wijze waarop wij met de 
aarde en het leven wat zich daarop bevindt, omgaan.
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Wonderkind
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Lieve mensen, in onze huidige tijd liggen de zaken wezenlijk anders.
De genetisch verschillende stammen in Oost-Afrika bestaan nog steeds en het zou daarom logisch zijn 
te verwachten dat daar opnieuw een nieuwe mensensoort geboren wordt.
Sterker nog, dat zou uiteindelijk ook hebben plaatsgevonden wanneer mensengroepen nog steeds zo 
geïsoleerd van elkaar hadden geleefd, zoals dat was zo´n 500 jaar geleden en langer terug.
Maar... 
We hebben auto machines, vliegtuig machines en trein machines.
Met behulp daarvan kunnen we binnen 24 uur op vrijwel elke gewenste plek op aarde Zijn.
Door onze transport machines kunnen we onze genen heel snel over de hele wereld verspreiden en het
gevolg daarvan laat zich raden.
Het gegeven dat wij mensen nu kunnen gaan en staan waar we willen, biedt ons ook de mogelijkheid 
om onszelf voort te planten waar we maar willen. 

Genen van Aziaten, Europeanen, Amerikanen, Afrikanen, genen van mensen van over de hele wereld 
kunnen op kinderlijk eenvoudige wijze met elkaar worden gemengd en dat heeft vanzelfsprekend ook 
plaatsgevonden.
De effecten daarvan beginnen nu langzaam zichtbaar te worden.
De laatste 50 jaar is er een genetische vermenging onder ons mensen op gang gekomen, die de aarde 
in zijn hele bestaan nog nimmer eerder heeft meegemaakt.

Wat heeft ons dat tot nu toe opgeleverd, denkt u wellicht?

De laatste tijd lees ik steeds meer berichten over wonderkinderen.
Kinderen die al op zeer jonge leeftijd blijken uit te blinken op school.
Kinderen die op twaalfjarige leeftijd over een universitaire graad beschikken.
Kinderen die al op jonge leeftijd tot de wereldtop in diverse sporten behoren, vooral bij een denksport 
als schaken is deze ontwikkeling heel duidelijk zichtbaar.
Kinderen die al op zeer jonge leeftijd blijk geven over een zeer diep inzicht te beschikken.
Ook in kunstvormen als muziek en tekenen zijn er die over ongekende talenten blijken te beschikken. 
Deze kinderen steken op vele gebieden met kop en schouders boven ons huidige mensenras uit.

Nu is het verschijnsel “Wonderkind” niet specifiek gebonden aan onze huidige tijd.
Ook in het verleden kwam dit verschijnsel voor.
Enkele voorbeelden hiervan zijn Leonardo da Vinci, Wolfgang Amadeus Mozart en Isaac Newton. 
Echter, in onze moderne tijd komen er veel meer van dit soort menselijke wondertjes op aarde.
Dat is het directe gevolg van de wereldwijde genetische vermenging die na WOII in gang is gezet.

Beste lezers, ik ga u nu een toekomstbeeld schetsen.
Een beeld, dat vanuit mijn visie bekeken, ook werkelijkheid zal gaan worden, logisch als het is.
Over 30 jaar zullen onze wonderkinderen de leidende figuren in de politiek zijn.
Zij zullen aan het hoofd van multinationals staan.
Het gehele bankwezen zal door hen geleid gaan worden.

Over 30 jaar zal het gehele logistieke systeem op aarde vanuit één centraal punt worden geleid.
Over 30 jaar zal de gehele voedselproductie vanuit één centraal punt geregeld worden, afhankelijk van 
de behoefte van de dan levende wereldbevolking. 
Over 30 jaar is er voor iedereen op aarde een wettelijk geldig economisch systeem gebaseerd op:

Groeien wanneer het verantwoord kan.
Matigen wanneer dat verlangd wordt cq nodig is.

Over 30 jaar zal er één, voor iedereen geldend, medisch zorgsysteem zijn.
Dat alles zal werkelijkheid worden, hoe ongelooflijk het ook klinkt.
Onze wonderkinderen zullen dit verwezenlijken en aan het roer van dergelijke organisaties staan.
Dit, lieve mensen, zijn de kinderen waar wij heel zuinig mee om moeten gaan.
In kennis en inzicht staan zij ver, heel ver boven ons mensen van het geslacht Homo sapiens violentus.
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Velen, zeer velen van de huidige machthebbers zullen deze nieuwe generatie met lede ogen bekijken. 
Zij zullen zich realiseren dat zijzelf op geen enkele wijze kunnen tippen aan de vermogens van deze 
nieuwe generatie kinderen.
Uiteindelijk zullen zij vrijwillig de macht aan hen moeten overdragen.

Oei, wat zeg ik nu dan toch!

Wij zullen vrijwillig de macht aan hen moeten overdragen!!!
Tenminste, als we het één en ander zonder bloedvergieten willen laten verlopen.
Of de huidige generatie Homo sapiens violentus daartoe bereid zal zijn, ik hoop het, ik hoop het van 
ganser harte, doch ik vrees het ergste.
Waarom dat zo is, zal ik u uitleggen.

Het tweede deel van mijn toekomstvoorspelling behelst de naderende ineenstorting van de westerse, 
op kapitalistische gronden gevestigde maatschappij.
Nu zult u ongetwijfeld denken dat ik leid aan doemdenkerij en dat het allemaal zo´n vaart niet zal lopen.
Tja, lieve mensen, de voortekenen zijn al duidelijk zichtbaar in de vorm van landen met torenhoge 
schulden, immer toenemend geweld op straat, steeds grotere verschillen tussen arm en rijk, recessies 
en onrechtvaardige bezuinigingen.
Overheden hebben steeds meer geld nodig om hun kostbare speeltjes te kunnen betalen en Jan met 
de Pet wordt er de dupe van.
De kapitalistische westerse maatschappij is flink over de kook geraakt en het gehele economische 
systeem is gebaseerd op een zeepbel die marktwerking heet.
Het is de voornaamste taak van de overheid om ervoor te zorgen dat de burgers blijven kopen en 
hebben en kopen en hebben en kopen.
Zolang de brave burgers hun zuur verdiende geld maar blijven uitgeven aan materiële zaken, blijft 
aldus de economie draaiende.
Echter, op het moment dat burgers gaan beseffen dat er meer is in het leven dan materieel gewin, stort 
het hele systeem als een kaartenhuis in elkaar.
Neem daarbij ook nog de zeer vele corrupte politici en ambtenaren die zichzelf op ongeoorloofde wijze 
verrijken met gemeenschapsgeld en aldus een voedingsbodem creëren voor protest en opstand.
Dat is de situatie waarin we met z´n allen zijn beland in onze huidige westerse maatschappij. 

De staatsschuld van de gezamenlijke westerse landen is inmiddels zo hoog opgelopen, dat het 
onmogelijk is geworden om hier nog een oplossing voor te vinden. 
De komende jaren zal men nog wel door blijven modderen en ik voorspel u nu alvast dat aan het eind 
van dit decennium de westerse wereld in brand zal staan.
Er zullen vele slachtoffers vallen, er zal veel leed en geweld gaan plaatsvinden.
Hoe triest het ook is, het heeft ook een goede kant. 
Na een paar jaar ellende zal de mens gaan beseffen dat er een eind moet komen aan de misère, men 
zal op de puinhopen een nieuwe maatschappij gaan bouwen, geleid door de nieuwe generatie, de 
wonderkinderen van nu.
Hoe deze maatschappij eruit zal gaan zien heb ik u wat eerder in dit hoofdstuk beschreven.
Doemdenkerij of niet, ik laat het aan u over wat u ervan denkt.
Voor mezelf weet ik dat de komende jaren niet de gemakkelijkste zullen zijn.
Ook weet ik dat deze ontwikkeling noodzakelijk is om schoon schip te maken en ruimte te creëren voor 
een nieuwe zienswijze.
Het is nu eenmaal typisch voor de mens om over vreedzame oplossingen na te denken en 
gewelddadige oplossingen uit te voeren.
Zo gaat het al tienduizenden jaren lang en dit proces is nodig om tot een hogere staat van 
bewustwording te komen.

Oorlog, opstand en geweld zal altijd onlosmakelijk met de mens verbonden blijven, echter iedere 
nieuwe generatie mensen zal over een dieper inzicht kunnen beschikken en aldus zal de mens zich 
verder blijven ontwikkelen, tot het punt gekomen is dat er geen geweld meer nodig is om verschil in 
inzicht op te lossen.
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De nieuwe generatie wonderkinderen hebben in ieder geval het vermogen om hier een waardevolle 
bijdrage aan te leveren en zij zullen dat ook daadwerkelijk gaan uitvoeren, eens de huidige generatie 
zichzelf ten gronde heeft gericht.

Wij zullen vrijwillig de macht aan hen over dienen te dragen, het zal echter niet gaan plaatsvinden!
Hoe in en in triest dat ook is.
Veel te veel mensen in de huidige westerse maatschappij hechten een té grote waarde aan materieel 
gewin, aan bezittingen die ze na hun dood niet mee kunnen nemen naar het hiernamaals.
Een gevleugeld begrip uit het westerse denken is: Geld is Macht!?!
Dit streven van de mens, de hang naar geld en macht, maakt dat de verhoudingen in de westerse 
wereld zijn scheefgetrokken.
Degenen met geld en dus macht, willen hier ten koste van alles aan vast blijven houden tot op de dag 
dat ze sterven.
Degenen die geen geld en dus geen macht bezitten, streven ernaar om dat bezit wel te verkrijgen op 
welke wijze dan ook.
Deze instelling is de mens eigen en komt grotendeels voort uit het feit dat de mens over een ego 
beschikt, een eigen ik, dat in vrijwel iedere situatie voorop wordt gezet.
Ik Denk, dus Ik Wil.
Het ego en daarmee samenhangend het menselijk bewustzijn en onderbewustzijn is het onderwerp van
het volgende hoofdstuk.

Voor het zover is kom ik nog een keer terug op het thema overbevolking.
Ik heb dit al eerder benoemd.
We leven thans met 7 miljard individuen op aarde.
Vanuit mijn visie is de aarde overbevolkt geraakt met mensen en dat gaat voor grote problemen zorgen.
Voedseltekort en de verdergaande beperking van de leefruimte wekken weerstand en agressie op.
Daar zijn inmiddels vele voorbeelden van te geven. 
Hoe hard het ook klinkt, het overbevolkingsprobleem zal in het komende decennia deels worden 
opgelost, als gevolg van de ineenstorting van de westerse maatschappij en het geweld dat hiermee 
ontketend zal gaan worden.
Hongersnood en vervuiling zal aan de orde van de dag zijn en velen zullen eronder bezwijken, niet 
alleen in de westerse wereld.

Welnu, da´s pas echt doemdenken, zult u nu zeggen.
Zelf kijk ik daar anders tegenaan.
Zelf beschouw ik dat als een zuivering die moeder Aarde moet ondergaan om het evenwicht tussen de 
verschillende levensvormen op aarde te herstellen.
Wij mensen, wij hebben de aarde zo goed als leeggeroofd om in onze behoefte aan energie en 
mineralen te voorzien.
Het evenwicht tussen plantaardig en dierlijk leven is zeer ernstig verstoord geraakt en dat blijft niet 
zonder gevolgen.

Ik spreek de hoop uit dat de nieuwe generatie mensen verstandiger met hun bevolkingsaantal en met 
de aardse reserves om zullen gaan.
Het in stand houden van het evenwicht tussen plantaardig en dierlijk leven zal de hoogste prioriteit 
moeten krijgen.
Alleen dan is wereldwijde vrede, geluk en liefde voor alle mensen mogelijk.
Onze wonderkinderen beschikken in ieder geval over voldoende inzicht om dit te verwezenlijken.
Of ze het daadwerkelijk zullen gaan doen?
De toekomst zal het leren.
Wat wij nu kunnen doen, is onszelf matigen, onszelf niet teveel laten leiden door bezit en materieel 
gewin.
Wat wij nu kunnen doen, is diep bij onszelf te rade gaan en onze kinderen het besef bij te brengen dat 
we er met z´n allen na de tweede wereldoorlog een grote puinhoop van hebben gemaakt.
Een puinhoop die we onze kinderen hebben meegegeven in de toekomst die voor hen ligt.
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Een dubbel bewustzijn
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Wij mensen en alle andere dieren bezitten een dubbel bewustzijn.
Over het algemeen wordt – waar het om mensen gaat – gesproken over zelf- of egobewustzijn en 
onderbewustzijn. Het woord “ego” komt uit het latijn en betekent “ik”.
In een eerder hoofdstuk heb ik uitgelegd dat een dierlijke (en dus ook menselijke) cel twee manieren 
kent om informatie uit te wisselen.
Enerzijds via directe elektrische prikkels, anderzijds indirect door subtiele wijzigingen aan te brengen in 
het elektromagnetisch veld dat de cel omringt.
Welnu, het menselijk lichaam is opgebouwd uit miljoenen maal miljoenen cellen, die allemaal 2 vormen 
van communicatie kennen.
Dat maakt dat de mens als wezen ook 2 vormen van communicatie kent.
In dit verband kan gesteld worden dat het zelfbewustzijn, het ego communiceert via directe elektrische 
signaal overdracht.
Het onderbewustzijn maakt gebruik van het registreren van veranderingen in het elektromagnetisch 
veld en daardoor van indirecte signaaloverdracht.

Het menselijke ego houdt feitelijk in dat de mens zich bewust is van zichzelf, van zijn omgeving, van 
zijn stemgeluid, van zijn uiterlijke verschijningsvorm en nog veel meer.
Ter ondersteuning van ons ego  maken we gebruik van zintuigen, ogen, oren, enz., om ons bewust te 
worden van de omgeving waarin we verkeren.
Daarmee zijn wij in staat ons gedrag en onze communicatie af te stemmen op de toestand van de 
omgeving.
Dit maakt tevens dat de mens over een groot aanpassingsvermogen beschikt en dat laatste is dan 
weer de sleutel tot het succes van de mens als dominante soort op aarde.
In vergelijking tot andere dieren is het menselijk ego hoog ontwikkeld.
Zonder dat had de mens nimmer de wereldheerschappij kunnen veroveren.
Een chimpansee bijvoorbeeld, de diersoort die het meest verwant is met ons mensen, is zich ook 
bewust van zichzelf, zij het op een aanzienlijk lager niveau

Om vast te kunnen stellen in hoeverre een dier beschikt over zelfbewustzijn, maakt men gebruik van 
een spiegel. Bij deze proef, bekend als “Gallup´s spiegeltest”, wordt nagegaan in hoeverre een dier 
zichzelf herkent in de spiegel.
Zo toont een kat in eerste instantie wel interesse voor het beeld in de spiegel, doch al gauw loopt de kat
om de spiegel heen om te kijken wie er achter verstopt zit. 
Een hond begroet zijn spiegelbeeld met luid geblaf.
Na korte tijd verliest de hond echter alle interesse voor zijn spiegelbeeld.
Hieruit blijkt dat een hond en een kat wel het beeld van een soortgenoot in de spiegel herkennen, doch 
niet van zichzelf.
Mensapen – met uitzondering van de gibbon – olifanten, dolfijnen, orka´s en varkens blijken zichzelf 
wel in de spiegel te herkennen.
Een chimpansee of een orang-oetan bijvoorbeeld, gaat zichzelf uitgebreid in de spiegel bekijken, nadat 
ze door hebben dat zijzelf het spiegelbeeld vormen.
Zo zien ze voor het eerst de achterkant van hun lichaam en dat wordt grondig geïnspecteerd.
Nu is het al langer bekend dat mensapen, dolfijnen en varkens bijvoorbeeld, tot de meest intelligente 
diersoorten behoren.
Echter, een ander hoog ontwikkeld zoogdier als de wolf gaat (analoog aan een willekeurige hond) ervan
uit dat er een soortgenoot in het spiegelbeeld verschijnt. 
In dit verband kan echter ook worden geconcludeerd dat een wolf geen enkele interesse voor de 
uiterlijke verschijningsvorm van een soortgenoot heeft.
Het kan ook zijn dat wolven uitsluitend via hun stemgeluid en instinct met elkaar communiceren.
In dat geval verliest de wolf zijn aandacht voor zijn spiegelbeeld, omdat het “beeld' niet terug groet. 

Zowel de mensaap, als de wolf, dolfijn, orka of olifant kent een vorm van taal als communicatiemiddel. 
Al deze dieren kennen een scala aan geluiden waarmee ze communiceren met hun soortgenoten. 
Daarnaast is inmiddels vastgesteld dat mensapen en dolfijnen gebruik maken van voorwerpen.
Sterker nog, ze zijn in staat voorwerpen zodanig te bewerken dat het nuttig effect ervan zo groot 
mogelijk is. Hierin verschillen ze niet van ons mensen.
Uiteraard hebben wij mensen de gave om veel meer en ingewikkelder machines te bedenken om ons 
van dienst te zijn. Hierin onderscheiden wij ons wel van alle andere diersoorten.
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Vogelsoorten als kraaien en eksters beschikken overigens ook over een hoge mate van intelligentie. 
Ook een ekster herkent zichzelf in een spiegel.
Daarnaast zijn deze vogels in staat om oplossingen te bedenken voor ingewikkelde vraagstukken. 
Om dit te meten werden de vogels aan proeven onderworpen, waarbij ze eerst een aantal handelingen 
in een vaste volgorde moesten uitvoeren, alvorens ze een brokje voer konden bemachtigen.
Kraaien en eksters bleken eerst de situatie goed te overzien en daarna foutloos de juiste handelingen 
in de juiste volgorde uit te voeren om bij het eten te komen.
Kleuters en chimpansees die dezelfde proef voorgeschoteld kregen, bleken niet in staat om een 
oplossing te bedenken.
Proeven waarbij twee vogels moesten samenwerken om aan voedsel te komen, vormden geen 
obstakel voor de eksters en opnieuw bleken kleine kinderen tot vier jaar en chimpansees niet in staat 
om tot de juiste samenwerking te komen.
Van voornoemde vogels is ook bekend dat ze voorwerpen gebruiken.
Zo draait een kraai een stevig blad om een takje om hiermee insecten uit een boomholte te halen.
De kraaien, die in de schoorsteen van mijn huis leven, plukken walnoten en halen – gezeten op de nok 
van het dak – eerst de bast van de noot.
Daarna weten ze precies op welke plek ze de noot open moeten breken.
Dat laatste merk ik wanneer een kraai een noot laat vallen in mijn achtertuin.
En ach, op deze wijze heb ik elk najaar een maaltje walnoten, geleverd met de luchtpost!
Daarnaast beschikken ook vogels over een eigen taal waarmee ze kunnen communiceren met 
soortgenoten.
Vele vogelsoorten leven in groepen, variërend van enkele exemplaren tot vele honderdduizenden of 
meer. Zelfs binnen een enorm grote groep herkennen de vogels hun partner en jongen.
In veel gevallen, zowel door het stemgeluid als door de tekening van het verenpatroon.

En dan de visjes in mijn aquarium.
Nadat ik mijn tropisch aquarium had opgezet, kocht ik een groepje citroentetra´s.
De mannetjes van deze soort houden een zogenaamd spiegelgevecht met elkaar.
Daarbij zwemmen ze met korte, krachtige slagen om elkaar heen en pronken zoveel mogelijk met wijd 
uitstaande vinnen. Op deze wijze wordt de hiërarchie in de gemeenschap bepaald.
Welnu, in het begin waren de zijruiten nog niet bedekt met algen en werkten de ruiten als een spiegel. 
Een mannetje dat in de buurt van de ruit kwam, herkende een soortgenoot en begon onmiddellijk een 
spiegelgevecht met zijn spiegelbeeld uit te voeren.
Na korte tijd kwam het visje erachter dat het spiegelbeeld niet die bewegingen maakte die het visje 
verwachtte en het zwom bij de ruit weg.
Na enige minuten voltrok zich hetzelfde scenario.
Het visje beschikte blijkbaar niet over genoeg geheugen om zich de vorige gebeurtenis te herinneren 
en daar conclusies uit te trekken.
Hieruit blijkt overigens wel dat ook een klein visje als de citroentetra, tenminste in staat is om in zijn 
spiegelbeeld een soortgenoot te herkennen.

Wel, ons zelfbewustzijn, het menselijke ego is veel verder ontwikkeld.
Wij mensen kennen heel veel klanken in de vorm van woorden om onze omgeving te beschrijven en in 
contact te komen met andere mensen.
Daarnaast zijn wij in staat om van al deze klanken goedlopende zinnen te maken.
Wij kunnen rekenen, schrijven, lezen.
Kortom, onze mogelijkheden tot communicatie zijn verder, veel hoger ontwikkeld dan om het even 
welke zoogdiersoort dan ook. 
Daarnaast zijn wij ons bewust van “iets” dat we het onderbewustzijn noemen.
Dat klinkt natuurlijk heel tegenstrijdig, want hoe kun je jezelf nu bewust zijn van iets dat er eigenlijk niet 
is in het dagelijkse leven, van iets dat in je onderbewustzijn zit.

De hedendaagse wetenschap heeft het daar maar wat moeilijk mee, want ze kunnen geen bewijs 
vinden voor allerlei onverklaarbare zaken als God en de engelen, hooggevoeligheid, telepathie, 
telekinese, wonderbaarlijke genezingen en toekomstvoorspellingen.
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In de materiële wereld, in ons dagelijks leven, praten we met andere mensen, schrijven we emails, 
lezen we de krant of een roddelblad.
Al deze handelingen voeren we uit met ons bewustzijn.
Bij al deze vormen van contact maakt het lichaam gebruik van directe elektrische signalen, elektrische 
stroom die door de zenuwbanen en hersenen loopt.
Zo sturen de hersenen elektrische stroom naar de spieren om ze te bewegen.
Zo ontvangen onze hersenen elektrische stroom vanuit ogen en oren enz.

