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13, pagina 7). deze en andere aanwijzin-
gen kunnen uitstekend worden verklaard 
door een watervloed.

probleeMpJe…
er zijn echter ook gegevens die minder 
makkelijk te verklaren zijn in het kader 
van de zondvloed. Zo zijn er de laatste 
dertig jaar vele pootafdrukken gevonden 
van dinosauriërs, bovenop aardlagen die 
tijdens de zondvloed moeten zijn ont-
staan. die loopsporen zijn niet zeldzaam: 
het gaat over miljoenen afdrukken op 
duizenden locaties over de hele wereld. 
ook zijn er botten van dinosauriërs ge-
vonden met duidelijke tandafdrukken 
van andere dino’s. 
Het lijkt er dus op dat jagers of aaseters 
tijdens de zondvloed nog de tijd heb-
ben gehad om zich te goed te doen aan 
de kadavers van omgekomen dino’s. en 
het blijft niet bij pootafdrukken en afge-
kloven botten: er zijn inmiddels ook op 
honderden plaatsen dinosauriëreieren 
gevonden. in veel gevallen 
worden de eieren in groepjes 
bij elkaar gevonden: ‘nesten’. 
soms lijken de eieren zelfs te 
zijn uitgekomen. en dit alles 
bovenop soms wel honderden 
meters(!) van aardlagen, die 
in een eerder stadium van de 
vloed door het water zijn afge-
zet. bovendien worden afdruk-
ken en eieren vaak op meer-
dere niveaus gevonden; dus in 
meerdere lagen boven elkaar.

Hoe zit dat?
moet je echt geloven dat di-
nosauriërs middenin al het 
zondvloedgeweld nog wande-
lingetjes maakten, hun lunch 
nuttigden en rustig eieren uit 
zaten te broeden? Het is niet 
verwonderlijk dat veel onder-
zoekers de conclusie hebben 
getrokken dat de dinosauriër-
fossielen niet uitgelegd kun-
nen worden als producten van 
de zondvloed. sommige crea-
tionistische onderzoekers los-
sen het probleem op door te 
stellen dat dinofossielen van 
ná de vloed stammen. maar 
dat levert weer het probleem 
op dat er dan wel héél veel 
geologische formaties moeten 
zijn ontstaan in de eeuwen die 
op de zondvloed volgden.

de aanwezigheid van pootafdrukken, 
afgekloven botten en dinosauriërnesten 
stelt zondvloedgeologen voor een raad-
sel. is er een oplossing? volgens zond-
vloedonderzoeker michael oard wel.

HypotHese
michael oard heeft 
verschillende we-
te ns cha p p e l ij ke 
artikelen en boe-
ken gepubliceerd 
waarin hij betoogt 
dat de vondsten 
wel degelijk verklaarbaar zijn binnen het 
zondvloedmodel. volgens oard wordt het 
‘raadsel’ niet gecreëerd door de feiten, 
maar door een te simplistisch idee van de 
zondvloed. 
de zondvloed was geen simpele overstro-
ming waarbij het waterpeil constant toe-
nam totdat het een hoogtepunt bereikte, 
om daarna weer ononderbroken te zak-
ken. nee, de zondvloed duurde maar 

liefst een jaar en ging gepaard met con-
tinentale verschuivingen, gebergtevor-
ming en grootschalige landverzakkingen 
en -verhogingen.
voordat het zeeniveau een mondiaal 

hoogtepunt bereik-
te, kan het water-
peil maandenlang 
op regionale schaal 
flink geschommeld 
hebben. in zijn boek 
‘dinosaur Challen-
ges and mysteries’ 
noemt oard ver-

schillende mechanismen die tijdens de 
eerste maanden van de vloed voor plaat-
selijke schommelingen in het waterpeil 
gezorgd zullen hebben:

tektonische verzakking of stij-
ging van gebieden. dit had zowel effect 
op het waterpeil boven de zakkende of 
stijgende gebieden zelf, als op het peil in 
andere gebieden.

tsunami’s, ver-
oorzaakt door meteo-
rietinslagen, zeebevin-
gen of onderzeese 
vulkaanuitbarstingen.

getijde. tegen-
woordig schommelt 
het peil door het tij 
slechts enkele meters, 
maar tijdens de vloed 
werd het getijde-ef-
fect minder afgeremd 
door landmassa’s (de 
continenten stonden 
immers deels onder 
water en de verdeling 
van de continenten 
over de wereld was an-
ders). daardoor zal 
het getij voor grotere 
schommelingen heb-
ben gezorgd.

deze en andere pro-
cessen hebben vrijwel 
zeker plaatsgevonden 
tijdens de vloed, dus 
is het aannemelijk 
dat het waterpeil op 
grote delen van de 
aarde sterk zal heb-
ben geschommeld. 
bepaalde gebieden 
zullen wel honderden 

