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Lapilli

Lars van den Hoek+Ostende

In principio

Wat ik me echter nooit beseft had, is dat ook in andere

takken van de geologie creationisten heel actief kunnen

zijn. Henk Mulder schreef me daarover een briefje. Hij

had van een collega een artikel gekregen over een bijzon-

der merkwaardig fenomeen. In dit artikel uit 1972, dat de

veelbelovendetekst “De Zondvloed” draagt,wordt gesteld

dat de geologische basisgedachte dat jongere lagen boven

op oudere lagen liggen, helemaal niet zo logisch is. Er

zijn tal van voorbeelden bekend waarin er sprake is van

een ‘omgekeerde wereld’. De schrijver van het artikel haalt

het rotsgebergte van Zuid-Albertaen Noord-Montana aan,

waar in een enorm gebied Precambrische en Carboon-

sedimenten te vinden zijn boven op Krijt Formaties. En

ook in deAlpen zijn dergelijke verschijnselen opgetekend.

Deze schrijver, A.M. Rehwinkel stelt “Het verplaatsen van

een berg mogeslechts een geloof ter grootte van eenmos-

terdzaadje vereisen, maar dit alles te aanvaarden zou ze-

ker een geloof vereisen, dat vele malen groter was... En

toch zitten de mensen, die deze theorie voorstellen, als

rechter over het verhaal van de schepping, zoals dit opge-

tekend is in Genesis.”

Ik ben het geheel met Rehwinkel eens. We praten hierover

onvoorstelbare krachten. Maar we hebben sinds 1972 na-

tuurlijk wel iets bijgeleerd. De theorie van de plaattek-

toniek is inmiddelsde centrale motor geworden achter de

aardwetenschappen, zoals de evolutietheorie dat is bin-

nen de biologie. En als dan een onvoorstelbare massa als

Afrika, over een onvoorstelbare periode van miljoenen ja-

ren tegenEuropa aanduwt, dan verbaast het me niet dat er

onvoorstelbareverschijnselen als dereusachtige dekbladen

in de Alpen daar het gevolg van zijn.

Dit zal Henk Mulder in zijn discussies met zijn collega

niets helpen.. Als wetenschappers zoeken we naar logi-

sche modellen om de wereld om ons heen te verklaren.

Het plaatje dat volgt uit de plaattektoniek past, net als we

binnen de biologie alle verschijnselen kunnen verklaren

binnen de evolutietheorie. Bewijzen hebben we niet. We

kunnen alleenmaar keer op keer constateren dat bijna zon-

der uitzondering al onze gegevensop hun plek vallen bin-

nen de bestaande theorieën. Er is geenoverschuiving die

niet vanuit de plaattektoniek verklaard kan worden. Dat

er vragen open staan, is iets dat iedere wetenschapper al-

leen maar verwelkomt. De modellenkunnen verfijnd wor-

den. Dat heet vooruitgang.

Maar diemodellenmaken ons als mens klein. Ofje het nu

hebt over de enorme tijdsspannen die gebruikelijk zijn in

de geologie, de immense afstanden waarin astronomen

rekenen, of de gigantische complexiteit van levende or-

ganismen, alles wijst erop dat we een minuscuul radertje

zijn in het geheel. En dat maakt onze modellenmoeilijk te

verkroppen. Waar mensen a priori al redeneren vanuit de

waarheid van Genesis, en daarmee ook al de mogelijk-
heid van de enorme geologische ouderdom uitsluiten, en

ook nog eens a priori de mens op een voetstuk plaatsen, is

geen ruimte voor een dergelijk denken. Ik vind dat prima

zo. Mijn bloed gaat alleen een beetje koken als Dhr. Reh-

winkel de woorden van MarkTwain aanhaalt“Wetenschap
heeft iets fascinerends. Men krijgt zo’n grote opbrengst
in de vorm van gissingen uit zo’n onbeduidendkleine be-

legging in feiten.” Maar goed, als je 19de eeuwse schrij-

vers citeertomje punt te bewijzen, zegt datook iets over

de inspanningen om echt in de achtergronden te duiken.

Het is een iets andere Lapilli dannormaal.Anders praat ik

altijd over het laatste nieuws, en als er iets oud nieuws is

dan is het wel Genesis. Maar ik vond toch dat ik op het

verzoek van Henk Mulder om hier iets over te schrijven
moest ingaan. Al was het alleen maar om hem te bedan-

ken. Dit onderwerp brengt bij mij namelijk herinneringen
boven aan het Spaanse dorpje Daroca, in mijn favoriete

veldwerkgebied. Boven de middeleeuwsehuisjes uit toomt

eenrotswand met een prachtige overschuiving. Cambrium

over Tertiair, fantastisch toch!
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Mijn dochter zit in de derde klas van de Vrije

School. Een van de onderwerpen die ze daar

krijgen is reciteren. Steeds maar weer dezelfde

tekst, en dat dan in 33 verschillende talen. Een oertekst,

want voor dit doel heeft de school gekozen voor het begin

van Genesis. En dan hoorje weer op de trap “In principio

Dio creo lo ciello et la terra.” Dat is even slikken voor een

doorwinterd geoloog. Ik zie het ontstaan van deaarde iets

anders. Op de trap klinkt “Dien appela la lumière jour et

le tenebre nuit” en ik zie alleenmaar een planeet die rond

zijn as draait.En wanneer ik bij het avondeten hoor “And

the earth was withoutformand void” denk ik meteen, “Dat

was dus 3,5 miljard jaar geleden.”

Het mogeu duidelijk zijn, ik ben geencreationist. Trouwe

lezers van Lapilli haddendat ook niet achter me gezocht.

Toch ben ik juist door dezerubriek een regelmatig bezoe-

ker van creationistische websites. Veel van mijn onder-

werpen draaien rond ‘overgangsvormen’ in de evolutie,

en als je die in de zoekmachine intypt, kom je heel veel

reacties tegen van mensen die evolutiemaar niets vinden.

Ik ben daaraan gewend.