In dezelfde materiële wereld, in ons dagelijks leven, lopen we een winkel in waar op dat moment een 
onprettige sfeer hangt.
Nadat we enkele stappen naar binnen hebben gezet, merken we dat al, kijken nog vluchtig even rond, 
draaien ons om en gaan weer naar buiten.
Nu ik dit zo schrijf, lijkt het alsof we het bovenstaande proces bewust meemaken en bewust uitvoeren. 
Dat is echter niet het geval.
In de meeste gevallen loop je met je eigen gedachten, of in gedachten de winkel in.
Je merkt niets van een onprettige sfeer.
Het elektromagnetisch veld rondom je, registreert die negatieve sfeer wel degelijk en dat veroorzaakt 
elektrische stroom in je lichaam.
Je hersenen herkennen deze signalen en sturen in een vloeiende beweging je spieren aan, waardoor je
de winkel uit loopt. 
Al deze handelingen worden uitgevoerd vanuit het onderbewustzijn.
Wat je jezelf er later van herinnert is: In die winkel hadden ze niet wat ik zocht!

Deze automatische handelingen, lieve mensen, voeren we talloze malen per dag uit.
Op ons werk, wanneer we een kort routineklusje hebben.
We voeren de handelingen ongemerkt uit, terwijl we ons alvast met de volgende opdracht gaan 
bezighouden, of een gesprek met een collega voeren.
In huis tijdens de afwas, terwijl we onderwijl met de kinderen praten.
In de auto op de snelweg, wanneer we onze aandacht bij de autotelefoon hebben.
Al deze handelingen voeren de hersenen uit zonder dat we daar de “bewuste” aandacht bij hebben.

Twee vormen van communicatie.
Twee manieren waarop wij interactie hebben met onze omgeving.
Wij zijn directe elektrische signaaloverdracht gaan nabootsen en toepassen in ons dagelijks leven.
Het begon ermee dat na de tweede wereldoorlog een 220 volt elektrisch netwerk werd aangelegd, waar
uiteindelijk alle Nederlandse huishoudens op zijn aangesloten.
Toen kwam de telefoon en een tweede elektrisch netwerk zag het levenslicht.
Kabeltelevisie zorgde voor een derde.
Tegenwoordig zijn er talloze van dit soort elektrische netwerken over de hele wereld.
Denk maar aan het GPS-systeem, het internet, de mobiele telefonie enz.
Overal ter wereld produceren en gebruiken wij tegenwoordig een enorme hoeveelheid elektrische 
stroom in ons leven.

Indirecte elektrische signaaloverdracht staat nog in de kinderschoenen in ons dagelijks gebruik. 
Wanneer we in dit verband praten over intermenselijke communicatie begeven we ons al snel op 
onwetenschappelijk terrein.
Het elektromagnetisch veld rond een mens (en rond elk ander levend organisme dat gebruik maakt van
elektriciteit), is het best te omschrijven als een energielichaam, een voortdurend wisselend 
energielichaam wel te verstaan.

Mensen die daar gevoelig voor zijn, zien of ervaren dit energielichaam als een lichtgevend ei dat zich 
een eindje rondom het lichaam uitstrekt.
Deze mensen zien het gebied rond het ruggenmerg en de hersenstok als een lichtgevende staaf 
waarop zeven sterker verlichte knooppunten zijn te herkennen, chakra´s genaamd.
De ruggengraat zelf wordt als een staaf van wit licht beschreven, de chakra's volgen het patroon van de
regenboog met (ultra)violet in het bovenste kruinchakra en (infra)rood in het onderste bekkenchakra..
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Welnu, de wetenschap ontkent het bestaan van zo´n elektromagnetisch veld in het geheel niet.
Het voldoet immers aan alle natuurwetten en wordt opgewekt door de elektrische stroom die door de 
zenuwen loopt. (Vandaar dat de ruggengraat intenser wordt gezien als een lichtgevende staaf.)
Het ruggenmerg is immers een dikke bundel zenuwen die het hele lichaam bedient.
Ook de knooppunten zijn logisch.
Dat zijn de plekken waar het ruggenmerg zich vertakt in belangrijke (hoofd) zenuwbanen richting 
andere delen essentiële delen van het lichaam, zoals longen, hart, lever en spijsverteringkanaal.

Met de term energielichaam heeft de wetenschap al veel meer moeite want strikt genomen, zuiver 
wetenschappelijk beschouwd, zijn 'energielichaam' en 'elektromagnetisch veld' twee verschillende 
natuurkundige  grootheden.
Daarnaast is het e-m veld vastgelegd, beschreven, bewezen en kan eraan gemeten worden.
Een energielichaam is een vage term waar geen vaste natuurkundige dimensie aan kan worden 
toegekend, simpel omdat “energielichaam” voor velerlei uitleg vatbaar is.

Volgens de wetenschap is het onmogelijk dat een mens zoiets als een energielichaam ziet.
Zij, de wetenschappers zelf, zien het niet.
De machines die ze gebouwd hebben om te meten, zien het ook niet!
Kijken doe je met de oogjes, zo is mij aangeleerd en mijn oogjes kunnen sinusgolven kijken die een 
frequentie tussen 385 en 750 biljoen hertz hebben, het spectrum van het zichtbare licht.

Welnu, een menselijk lichaam geeft geen licht en dus kan er geen sprake van zijn dat iemand het 
energielichaam kan zien.
We kunnen het hooguit proberen te meten, zeggen de wetenschappers, maar dan komen er hele rare 
frequenties uit de tests die niets met het zichtbare licht te maken hebben.
Die überhaupt helemaal niets met licht te maken hebben!
Oh ja, voegen ze er aan toe, om heel precies te zijn, het menselijk lichaam straalt infrarood licht uit dat 
we waarnemen als warmte.
Het menselijk oog is niet in staat om infrarood licht te zien.
Of dat werkelijk zo is, laat ik in het midden.
De discussie over wel of niet wordt in ieder geval al vele tientallen jaren gevoerd en tot nu toe is men 
niet met een bevredigende oplossing gekomen.

In het begin van de vorige eeuw was de belangstelling voor telepathie en aanverwanten veel groter.
Er werden op grote schaal proeven gedaan met mensen om erachter te komen of er werkelijk zoiets als
telepathie of telekinese gemeten en bewezen kon worden.
Er werden talloze proeven bedacht en uitgevoerd om te bewijzen dat mensen elkaars gedachten 
konden lezen of voorwerpen konden verplaatsen zonder ze aan te raken, dan wel gebeurtenissen in de
(nabije) toekomst voorspellen. 
Na enkele tientallen jaren testen en mede als gevolg van twee opeenvolgende wereldoorlogen, is de 
belangstelling voor “paranormale verschijnselen” weggeëbd, zowel binnen de wetenschap, als bij het 
grote publiek.
Overigens is er nimmer een test uitgevoerd die overtuigend bewijs geleverd heeft voor het bestaan van 
dergelijke onverklaarbare of paranormale verschijnselen.
Met als gevolg dat de jongere generaties wetenschappers het geheel van indirecte communicatie 
tussen mensen afdoen als nonsens, dromerij of morosofie.

U kunt zich voorstellen dat ik dat triest en jammer vindt.
Het is zelfs zo tegenwoordig dat 75%, drie op de vier studenten niet eens meer wil nadenken over het 
wel of niet bestaan van  “paranormale” verschijnselen.
Voor hen is het simpel.
Zeur niet man, er is nooit iets van bewezen, moeten we nu de hele handel weer opnieuw gaan testen?
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Lieve mensen, de laatste jaren echter, is er weer een duidelijke toename in de belangstelling voor 
onverklaarbare gebeurtenissen waar te nemen.
Steeds meer mensen claimen allerlei ervaringen te zijn ondergaan en schrijven daar boeken over. 
Anderen maken er muziek over en weer anderen schrijven een scenario voor een speelfilm.
Langzaam maar zeker ontwikkelt zich een hernieuwde belangstelling voor God en de engelen die zo´n 
belangrijke rol vervullen in ons menselijk bestaan.
Steeds meer mensen worden zich bewust van de door God aan hen toegewezen beschermengel en de
onvoorwaardelijke liefde waarmee een beschermengel zijn rol en taak vervuld in een menselijk leven. 
Steeds meer mensen worden zich bewust van het bestaan van vele andere engelen die op aarde 
verblijven en die met onmetelijke liefde, zorg en mededogen hun rol of taak op aarde vervullen.
Het zal een ieder duidelijk zijn dat er een oorzaak moet zijn aan te wijzen voor deze toename in 
belangstelling voor het onderbewuste van de mens en de ervaringen die daarmee gepaard gaan. 
Welnu, de teloorgang van de kapitalistische maatschappij waarin we leven beschouw ik als één van de 
voornaamste oorzaken.
In de laatste hoofdstukken van dit boek zal ik trachten een nader en meer verklarend antwoord te 
geven op de vraag wat de oorzaak hiervan is en waarom dit alles plaatsvindt.

Nu keer ik weer terug naar de dagelijkse praktijk van ons leven. 
We gebruiken de hele dag door woorden om onszelf duidelijk te maken.
Vanuit het grote geheel bekeken, gebruiken we de hele dag door woorden om te overleven,
om ons te voeden, om onszelf voort te planten en om onszelf te ontwikkelen.
Aldus zijn we de hele dag bezig met directe elektrische informatieoverdracht.

Als gevolg van deze elektrische stroom, verandert ons energielichaam voortdurend.
We zijn dus ook de hele dag door bezig met informatieoverdracht via ons energielichaam.
Echter, onze omgeving lijkt alleen te reageren op de gesproken woorden, op de uitgevoerde 
handelingen, op de directe elektrische informatieoverdracht.
Dat verklaart zich als volgt:
Directe elektrische informatieoverdracht door middel van gesproken of geschreven woorden en getallen
is – vanuit wetenschappelijk oogpunt bekeken – veel krachtiger, veel intenser dan de indirecte wijze via 
het energielichaam.
De elektrische stroom die de hersenen door de zenuwbanen sturen, is feitelijk een veel krachtiger 
elektronenstroom dan de elektriciteit die opgewekt wordt door een verandering van het energielichaam.
Dat maakt dat wij mensen, een voorkeur hebben voor communicatie middels woorden, getallen, 
begrippen, wetten enz. enz.

Er is ook nog een andere oorzaak waarom het lijkt alsof we alleen maar reageren op directe elektrische
informatieoverdracht.
Dat heeft met onze opvoeding, school en werk, te maken.
Kort gezegd heeft dat met de inrichting van onze maatschappij te maken.
Dat heeft met de eenzijdigheid te maken waarmee wij onze maatschappij hebben ingericht.
Alle aandacht gaat naar de directe vorm van communicatie.
Alles wat wetenschappers meten en bewijzen, is louter gebaseerd op directe communicatie.
Wij hebben de andere wijze van contact maken steeds meer naar de achtergrond geschoven en 
daardoor is er onbalans ontstaan.
Ook dit is een belangrijke reden waarom de belangstelling voor “de andere kant” van het leven weer 
toeneemt in onze huidige tijd.
De natuur is immers altijd op zoek naar balans, dat is een basiseigenschap van de natuur.
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Wereldbeeld

500 jaar en langer geleden gingen de wetenschappers ervan uit dat de aarde het middelpunt van het 
heelal was, waarbij zon, maan, sterren en planeten om de aarde heen draaiden.
Men herkende figuren in de sterformaties aan de nachtelijke hemel.
Men herkende aan de nachtelijke hemel een vast patroon van jaarlijks terugkerende figuren, 
tegenwoordig bekend als de tekens van de dierenriem.

Copernicus (in 1543) en later Kepler (in 1608) voorspelden; Galilei (in 1612) bewees vervolgens dat dit 
een verkeerde voorstelling van zaken is, zij toonden aan dat de zon het middelpunt van het 
zonnestelsel was en dat de planeten om de zon draaiden.
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De katholieke kerk verketterde Galilei, omdat het volgens de toenmalige godsdienstige opvattingen 
onmogelijk was dat de aarde niet het absolute middelpunt van het Al was.
Overigens bestaan er heden ten dage nog steeds individuen die bij hoog en bij laag beweren dat de 
mens centraal staat en de aarde het centrum van het heelal is.
Dat zij niet geheel met beide benen op de grond, de aarde, staan, behoeft verder geen uitleg.

Weer veel later, toen de mens krachtiger telescopen had uitgevonden, ontdekte men dat de 
afzonderlijke sterren in de tekens van de dierenriem, allen op verschillende afstanden van de aarde 
staan, allen een verschillende grootte en massa bezitten en dat de afbeeldingen, de geometrische 
figuren die men dacht te herkennen aan de nachtelijke hemel, op louter toeval berustte.
Daarnaast bleek dat alle afzonderlijke sterren in de dierenriemtekens om het centrum van de Melkweg 
draaien, met snelheden die het menselijk begrip ver te boven gaan.
Ter voorbeeld, de zon, of beter ons gehele zonnestelsel, draait in pakweg 222 miljoen jaar een 
volledige ronde om de kern van het melkwegstelsel.
Dit alles, de voortbewegingsnelheid van het zonnestelsel in haar omloop, vindt plaats met een snelheid 
van 240 kilometer per seconde.
Met zo'n snelheid kun je in minder dan 3 minuten een volledig rondje over de evenaar afleggen.
Lekker vlot dus voor diegenen die haast hebben.
Vervolgens ontdekte men miljarden van deze melkwegstelsels, allen verschillend in grootte en daarmee
kwam het besef hoe nietig de aarde eigenlijk is. 

In de afgelopen 500 jaar heeft astrologie plaatsgemaakt voor astronomie.
Door al deze nieuwe ontdekkingen aangaande het universum kwam de astrologie in een kwalijk 
daglicht te staan.
Het werd een mythisch fantasiebeeld dat in strijd was met de feitelijke werkelijkheid.
Nu was de astrologie tienduizenden jaren lang een zeer voorname wetenschap geweest en ineens 
werd ze naar de achtergrond geschoven, omdat de wetenschappelijke feiten anders bleken te liggen. 
Astrologie is als wetenschap belangrijk geworden in de tijd dat de mens overschakelde van een leven 
als jager-verzamelaar naar een leven als landbouwer met een vaste woonplaats.
De mens had geleerd dat zaadjes poten dé manier was om eetbare planten te krijgen en te kweken. 
Men had geleerd dieren te temmen en te verzorgen.
Kortom, de mens had dát geleerd wat nodig was om een huiselijk leven te gaan leiden.
Nu werd astrologie belangrijk, omdat de stand van de sterren voorspelde wanneer het tijd was om te 
zaaien, te slachten, te oogsten enz.
Wetenschappers, astrologen uit die tijd stonden bij de bevolking in zeer hoog aanzien, daar de gehele 
gemeenschap afhankelijk was van de juiste voorspellingen die uit de stand van de sterren was af te 
lezen.
In de loop van de tijd is de astrologie als wetenschap verder ontwikkeld, verder verfijnd, totdat men een 
systeem had gecreëerd waarmee talloze juiste voorspellingen gedaan konden worden betreffende 
klimaat- en natuurverschijnselen, zaai- en oogsttijden en veel andere zaken die toendertijd belangrijk 
waren in een mensenleven

In tal van oude culturen komen we de wetenschap der astrologie tegen.
Zowel bij de Maya´s, de vroeg-Chineze beschavingen alswel de volkeren uit het Midden-Oosten, 
Egypte, Griekenland, Italië (Romeinse rijk).
Zij allen waren immens afhankelijk van de astrologie als wetenschap.
Met de opkomst van de astronomie, de nieuwe kennis van het universum, werden al gauw opvattingen 
uit de astrologie terzijde geschoven, omdat de gemeten feiten het bewijs vormden dat de 
wetenschappelijke grondslag van de astrologie onjuist was.
Daarop gingen de astrologen ondergronds en astrologie werd daarna al snel tot de esoterische of 
occulte wetenschappen gerekend.
Eenzelfde lot onderging de alchemie toen de moderne schei- en natuurkunde zijn intrede deed.
Nu zijn astrologie en alchemie bij uitstek wetenschappen die gebaseerd zijn op de ervaringen en kennis
van het energielichaam.
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Om deze wetenschappen uit te oefenen, is een zekere mate van concentratie vereist.
Een concentratie die door middel van gerichte training kan worden opgebouwd.
Denk in dit verband ook aan een Indiase yogi of fakir die in een staat van diepe concentratie tot allerlei 
dingen in staat is waar we met ons normale verstand niet bij kunnen.

In de afgelopen paar honderd jaar is er een steeds grotere verwijding ontstaan tussen de 
wetenschappen van de nieuwe tijd en die van de oude tijd.
Tegenwoordig is dit alles op een punt gekomen dat de nieuwe wetenschappen de wereld domineren.
Als voorbeeld noem ik hier prof. dr. Brian Cox, een Engels muzikant, mediaman en atoomfysicus.
Hij heeft voor de BBC twee series gemaakt over ons zonnestelsel en het heelal.
In één van de afleveringen benoemt hij astrologie en doet dat lacherig af met de opmerking dat 
astrologie natuurlijk nooit waar kan zijn.

Het is niet dat deze zeer intelligente professor uit zichzelf weet dat astrologie onwaar is.
Het is hem aangeleerd gedurende zijn opvoeding, op school, op de universiteit en hij heeft het voor 
waar aangenomen, want iedereen in zijn omgeving nam het voor waar aan.
Astrologie is een flauwekul wetenschap zo is hem geleerd en dus kan hij zonder één enkel spoortje van
twijfel recht in de camera zeggen dat astrologie niet serieus genomen moet worden.
Ik wil hiermee mister Cox niets te kort doen, hij staat bij mij hoog in het vaandel.
Wel zou ik hem willen aanraden zich een jaar lang te gaan verdiepen in astrologie, daar konden nog 
wel eens verrassende feiten uit naar voren komen.
Ach, dit terzijde.
Met dit voorbeeld wil ik eigenlijk maar aangeven hoever astrologie naar de achtergrond is weggezakt. 
En om het nog erger te maken, astrologie is tegenwoordig “Big Business”.
In de nachtelijke uren tussen de seksreclames door, krijg je er ook één waarbij een vrouw in schaarse 
kledij aanbiedt om voor geld een horoscoop van je te maken en je toekomst daarmee te voorspellen.
Ik dwaal steeds verder af!!!

Steeds verder ontwikkelde machinerieën zorgden voor steeds meer bewijs.
Al dat bewijs werd vastgelegd en omschreven in natuurkundige wetten en vervolgens ook wiskundige 
wetten.
De oude wetenschappen werden nietig verklaard, omdat er geen bewijs voor te vinden was en het 
bewijs wat er was, bleek wiskundig foutief te zijn geformuleerd.
Deze ontwikkeling van de wetenschap, deze omslag die pakweg 450 jaar geleden in gang is gezet, 
heeft een heel grote invloed op onze huidige maatschappij gehad.
Zonder deze omslag was technologie nooit zover ontwikkeld, als het al ontwikkeld was.
Je zou met goed recht kunnen zeggen dat deze omslag in het denken ons veel goeds geboden heeft.

Er is echter ook een schaduwzijde aan deze ontwikkeling.
Het ontkennen van astrologie en alchemie als wetenschap ten faveure van de wis-, natuur- en 
scheikunde heeft ervoor gezorgd dat veel, heel veel belangrijke kennis naar de achtergrond is 
geschoven, dan wel geheel verloren is gegaan.
Eigenlijk komt de gehele wetenschap voort uit de menselijke drang om verklaringen te zoeken van 
hetgeen we waarnemen en ervaren.
Zo zijn wetenschappers op zoek naar de oorsprong van het leven en het ontstaan van het heelal.
Hiervoor worden uitermate krachtige en vreselijk kostbare machines gebouwd die een antwoord op 
deze vragen moeten leveren. 

Aan de andere kant zijn er nog steeds conservatieve lieden die bij hoog en bij laag de evolutie van het 
leven op aarde ontkennen, omdat de bijbel zegt dat God de aarde in slechts 6 dagen geschapen heeft. 
Zo staat het geschreven in het eerste boek van de bijbel, Genesis.
Met de kennis van nu weten we wel beter.
De aarde bestaat al ±4.600.000.000 jaar, dat zijn derhalve ±1.679.000.000.000 dagen en het leven 
heeft zich in deze hele eindeloze lange tijd langzaam ontwikkeld.
Ietsje langer dus dan de voorstelling die in Genesis beschreven staat.
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Zo´n 10.000 – 12.000 jaar geleden had men niet de beschikking over de geavanceerde apparatuur van 
nu en toch wilde men een verklaring geven voor het ontstaan van de aarde en alles wat er op leeft. 
Die verklaring kreeg vorm in het Genesis verhaal en dat bleek voor de meeste mensen een begrijpelijke
en afdoende verklaring.
Sterker nog, men geloofde er onvoorwaardelijk in omdat niemand er enige tegenwerping in kon vinden.

Het boek Genesis moet worden beschouwd en gelezen als een verhaal doorspekt met symboliek. 
Symboliek die voor de toentertijd levende volkeren heel normaal was.
Symboliek die beelden opriep bij de in die tijd levende mensen, beelden die ze konden begrijpen.
En wat doen de christelijke conservatievelingen in deze moderne tijd? 
Zij interpreteren het boek Genesis letterlijk, omdat ze de symboliek ervan in het geheel niet meer 
kunnen begrijpen.
Om het geheel nog erger te maken, wijzen ze vervolgens de gehele aardse evolutie van de hand.
Ik hoef u niet te vertellen hoe kortzichtig en bekrompen dit op mij overkomt.
Naast Genesis bestaan er ook andere scheppingsverhalen die dezelfde symboliek bevatten.
De bekendste hiervan zijn het Gilgamesh epos en de Osiris – Isis legende.

Al deze verhalen vinden hun oorsprong in de eerste mens op aarde die zaadjes in de grond heeft 
geplant en als jager-verzamelaar het jaar daarop op dezelfde plek terugkwam en zag dat al zijn zaadjes
tot planten waren uitgegroeid.

Dit gegeven, deze ontdekking van de mens kan wat mij betreft worden beschouwd als de meest 
belangrijke uitvinding die ooit heeft plaatsgevonden.
Niet de ontdekking van het wiel, noch de uitvinding van de handel, ook niet Newton´s beschrijving van 
de zwaartekracht en zelfs niet Einstein´s vergelijking over de relatie tussen materie en energie heeft zo
´n grote impact gehad in het menselijk bestaan, als de ontdekking dat zaadjes plantenvoedsel oplevert.

Dit gegeven is het hoofdthema van alle drie hiervoor genoemde scheppingsverhalen en direct daaraan 
verbonden wat er gebeurt wanneer er gestolen wordt.
Wanneer een mens niet de arbeid verricht die nodig is om zaadjes tot planten te laten uitgroeien.
Zo werden Adam en Eva verbannen, nadat Eva gestolen had.
Zo werd Osiris vermoord door zijn broer Seth, nadat Seth betrapt was op diefstal.

Door eeuwenlange mondelinge overleveringen zijn deze verhalen uitgegroeid tot scheppingsverhalen. 
De feitelijke oorsprong ligt in de schepping van voedsel door zaaien en oogsten en de nodige arbeid en
moeite die daarbij moet worden verricht om de grond te bewerken, de planten te verzorgen en alle 
andere zaken die hierbij komen kijken.
Dit lieve mensen, dit is de feitelijke oorsprong achter een eeuwenoud verhaal dat enorm veel heeft 
betekent voor de ontwikkeling van de mens en aan de basis staat voor de verandering van een leven 
als jager-verzamelaar naar een gedomesticeerd leven als landbouwer.
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Lieve mensen, ik neem u mee op reis. 
Een verhaal over de aarde is natuurlijk niet compleet, wanneer we één en ander ook niet van een 
afstandje hebben bekeken.
Dat geeft een ander beeld.

Welnu, ik stel me in gedachten maar voor dat ik een van de afgedankte Amerikaanse spaceshuttles 
huur om een flink eind bij de aarde vandaan te vliegen, zo´n 30 miljoen kilometer ver weg.
Na de lancering bevindt ik mij eerst in een baan om de aarde, daar kom ik de Hubble-telescoop tegen.
Oh ja, ik herinner me dat er inmiddels een nieuwe telescoop vliegt met de naam Kepler.
Dat komt goed uit, want 'good old Hubble' kan ik prima gebruiken.

Afijn na een lange vliegreis bereik ik het punt van bestemming.
Ik richt de Hubble-telescoop op de aarde en ik zie een groen-blauwe planeet met een kleine ring van 
fonkelende ijsdeeltjes!
Een beetje een mini Saturnus met een mini-mini ring om zich heen.
De ring van ijsdeeltjes die de gever van leven is.
Immers, voortdurend binden deze ijswaterdeeltjes zich aan andere stoffen, andere organische en 
anorganische moleculen. Hierdoor nemen ze in gewicht toe, worden ze zwaarder dan de ongebonden 
ijsdeeltjes in hun omgeving.
Dat maakt weer dat ze naar het aardoppervlak worden getrokken, als gevolg van de bekende 
natuurkrachten.
De zwaardere deeltjes komen in een valbeweging richting het aardoppervlak terecht.
Op hun weg naar het oppervlak nemen ze in snelheid toe.
Hieruit volgt dat de wrijving die de zware deeltjes op hun weg ondervinden, steeds groter wordt.
De deeltjes warmen weer op, hierdoor smelt het ijs en uiteindelijk vallen de deeltjes als waterdruppels 
op de aarde in een verschijnsel dat men “regen” noemt.
Met de regen komt derhalve een grote hoeveelheid andere deeltjes mee, deeltjes die door de levende 
organismen worden opgenomen en deze organismen als voedsel dienen.
Aldus kan de kleine ring van ijsdeeltjes, de in het zonlicht glinsterende ijsdeeltjes, beschouwd worden 
als een gever van leven, als een voortdurende voedselbron.

Tip voor mensen die spiritueel, religieus of esoterisch om het even, onderlegd en bedreven zijn.

Wanneer u het beeld van de aarde, zoals hiervoor geschetst, in uw gedachten neemt.
Wanneer u na het aandachtig doorlezen van deze tip de ogen sluit.
Wanneer u nu, met het beeld van de materiële aarde voor de ogen, het Lichaam van Jimazen, de 
beschermengel van de Aarde, over uw beeld van de aarde projecteert.
U ziet dan hoe kosmische straling van de Zon op het Lichaam van Jimazen valt.
U ziet hoe de straling over haar Lichaam naar de Polen van de Aarde vloeit.
U ziet de Aurora van Moeder Aarde oplichten bij de beide polen.
U ziet de Aarde met haar iele ring van waterkristallen en het Lichaam van Jimazen schitteren in het zonlicht.
U ziet nu het Licht van de Aarde.

(wordt vervolgd).
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Lieve mensen, inmiddels ben ik weer terug met beide benen op moeder aarde, u hopelijk ook.

Ongeveer 160 jaar geleden maakte de mensheid op Aarde kennis met de Industriële Revolutie.
En Revolutie was én is het.

Nu wil het geval dat wij met de start van de industriële revolutie ook begonnen zijn om op grote schaal 
metalen te gaan bewerken.
Begrijpt u mij overigens goed, de industriële revolutie beschouw ik als een zegen voor de mensheid.
Ik zal de laatste zijn die de industriële revolutie zal verketteren.
Echter, wat wij mensen van die revolutie gemaakt hebben, is even monsterlijk als gevaarlijk te noemen.
In de volgende paragrafen zal ik deze boude uitspraak vorm geven.

Al 160 jaar pompen wij mensen extra warmte in de atmosfeer.
Met de alsmaar toenemende industriële activiteit is deze hoeveelheid vrijgekomen warmte steeds 
verder toegenomen, de warmtetoevoer is derhalve in een versnelling geraakt.
Warmte aan de atmosfeer toevoegen zorgt ervoor dat de luchtdeeltjes meer energie, meer snelheid 
krijgen. Warmtetoevoer zorgt er ook voor dat de warme deeltjes op zoek gaan naar hoger gelegen 
banen in de atmosfeer.
Het is immers een bekend feit dat warme lucht opstijgt. 
Welnu, toevoer van warmte aan de atmosfeer, steeds grotere toevoer van warmte aan de atmosfeer, 
zorgt voor turbulentie in de onderste luchtlagen als gevolg van de opstijgende lucht.
Ga maar na, de door ons verwarmde lucht stijgt op, koelt af en daalt weer naar beneden.
Hierdoor wordt steeds weer opnieuw turbulentie veroorzaakt.
Analoog aan de voortdurend toenemende warmteproductie is ook de turbulentie in de lucht steeds 
meer toegenomen en in een versnelling geraakt. 
Deze turbulentie merken we de laatste jaren vooral in het toenemen van de kracht van de wind.
Zo worden elk jaar grote delen van Amerika en Zuidoost-Azië geteisterd door zware tornado´s.
Tornado´s die elk jaar in kracht lijken toe te nemen.
Tornado´s die voor een groot deel gevoed worden door de extra warmte die wij met z´n allen al 160 jaar
in de atmosfeer pompen. 

Vanaf het eerste moment dat wij mensen op grote schaal metalen zijn gaan bewerken, zijn er 
metaaldeeltjes hoog in de atmosfeer terechtgekomen, gedragen door de warmte die ze in zich hadden. 
In hoger gelegen lagen van de atmosfeer zijn deze metaaldeeltjes weer afgekoeld, hebben hun interne 
warmte afgegeven aan de koudere luchtdeeltjes om hen heen.
Op dat moment beginnen ze weer terug te vallen naar het aardoppervlak.
Op de weg terug binden de metaaldeeltjes zich aan water, koolzuur en zwaveldeeltjes en vallen 
uiteindelijk als regen op de aardbodem terug.
Gedurende de afgelopen 160 jaar zijn de warme, opstijgende metaaldeeltjes alsmaar in aantal 
toegenomen. De stroom metaaldeeltjes in de atmosfeer is dus in een versnelling geraakt, gevoed door 
de immer toenemende productie op het aardoppervlak. 

Hoe meer mensen op de aardbodem leven, hoe meer industrie er nodig is om al deze mensen te 
voeden en van allerlei gemakken te voorzien.
Hoe meer industrie, hoe meer warmte en deeltjes er in de atmosfeer worden gepompt.
De versnelling van dit proces gaat alsmaar door, dat kan toch niet zonder gevolgen blijven, denk ik dan!
Met de komst van de industriële revolutie, met de komst van de welvaart, is het bevolkingsaantal op 
aarde in de afgelopen 160 jaar geweldig toegenomen en tegenwoordig leven we met ±7 miljard 
menselijke exemplaren.
Dit aantal neemt nog steeds toe, op dagelijkse basis komen er tienduizenden kleine mensjes bij.
Dat leidt tot de conclusie dat ook de bevolkingstoename in de afgelopen 160 jaar in een versnelling is 
geraakt.
Dat kan niet zonder gevolgen blijven, toch?
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Naast metaaldeeltjes, zijn wij met z´n allen ook bezig geweest om synthetische deeltjes in de atmosfeer
te pompen.
Dit verschijnsel heeft zich vooral de laatste 50 jaar voorgedaan.
Ook hier betreft het deeltjes met een grote inwendige energie, met warmte dus, die opstijgen in de 
luchtlagen, afkoelen en weer neerdalen.
Ook deze stroom van synthetische deeltjes is de laatste 50 jaar alleen maar toegenomen en ook hier is 
dus sprake van een versnelling en ook dat kan niet zonder gevolgen blijven, zo lijkt me.

De stroom metaal- en synthetische deeltjes (vanaf hier samengevat als deeltjes) heeft inmiddels ook de
ijsring rond de aarde, ter hoogte van de evenaar bereikt en zorgt daar voor een ernstige verstoring.
Immers, de deeltjes zijn veel zwaarder dan de ijsmoleculen.
Door hun grotere gewicht trekken ze ijsmoleculen uit de ring aan als gevolg van de zwaartekracht en 
daarbij beginnen ook deze zwaardere deeltjes weer terug naar het oppervlak te vallen.
Dit zorgt voor turbulentie en instabiliteit in de kristallen ijsring rondom de aarde.
Met andere woorden, het gaat deeltjes regenen samen met de normale regen.
Hoe meer wij in de atmosfeer pompen, hoe harder het deeltjes gaat regenen, zure deeltjesregen, 
bijtend alkalische deeltjesregen, giftige synthetische deeltjesregen.
De stroom deeltjes die in de glinsterende ring rondom de aarde terecht komt, neemt immer toe.
Ook hier is er opnieuw sprake van een versnelling.
Denkt u nog steeds dat dit zonder gevolgen kan blijven voortduren?

Daarbovenop blijken er tussen al die deeltjes ook nog eens veel, heel veel stukjes DNA te zitten. 
Menselijk DNA, dierlijk DNA, schimmel DNA, plantaardig DNA, de lucht rondom ons zit er vol mee.
Bij iedere uitademing brengen we nieuwe DNA deeltjes in de lucht. 
Ook deze deeltjes stijgen op, binden zich aan andere deeltjes en vallen weer terug naar het 
aardoppervlak.
Aldus vindt er een wereldwijde genetische vermenging plaats die zijn weerga niet kent. 
Wat zullen de gevolgen zijn, denkt u?

Uiteindelijk komt alle luchtvervuiling in gestaag tempo terug naar het aardoppervlak, gedragen door 
regen en wind.
Onze volgende generaties, zeker de komende 250 generaties, zullen nog de gevolgen ondervinden van
de turbulentie die wij met z´n allen al hebben veroorzaakt.
Er zal een grote vermenging plaatsvinden van DNA van mens, plant en dier.
De stormen en slagregens zullen in kracht toenemen, zolang wij mensen doorgaan met de versnelling 
van onze luchtvervuiling met allerlei soorten deeltjes en veel, heel veel warmte!
Dat is wat wij met z´n allen hebben bereikt in de afgelopen 160 jaar.
Dat is wat wij hebben bereikt tot nu toe.
Onze directe leefomgeving is door ons eigen toedoen in een versnelling geraakt en de gevolgen 
worden steeds zichtbaarder voor ons mensen.

Ik zie een groenblauwe planeet met grote, heftige wervelstormen in de buitenste dampkringlagen. 
Sommigen bereiken wel snelheden van rond de duizend kilometer per uur.
Ja, die wervelstormen kennen we maar al te goed van Jupiter en Saturnus.
Daar komen ze immers ook voor en de rode vlek van Jupiter is daarvan de bekendste.
Deze storm woedt tenslotte al meer dan honderden jaren of nog langer.
De kracht van de wervelstormen neemt gestaag toe door de versnelling die wij erin gezet hebben.

Om dit alles te bereiken, om 160 jaar lang een onvoorstelbaar grote hoeveelheid extra energie in de 
atmosfeer te pompen, is het nodig geweest om de aardkorst in korte tijd te strippen van alles wat voor  
ons maar bruikbaar is.
We halen olie en gas uit de aardkorst en daardoor ontstaan grote holtes in de aardbodem.
We halen metaalertsen en andere mineralen uit de bodem en ook hierdoor ontstaan holtes in de 
aardkorst. We boren gangen in de aardkorst, waar mijnwerkers met trilapparaten tekeer gaan.
Hierdoor neemt de trillingsenergie van de korst toe.
De laatste ontwikkeling op dit gebied is het winnen van schaliegas.
Hierbij gaat de bodem trillen door krachtige waterstralen met schadelijke chemicaliën.
Opnieuw vraag ik me dan af: Wat zijn de gevolgen voor de komende jaren?
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We doen er werkelijk alles aan om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk bruikbaar materiaal uit de bodem 
te plukken, louter en alleen om in onze hebzucht te voorzien.
Je zou kunnen zeggen dat wij met z´n allen hard bezig zijn om van de aardkorst een Edammer 
gatenkaas te maken.
Kan dat nog steeds niet zonder gevolgen blijven?

Hoe meer olie, gas en mineralen wij uit de bovenste laag van de aardkorst zuigen, hoe brozer deze 
laag wordt.
Kleine aardbevingen en aardverschuivingen ontstaan, wanneer de gaten in de aardkorst dicht worden 
geperst door de lagen daaronder.
Dat vinden we tegenwoordig heel normaal met de inwoners van de provincie groningen als voorbeeld.
Stel je de aardkorst eens voor als een kerststol vol met krenten, rozijnen, sukade, noten enz.
In plaats van er plakken af te snijden, gaan we nu met precisieapparatuur de stol te lijf en stuk voor stuk
zuigen we de krenten, sukade enz. uit het brood.
Wat na een tijdje overblijft, is een stuk zoet brood met gangen en holtes waar eerst de vulling in zat.
Het zal duidelijk zijn dat de gangen ontstaan zijn om bij de vulling te komen.
Oké, we houden dus een kaal, zoet brood over.
De inwendige structuur, de stevigheid van dit brood zal behoorlijk zijn afgenomen door het strippen van 
de vulling. U kunt zich voorstellen dat het brood heel broos geworden is door het aanleggen van een 
doolhof aan gangen en holtes.
Welnu, hetzelfde geldt voor de aardkorst. De bovenste laag, de eerste 3-4 kilometer van de aardbodem
is grondig van structuur veranderd en hierdoor is – net als bij de kerststol – de stevigheid sterk 
afgenomen.

Welnu terug naar de enorme wervelwinden in de bovenste lagen van de atmosfeer.
Van grote afstand kun je zien dat er over de aarde drie grote wervelwinden waaien en een aantal 
kleinere er tussenin.
Twee ervan vinden hun oorsprong aan weerszijden van de Himalaya, één boven India en de ander 
boven China.
De derde ontstaat boven Noord-Amerika.
De kleinere wervelingen worden veroorzaakt boven het vaste land van Europa, Afrika, het Midden-
Oosten, Zuid-Amerika, Australië enz.
Dit verschijnsel komt voort uit het feit dat wij boven land warmte, veel warmte produceren, veel meer 
dan boven het water van de oceanen.

De drie grote wervelstormen zijn de afgelopen 150 jaar alleen maar in kracht toegenomen.
In eerste instantie vooral die boven Noord-Amerika.
Zo krachtig dat deze storm zich heeft uitgebreid, eerst boven IJsland en later tot boven Ierland en 
Engeland en tegenwoordig ook boven Noordwest-Europa.
Zolang de Amerikanen doorgaan met hun consumptie maatschappij, met hun hebben-hebben, kopen-
kopen, gedrag, zolang ze daarmee doorgaan zal de energieproductie boven land immer blijven 
toenemen.
Het gevolg is dat de windsnelheid hoog in de aardse atmosfeer ook gestaag zal blijven toenemen.
Nu moet u zich eens voorstellen, lieve mensen, wat er gebeurt wanneer de ronddraaiende storm boven
het land alsmaar sterker wordt en tegelijkertijd de aardkorst alsmaar brozer wordt.
Dat kan onmogelijk zonder gevolgen blijven Toch?
Het kan toch niet anders dan dat onder invloed van deze krachten de aardkorst zich telkens opnieuw 
moet zetten met bevingen en aardverschuivingen als resultaat.
Zo´n enorme wervelstorm hoog in de atmosfeer oefent een zuigende werking uit op het aardoppervlak, 
dat weten we allemaal.
Een kleine tornado die over ons heen raast is al in staat om bomen te ontwortelen.
Een hele grote wervelstorm boven Amerika zal uiteindelijk in staat zijn om heel Amerika te ontwortelen. 
Het kan in staat zijn om zoveel instabiliteit te veroorzaken dat de caldera onder Yellowstone National 
Park tot ontploffing wordt gebracht.
Het kan ook in staat zijn om veel extra druk uit te oefenen op de breuklijnen, zoals de St. Andreas Vault.
Zware aardbevingen in de buurt van Los Angeles en San Fransisco zijn dan het gevolg.
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Eenzelfde verhaal geldt voor China en India, twee grootmachten met elk 1 miljard of meer inwoners.
Met name na WOII is de industriële ontwikkeling van deze twee grootmachten in een mega-versnelling 
geschakeld.
Twee naties waar de consumptiemaatschappij de laatste 35 jaar ook onverbiddelijk heeft toegeslagen.
Twee enorme wervelingen boven deze landen die in een veel hogere versnelling zijn geschakeld.
En ook hier kunnen de (ernstige) gevolgen op termijn niet uitblijven.

Bedenk vervolgens ook dat er wereldwijd jaarlijks enorme hoeveelheden tropisch regenwoud worden 
gekapt, want dat hout is zo mooi en zo hard en het levert geld op.
Bedenk dat door het platbranden van de oerwouden ervoor gezorgd wordt dat ze ook gelijk definitief 
verdwenen zijn en niet meer terugkomen.
Bedenk wat voor een erosie dat geeft op de aardbodem.
Bedenk dat de vrijgekomen landbouwgrond in enkele jaren door roofbouw volledig onvruchtbaar 
geworden is.
Wat overblijft is een steppeachtig gebied waar eens een prachtig regenwoud floreerde.
Bedenk dat het regenwoud een onmisbare rol speelt bij de instandhouding van het evenwicht in 
klimaat, de zuurstofproductie, de koolzuuropname en de waterhuishouding op moeder aarde.
En nogmaals, ook hier kunnen de gevolgen niet uitblijven.

De rivieren, meren, zeeën en oceanen raken meer en meer vervuild, dat is een bekend gegeven.
Een oorzaak is de toenemende stroom deeltjes, zoals ik in de vorige alinea´s besproken heb.
Een andere oorzaak is de verandering van het evenwicht tussen plantaardig en dierlijk leven.
In de afgelopen 160 jaar heeft veel van het plantaardig leven op aarde plaats moeten maken voor 
dierlijk leven.
Nu heeft dierlijk leven de eigenschap dat het mest produceert.
Deze mest is na afbraak door bacteriën weer voedsel voor de planten en zo bestaat er een kringloop 
van leven op aarde.
Nu wil het geval dat er steeds minder planten en immer meer dieren komen.
Er wordt bijgevolg meer mest geproduceerd dan er door de planten kan worden opgenomen.
Het overschot aan mest komt in het water terecht en door de immer toenemende stroom mest in 
combinatie met de toenemende stroom deeltjes raakt het water vervuild.
Het zal duidelijk zijn dat de mate van watervervuiling ook weer in een versnelling is geraakt.
Daarnaast zorgt de mest ook voor een geweldige toename van de hoeveelheid bacteriën in het water.
Dit verschijnsel leidt weer tot een immer verdergaande verandering van het evenwicht tussen de 
verschillende levensvormen in het water.
Denkt u nu nog steeds dat dit niet zonder gevolgen zal blijven?

De toename van CO2 in de lucht zorgt voor een verzuring van het zeewater, immers, de naam zegt het 
al; koolzuur verzuurt het zeewater.
Extra zuur in het zeewater zorgt weer voor de afbraak van kalkskeletten.
Koraalriffen bijvoorbeeld hebben veel te lijden van deze verzuring.
Veel ander leven in zee, met name dat leven dat zich beschermt door een kalkskelet, krijgt het steeds 
zwaarder te verduren.
Door het zuur wordt het kalk week gemaakt, zacht gemaakt en foetsie is de bescherming van het 
organisme.
Het is meer dan waarschijnlijk dat veel organismen in het water uiteindelijk het loodje zullen leggen als 
gevolg van de toenemende verzuring en ook dat heeft weer een verandering in het evenwicht tussen 
de verschillende levensvormen tot gevolg.
Ook dit zal niet zonder gevolgen blijven!

Vrachtschepen dumpen op grote schaal afgewerkte motorolie in zee.
Boortorens dumpen op grote schaal afvalstoffen in zee.
Ik weet wel dat dit illegaal is, dat wil niet zeggen dat het niet op grote schaal voorkomt.
Dumpen is makkelijker en goedkoper dan verwerken en hergebruiken, nietwaar?
Daarbij brengen rivieren tonnen chemische troep, afval van fabrieken ed, per seconde naar zee.

En dan....
Af en toe een ongelukje kan er ook nog wel bij.
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Zo nu en dan vindt er een milieuramp plaats in het water.
Of het nu een ongeluk met een boortoren is of een catastrofe door een kerncentrale.
Het maakt niet uit!
Elke nieuwe ramp doet nog een schepje bovenop de toch al verdergaande vervuiling.

Onverantwoordelijk gedrag doet er vervolgens nóg wéér een schepje bovenop.
Een dronken kapitein laat zijn tanker op de rotsen lopen en daarna de olie in zee, als gevolg van de 
scheur in de romp. 
En ja hoor, de kapitein wordt veroordeeld en gevangen gezet.
Dat kun je van de vrijgekomen olie niet zeggen.
Voor losdrijvende olie bestaat immers geen gevangenis.

Welnu, vervolgens worden er weer vele miljoenen liters chemicaliën over de olievlek uitgestort om deze
af te breken.
Wat deze chemicaliën voor het zeeleven betekenen, dat weet nog niemand, want er is nauwelijks 
onderzoek naar gedaan.
Veel goeds kan het niet zijn, althans niet voor het natuurlijk evenwicht in het zeeleven ter plaatse.
Zo kan ik nog een hele tijd doorgaan om te vertellen, te schrijven over de schade die we aanrichten aan
het water.
Water is onze voornaamste bron van leven.
We kunnen makkelijk een week of twee zonder voedsel, twee weken zonder water kost ons 
onherroepelijk het leven. 
We vervuilen ons water, we dumpen er alles in wat we niet meer kunnen gebruiken en we halen onze 
schouders op over de gevolgen.
Ach, het zal allemaal wel niet zo´n vaart lopen, wordt er dan gezegd.

Van een grote afstand, vanuit mijn ruimteschip op 30 miljoen kilometer afstand, lijkt het net of er vonken
overspringen.
Ieder schip, ieder vliegtuig wordt door mijn instrumenten aan boord geregistreerd als een vonk die van 
de ene kant van het water overspringt naar de andere.
Sommige vonken gaan heel snel, andere gaan veel langzamer.
Soms schiet er wel eens een vonk naar buiten en komt dan in een baan om de aarde, de maan, Mars, 
Jupiter en verder terecht.
Echter op de aarde zelf, op de grens van stof en gas is de verzamelde concentratie metalen zo hoog 
geworden dat dit, door mensen nieuw aangelegde kunstmatige, elektromagnetische veld zodanig 
oplicht dat de vonkjes er van afspatten.

Kleinere binnenvaartschepen, kleinere, maar veel meer vliegtuigen, treinen en trams, ieder met hun 
eigen elektrisch netwerk.
Auto´s, vele honderden miljoenen auto´s die op de aardbodem rondrijden.
Al deze bewegingen worden door mijn instrumenten aan boord geregistreerd als een knetterend 
vuurwerk van vonkjes.
Vonkjes veroorzaakt door overspringende metaaldeeltjes dwars tegen de natuurlijke beweging van de 
aarde in.
Boven land, vooral aan de kusten in rivierdelta's, is het een waar inferno.

De concentratie metaaldeeltjes op het aardoppervlak is de afgelopen 150 jaar alsmaar toegenomen in 
een versneld tempo.
Deze metaaldeeltjes stralen heel wat warmte uit onder invloed van de zon.
Hoe meer metaal, hoe meer warmtestraling het metaal uitzendt.
Hoe zonniger het klimaat, hoe meer warmte al dat metaal uitzendt.
Daarnaast produceren we heel veel warmte bij het bewerken van al dat metaal.
Bovendien jagen we over heel veel van dat metaal tegenwoordig elektriciteit in toenemende mate! 
Elektrische signalen met een immer toenemende hogere trillingsfrequentie.
Voor ons huidige dataverkeer gebruiken we tegenwoordig zogenaamde hoogfrequente signalen.
Het gaat hierbij om elektrische signalen die vele miljarden+ trillingen per seconde kennen.
Met name de laatste 20 jaar is de snelheid van dataoverdracht schrikbarend toegenomen.
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Tegenwoordig is er het internet, waarbij een enorme hoeveelheid data in de vorm van elektrische 
signalen over de wereld heen wordt gestuurd.
Daarnaast is er het hoogfrequente mobiele telefonienetwerk rondom de aarde en dan ook nog GPS en 
andere speelgoedjes.
Om dit alles te verwezenlijken, is een netwerk van satellieten rond de aarde ontstaan.
Da´s allemaal leuk en aardig, het is prachtige techniek maar het is ook een mega-vervuiling.
Satellieten vallen terug naar de aarde, verbranden in de atmosfeer tot opnieuw kleine deeltjes die met 
de regen op het aardoppervlak terug vallen. 

Al deze elektriciteit in al deze verschillende golfvormen en frequenties, dit alles zorgt voor een 
elektromagnetisch veld rondom de grens van stof en gas.
Een elektromagnetisch veld dat de laatste 50 jaar alleen maar in sterkte is toegenomen.
De enorme massa metalen die wij mensen in de laatste 150 jaar naar de grens van stof en gas hebben 
verplaatst, zorgt ervoor dat wij onszelf op het aardoppervlak in een kooi van Faraday hebben gehuld. 
Enerzijds geeft dit ons een extra bescherming, anderzijds verstoort het de natuurlijke aardse elektrische
processen en wordt er steeds meer spanning opgebouwd tussen het magnetisch veld van de aarde en 
onze eigen elektrische creatie.
Met andere woorden, ook hier is er sprake van een versnelling.
Een versnelling in de alsmaar toenemende kracht van ons kunstmatig elektromagnetisch veld.

Dit, lieve mensen, dit kan echt niet zo doorgaan, want dit kan toch niet zonder gevolgen blijven?
Door velen wordt gewaarschuwd voor een afname in de kracht van het aards magnetisch veld.
Door anderen wordt deze bewering dan weer ontkent en zo ruziet men al een tijdje door over het 
interpreteren van wat men meet aan het magnetisch veld rondom de aarde.
Wat men feitelijk meet is een versterking van ons eigen elektromagnetisch veld en daardoor lijkt het net
alsof het aardmagnetisch veld in sterkte afneemt.
De enorme brij aan elektrische signalen van allerlei soort zorgt voor een chaotisch opgebouwd 
elektromagnetisch veld rondom onszelf.
Een veld dat in ieder geval niet synchroon meetrilt met het aardse organisme.
Een veld waar allerlei verschillende bronnen uit te peuteren zijn en een veld waar het spanningsniveau 
steeds verder oploopt.
Zelfs de meest verstokte optimist zal zich nu wel afvragen, of dit alles zonder gevolgen blijft???
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Gaia spreekt !!!

102



Aardbewoners! 
Lieve, leuk stuiterende klompjes DNA op de grens van gas en stof.
Ik heb een boodschap voor u!

Wanneer ik vanuit mijn kerngeheugen omhoog kijk, valt mijn oog direct op de band metaal die zich op 
de grens van stof en gas bevindt in mijn “verlichte” atmosfeer.
Mijn brein is zich onmiddellijk bewust van de elektrische energie die door de metalen band loopt.
Mijn brein is zich ook bewust van de immer toenemende elektrische spanning die dat teweeg brengt.
Onrust maakt zich van mij meester.
Deze ontwikkeling heb ik in mijn lange geschiedenis al eerder meegemaakt.
Als ik het goed heb, is u het verhaal van Atlantis alreeds verteld.
Dan is het u ook duidelijk geworden dat een té grote productie van elektriciteit uiteindelijk leidt tot een 
ontlading en de daaraan gepaarde verwoesting van de maatschappij over het gehele aardoppervlak.

Derhalve verzoek ik u de toenemende spanning een halt toe te roepen.
De versnelling dient eruit gehaald te worden, omwille van het evenwicht op de grens van stof en gas.
Er zijn de vorige keer grenzen gesteld aan de spanning.
Grenzen aan de elektrische spanning die de gezamenlijke organismen in totaal mogen produceren. 
Welnu, u hebt dan weliswaar nog niet het kritische punt bereikt, u bent inmiddels wel een flink eind over
de helft, op weg daarnaar toe.

Buiten een vriendelijk verzoek is dit gelijk ook een waarschuwing.
Ga niet te ver aardbewoners!
De ontlading in de vorm van een elektronenstroom zal dermate heftig zijn, dat al het leven en alles 
daaromheen tot atomen gereduceerd wordt.
De laatste keer dat dit plaatsvond, stierf 95% van al het leven uit.
Deze keer zal er geen enkel spoor van leven terug te vinden zijn, de atmosfeer wordt weggeblazen.
Alles op de grens van stof en gas zal verdwijnen, dit zal het laatste oordeel zijn.

Er is een eenvoudige weg.
Een gestage afname van de elektriciteitsproductie, hoogfrequent en laagfrequent, zal de versnelling 
afremmen en uiteindelijk zal de versnelling omkeren in een neergaande vertraging.
Een patroon dat u kunt terugvinden in de golfbeweging van een sinusfunctie.
Een gestage afname van de elektrische spanning zorgt ook voor een afname van alle andere 
versnellingen, zoals in het vorige hoofdstuk besproken.
De turbulentie in de lucht zal afnemen, de grote wervelwinden hoog in mijn atmosfeer zullen in kracht 
afnemen. De effecten daarvan op het aardoppervlak zullen afnemen, kortom, uw wereld begint dan 
weer tot rust te komen.
Wanneer uw bovenstaande volgt, treedt er geen gevaar op en zal de (dreigende) apocalyps uitblijven.
Ik waarschuw u nogmaals, er zijn grenzen getrokken en aan deze grenzen kan niet getornd worden. 
Over De Grens en uw wereld zal geroosterd, geblakerd en uiteen gereten worden.

De keuze is aan u, aan u allen aardbewoners.
Uw levensdoel op aarde is leren overleven, voeden, ontwikkelen en voortplanten.
Dit alles dient een hoger, een Goddelijk doel en dat behelst het Evenwicht.
Het Evenwicht op de Grens van Stof en Gas.
De grens waar de wrijving tussen lucht-, water- en rotsdeeltjes van nature al zeer groot is.
U allen bent op aarde om een bijdrage te leveren aan de vermindering van deze natuurlijke weerstand, 
u bent op aarde om voor harmonie op deze grens te zorgen.
Dat betekent Evenwicht!!!
Evenwicht tussen de hoeveelheid plantaardig en dierlijk leven.
Evenwicht in de hoeveelheid mensen en de beschikbare voedselbronnen.
Evenwicht in het water, in de lucht en op de aarde.
Zonder evenwicht ontbrandt het vuur.
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Daarnaast doe ik u een tweede, veel moeilijker verzoek.
Ik durf het u bijna niet te vragen.
Maar lieve mensen in de huidige tijd, u bent de hoogstontwikkelde soort en u bent de kroon op de 
voedselketen.
U hebt het vermogen om in evenwicht te denken en te handelen.

Ik verzoek u allen op aarde uzelf te matigen in uw voortplanting.
Uw aantallen nemen schrikbarende vormen aan en met de toename van menselijke exemplaren, vindt 
ook de toename in elektriciteit plaats.
Ik stel u voor om maximaal 2 kinderen per echtpaar als wereldwijde nieuwe norm op aarde te hanteren.
 
Leert u aan elkaar de noodzaak tot beperking, dit soort maatregelen dienen vooral niet door een gezag 
te worden opgelegd.
Dit soort maatregelen worden louter bereikt door een groeiend besef onder uw bevolking.
Geef uzelf de kans om dit besef te ontwikkelen. 
Een afname in de bevolkingsgroei van de menselijke soort zal mij, Gaia; de aarde als levend 
organisme, veel goed doen.
Dan kan ik mijn ongerustheid laten varen, in de wetenschap dat er uiteindelijk een levend organisme is 
ontstaan op de grens van stof en gas dat zich inzet voor het Evenwicht.
Dat is mijn diepste hartenwens lieve mensenwezentjes.
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Er is één God !!!
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Lieve mensen, ik hoop dat deze aanhef niet eentonig begint te klinken in uw oren.

We maken allemaal wel van die onverklaarbare zaken mee in ons leven.
Iedereen kent wel het gevoel dat er iemand achter ons loopt.
Omkijkend zien we echter helemaal niemand achter ons en toch durven we te zweren dat er iemand 
achter ons liep.
We horen allemaal wel eens geluiden, zoals het vallen van een glas, of een boek, of een of ander 
zwaar voorwerp.
Wanneer we op zoek gaan naar de oorsprong van dat geluid, is er niets te vinden.
Niemand in de buurt die voor dat geluid gezorgd heeft.
Toch weten we 100% zeker dat we het gehoord hebben.

We hebben allemaal wel eens een voorgevoel dat er “iets” staat te gebeuren, vaak hebben we ook 
dromen die in een dergelijke richting wijzen.
Dan, na een tijdje, vindt die gebeurtenis ook daadwerkelijk plaats en we krijgen het gevoel dat we in de 
toekomst gezien hebben.
Dergelijke verschijnselen worden “déjà vu” genoemd, ik heb het alreeds gezien.
Een logische verklaring kunnen we echter met geen mogelijkheid geven voor dergelijke verschijnselen. 
Toch vinden ze plaats en wel met de regelmaat van de klok en telkens weer proberen we hoe dan ook 
een verklaring te bedenken voor datgene dat we ervaren hebben.
Vervolgens wordt de hedendaagse wetenschap erbij gehaald.
Er wordt onderzocht, er wordt links gemeten, er wordt rechts gemeten en men vindt uiteindelijk niets. 
Onbewijsbaar wordt er dan gezegd.
Het kan eenvoudig niet bestaan, want er valt niets te meten, er valt niets van terug te vinden.

Om het onverklaarbare toch vorm te kunnen geven, heeft de mens spiritualiteit tot zijn beschikking.
Het begint met een bovennatuurlijke kracht of macht die voor gebeurtenissen zorgt die verder 
onverklaarbaar zijn.
In heel vroeger tijden werden deze krachten toegeschreven aan de zon, de maan en de 
sterrenbeelden.
Ook werden dieren genoemd, geëerd en geofferd, als bron van deze onverklaarbare zaken.
Mensen uit vroeger tijden hadden geen kennis en begrip van de oorzaak van dag en nacht.
Zij hadden geen kennis van het jaarlijks terugkerende patroon van sterren aan de nachtelijke hemel. 
Wanneer men met een zonsverduistering geconfronteerd werd, dacht men massaal dat de aarde aan 
zijn eind was gekomen.
Ook voor onweer en bliksem, regen en zonneschijn, krachtige wervelstormen afgewisseld met 
windstille perioden, kon men geen logische verklaring vinden, temeer omdat deze willekeurig leken op 
te treden.

Om nu toch een bevredigende verklaring te geven, werden er Goden in het leven geroepen.
De zonnegod heerste over de dag, de maangodin heerste over de nacht.
De sterren waren elk de ziel van een gestorven familielid.
Op andere plaatsen de ziel van een gestorven leider of priester. 
Aldus werd een mythisch rijk gesticht, waarmee de onverklaarbare dingen een betekenis kregen.
Dit vond plaats over de gehele wereld.
Elke stam, elke samenleving kende een keur aan goden, godinnen en halfgoden die een zekere invloed
op het menselijk bestaan uitoefenden.
Het onverklaarbare werd wereldwijd toegeschreven aan de vermeende invloed die het godendom op 
ons dagelijks leven had.
Door de loop der jaren ontwikkelde dit godendom zich steeds verder, totdat er uiteindelijk voor iedere 
gebeurtenis een spirituele verklaring was.
De bevolking werd onderworpen aan dit systeem van goden en halfgoden en bij alles, werkelijk alles, 
werden eerst de goden geraadpleegd.
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Enkele voorbeelden:
5000 jaar geleden kenden de Egyptenaren een keur aan goden en halfgoden.
Ra was de oppergod.
De drie-eenheid werd gevormd door Osiris, Isis en hun zoon Horus.
Tezelfdertijd kenden de volkoren in het huidige India en Pakistan een drie-eenheid in de vorm van 
Brahma, Vishnu en Shiva.
2500 jaar geleden kenden de Grieken een keur aan goden met Zeus aan het hoofd, die samen met 
Hera en Hades een drie-eenheid vormt.
2000 jaar geleden kenden de Romeinen een keur aan goden, in dit geval was Jupiter de baas.
2000 jaar geleden kenden de Vikingen een keur aan goden en hier was het Odin die de scepter 
zwaaide.
Wodan, zoals hij door andere Germaanse stammen werd genoemd.

In alle bovenstaande voorbeelden werd de samenleving geleid door vele tientallen goden en godinnen, 
in een enkel geval zelfs door meer dan 100 van deze mythologische figuren.
Daarnaast kwamen er halfgoden, veelal ter nagedachtenis aan een groot politiek of spiritueel leider die 
tijdens zijn of haar bewind voor welvaart en vrede had gezorgd.
Waarschijnlijk was het goden systeem van de Egyptenaren het meest complex van allemaal, niet in de 
laatste plaats door de bijna 4000 jaar waarin het Egyptische rijk heeft bestaan.
Meervoudige godensystemen worden tegenwoordig aangeduid onder de verzamelnaam polytheïsme. 
Monotheïsme staat dan voor het geloof in één enkele god.

Voor zover ik weet, zijn de joden het eerste mensenvolk geweest die het bestaan van één God, Jahweh
erkennen.
Wanneer dit monotheïsme precies is ontstaan is onduidelijk.
Feit is wel dat het lang voor de geboorte van Jezus Christus heeft plaatsgevonden.

Waarom het polytheïsme in de vroege joodse samenleving heeft plaatsgemaakt voor het geloof in één 
enkele God als schepper van hemel en aarde, is net zo onduidelijk.
Feit is wel dat het monotheïsme in onze huidige tijd in de westerse samenleving de algemeen 
heersende opvatting is.
Er zijn nog kleine, ver afgelegen samenlevingen te vinden die een zuiver polytheïstische 
levensovertuiging hebben.
Een discussiepunt is hierbij het hindoeïsme dat zich kenmerkt door een drie-eenheid in de vorm van 
Brahma, Shiva en Vishnu.
Je zou dan kunnen zeggen dat het hindoeïsme tot de meervoudige godensystemen behoort.
Echter binnen het hindoeïsme wordt de Goddelijke macht alom erkend en de driedeling komt in elke 
andere grote wereldreligie ook voor.
Het christendom kent deze drie-eenheid in de vorm van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest welke 
gezamenlijk belichaamt worden in de almachtige God.

(Verderop in dit manuscript, zowel als in de engelse tekst, schets ik een beeld van de Mens als zijnde De 
Heilige Drie-Eenheid, hierbij komen ook de menselijke Ziel en haar Beschermengel ter sprake)

2000 jaar geleden kwam Jezus Christus op aarde en Hij verkondigde het woord van God.
Hiermee zag het christendom het levenslicht.
Zo´n 600 jaar na de geboorte van Jezus kwam Mohammed ter wereld om het woord van God te 
verspreiden over de wereld.
Hiermee zag de islam het levenslicht.
Aldus zijn er vanuit het geloof in één enkele God, drie religieuze stromingen ontstaan

In het begin van dit boek, in de eerste alinea, heb ik enigszins gekscherend geschreven over het 
scheppingsverhaal volgens het oude testament van de Bijbel.
Welnu, dat scheppingsverhaal in zes dagen geldt ook voor de joden middels de Thora en de islamieten 
volgens de Koran.
Drie religieuze stromingen die eenzelfde scheppingsverhaal kennen en allen trouw willen zijn aan de 
geboden van de ene God, die God die voor iedereen gelijk is.

107



Profeten zijn ook een bekend verschijnsel op aarde.
In veel gevallen zijn hun daden en werken bekend geworden.
Jezus en Mohammed springen eruit, omdat uit hun woorden twee religieuze stromingen op aarde zijn 
ontstaan die in omvang alle andere overtreffen.
Boeddha is ook een profeet,
Johannes de doper een ander en Mozes bijvoorbeeld ook.
Deze laatste drie mensen leefden lang voor de geboorte van Jezus van Nazareth.
Jeanne d´Arc was een profeet met een duidelijke taak.
Broeder Malachias was dat ook en Michel de Nostredame hoort tevens in dit rijtje thuis.
Zij allen leefden lang na de geboorte van Jezus en Mohammed.

Zo kwam rond 1500 Maarten Luther op aarde om het ware woord van God te verspreiden onder de 
mensen.
Hij keerde zich tegen de handel in aflaten, de grootschalige corruptie die de katholieke kerk zich eigen 
had gemaakt. 
Afijn, Maarten Luther kwam in opstand tegen deze verregaande corruptie en spijkerde een groot houten
bord met 95 aanklachten op de deur van de kerk.
Wat hem het meest irriteerde was de zogenaamde jubileumaflaat die de toenmalige paus had ingesteld
om de bouw van de Sint Pieter Kathedraal in Rome te financieren.
Monniken, in de rol van marktkoopmannen, verkochten deze aflaat aan de bevolking, daarbij hel en 
verdoemenis predikend om de gewone man angst voor de duivel aan te jagen.
Door het kopen van een aflaat werd de eigenaar van de aflaat voor eeuwig beschermd tegen de kwade
invloeden van Satan.
Het is nooit de bedoeling geweest van Maarten Luther om een nieuwe stroming binnen het christelijke 
geloof in gang te zetten.
Echter, zijn aanklachten werden al snel gepubliceerd en vonden veel aanhang in het noordelijk deel van
West-Europa.
Uit deze gebeurtenis is vervolgens het protestantisme voortgekomen en de gevolgen daarvan zijn maar
al te goed bekend.
Eeuwenlang hebben katholieken en protestanten oorlog op oorlog met elkaar uitgevochten, waarbij 
onnoemelijk veel mensen gedood of geslachtofferd zijn.
Waar katholieken en protestanten in de westerse wereld elkaar al 500 jaar naar het leven staan, vindt 
hetzelfde plaats tussen soennieten en sjiieten in de moslimwereld.
Hoe deze twee stromingen zijn ontstaan, is mij onbekend.
Feit is wel dat de twee hoofdstromingen binnen de islam al net zo onverzoenlijk zijn als die binnen het 
christendom, met moord en doodslag tot gevolg.

Welnu lieve mensen, het wonderbaarlijke is dat we tegenwoordig talloze verschillende monotheïstische 
godsdiensten kennen, allen gebaseerd op het feit dat God het heelal, het melkwegstelsel, het 
zonnestelsel, de aarde en alles wat erop leeft geschapen heeft.
En wat is het gevolg daarvan?
Moord en doodslag, omdat de ene God blijkbaar beter is dan de andere God.

Raar toch wanneer je bedenkt dat er slechts één God is.
Raar toch wanneer je bedenkt dat die ene God in alle gevallen hetzelfde en het beste met de mensheid
voor heeft.
God liegt niet.
God vertelt al zijn mensenkinderen steeds opnieuw hetzelfde verhaal van liefde, genegenheid, 
barmhartigheid, mededogen en vergiffenis. 

Ondanks al ons gemoord en geplunder blijft God van zijn mensenkinderen houden, blijft God zijn 
mensenkinderen hun gruweldaden vergeven en is God nog steeds bereid om al die rovers en 
moordenaars in de hemel op te nemen.
Zo groot, zo immens groot is de vergevingsgezindheid van die ene God, die ene God die de schepper 
is van het “AL”.
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Lieve mensen, beste lezers, deze toestand vervult mij van een onbeschrijflijke pijn.
Ook ik ken God, ook ik erken de grootsheid van God´s schepping en ook ik bid op dagelijkse basis dat 
deze ellende nu eens eindelijk ophoudt.
Dat we nu eindelijk eens ophouden met elkaar naar het leven te staan omwille van ons geloof in één en
dezelfde God.

Joden, moslims en christenen verdragen elkaar onderling ook al niet.
Angst, onbegrip en geweld zijn de hoofdthema´s en er vallen op dagelijkse basis onschuldige 
slachtoffers, als gevolg van de controverse tussen deze drie religies.
In het vorige hoofdstuk heb ik u middels de stem van Gaia duidelijk gemaakt wat en hoe het laatste 
oordeel eruit zal zien.
Aan het eind van dit hoofdstuk laat ik God aan het woord.

Aardbewoners! 
Lieve, leuk stuiterende klompjes DNA op de grens van gas en stof.
Ik heb een boodschap voor u!

Ik, God, ik ben de hoeder, de beschermer van de aarde. 
k ben de hoeder van de aarde als levend organisme.
Ik heb u lief. Ik heb u allen lief zonder ook maar één enkele uitzondering te maken.
Daarnaast ben ik gebonden aan de zorg over de aarde.

Wanneer blijkt dat één van mijn kinderen, één van de levende organismen het presteert om wanorde te 
scheppen in plaats van evenwicht,
wanneer blijkt dat één van de levende organismen zich niet houdt aan het van hogerhand opgelegde 
doel om voor evenwicht te zorgen,
wanneer zich die situatie aandient, zal Ik ingrijpen, want Ik God, uw Vader, Ik dien slechts één doel.

Harmonie!!!!

Harmonie op Aarde.
Harmonie op de grens van Stof en Gas.
Harmonie tussen de verschillende Organismen. 
Aldus kent U uw eigen Levensdoel. 
Dit alles in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Amen.
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Het zonnestelsel en atomen

Lieve mensen, ik heb u over de dampkring van de aarde verteld. 
Een dampkring die is opgebouwd uit verschillende lagen die men sferen noemt.
Woorden als atmosfeer en stratosfeer kennen we allemaal.
Vrijwel dagelijks horen we een weermeneer of vrouw die woorden wel uitspreken.
Nu denkt u misschien dat ik u meeneem in “hoger sferen”, welnu dat is niet het geval.
Vanuit de kern bekeken, bestaat de aarde uit een flink aantal sferen, lagen die elk hun specifieke 
eigenschappen bevatten.
Hierbij kun je denken aan een specifieke soort materie zoals metaal, steen, water(ijs) en gas alsook de 
omgevingsvariabelen druk en temperatuur.
Op de grens waar de steenlagen overgaan in de lucht die we dagelijks inademen, de grens van stof en 
gas dus, is de temperatuur zodanig dat water een vloeibare vorm aanneemt en waarin leven is 
ontstaan, leven gebaseerd op vloeibaar water.
Daar heb ik u uitgebreid over verhaald.

Net zoals de aarde, heeft de zon haar eigen dampkring al houdt de vergelijking daarmee wel op.
Wellicht is het zelfs beter om helemaal niet van een dampkring rond de zon te spreken omdat deze in 
het geheel niet lijkt op wat wij onder de dampkring van de aarde verstaan.
In onze dagelijkse spreektaal bedoelen we met het woord dampkring de luchtlagen die zich boven het 
aardoppervlak bevinden.
Vanuit de kern van de aarde bekeken, krijgt het woord dampkring al een andere betekenis.
De temperatuur en druk in de kern van de aarde is zo groot dat de aardkorst waarop wij leven, vanuit 
de kern bekeken al een ijle steenlaag lijkt.
De gaslagen erboven lijken dan al veel meer op de lege ruimte die wij het heelal noemen. 

Welnu, wanneer we ons voorstellen dat we vanaf het oppervlak van onze zon (waar druk en 
temperatuur nog zeer veel hoger zijn) naar de hemel kijken, kunnen we met een beetje fantasie wel 
spreken van een dampkring rond de zon.
Feitelijk gaat het dan om alle materie die zich binnen de invloedsfeer van de zon bevindt en met een 
zekere regelmaat om de zon roteert als gevolg van de zwaartekrachtwerking van onze zon.
Laten we daarom de dampkring van de zon eens nader bekijken waarbij we ons dus voorstellen dat we 
op het oppervlak van de zon staan en vandaar uit naar de altijd nachtelijke hemel kijken. 
We zien dan de planeten, grote bolvormige objecten die vrijwel cirkelvormige banen om ons (de zon) 
heen trekken.
De planeet Mercurius staat het dichtst bij de zon, dan volgen – van binnen naar buiten – Venus, Aarde, 
Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus.
Deze acht planeten vormen samen het binnenste deel van die dampkring, ook wel bekend als het 
zonnestelsel. 
Tussen Mars en Jupiter bevind zich een band met grote en kleine brokken steen en ijs, ook wel bekend 
als de meteorietengordel of de planetoïdengordel.
Alle planeten, inclusief de meteorietengordel, draaien rondjes om de zon waarbij het opvallend is dat al 
deze hemellichamen in hetzelfde vlak rondom de evenaar van de zon draaien.
Mercurius heeft de grootste omloopsnelheid, Neptunus de laagste.

Verder van de zon af, voorbij Neptunus van binnenuit gezien, bevindt zich een enorme hoeveelheid 
ruimtepuin, grotere en kleinere brokstukken die bestaan uit steen en ijs.
De grootsten daarvan worden dwergplaneten genoemd.
Pluto en Eris zijn hiervan de bekendsten.
Dit gebied wordt de Kuipergordel genoemd.

Wat hieraan opvalt is dat deze brokstukken niet meer in hetzelfde vlak als de planeten om de zon heen 
draaien. Hoe verder weg zo'n klomp materie van de zon afstaat, hoe groter de kans dat dit object zich 
buiten het planetaire vlak bevindt.
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Nog verder weg, achter de Kuipergordel bevindt zich nog veel meer ruimtepuin die men de Oortwolk 
heeft genoemd.
Deze brokstukken vormen een bol rondom de zon. 
Het zal wel duidelijk zijn dat het overgrote deel van de materie in de Oortwolk niet meer in het 
planetaire vlak om de zon heen draait.

We hebben allemaal ook wel eens gehoord van kometen.
Dit zijn grote klompen steen en ijs die vanuit alle richtingen een ellipsvormige baan om de zon 
beschrijven.
De wetenschap gaat ervan uit dat deze kometen vanuit de Oortwolk richting de zon bewegen, om de 
zon heen draaien en vervolgens weer op weg gaan richting de Oortwolk. 
Onderstaand schema geeft een indruk (een dwarsdoorsnede) van de opbouw van de, door mij 
voorgestelde, dampkring van de zon.

Het is zo goed als onmogelijk om precies te bepalen waar de Kuiper gordel overgaat in de Oortwolk.
In bovenstaand schema heb ik daarom willekeurig een grens getrokken.
Verder is het evenzo onmogelijk om precies te bepalen waar de Oortwolk ophoudt.
Alle objecten binnen de Oortwolk tesamen vormen een bol die de zon in het midden omsluit.
Wel kan met zekerheid gesteld worden dat zolang een bepaald object om de zon roteert, het deel 
uitmaakt van de dampkring van de zon.

Net zoals de aarde en vele andere planeten beschikt de zon ook over een magnetisch veld en hiermee 
houdt de vergelijking weer op.
De magnetische velden van de planeten worden veroorzaakt door de ijzerplasma kernen in het 
binnenste van deze planeten.
Het magnetisch veld van de zon wordt voornamelijk veroorzaakt door het kernfusie proces waarbij 
waterstofatomen samensmelten tot heliumatomen.
Volgens mij behoeft het geen verdere uitleg dat het zonmagnetisch veld veel en veel krachtiger is dan 
het zwaartekracht veld van om het even welke planeet dan ook.
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Een magnetisch veld kent geen vast definieerbare grens. 
De wetenschap heeft gemeten dat de sterkte van een magnetisch veld rondom een hemellichaam 
afneemt naarmate men verder van dat betreffende hemellichaam af staat.
Theoretisch strekken magnetische velden zich uit tot in het oneindige.
Toch is er wel degelijk een (pseudo) grens aan te geven en daarvoor kijken we eerst maar weer naar 
moeder Aarde.

Vrijwel iedereen heeft wel eens van het noorder- en zuiderlicht gehoord.
Een verschijnsel dat enerzijds veroorzaakt wordt door het aardmagnetisch veld en anderszijds door de 
hoogfrequente straling die van de zon afkomt onder de noemer “kosmische straling”.
Op een zeker punt komt deze straling in aanraking met het aardmagnetisch veld en wordt het 
afgebogen richting de magnetische polen van de aarde.
Deze afbuiging toont zich als het noorder- of zuiderlicht.
Het valt buiten het bestek van dit verhaal om dieper op dit verschijnsel in te gaan, ik ben bang dat het 
dan veel te technisch en ingewikkeld wordt.
Het directe gevolg van dit verschijnsel is, dat de kosmische straling nergens anders het aardoppervlak 
kan bereiken en dat is maar goed ook.
Was dit namelijk wel het geval, dan zou al het leven zoals wij dat kennen niet kunnen bestaan.
Het zou letterlijk verbrand worden.

Alhoewel een magnetisch veld zich praktisch gesproken tot in het oneindige uitstrekt, is er dus wel een 
– min of meer fictieve – grens aan een magnetisch veld rondom een hemellichaam te geven.
De voyager expedities hebben aangetoond dat het poollicht ook voorkomt bij Jupiter, Saturnus, Uranus 
en Neptunus.
Deze grote buitenplaneten bezitten krachtige magnetische velden.

Nu gaan we weer terug naar de zon en het daarbij behorende magnetisch veld. 
Ook hier is een fictieve grens aan te geven en die grens ligt in de buurt van de buitenste rand van de 
Oortwolk.
Kosmische straling van nog veel hogere frequenties (uit het gebied rond de kern van het 
melkwegstelsel bijvoorbeeld) ketst hier af en wordt afgebogen richting de polen van de zon.
Deze grens kan aldus ook gelden als de grens van de dampkring van de zon.
Alles wat binnen deze grens plaatsvindt, valt binnen de invloedsfeer van de zon.

In de kern van de zon vindt kernfusie plaats.
Waterstofatomen smelten daar samen tot heliumatomen.
Ik ga u daar wat meer over vertellen. We gaan nu van heel groot naar heel klein. 
We bekijken allereerst een waterstofatoom.
Een waterstofatoom is opgebouwd uit een proton en een elektron.
Het proton vormt de kern en het elektron cirkelt daaromheen.
Het proton roteert om zijn eigen as, het elektron vrijwel niet meer.
De rotatie van het elektron is door de veel grotere zwaartekracht van het proton zo goed als stilgezet. 
Dit is vergelijkbaar met de aarde en de maan (en ook met de zon en Mercurius).

Waterstof kan ook bestaan uit een proton, een elektron en een neutron. 
Dit wordt door wetenschappers deuterium genoemd. 
Grotere atomen, te beginnen met helium dragen allemaal van deze neutronen met zich mee. 
Ze zijn nodig om middels hun zwaartekracht de uitsluitend positief geladen protonen bij elkaar te 
houden. 

Het in de kern van de zon geproduceerde helium bestaat uit twee protonen waar twee elektronen 
omheen cirkelen.
Zonder de bindende werking van extra neutronen zou het heliumatoom onmiddellijk uit elkaar vallen in 
twee waterstofatomen, immers de positief geladen protonen in de kern van het heliumatoom stoten 
elkaar af. Om het heliumatoom stabiel te maken, worden aan de kern twee neutronen toegevoegd om 
de beide protonen bij elkaar te houden. ***

112



Lithium is het qua gewicht het lichtste metaal dat we kennen.
De kern van een lithiumatoom bestaat uit 3 protonen.
Om een Lithiumatoom stabiel te maken zijn 3 of 4 neutronen nodig.
Lithium met 4 neutronen in de atoomkern komt in 92,5% van de gevallen voor.
Lithiumkernen met 3 neutronen in 7,5%.
Atomen die met verschillende aantallen neutronen voorkomen, worden in de scheikunde “isotopen” 
genoemd. Van lithium bestaan dus 2 stabiele isotopen.

Koolstof is de basisstof van organisch materiaal en dus van al het leven op aarde.
Koolstof heeft zes protonen in de kern en kent 3 isotopen. Het komt voor met 6, 7 of 8 neutronen.

Stikstof is het hoofdbestanddeel van de lucht die we inademen.
Een stikstofatoom heeft zeven protonen in de kern en komt voor in twee isotopen.
Om de kern van een stikstofatoom stabiel te maken, zijn zeven of acht neutronen nodig. 

Zuurstof is het tweede belangrijke deel van de lucht.
Zuurstof is nodig voor ons mensen om te overleven, dat weten we allemaal.
Zuurstof maakt verbranding mogelijk en daarmee is het dé energieleverancier bij uitstek.
Een zuurstofatoom heeft acht protonen in de kern en er cirkelen bijgevolg acht elektronen om die kern 
heen. Het komt voor in drie verschillende stabiele isotopen, de kern kan acht, negen of tien neutronen 
bevatten.
Zuurstof met 8 neutronen komt het meeste voor in de lucht die we dagelijks inademen.
Voor ons lichaam maakt het echter niet uit welke soort zuurstof we inademen.

De volgende afbeeldingen tonen enkele van deze kristalstructuren.
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Op deze vijf afbeeldingen ziet u een schematische
voorstelling van respectievelijk:

een waterstofatoom, 
een heliumatoom, 
een lithiumatoom, 
een koolstofatoom en 
een stikstofatoom.

*** Er bestaat ook een stabiele isotoop van helium met slechts één neutron in de kern maar omdat 
deze vorm op aarde maar heel weinig voorkomt, heb ik dit buiten beschouwing gelaten.
In de de zon wordt vrijwel alleen maar helium met 2 neutronen in de atoomkern geproduceerd.

De protonen en neutronen in de kern vormen een kristalstructuur.
Elk isotoop van om het even welk atoom dan ook maakt een andere kristalvorm.
Dat heeft een prettige bijkomstigheid omdat kristallen de basis vormen voor elektrisch geheugen.
Onze hele ICT-technologie berust op dit principe.
Het belang van geheugen in relatie tot overleven en voortplanten heb ik alreeds eerder beschreven.

We bekijken opnieuw een waterstofatoom en daarbij gaan we er steeds vanuit dat het waterstofatoom 
zich in een verder lege ruimte bevindt. 
De straal van een waterstofatoom is 37.10-12 meter. 
(drie jaar later, 53 picometer, ik had en heb geen zin de onderstaande berekening opnieuw uit te voeren met 
deze nieuwe waarde. Ergo, onderstaande afleiding is berekend uit 37 picometer.)

Hieruit volgt dat het elektron in één volledige ronde om de kern 2,3236.10-10 meter aflegt.
Nu weten we ook dat massa zich nooit sneller dan het licht kan bewegen omdat daar een oneindige 
hoeveelheid energie voor nodig zou zijn.
Dat betekent logischerwijs dat een elektron nimmer meer dan 299.792.458 meter (= 2,99792458.108 m)
in één seconde af kan leggen in zijn rondgang om het proton.
Nu kunnen we uitrekenen hoeveel rondes een elektron maximaal om het proton kan draaien.
Als ik mijn rekenmachine mag geloven, zijn dat maximaal 77.506.953.160.242.610.000 
(= 77,50695316024261.1018) omlopen in een tijdsbestek van één seconde.
Wel, dat zijn best veel rondjes hoor! 

Het serieuze gedeelte hieraan is er ook.
Hiermee is tegelijkertijd de maximale frequentie die massa kan veroorzaken bepaald.
Immers, één enkel waterstofatoom in vacuüm wordt niet gehinderd door wrijving, er zijn geen andere 
massa deeltjes die voor verstoring kunnen zorgen.
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De leefwereld van de Engelen
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Lieve mensen,
Zelf geloof ik onvoorwaardelijk in het bestaan van deze engelenwereld. 
Ik heb al zo veel hulp en bescherming van de engelen en in het bijzonder van mijn beschermengel 
gekregen dat niets of niemand mij nog van het tegendeel kan overtuigen.
Alles wat ik in dit hoofdstuk over hun leefwereld beschrijf, is mij uiteraard verteld en duidelijk gemaakt 
door engelen.

Direct gekoppeld aan het contact met de engelenwereld is het geloof in de Goddelijke Macht.
Al het werk dat de engelen verrichten, is aan hen opgedragen door God.
Zij voeren dit werk met onvoorwaardelijke Liefde uit.

Engelen hebben geen fysiek lichaam zoals wij mensen dat hebben. 
Zij leven in schermen, platte wolken van dicht opeengepakte “Neutrinowolkjes”, zoals ze zelf noemen.
Met behulp daarvan kunnen zij zichzelf een verschijningsvorm geven en deze naar voorkeur wijzigen. 
Een neutrinowolkje kan het best worden beschouwd en beschreven als een “binnenste buiten gekeerd 
waterstofatoom”.

(In de volgende hoofdstukken kom ik uitgebreid terug op de neutrinowolkjes in natuurkundige zin inclusief 
een natuurkundig model van het universum, opgebouwd uit verschillende dimensies.
Hierbij stel ik dat het universum zoals wij dat waarnemen en meten, feitelijk de vierde dimensie is.
De Engelen leefwereld heb ik voorgesteld als de vijfde dimensie.)

Ieder mens op aarde wordt vergezeld door een beschermengel, deze is aan ons mensen toegewezen 
door de Goddelijke Macht.
Engelen zijn nu eenmaal gehouden aan het uitvoeren van de liefdevolle Goddelijke Wil.
Dat is de aan hen toegewezen taak en ze hebben geen andere keuze dan deze taak met 
onvoorwaardelijke liefde uit te voeren.
Dat beantwoordt gelijk de vraag of er vrouwelijke en mannelijke engelen zijn. 
Net als mensen kennen de engelen twee (en misschien zelfs meer) geslachten, echter niet in de zin 
van mannelijke of vrouwelijke exemplaren. Engelengeslachten zijn meer taakgericht.
Sex kennen ze ook niet.
Dat genot is alleen aan ons mensen met een fysiek lichaam voorbehouden.
De engelen geslachten manifesteren zich daarnaast ook vooral in hiërarchische zin.

Beste lezers, nu maak ik een hele grote sprong in het diepe.
We gaan heel ver terug in de tijd, in de periode van een vorige evolutie, lang voordat het leven op 
aarde vorm kreeg en lang voordat de maan gevormd werd.
Het betreft hier de evolutie van het leven op de planeet Mars.
???
Het zonnestelsel zelf is pakweg 7,4 miljard jaar oud, de Zon en Jupiter nog een klein ietsjes ouder.
???
De Aarde is dus in werkelijkheid veel ouder dan wij nu denken te kunnen meten.
Tot het moment van de inslag waaruit onze maan is ontstaan, was de aarde een planeet, wat kleiner 
dan nu, met een zeer ijle, giftige dampkring waarin relatief nog weinig water voorkwam.
Datzelfde geldt ook voor de planeet Venus die in die tijd aanzienlijk kleiner dan de Aarde was.
???
Mars was een (vloeibaar) waterplaneet ter grootte van Uranus en Neptunus.
???
Leven op Aarde en Venus kwam niet voor.
Op Mars daarentegen wel.
???
In deze moderne tijd, zijn wij, de mensheid, de diersoort op de Top van de Voedselketen op Aarde.
Wij hebben aldus de Vrije Wil op Aarde, wij Regeren al het andere (fysieke) Leven.
Kortom, wij maken hier op aarde de dienst uit.
Lang geleden, op de levende planeet Mars, was de rol van de Vrije Wil toebedeeld aan de engelen.
Er was uiteraard fysiek leven in het water op Mars, de engelen voerden echter de volledige regie.
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Zo is mij verteld dat het (fysieke) leven op Mars zich zeer voorspoedig ontwikkelde waarbij de sturende 
rol in de evolutie was toebedeeld aan de engelenmaatschappij.
Zij waren verantwoordelijk voor een goed verloop en de gift van de vrije wil maakte dat zij naar eigen 
inzicht het verloop van hun evolutie konden bepalen.
Toch kwam er op een gegeven moment een kink in de kabel.

Na verloop van tijd ontstond er jaloezie onder een klein groepje engelen.
Zij vonden dat zij naast een vrije wil ook recht hadden op een fysiek lichaam.

Met andere woorden, er ontstond ontevredenheid en tweespalt in de engelenwereld.
De groep die een fysiek lichaam claimde was echter ver in de minderheid en bleef in de minderheid, 
ondanks alle argumenten die zij aanvoerden.
Uiteindelijk scheidde deze groep zich af van de rest en ging zeg maar ondergronds, ver uit het zicht en 
het bereik van de anderen.
Zij legden zich toe op de studie van het fysieke, materiële leven in de vierde dimensie.
Deze afvallige groep engelen ontwikkelden in het diepste geheim een wetenschap die ertoe moest 
leiden dat ze hun wezen, hun ziel konden huisvesten in een fysiek lichaam. 
Het was – en is nog steeds tot op de dag van vandaag – voor de engelen een koud kunstje om materie 
te manipuleren, te vormen en te veranderen.

Een engel kan zonder probleem een steen bewerken, een huis bouwen of wat dan ook.
De factor tijd is voor de engelen even vanzelfsprekend als dat voor ons is.
Kortom, een fysiek lichaam samenstellen was niet het probleem voor deze groep afvalligen. 
Hun wetenschap richtte zich aldus op het huisvesten van de ziel in een gemanipuleerd fysiek lichaam. 
Een bijkomend probleem wat opgelost diende te worden was het onsterfelijk maken van datzelfde  
fysieke lichaam.
Een engel is in principe onsterfelijk vanuit ons perspektief bekeken. 
Welnu, de afvallige groep engelen wilden ten koste van alles voorkomen dat het fysieke lichaam waarin
ze hun ziel konden huisvesten, dood zou gaan. 
Er werden proeven gedaan.
Er werden (fysieke levende) wezens uit de vierde dimensie gebruikt en gedood om die proeven uit te 
voeren. Dat alles in de wetenschap dat deze handelingen volledig in strijd waren met de Goddelijke wil.

Het bedrog kwam op zeker moment uit.
De gehele groep werd opgepakt en geketend met uitzondering van een van de leiders die wist te 
ontkomen.
Deze engel slaagde uiteindelijk in zijn streven en wist zich te verplaatsen naar de vierde dimensie, 
gehuld en vermomd in een onsterfelijk fysiek lichaam.
Het gevolg was even onverwacht als gruwelijk door het ingrijpen van de Goddelijke macht.
De vierde en vijfde dimensie op Mars smolten ineen. 
Protonen en elektronen uit de vierde dimensie, neutrinowolkjes uit de vijfde dimensie voegden zich 
aaneen tot neutronen.
Even was het daarna heel stil.
Daarop ontplofte de oceaan met water, de atmosfeer van Mars werd weggeblazen, de Marskorst 
verschrompeld.
Het restant van dit inforno kennen we tegenwoordig als de Rode Planeet, Mars, de God van de Oorlog.

Wat daarna volgde, heeft u in het eerste hoofdstuk van dit verhaal kunnen lezen.
God bepaalde dat zowel de trouwe engelen als de wezens uit de vierde dimensie een nieuwe kans 
gegund was.
God ontnam de engelen de gift van de Vrije Wil en gunde dit aan het Leven in de vierde dimensie.
Verder bepaalde God dat elk wezen met een vrije wil en een fysiek lichaam begeleid zou worden door 
een engel die dit wezen met raad en daad en onvoorwaardelijke liefde moest bijstaan gedurende zijn of
haar gehele leven.
Deze engelen kennen wij nu als beschermengelen.
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De Aarde werd vervolgens als nieuwe thuisbasis gekozen.
De botsing van Theia (de naam van het restant van Mars dat tientallen miljoenen jaren later op de 
aarde is gebotst met de maan tot gevolg) en de aarde was zorgvuldig gepland en uitgevoerd door de 
Goddelijke Macht.
De rest mag bekend verondersteld worden, daar heeft u in het eerste hoofdstuk over gelezen.

Dat is de tevens de meest oorspronkelijke betekenis van het verhaal over Adam (vertegenwoordigd 
door de wezens uit de vierde dimensie) en Eva (vertegenwoordigd door de engelenwereld).
Dat is de diepere betekenis van het Adam en Eva verhaal in het boek Genesis en het is bedoeld om 
ons allen te herinneren aan de catastrofe die lang geleden op de planeet Mars heeft plaats gevonden.

Na dit stukje geschiedenis gaan we nu weer terug naar de huidige tijd op aarde.
Heden ten dage zijn wij mensen de diersoort die bezit heeft gekregen van een Vrije Wil.
Daarmee zijn wij niet de eerste soort en zullen we ook niet de laatste zijn die deze gift heeft toebedeeld 
gekregen.
Wel zijn wij de eerste diersoort die het voor elkaar heeft gekregen om een grote hoeveelheid metaal te 
verzamelen in een uiterst dunne band in de aardse atmosfeer.
Ook daar heb ik al uitgebreid over geschreven in eerdere hoofdstukken.
Ik breng het u echter opnieuw onder de aandacht.

Lieve mensen, terug in het hier en nu kan de vraag gesteld worden of het mogelijk is om in contact te 
komen met uw beschermengel. 
Het antwoord daarop is eenvoudig Ja! 
Dat is mogelijk en het is zelfs veel minder moeilijk dan het lijkt. 
Feitelijk bezien is het oefenen, oefenen en nog eens oefenen. 
Leren zoals uw wilt. Vragen kan ook.
Geloven is ook een mogelijkheid net zoals mediteren of bidden of wat voor techniek u er ook voor wilt 
gebruiken.
Zelf gebruik ik een set Tarot kaarten om met mijn beschermengel te communiceren.
Ook dat is een prima en eenvoudige manier om toe te passen.
Het allerbelangrijkste is echter dat u het zelf wilt!

De volgende vraag is dan:
Zijn er ook restricties aan het contact met uw beschermengel?
Ook daarop is het antwoord Ja!
Als gezegd, engelen voeren hun werk uit met uitsluitend liefde en zijn daarbij gebonden aan de 
eveneens liefdevolle Wil van God, onze Vader. 
Ze kunnen en mogen echter met ons communiceren door middel van emoties, zeven verschillende 
emoties in totaal.

Welnu, dat maakt ook gelijk het verschil met ons mensen duidelijk. 
Wij zijn toegerust – wel door de Goddelijke Macht en niets anders – met een Vrije Wil. 
Wij mogen keuzes maken, wij mogen doen en laten wat we zelf willen.
Engelen mogen dat beslist niet. 
Wanneer mijn beschermengel mij vraagt om iets te doen, kan ik dat verzoek honoreren maar ik kan er 
ook voor kiezen het niet te doen.
Mijn beschermengel kan mij op geen enkele wijze dwingen iets te doen.
Mijn beschermengel kan mij wel laten voelen door middel van een bepaalde emotie wat de engel van 
een bepaalde keuze of handeling denkt echter alleen wanneer ik mijzelf daarvoor open stel.
Wanneer ik niet geïnteresseerd ben in de mening van mijn beschermengel kan ik mij daarvoor afsluiten 
zonder dat de engel daar uit zichzelf enige invloed op uit kan oefenen.

En zo geschiedde.
In het volgende hoofdstuk beschrijf ik u een mogelijke opbouw van het universum aan de hand van het 
neutron. Het daaropvolgende hoofdstuk beschrijft een alternatieve zienswijze op de evolutie van het 
leven op aarde. En daarmee zit mijn werk er definitief op.
Ik dank u voor uw aandacht en belangstelling
Het ga u goed.
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Neutronen in het Universum

Afb. boven: Het Universum voorgesteld als een bloeiende plant.

M staat in dit verband voor massa, E-M voor elektromagnetisme.
D1 → D6 geven zes verschillende dimensies weer.
l, b, h = lengte, breedte en hoogte.
Ѵe     = elektrisch veld, Ѵm = magnetisch veld. Ѵs = elektrische stroom, ruimtelijke ladingverplaatsing. 

Door beide coördinatenstelsels met elkaar te koppelen, op elkaar te projecteren in geldige 
natuurkundige termen, kan een universum beschreven worden, dat uit (minstens) zes dimensies 
bestaat. Dit hoofdstuk geeft een mogelijke beschrijving daarvan met als leidraad het neutron.
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Beste mensen,

onderstaande tekst is gebaseerd op twee, in wetenschappelijke zin, onbewezen uitgangspunten:

1) Het universum waarin wij leven is opgebouwd uit verschillende, minstens 6, dimensies.

2) Een neutron is opgebouwd uit 2 elektronen die bijeen gehouden worden door een krachtveld.
Met andere woorden, de beide down-quarks die aan een neutron worden toegeschreven, zijn in
werkelijkheid 2 elektronen en het up-quark is het krachtveld er tussen in. 
Hierbij geldt mijn stellige bewering dat de quarks die aan een proton worden toegekend niet 
vergelijkbaar zijn met de quarks van het neutron. 
Een proton is opgebouwd uit 3 quarks, een neutron niet.

Noot: Quarks zijn halverwege de vorige eeuw geïntroduceerd als een theoretisch model om het bestaan en de 
stabiliteit van de atoomkern alsmede de sterke kernkracht te verklaren.
Mbv deeltjesversnellers is in later jaren de opbouw van het proton in 3 quarks bewezen.
Die bewijslast geldt niet voor het neutron, wetenschappelijk wordt alom aangenomen dat een neutron uit quarks
is opgebouwd maar overtuigend bewijs hiervoor bestaat niet.

Hoewel onbewezen, zijn deze beide stellingen niet per definitie als onjuist aan te merken.
Er is namelijk tot op heden geen enkel wetenschappelijk bewijs voor het tegendeel van bovenstaande.
Multidimensionaal denken en beschouwen is vanuit quantummechanisch oogpunt vrij normaal.
Vanuit het “Standaard model der elementaire deeltjes” wordt immers een universum beschreven dat uit 
10+1 dimensies bestaat. (+1 geeft hierbij de factor 'Tijd' aan.)
Bovendien heb ik, naast de bestaande theorie die uitgaat van 3 quarks per neutron, ook verslagen 
gelezen waarin inmiddels 5 quarks aan een neutron worden toegekend en mogelijk nog een zesde, 
uitgaande van in totaal 18 elementaire deeltjes.

noot: in het huidige “standaard model der elementaire deeltjes” worden 17 deeltjes beschreven, 6 quarks (up, down, 
charm, strange, top en bottom), 6 afgeleiden van een elektron inclusief het elektron zelf (electron, muon, tau en de 
tegenpolen daarvan, electron-neutrino, muon-neutrino en tau-neutrino) en 5 kracht dragende of kracht overbrengende 
deeltjes (gluon, photon, W-, Z- en Higgs-boson. Over het algemeen wordt er binnen de fysische wetenschap van uit 
gegaan dat er minstens nog één extra elementair deeltje moet bestaan zodat het totaal op 18 komt. Het is daarbij niet uit
te sluiten dat er in de toekomst nog meer ontdekt zullen gaan worden.

Deze tekst gaat uit van 6 quarks per neutron op een totaal van 18 elementaire deeltjes zonder daar 
specifieker op in te gaan, hetgeen ook overbodig is, omdat deze tekst een beschrijving geeft van de rol 
van het neutron in de multidimensionale opbouw van het Universum.

Dan, om mezelf wat typ werk te besparen, maak ik gebruik van enkele afkortingen.

T : temperatuur in Kelvin. (K)
M : massa of materie in kilogram. (kg)
E-M : elektromagnetisme.
0K : absolute nulpunt, 0o K.

1e : één enkele e-m lading zoals die voorkomt bij het proton +e en het elektron -e.
+/-e : 2e, de een plus de ander min. Meetkundig; Een enkele hele periode van een zuivere sinusgolf.

Ev : elektronvolt, een waarde eenheid voor zowel massa als energie.

1 Ev : = 1,6 . 10-19 J (Joule)
: = 1,8 . 10-36 kg
: = 1,5 . 10-5  e

π : pi, 3,14, een verhouding getal tussen vierkant en cirkel in de wis- en natuurkundige betekenis.
α : fijnstructuurconstante, 0,0073, eveneens een verhouding getal dat de maximale afwijking in de

  normaal lijnen (de Lyman reeks) van het lichtspectrum van een waterstofatoom beschrijft 
  wanneer het uit een neutron gevormd wordt.

120



D1

Wiskundig stelt dimensie 1 een punt of verzameling van punten in een lijn voor.
In geval van een lijn gaat het hierbij om een specifieke wiskundige reeks die is opgebouwd uit identieke
punten die in opeenvolging tegen elkaar aan liggen zonder vertakkingen.
Een dergelijke reeks van punten kent enkel lengte.
De lijn kan zowel gekromd als kaarsrecht zijn.

Natuurkundig wordt D1 voorgesteld als een gespannen snaar, een lijn die aan beide uiteinden is 
vastgehecht. De snaar is altijd in beweging op zoek naar de eigen harmonische trilling.
Elke afzonderlijke golfbeweging van de snaar kan worden voorgesteld door een mini-snaartje, e.a. 
analoog aan de fysische voorstelling van de quantummechanische Supersnaar en de theorie erachter.

Elk mini-snaartje vertegenwoordigt een glijdende temperatuurschaal.
Het snaartje is hierbij zelf de warmtestroom die tussen top en dal van de golfbeweging tot stand komt.
Deze warmtestroom kan van warm naar koud én van koud naar warm stromen, afhankelijk van de 
richting van de golfbeweging.
Dit laatste is in tegenspraak met de 2e hoofdwet der thermodynamica waarin vastgelegd is dat de 
warmtestroom zich ten allen tijden van warm naar koud begeeft.
Deze hoofdwet echter, is – zoals verderop in de tekst zal blijken – enkel geldig in de dimensie waarin 
wij leven. Niet in D1.

In het 3d rechthoekig coördinatenstelsel “M“ links bovenaan de afbeelding vormt de lijn of de snaar één 
enkele as in het stelsel, dus l of b of h, ongeacht welke.

D2

Uitgaande van hetzelfde 3d coördinatenstelsel  “M“ worden nu 2 willekeurige assen (l x b, l x h of b x h) 
aan elkaar gekoppeld.
Het aldus vastgelegde oppervlak kan zowel recht als gekromd zijn.
Verder valt er over oppervlakte weinig nieuws te melden, we weten er immers al heel veel van.

Fysisch wordt het oppervlak D2 voorgesteld als een al dan niet gekromd krachtveld.
De quantummechanica onderzoekt m.n. de eigenschappen van dit krachtveld en tot op heden zijn er 18
elementaire deeltjes in beschreven.
Deze 18 deeltjes kunnen elk afzonderlijk worden weergegeven als mini-oppervlakken, elk met een 
eigen gekromd en gebogen karakter.
Elk mini-oppervlak ondervindt interactie met de supersnaar waardoor een wisselwerking optreedt zodat 
D1 en D2 samen een perpetuum mobile vormen.
Het resultaat van de interactie tussen D1 en D2 uit zich in het ontstaan van volgende dimensies, 
Grootheden als “massa”, “elektromagnetisme” en “tijd” spelen bij de interactie tussen D1 en D2 nog 
geen enkele rol, deze begrippen worden uitsluitend in de volgende dimensies (D3 t/m D6) gedefinieerd 
en vastgelegd.

Meetkundig kan de interactie tussen supersnaar en krachtveld worden voorgesteld als het koppelen 
van één as aan de twee andere assen in een 3d rechthoekig coördinatenstelsel.
Hierdoor ontstaat de driedimensionale ruimte.
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D3

Fysisch wordt D3 vastgelegd door het coördinatenstelsel “M” middels  l x b x h.

De derde dimensie bestaat uit materie.
Beweging komt hier niet voor wegens gebrek aan tijd.
D3 is één blok starre, statische massa.

Vanwege deze eigenschap stel ik me D3 voor als een verzameling neutronen die in een kubusvorm op 
en tegen elkaar aan gestapeld zijn.
Elk neutron zit vast tussen anderen waardoor er geen vrije beweging mogelijk is.
D3 is aldus opgebouwd uit 'kubusneutronen'.
Een kubusneutron is voor al het overige identiek aan het neutron dat we kennen uit de atoomkern 
welke in een bolvorm wordt voorgesteld.
Voorts ga ik ervan uit dat kubusneutronen een temperatuur bezitten die onder het absolute nulpunt ligt.
Op het moment dat een kubusneutron vanuit D3 wordt opgewarmd en exact het punt 0K bereikt, trekt 
het samen zodat het een bolvorm aanneemt.

De kubusneutronen hebben een zekere inhoud, een zeker gewicht en lengte van de ribbe.
Omdat dit voor alle neutronen gelijk is, kan elke grootheid gelijk gesteld worden aan 1.
Lengte ribbe is 1, massa is 1, volume is 1 en de temperatuur bedraagt er -1 Kelvin.
Dit geeft de mogelijkheid om met behulp van Planckeenheden van de derde naar volgende dimensies 
te rekenen.

Binnenin de kubus komen D1 en D2 tot uitdrukking.
De kubus wordt inwendig schuin in tweeën gedeeld door een krachtveld dat D2 vertegenwoordigt.
Aan weerszijden van dat krachtveld bevindt zich een elektron.
De beide elektronen stoten elkaar af vanwege de elektrische lading, ze trekken elkaar aan vanwege de 
zwaartekracht.
Deze twee, elkaar tegenwerkende krachten, maken dat de beide elektronen voortdurend ten opzichte 
van elkaar in beweging zijn in een specifiek golfpatroon, analoog aan dat van de supersnaar.
De uitwerking van het gedrag van de elektronen binnenin het kubusneutron uit zich in de zesde 
dimensie welke verderop in deze tekst beschreven wordt.

Beide elektronen hebben een zekere massa in kg.
Daarnaast bezitten ze elk een elektromagnetische lading -e.
Het krachtveld dat de elektronen gescheiden van elkaar en tevens bijeen houdt, bezit een lading +2e 
en draagt daarbij de massa van het proton in zich.
Binnenin de kubus kan het +2e krachtveld 4 posities in de kubus innemen, hierdoor ontstaat een 4-
standen schakelaar die, uitgedrukt in bits, de waarden 00, 01, 10 en 11 kan aannemen.
Door de stand van het krachtveld krijgen twee ribben van de kubus een quantumlading +e.
De beide ribben waarlangs de elektronen bewegen neigen bijgevolg naar een quantumlading -e.
Aldus worden verschillen in lading op de wanden van de kubus tot stand gebracht welke de basis 
vormen voor de zesde dimensie.

De elektronen binnenin het neutron bezitten elk een rotatie- , een precessie- en een valbeweging.
Daarnaast kunnen ze  heen en weer bewegen langs de ribbe van de kubus.
Rotatie-, precessie- en valbeweging vinden gezamenlijk plaats langs 3, rechthoekig op elkaar staande, 
rotatie assen. De heen en weer beweging staat hier geheel los van.
De snelheid en intensiteit waarmee de elektronen bewegen, wordt bepaald door de inwendige 
temperatuur van het desbetreffende kubusneutron.
Uitwendig zijn alle kubusneutronen identiek aan elkaar, dat geldt dus ook voor de temperatuur.
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Een kubusneutron is een perfecte zwarte straler.
Ongeacht de hoeveelheid toegevoerde energie van welke vorm of oorsprong dan ook.
In de derde dimensie blijft alles gelijk, de energie die een kubusneutron krijgt toegevoerd, wordt 100% 
door het kubusneutron opgenomen en krijgt uitwerking in de bewegingen van de deeltjes binnenin de 
kubus. In de derde dimensie zelf is daar niets van terug te vinden.

De onderlinge verschillen tussen de kubusneutronen treden op in de inwendige temperatuur en komen 
tot uitdrukking in het kenmerk, het patroon van de ladingverdeling op de wanden van elk kubusneutron.
De inhoud en ladingverdeling van die kubusneutronen is vanuit D3 bekeken niet waarneembaar, dit 
vormt de basis voor de zesde dimensie welke hierna aan bod komt.

De kubusneutronen configuratie kan het best met de term “doorzichtige materie” worden genoemd, in 
analogie met de wetenschappelijke term “donkere materie”.
Zelf spreek ik liever over doorzichtige materie omdat wij omringd en doordrongen zijn met 
kubusneutronen.
De ruimte zoals wij die waarnemen is helemaal gevuld met kubusneutronen.
Wetenschappelijke computermodellen laten zien dat er veel meer “donkere materie” dan normale 
materie in het Universum voorkomt.
Om u een idee te geven waarom dat is, het volgende:

De straal van een waterstofatoom bedraagt volgens bronnen op het internet, pm. 5.10-11 m.
De straal van een proton/neutron wordt geschat op 1.10-15 m.
Daaruit volgt dat er 50.000+ kubusneutronen in één rechte lijn kunnen worden gelegd in de lege ruimte 
tussen proton en elektron in een H-atoom.
Het aantal neutronen dat past in de bolvormige voorstelling van een enkel H-atoom is bijgevolg al 
astronomisch groot.

Al met al stel ik me een kubusneutron ongeveer als volgt voor:
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D6

De zesde dimensie is een puur elektromagnetische wereld waarbij elk afzonderlijk kubusneutron 4 bits 
digitale informatie in zich draagt, zoals eerder uitgelegd.

D6 wordt beschreven m.b.v. het rechter coördinatenstelsel “E-M” bovenaan de afbeelding aan het begin
van dit hoofdstuk, waarbij de 3 assen, de ladingverplaatsing in de ruimte (Ѵs), het magnetisch veld 
(Ѵm) en het (hypothetisch) elektrisch veld (Ѵe) voorstellen.

Uit de afbeelding kan ook worden opgemaakt dat D1 en D2, de beide kiemblaadjes, samen één geheel 
vormen, het al eerder genoemde perpetuüm mobile.
Iedere plant die uit een zaadje (de singulariteit) voortkomt, begint zijn leven met 2 kiemblaadjes die qua
functie en vorm voor vrijwel alle planten op aarde gelijk is.

D3 en D6 zijn eveneens onlosmakelijk met elkaar verbonden.
D3 is de starre massa van de kubusneutronen, D6 is de elektromagnetische vingerafdruk die voorkomt 
uit de trilling, beweging van de deeltjes binnenin het kubusneutron.
De zesde dimensie is een massaloze, zuiver elektromagnetische wereld die tot stand komt door de 
ladingverschillen op de wanden van de kubusneutronen.

Per kubusneutron worden 6 EM velden beschreven welke van plaats kunnen wisselen over de wanden 
van de kubus, afhankelijk van de stand van het +2e krachtveld binnenin de kubus.
Het gaat hierbij om statische EM velden.
Het elektromagnetische patroon van elk afzonderlijk veld op de kubuswand verandert niet, de 6 velden 
kunnen zich slechts als één geheel over de wanden van de kubussen verplaatsen.

Omdat elk kubusneutron in D6 een 4-bits geheugenmodule is, kan de zesde dimensie als één 
gigantisch groot, zelf lerend geheugen worden beschouwd.
M.b.v. dat geheugen kunnen vervolgens de kubusneutronen op hun beurt weer beïnvloed worden.
Dat gebeurt effectief door het geforceerd schakelen van de krachtvelden en elektronen binnenin de 
kubussen.
Het gevolg van dit alles is dat het D6 geheugen in staat is om de inwendige temperatuur van elk 
afzonderlijk kubusneutron te regelen, eenvoudigweg door de elektromagnetische instraling vanuit de 
omgeving van dat kubusneutron te sturen, te regelen.

Beste mensen, naast de natuurkundige eigenschappen kunnen D3 en D6 samen ook vanuit een 
maatschappelijk religieus standpunt worden beschreven.
Spiritueel of esoterisch beschouwd, is D3 het Lichaam en D6 de Geest (het Zelf Beschikkend 
Geheugen) van God, Allah, de Ene, de Schepper of het Opperwezen in algemene zin.

In eerdere teksten ben ik veel uitgebreider in gegaan op de spirituele aspecten van dit betoog.
Omwille van de duidelijkheid beperk ik me tot de natuurkundige kant van dit verhaal.
Wel ik duidelijk maken dat deze theoretische beschrijving over de opbouw van het Universum één op 
één gelinkt kan worden aan theologische wetenschappen.
God is in ons en alom aanwezig en wij zijn geboren uit Zijn Lichaam zoals in het vervolg van dit 
schrijven duidelijk zal worden.
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The twilight zone

Althans, zo noem ik deze fase maar voor het gemak.

Op het moment dat het kubusneutron inwendig een T van exact 0K bereikt, krimpt het samen en neemt 
een bolvorm aan.
De overgang van kubus naar bolvorm wordt wiskundig beschreven met behulp van π.

Nu is alles ineens anders voor het betreffende neutron.
De 6 EM velden zijn samengesmeed tot één veld rondom de bol.
Vanuit D6 kan nu nauwelijks tot geen elektromagnetische invloed op het neutron worden uitgeoefend.
Ook zit de bol niet meer vast in de kubusneutronen configuratie.
Het +2e krachtveld en de beide elektronen kunnen nu vrijelijk bewegen.
Het neutron als geheel begint om de assen te tollen, in drie rechthoekig op elkaar staande bewegingen.
Er is echter nog geen sprake van voortbeweging, het bolvormige neutron staat – in absolute zin – stil 
op de plaats.

Op het moment dat een kubusneutron samentrekt tot een bol wordt vanuit D3/D6 de factor 'Tijd' aan het
desbetreffende neutron toegevoegd.
De tijd zelf kan worden beschouwd als een snaar die tussen D3 en D6 gespannen wordt op het 
moment van samentrekking van kubus naar bol.
De factor tijd wordt dus aan ieder neutron afzonderlijk toegevoegd.

Over de tijdsnaar kan M zich slechts in één richting voortbewegen, richting de toekomst.
Vanzelfsprekend volgt hier ook het verschijnsel tijd dilatatie uit.
M kan niet ontsnappen aan de beweging over de tijdsnaar en dus gaat de tijdsnaar tegenwerken 
wanneer M de maximale snelheid C nadert.

EM kan zich in 2 richtingen over de tijdsnaar bewegen.
Dat geeft ons mensen het begrip van toekomst, heden en verleden.
Het is ons onmogelijk de gehele wereld in praktische zin terug te veranderen naar de situatie van 24 
uur daarvoor.
We kunnen het ons wel herinneren.

Tijd dilatatie treedt ook bij EM op in relatie tot de tijdsnaar en vindt plaats wanneer EM richting het 
absolute nulpunt geforceerd wordt.
Wanneer een EM uitstralend massalichaam, bijvoorbeeld een radioactieve isotoop van een willekeurig 
element, wordt afgekoeld richting 0K, neemt de beweging- en trillingsnelheid van de afzonderlijke 
deeltjes, de protonen en elektronen in het massalichaam af, naderend tot nul.
Het radioactieve verval gaat daarbij ongehinderd verder omdat dit proces niet afhankelijk is van de 
omgevingstemperatuur.

Uiteindelijk zal het massalichaam op 0K overgaan in neutronen → kubusneutronen en dan is de 
stralingsbron letterlijk uit het zicht (uit D4/D5) verdwenen.
De uitgezonden gammastraling kan nu nergens meer heen, het kan niet zomaar in het niets verdwijnen,
samen met het massalichaam.
EM, in dit geval de gammastraling, zal de afkoeling van het massalichaam dus tegenwerken met als 
gevolg dat we de grens 0K wel kunnen benaderen doch nimmer kunnen bereiken.
Tijddilatatie kan dus worden gemeten door de patroonverandering (golfvorm, amplitude, golflengte) in 
de uitgezonden gammastraling.
Hoe dicht de afkoeling van het radioactieve materiaal 0K moet naderen voordat tijddilatatie ook effectief
optreedt, weet ik natuurlijk niet. Ik ben niet in de gelegenheid om e.a. te testen.
Nog los van het gegeven dat het hoogstwaarschijnlijk ook heel gevaarlijk is om radioactief materiaal af 
te koelen tot dichtbij 0K vanwege het toenemende energieniveau in het radioactieve materiaal zelf.
het radioactieve materiaal in de proefopstelling zou daardoor in één klap kunnen ontploffen met alle 
schadelijke gevolgen van dien.

125



Wel, laten we terug gaan naar het onderwerp van deze tekst.
Het bolvormige neutron bevindt zich nog steeds in een proces van opwarming vanuit D3/D6 en krijgt 
uiteindelijk een T > 0K.
Nu is het neutron vrij, helemaal losgemaakt uit D3/D6.

Naast de 3 rotatiebewegingen kan het zich nu tevens vrijelijk voortbewegen door de ruimte.
Één enkel vrij bewegend neutron echter is niet stabiel, het 'leeft' gemiddeld 886 seconde waarna het 
uiteenvalt in 2 delen die het basismateriaal voor D4 en D5 vormen.
Een neutron blijft enkel in de stabiele toestand wanneer het zich binnen dat kwartiertje kan hechten aan
een atoomkern. (zoals in de kern van een ster tijdens kernfusie bijvoorbeeld)

Het ene deel, een waterstofatoom, vormt de basis voor D4 waarin het een evolutie van materie kan 
ondergaan.
H-atomen worden gefuseerd tot He, C, O, SI, S, Fe enz. atomen en vormen vervolgens moleculen om 
op een later tijdstip ook weer uit elkaar te vallen.
Als onderdeel van de evolutie van materie in D4 kan vervolgens ook de evolutie van levende 
organismen op aarde worden vormgegeven.
D4 is de dimensie die wij het heelal of het universum noemen.
De vierde dimensie is onze leefwereld, alles wat we om ons heen zien, ruiken, proeven, voelen en 
daarbij – in wetenschappelijke zin – meten, vastleggen en bewijzen.

Het andere deel, het basis element in D5, is opgebouwd uit een binnenstebuiten gekeerd 
waterstofatoom die ik in een eerdere versie van dit werk “neutrinowolkjes” heb genoemd.
Inmiddels vind ik de naam E-wolk, analoog aan H-atoom, het meest toepasselijk.
Het rondtollende elektron is het massadeeltje in de kern en het wordt omhuld door een massaloos EM 
krachtveld dat een lading +e in zich draagt.
De massa component van het oorspronkelijke +2e krachtveld in het kubusneutron wordt na opsplitsing 
geheel overgedragen op het proton in D4.
De lading +2e wordt gelijkelijk gedeeld.

Vanaf het moment dat het neutron vrij kan bewegen komt het in een overgangsfase terecht die ik de 
“twilight zone” noem.
Het neutron behoort niet meer tot D3/D6.
Het kan vanuit D3/D6 wel worden waargenomen.
De ladingverdeling op de wand van het bolvormige neutron kan rechtstreeks gemeten worden vanuit 
D6, de massa kan vanuit D3 bepaald worden.

Vanuit D4/D5 kan het neutron ook worden waargenomen of gemeten met dit verschil dat in D4 het 
voorkomen van neutronen in de kern van atomen uit de atomaire massaverdeling kan worden afgeleid.
In D5 worden bolneutronen in een atoomkern gemeten door de ladingverdeling rondom het bolneutron.

Het neutron in de twilight zone en daaruit volgend D4/D5 na expansie zijn gebonden aan natuurlijke 
grenzen. Enerzijds is er het absolute nulpunt, 0K, en anderzijds is er de lichtsnelheid C.
M kan niet tot op C versneld worden en EM kan niet afgekoeld worden tot 0K.

Noot: Grens C kan tevens worden aangeduid met een zekere temperatuur die berekend kan worden uit de hoeveelheid 
energie die nodig is om één elektron te versnellen tot C. Hierbij gelden de volgende aspecten: uit de rotatie, tol en val 
beweging kan een resultante, een vector worden afgeleid. Deze vector kan meewerken met de voortgaande snelheid, de
resultante kan ook tegenwerken. De totale snelheid van het elektron is in dit verband dus de voortbewegingssnelheid 
plus de vector die uit de eigen bewegingen van het elektron kan worden afgeleid.

Tijdens de expansie van het neutron verandert de bolvorm in een eivorm als gevolg van de verschillen 
in beweging tussen beide elektronen en het openscheuren van het krachtveld ertussenin.
De expansie van elk neutron vindt plaats binnen gestelde grenzen die door α worden bepaald.
De fijnstructuurconstante beschrijft aldus effectief de maximale afwijking die in de expansie van 
meerdere neutronen, vergeleken met elkaar, kan voorkomen.
Deze afwijking wordt in D4 herkend en gemeten uit de verschillen die optreden in de spectraallijnen van
het waterstofatoom, na vorming uit het neutron.
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α is, net als π, een wis- en natuurkundige waarde of grootheid zonder dimensie en beiden 
vertegenwoordigen een irreële (niet eindige) getalswaarde.
Pi beschrijft de overgang van kubus naar bol en alpha beschrijft vervolgens de eivormige expansie van 
de bol naar H-atoom en E-wolk.
Beide grootheden zijn direct met elkaar verbonden wat ook weer blijkt uit de dimensieloze waarde van 
beiden.
Vanuit D3/D6 bekeken zijn π en α de twee grootheden waarop de fysica van D4 en D5 gebaseerd is.
Bovendien zijn π en α de enige 2 getalwaarden in D3/D6 die niet gelijk aan 1 kunnen worden gesteld.

In ons dagelijks leven hebben pi en alpha slechts een marginale betekenis die enkel opgeld doet in wis-
en natuurkundige berekeningen.
Het vaste gegeven dat π en α geen eindige getallen zijn, blijkt uit het feit dat wij mensen met onze 
geavanceerde meetapparatuur niet in staat zijn om materie af te koelen tot op het absolute nulpunt 
noch in staat zijn materie te versnellen tot de lichtsnelheid.
We kunnen deze beide grenzen benaderen doch nimmer bereiken, net zoals we de getalswaarde van  
π en α op vele cijfers achter de komma kunnen berekenen zonder er ooit een vaste getalswaarde uit te 
kunnen filteren.
Er is in het geval van π en α zelfs geen sprake van een repeterende breuk.
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D5

Een E-wolk is elektrisch neutraal net zoals een H-atoom dat ook is.
Het elektron in de kern is de enige massa component die in D5 aanwezig is.
Die massa is nodig om een beetje zwaartekracht te genereren.

Het elektron in D5 kent geen vrij voortgaande beweging door de ruimte.
Het is omhuld en daardoor opgesloten in het +e krachtveld dat zich als een spiraalvormige wolk om het 
elektron heen vormt.
De elektronen kunnen slechts nog om de assen roteren, tollen en rollen.
In D5 is derhalve geen mogelijkheid tot een elektrische stroom zoals wij die kennen.

Met behulp van de beide 3d coördinatenstelsels wordt D5 opgebouwd uit het linker stelsel (M) waarover
twee assen, Ѵe en Ѵm , uit het rechter stelsel (E-M) worden geprojecteerd.
Massa vormt enkel een basis voor D5 door de zwaartekracht waar de elektronen aan onderhevig zijn.
Verder speelt massa geen enkele rol in D5.

D5 is een magnetische wereld, een tweedimensionale leefwereld die natuurkundig is vastgelegd als 
elektromagnetische oppervlakken die ontstaan uit Ѵe x Ѵm.
De factor 'Tijd' komt tot uitdrukking in de verhouding tussen beide assen, gekoppeld aan de tijd in D4.
E-wolk en H-atoom worden tegelijkertijd geboren uit het neutron en maken derhalve gebruik van 
dezelfde tijd, de beweging of evolutie over de tijdsnaar.

E-wolken hechten zich aan elkaar waardoor er 2d schermen ontstaan van slechts één elektron in dikte.
De opbouw van zo'n scherm, of beter lichaam in D5, volgt een rondje-kruisje-rondje-kruisje patroon om 
het plastisch uit te drukken.
De ruitvormige ruimte die tussen de E-wolken ontstaat, wordt opgevuld met E-wolken die (intrinsiek) 
loodrecht op dat platte vlak staan. Vandaar de rondje-kruisje-rondje enz. voorstelling.

Molecuulvorming en fusie van H-atomen tot zwaardere elementen komt in D5 niet voor.
Alle E-wolken maken deel uit van een 2d oppervlak en de vijfde dimensie in z'n geheel bestaat uit 
louter van dit soort golvende, bewegende schermen.
U kunt zich voorstellen dat die leefwereld geheel verschilt van de onze.
D5 is daarbij, net als onze D4, een levende wereld.
Elk afzonderlijk scherm is het lichaam van een levensvorm die in de christelijke wereld met het woord 
“engel” wordt aangeduid. Overigens, esoteristen noemen dit “lichtwezens” en in het Hindoeïsme staan 
zij bekend als “De sluiers der verleiding”. 

Een engel kan de rotatie bewegingen van elk afzonderlijk elektron in het lichaam regelen.
Ook kan het de (intrinsiek loodrechte) stand van de E-wolken in het vlakke lichaam afzonderlijk regelen.
Dit geeft een engel een bijzonder grote en complexe geheugenfunctie en maakt tegelijkertijd duidelijk 
dat het hier een levende entiteit betreft.
Net als wij mensen levende organismen zijn doordat we over een lichaam en een geheugen 
beschikken, geldt dat dito voor de mogelijkheden van een lichaam in D5.

Engelenlichamen zijn groot en vederlicht terwijl het aantal E-wolken in één zo'n lichaam astronomische 
vormen aan kan nemen.
Bv, het aantal E-wolken in het lichaam van een beschermengel is gemiddeld genomen gelijk aan het 
aantal protonen dat zich in een volwassen menselijk lichaam bevindt.
Een volwassen mens heeft ongeveer 1.1014 cellen in het lichaam.
Een zo'n cel is volgepropt met organische verbindingen en water, een ruwe inschatting leert me dat er 
zich minimaal 1.1016 protonen in bevinden.
Het lichaam van een doorsnee beschermengel bestaat aldus uit minstens 1.1030 E-wolken die in 
oorsprong allemaal op elkaar lijken, hetzelfde zijn.

U kunt zich wel voorstellen dat er numeriek een zeer groot aantal engelen leven in D5.
Voor elke proton in D4, het universum dat wij kunnen zien en meten, is er ook een E-wolk.
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D4

De vierde dimensie is feitelijk het universum zoals wij mensen dat waarnemen, meten en berekenen.
D4 is onze leefwereld waarin de evolutie van materie en specifieker, de evolutie van Leven plaatsvindt.
Alles wat wij om ons heen zien, ruiken, proeven, voelen met onze zintuigen behoort tot D4.
Sterker nog, alles buiten D4 in andere dimensies kan door ons niet direct worden waargenomen en 
gemeten. Wij kunnen e.a. slechts afleiden uit de invloed die andere dimensies op de onze uitoefenen.

D4 komt natuurkundig tot stand door aan het linker coördinatenstelsel “M” de as Ѵs uit het rechter 
stelsel te koppelen. Hierdoor komt de massa in D4 onder invloed te staan van de elektromagnetische 
stroming die de as Ѵs in zich draagt. Massa kan hierdoor in beweging komen, van vorm en 
samenstelling veranderen.
Ergo, de natuurkundige grootheid van D4 wordt bepaald door de factoren: l x b x h  x Ѵs in kg/s.
De invloed van Ѵs op materie vindt plaats langs de tijdsnaar waaraan zowel M als EM gebonden zijn.
De verandering van materie onder invloed van Ѵs is de feitelijke uitwerking van de evolutie van materie
in D4, gemeten in de tijd.
Deze evolutie van materie kan vervolgens in natuur-, wis- en scheikundige wetten worden vastgelegd.

Op dit punt aangekomen, wil ik graag enkele van deze wetmatigheden met u doornemen.

1) De zwaartekracht, deze is werkzaam in D3, D4 en D5.

2) De elektromagnetische kracht die werkt in D4. D5 en D6.

3) De sterke kernkracht, deze wordt veroorzaakt door de kristalvorm van de atoomkern.
Aan de buitenkant van het neutron is de ladingverdeling niet overal gelijk.
Op de plekken waar de elektronen zich bevinden, neigt het naar -e.
Hierdoor komt een dubbele aantrekking tussen proton en neutron tot stand.
Zowel zwaartekracht als elektromagnetische kracht werken samen om de atoomkern bijeen te 
houden. De sterke kernkracht is dus een optelsom van beide krachten.

Onderstaande afbeelding toont de opbouw van een heliumkern.
De uitwerking van de sterke kernkracht is daarin weergegeven.
Binnen beide blauw gekleurde neutronen zijn de beide elektronen in donkerblauw getekend.
Het +2e krachtveld is in rood weergegeven.
de letters “d” en “u” staan voor de up en down quarks zoals deze door de quantumfysica worden 
beschreven. 
In de praktijk draagt het neutron (waarschijnlijk) 6 quarks in zich, 3 voor het proton in D4 en 3 voor de 
massaloze +e spiraalwolk in D5.\
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4) De zwakke kernkracht. De engelen in D5 kunnen neutronen waarnemen, net als wij.
Nuceair verval of fusie is een proces dat zich simultaan in D4 en D5 afspeelt vanwege de rol die
neutronen in zo'n proces spelen.
Een deel van de totale energie die bij radioactieve processen een rol speelt, vindt plaats in D5. 
De energetische wisselwerking tussen D4 en D5 die hieruit voort komt, staat bekend als de 
zwakke kernkracht.

5) E=MC2 een vergelijking die enkel geldig in D4.
Hierbij opgemerkt dat de engelen wel gebruik kunnen maken van deze vergelijking maar het 
heeft voor hen geen betekenis.
De massa van de elektronen in hun lichamen is enkel bedoeld om zwaartekracht te genereren 
zodat zij hun lichamen bij elkaar kunnen houden en zich kunnen binden aan het object waar zij 
zorg voor moeten dragen.
Het gewicht van één enkel elektron is voor een engel van nul en generlei waarde.

6) 1e thermodynamische hoofdwet, de wet van behoud van energie is enkel geldig voor het 
Universum als geheel. Neutronen kunnen vrijelijk bewegen tussen D3/D6 en D4/D5.
Uit onze leefwereld kunnen dus neutronen 'verdwijnen'.
Verder geldt voor elektronen dat deze zich vrijelijk tussen D4 en D5 kunnen verplaatsen.

7) 2e hoofdwet, de warmtestroom in D4 loopt van warm naar koud, in D5 is het omgekeerd.
Voor D1, D2, D3 en D6 geldt verder dat de warmtestroom spontaan van warm naar koud én 
omgekeerd kan lopen.

8) 10+1 dimensies. De wiskundigen E. Calabi en S.T. Yau hebben deze voorstelling doorgerekend
naar 12, op zichzelf staande, dimensies en dit vereenvoudigd naar een 6D model.
Deze tekst is gebaseerd op, gaat uit van 6 dimensies.
D6 kan worden onderverdeeld in 6 componenten, de EM velden op de kubuswand.
Door D6 als één geheel te beschouwen en daar de 6 afzonderlijke componenten bij op te tellen,
krijgt men 12 dimensies.
In geval D6 alleen in zes componenten wordt opgedeeld, ontstaat een 5 + 6 = 11D beeld.

Over de vierde dimensie kan heel veel worden gezegd en geschreven en dat gebeurt ook dagelijks.
Het is onze leefwereld, het heelal, kosmos of universum zoals we dat waarnemen.
En voor het overige heb ik daar weinig nieuws aan toe te voegen anders dan:

D4 en D5 zijn uiterlijk heel verschillend van elkaar, in D4 vindt de evolutie van materie plaats wat maakt
dat D4 de leidende dimensie van de twee is.
De engelen in D5 passen hun leven en werk geheel aan de wijze waarop de evolutie in D4 plaatsvindt.
Het zal duidelijk zijn dat D4 en D5 onlosmakelijk met elkaar verbonden en gezamenlijk tot stand komen 
in het Lichaam van God (D3).
De engelen staan direct onder Zijn Gezag, het leven in D4 heeft de “Vrije Wil”.
Dit laatste gegeven is in alle grote wereldreligies terug te vinden in de een of andere vorm.

Tot slot wil ik u graag mijn mening geven over de LHC van Cern, Genève, Zwitserland.
Weet u beste wetenschappers, naar mijn idee heeft u genoeg protonen kapot geschoten.
Voor elk proton is er ook een E-wolk gesneuveld en dat komt de stabiliteit van D4 en D5 niet ten goede,
Ik stel voor dat u de LHC stil legt, met z'n allen rond een tafel gaat zitten en uzelf deze vraag voorlegt:

Als we met elektromagneten protonen kunnen versnellen, wel dan kunnen we ze natuurlijk ook 
vertragen. Aldus brengt u 2 protonen bij elkaar in de atlas bv. met een snelheid die nadert tot nul.
Ik zelf ben heel benieuwd wat er dan gebeurt met de beide deeltjes wanneer u ze gevangen weet te 
houden in een min of meer bolvormig of kegelvormig E-M veld.
Daarna kunt u hetzelfde met elektronen en protonen gaan doen.
Het lijkt mij persoonlijk machtig interessant om uit te vogelen hoe atoom vorming plaatsvind in situaties 
waarbij het inwendige energie nivo van de deeltjes vrijwel nul bedraagt.
Daar kan nog heel veel nieuwe Kennis uit geleerd worden.
Veel succes!
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Het Neutron

Boven: De samenstelling neutron van het neutron in massa componenten.
Onder: De samenstelling neutron van het neutron in elektromagnetische componenten.

In de annalen van Wikipedia zijn de volgende gegevens te vinden:

Massa neutron  : 1,6749271, e-27 kg = 939,6 MeV. (mega-elektronvolt)
Massa proton  : 1,6726217, e-27 kg = 938,3 MeV.
Massa elektron : 9,1093826, e-31 kg = 0,511 MeV.

Verval reactie van een neutron:
Neutron --> proton + -elektron + -ev (elektron-antineutrino) + 0,78 MeV.

Laat ik beginnen met de verval reactie van een neutron zoals ik die voor sta.

Neutron –> proton(D4) + elektron(D4) + elektron(D5) + 4e (+/-e D4 en +/-e D5)

Dit lijkt heel veel op de kwantummechanische voorstelling doch de uitwerking ervan is anders.
Van het elektron-antineutrino (-ev) is bekend dat:
Als het al massa heeft, deze massa nooit meer dan 3 eV kan bedragen, dat is uit metingen gebleken.
Qua lading en gedrag lijkt het heel veel op een elektron.
Nu is 3 elektronvolt een bijzonder kleine hoeveelheid, minder dan één twintigduizendste deel van de 
elementaire lading e. Het is derhalve veel waarschijnlijker dat deze waarde gemeten wordt uit het 
energetische spoor dat de E-wolk achter laat tijdens de vorming en de overgang naar D5.

Neutron - proton - elektron - elektron = 4e.
Het spiraalvormige wolkje met lading +e dat in D5 het elektron omhuld, is in deze vergelijking enkel 
meegenomen in de waarde +e die het in zich draagt.
Het wolkje zelf is een massaloos elektromagnetisch dingetje dat in onze leefwereld D4 niet in geldige 
natuurkundige termen kan worden uitgedrukt, anders dan +e.

Mbv de elektronvolt ontstaat dit:

939565630 eV - 938272310 eV - 510999,06 eV - 510999,06 eV = 4e = 271321,88 eV.

1e, plus of min dat maakt niet uit, vertegenwoordigt een energetische waarde van 67830,47 eV.
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Het Universum

Het universum zoals wij dat kennen en benoemen is in werkelijkheid slechts de vierde dimensie.
Krachtige telescopen hebben ons in de laatste 50 jaar geleerd dat de ruimte gevuld is met een paar 
honderd miljard sterrenstelsels.
Elk stelsel bevat dan weer (tientallen tot honderden) miljarden sterren en daaromheen draaien in totaal 
vermoedelijk meer dan 1 biljoen planeten.
Het stelsel waar de zon, aarde en overige planeten deel van uit maken, wordt het melkwegstelsel 
genoemd. De naam melkwegstelsel is lang geleden bedacht omdat dit sterrenstelsel op een 
onbewolkte, donkere nacht met het blote oog zichtbaar is als een wit melkachtige band die de 
hemelboog lijkt te omspannen zoals de volgende afbeelding laat zien.

De melkweg zelf is een zogenaamd balkspiraalstelsel, een platte schijf met een verdikking in het 
centrum die met grote snelheid rond draait en daarbij vele miljarden sterren in spiraalarmen achter zich 
aan sleept.
De middellijn van de melkweg wordt geschat op 100.000 – 120.000 lichtjaar.
Wij bevinden ons met de zon en de aarde in zo'n spiraalarm, op ongeveer 2/3 van het centrum.
Dit is het beeld wat volgt uit onze astronomische waarnemingen.

Vanuit D3/D6 beschouwd, ontstaat een geheel ander beeld.

Het melkwegstelsel vormt een trechtervormige draaikolk, een vortex in het statische D3 massalichaam.
Het centrum van de melkweg vormt het diepste punt in de trechter.
Iedere ster vormt in de wand van die trechter een eigen draaikolk, zo ook de zon.
De zon ligt aldus onderin een eigen vortex en de planeten vormen weer draaikolken in de wand van de 
zonnetrechter.
Alles binnen de vortex draait, zowel om de eigen as als om elkaar heen en ieder object, groot of klein 
vormt een eigen trechter.

De melkweg, het Andromeda stelsel en vele kleinere verzamelingen van sterren vormen een cluster 
van stelsels die in z'n geheel weer een vortex in D3/D6 maken.
Superclusters vervolgens ook weer en uiteindelijk kan gezegd worden dat D4 zelf een vortex is in het 
massalichaam D3.

Natuurlijk kunnen we ook van groot naar klein gaan.
De aarde ligt in een eigen draaikolk in de wand van de zonnetrechter en in de trechterwand van de 
aarde bevindt zich weer een draaikolk waar de maan in ligt.

Zelfs één enkel waterstofatoom vormt een eigen vortex in D3/D6 met het rondtollende proton onderin  
het diepste punt en een elektron dat een eigen kuiltje vormt en rondjes om het proton draait.

Alles, groot of heel klein, draait dus om elkaar heen.
Sommige objecten in de vortex bewegen richting het centrum, die spiralen dus dieper de trechter in. 
Andere objecten daarentegen bewegen zich juist van het centrum af.

De materie in zo'n vortex staat niet alleen onder invloed van elkaars zwaartekracht, elk object zit 
gevangen in de vortex, dat genereert dus een extra kracht die de massa van bijvoorbeeld een 
sterrenstelsel bijeen houdt. Hierdoor lijkt het alsof de materie in de vortex sneller draait dan men zou 
verwachten. Mogelijk is met deze voorstelling van zaken de anomalie die voortkomt uit de bewegingen 
van objecten in sterrenstelsels t.o.v. van de wetten van Newton en Einstein (deels) verklaard.
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In het centrum van de melkweg bevindt zich een zogenaamd zwart gat, een plek waar de 
zwaartekracht zo hoog is dat elektromagnetische golven, zoals het zichtbare licht, er niet aan kunnen 
ontsnappen. Dit zwarte gat is het diepste punt in de vortex.
Een eindje van de kern van de melkweg bevindt zich de zogenaamde “event horizon”.
Dit is de grens waar elektromagnetische golven niet meer het zwarte gat in worden gezogen, wij 
kunnen dus meten en zien tot aan de “event horizon”.

De vortex draait rond, hoe dieper een object in de trechter ligt, hoe sneller het rond de kern van de 
vortex draait bij afnemende lengte van de cirkel/ellipsbaan.
Datzelfde zien we terug in het zonnestelsel, de omloopsnelheid van Mercurius is hoger dan die van 
Neptunus terwijl de lengte van de cirkel/ellipsbaan om de zon veel kleiner is.
De massadichtheid in de vortex neemt (ongeveer) evenredig toe met de diepte van de vortex.
De “event horizon” is hierbij de grens waar waterstofatomen bestaansrecht hebben.
Alle massa die hoger dan de “event horizon” in de vortex ligt, heeft letterlijk genoeg ruimte om vanuit 
neutronen H-atomen te vormen.
Onder die grens kunnen enkel nog neutronen voorkomen.

En dat is nu net precies waarom wij de term zwarte gaten gebruiken.
De neutronen onderin de vortex zitten opeengepakt en draaien met ongelooflijk hoge snelheid in het 
rond.
Als één blok massa.
De neutronen zelf draaien niet meer om de as, ze zitten vanwege de ladingverdeling op de 
neutronwand strak tegen elkaar. De neutronen onderin de vortex gedragen zich dus alsof ze tot D3/D6 
behoren met dit verschil dat het geen kubussen maar nog steeds bolletjes zijn.
Dat is dan ook het enige verschil, de neutronen staan in absolute zin stil ten opzichte van elkaar en 
kennen geen enkele vrije beweging meer noch kunnen ze expanderen tot H-atoom en E-wolk.
Een zwart gat gedraagt zich aldus alsof het tot D3/D6 behoort.
De temperatuur van een zwart gat ligt bijgevolg dan ook onder het absolute nulpunt zonder dat de 
neutronen in kubusneutronen kunnen veranderen.
De ronddraaiende beweging van de vortex zorgt ervoor dat het blok neutronen onderin de trechter een 
voortbeweging in de ruimte bezit en dat is in het geval van kubusneutronen niet mogelijk.
Zou de temperatuur onderin de vortex hoger zijn dan 0K, dan zouden de neutronen zich onherroepelijk 
opsplitsen in H-atoom en E-wolk.
De temperatuur van de “event horizon” kan derhalve gelijkgesteld worden aan nul graden Kelvin.

Beste mensen, hiermee ben ik aan het eind van dit hoofdstuk gekomen, volgens mij heb ik alles wel 
verteld en uitgelegd van hetgeen ik in mijn leven aan kennis heb opgedaan.
Tot slot geef ik u mijn bronvermelding zodat een ieder precies na kan gaan van wie ik die kennis 
gestolen heb.

Refr.: Homo sapiens, de evolutie ervan en al hetgeen daarbij aan kennis is opgedaan, zonder dit had ik geen woord van mezelf 
begrepen noch geloofd. N. Copernicus / G. Galilei vanwege hun beeld van ons zonnestelsel. A. Volta, A. Ampère, G. Ohm voor hun 
begrip van elektriciteit. I. Newton voor de zwaartekracht. H. Lorentz voor de beschrijving van het rechthoekig driedimensionale karakter 
van EM. E. Einstein voor de relatie tussen massa en energie. M. Planck voor de bewezen ondeelbaarheid van e, de elementaire 
lading., N. Bohr e.a. voor hun begrip aangaande de opbouw van het atoom. D. Mendelejev voor het periodiek systeem der elementen. 
Mijn vader en de natuur- en scheikunde leraren op de middelbare school vanwege de wederzijdse liefde voor het vak. Het internet weet 
veel meer dan ik, het is en blijft aldus een onuitputtelijke bron van informatie. Mijn beschermengel die de hiaten in mijn Kennis heeft 
aangevuld. Hulde en dank aan allen!
HC Koek
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Moeder Aarde

Beste jongeren,

van over de gehele wereld in de leeftijd van 0 tot 30 jaar om precies te zijn.
Het klimaat op aarde is aan het veranderen, de atmosfeer en het zeewater warmen langzaam maar 
gestaag op.
Nu is dat op zich niets bijzonders, de geschiedenis kent nog veel warmere én koudere tijdvakken.
Wat wel van belang is, is het tempo waarmee deze opwarming plaatsvindt.
De opwarming is in een versnelling geraakt, waardoor deze jaarlijks procentueel toeneemt.

De toename van de hoeveelheid koolzuur ( CO2 ) wordt door de meeste klimatologen als de 
belangrijkste oorzaak gezien.
Daarnaast spelen vooral waterdamp, methaan en zwavelgassen ook een belangrijke rol.
De politieke en wetenschappelijke focus is hoofdzakelijk gericht op het indammen van de koolzuur 
productie.
“Men (Parijs → Bonn)” doet inmiddels verwoede pogingen om wereldwijd afspraken te maken om de 
toename van de hoeveelheid koolzuur in de atmosfeer te beperken
Overeenstemming is er niet, maar een ieder toont daarbij zijn of haar goede wil, hier en daar een 
geflipte machthebber uitgezonderd.

Als bronnen van deze CO2 toename worden vooral de industrie, vliegverkeer, scheepvaart en auto's 
genoemd.
Steeds meer passende maatregelen worden genomen om de uitstoot te beperken, elektrische auto's, 
zonnepanelen, windturbines enz. enz.
Tot zover is alles wel okay, het klimaat wordt door de verantwoordelijken wereldwijd steeds serieuzer 
genomen.
Innovatieve ontwikkelingen met als doel: CO2 reductie, worden volop gesteund.

Er ontbreekt een belangrijke oorzaak aangaande klimaatverandering in de nieuwsgeving en 
beschouwingen.
De mens is de belangrijkste oorzaak en die wordt niet genoemd.
Door helemaal niemand?
Nou ja, bijna helemaal niemand.
Wij zijn inmiddels met 7 miljard ( 7.000.000.000 ) menselijke exemplaren op deze wereld.
Wij consumeren zuurstof en scheiden koolzuur uit dankzij onze ademhaling.
Daarnaast hebben we voedsel nodig, zowel plantaardig als dierlijk.
Met als gevolg dat we in de afgelopen decennia volop voedsel zijn gaan produceren.
Daardoor is de hoeveelheid dierlijk leven op aarde enorm toegenomen.
Al die dieren gebruiken zuurstof en geven er koolzuur voor terug.

Dát gegeven, het enorm grote aantal mensen met hun behoeften en helemaal niets anders is de 
belangrijkste oorzaak dat de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer in snel tempo toeneemt.

Critici zullen nu zeggen, ja maar de algen, de planten, bomen, groenten en fruit nemen weer koolzuur 
op als voedingsstof.
Ja, dat is waar, maar er zit een addertje onder het gras.
We hebben sinds de tweede wereldoorlog de verhouding tussen plantaardig en dierlijk materiaal op 
aarde veranderd.

In biomassa uitgedrukt is er heden ten dagen veel meer dierlijk materiaal en veel minder plantaardig 
materiaal vergeleken met de situatie in 1950.
Met als gevolg een overschot aan CO2 in de lucht, vergeleken met datzelfde jaar.
Nu is dit niets nieuws in de aardse geschiedenis.
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De hoeveelheid koolzuur in de atmosfeer verandert door de eeuwen heen en het huidige percentage 
koolzuur is tot nu toe niet abnormaal.
Als gezegd, het tempo waarmee de toename van CO2 plaatsvindt, is wel ernstig zorgelijk.

Gelukkig is de oplossing dichtbij en slechts met enige goede wil prima uitvoerbaar.

De enige manier, de enige echte oplossing om de toenemende koolzuurproductie te stoppen, is het 
onszelf gaan matigen in aantallen.
Wij zullen dus wereldwijd aan geboortebeperking moeten gaan doen.
Dat wil niet zeggen dat niemand meer kinderen mag krijgen.
We zullen onszelf moeten gaan beperken tot 1 of maximaal 2 kinderen per gezin. Wereldwijd.
De beste manier om dat te bereiken is dat een ieder van de noodzaak om dat te gaan doen, 
doordrongen raakt.
Als we tenminste ook nog een leefbare aarde voor ons nageslacht willen behouden.
Tot nu toe heb ik nog nauwelijks iemand hier over horen spreken, blijkbaar is het onderwerp nog een 
groot taboe.

Begrijpelijk, maar oh zo verkeerd, vanuit een religieus standpunt bekeken.
Vooral christenen, moslims en joden zijn ware meesters in het menselijke fokprogramma gebleken.
Onder het motto: Gaat heen en vermenigvuldig u en God, Allah of Jahweh is met u.
Het wordt hoog tijd dat deze achterhaalde ideeën en standpunten terzijde worden geschoven.
De aarde is ons thuis, de aarde maakt het leven mogelijk, de aarde is onze moeder en we moeten 
vooral zuinig op haar zijn.

We kunnen niet zeggen dat de verhouding plant-dier op het aardoppervlak uit balans is geraakt, we 
hebben de verhouding veranderd in de afgelopen decennia.
Wanneer we het aardse klimaat serieus nemen, zullen we deze verhouding weer wat moeten bijstellen 
ten faveure van het plantaardig leven.
Gedurende de aardse evolutie is het klimaat aan fikse schommelingen onderhevig geweest en het 
leven past zich daaraan aan.
Levensvormen verdwijnen en maken plaats voor anderen die op hun beurt ook weer uitsterven enz. 
enz.
Wij mensen staan nu voor een keuze, wanneer we als diersoort nog lange tijd willen overleven op de 
top van de voedselketen op aarde, zullen we het klimaat enigszins moeten stabiliseren.
Wanneer we dat niet doen, zijn we gedoemd om massaal uit te sterven binnen afzienbare tijd.
Bijvoorbeeld, stel u eens voor wat het betekent als een tornado met een windsnelheid van 400+km/h 
door de Cariben raast en op de zuidkust van de VS botst?
Wanneer we geen stringente en duurzaam afdoende maatregelen nemen, worden dat soort “cyclonen” 
binnen 10 jaar realiteit.

Ook vanuit economisch standpunt is geboortebeperking noodzakelijk.
God zij dank, begint “Men” langzamerhand in te zien dat een circulaire economie beter past in deze 
huidige tijd.
De tijd van de groei-economie lijkt aldus op z'n einde te komen.
Persoonlijk vind ik dat een Zegen, maar dat terzijde.
Om een circulaire economie voldoende kans van slagen te bieden, is het opnieuw nodig om het aantal 
mensen op aarde te stabiliseren en in de komende jaren langzaam af te doen nemen.
Alleen dan heeft deze nieuwe economische richting een gerede kans van slagen.

Tsja, natuurlijk gaat dan ook het aantal mensen dat in krottenwijken en op vuilnisbelten leeft, afnemen.
Daar kan toch niemand op tegen zijn?

Beste mensen, ik was niet van plan om nog een hoofdstuk aan dit werk toe te voegen na afronding van 
de natuurkundige uiteenzetting over een mogelijke wijze waarop ons universum is opgebouwd.

Wel wilde ik graag mijn aanvullende mening en visie geven op de klimaatdiscussie in de hoop dat het 
een bijdrage levert aan het welzijn van onze planeet, moeder Aarde.
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