‘Hoe zit het dan met de dinosauriërs?’ 
dat is een vraag die je vaak hoort als het 
gaat over de betrouwbaarheid van gene-
sis. een voor de hand liggend antwoord 

is dat dinofossielen de overblijfselen zijn 
van dieren die tijdens de zondvloed om-
kwamen. en er is inderdaad veel voor te 
zeggen dat dinofossielen onder catastro-

fale omstandigheden (zoals over-
stromingen) zijn gevormd: 

fossielen van dinosauriërs 
worden vaak gevonden in massa-
graven, waar de dieren op geweld-
dadige wijze bij elkaar zijn ge-
spoeld. 

dikwijls worden dinosauriërs 
(landdieren) aangetroffen in aard-
lagen met fossielen van zeedie-
ren. 

als de skeletten van dino’s 
nog intact zijn is de nek bijna al-
tijd krampachtig naar achteren 

gebogen (zie de foto bovenaan op pagi-
na 30). dit verschijnsel wijst erop dat het 
dier is gestikt of dat het kadaver heeft 
rondgedreven in zoet water (zie Weet nr. 

legden Ze eieren 
tiJdens de zondvloed?!

aardlagen met fossielen, inclusief die van 
dinosauriërs, zouden tijdens de zondvloed 
zijn ontstaan. althans, dat beweren de meeste 
creationisten. maar in die aardlagen vind je 
ook pootafdrukken, eieren en zelfs nesten van 
dinosauriërs, vaak bovenop andere lagen die óók 
tijdens de zondvloed zijn ontstaan. Hoe kan dat? 
tijdens een overstroming kun je toch 
geen nesten bouwen en eieren leggen?

   tekst ruBen jorritSma

pootaFdrukken en 
dinoneSten paS-
Sen niet in een 
ZondVLoedmodeL. 
oF toCh weL?dino'S in 

de nesten
L

a. tijdens een periode van laag water lopen di-
nosauriërs over een drooggevallen gebied. hierbij 
maken ze veel loopsporen. Zwangere wijfjes heb-
ben uiteindelijk weinig keus dan eieren te leggen.

B. het gebied loopt weer onder, waardoor de eerdere pootafdruk-
ken en eieren bedekt worden met een nieuwe sedimentlaag. Som-
mige dinosauriërs overleven dit niet. ook kunnen karkassen van 
dode dieren naar het gebied worden gespoeld.

C. het waterpeil zakt en de overlevenden lopen rond op de 
nieuwe laag. Ze maken sporen, eten het aas van aangespoel-
de dode dieren en kunnen eventueel nog meer eieren leggen.

versiMpelde Weergave 
van de beds-HypotHese
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keren overspoeld en weer drooggevallen 
zijn. sommige gebieden zullen tijdens de 
zondvloed wekenlang droog hebben ge-
staan.

beds-HypotHese
dit inzicht leidt tot een mogelijke oplos-
sing van het raadsel van de dinopootaf-
drukken en eieren: de beds-hypothese 
(zie kader). deze hypothese biedt een 
aannemelijke verklaring voor veel van de 
details rondom dinobotten, -sporen en 
-eieren. er zijn namelijk veel aanwijzingen 
dat de ‘nesten’ niet het resultaat zijn van 
normaal leggedrag en dat de pootafdruk-
ken niet zijn ontstaan tijdens normaal 
foerageergedrag. de details wijzen erop 
dat deze fossielen zijn ontstaan onder 
bijzondere omstandigheden, zoals je 
die mag verwachten tijdens periodes van 
kortstondige droogte tussen achtereen-
volgende overstromingen:

de pootafdrukken lijken te zijn 
gemaakt in jong sediment, dat toen 
nog zacht was. ook moeten de sporen 
korte tijd later 
weer zijn bedekt 
met nieuw sedi-
ment, voordat de 
sporen door ero-
sie konden wor-
den uitgewist. de 
sporen zijn dus 
ontstaan tussen 
twee snel opeen-
volgende over-
stromingen.

de loopspo-
ren van de dino’s 
gaan bijna altijd 
rechtdoor en 
maken zelden 
bochten. foera-
gerende dieren 
lopen veel meer 
heen en weer.

pootafdruk-
ken van dino-
sauriërsoorten 
die (gezien hun 
anatomie) waar-
schijnlijk slech-
te zwemmers 
waren, zijn zeld-
zaam. sporen 
van bijvoorbeeld 
stegosauriërs , 

ankylosauriërs en ceratopsia (onder meer 
triceratops) worden zelden gevonden. 
ook loopsporen van jonge dinosauriërs 
zijn schaars.

er wordt zelden vegetatie aange-
troffen bij de loopsporen en eieren, 
terwijl vegetatie veel duurzamer is en dus 
makkelijker bewaard zou moeten blijven. 
blijkbaar liepen de dino’s over kale gebie-
den (recentelijk afgezette sedimentpak-
ketten).

dinosauriëreieren die echt zijn 

uitgekomen 
zijn extreem 
z e l d z a a m . 
soms zijn de 
eieren aan de 
b o v e n k a n t 
o p e n g e b r o -
ken, maar dat 
kan net zo 
goed beteke-
nen dat de eie-
ren zijn geplun-

derd, of later door bovenliggende 
sedimenten zijn verbrijzeld.

Hoewel eieren vaak in groepjes 
worden gevonden, kun je bijna nooit 
echt spreken van ‘nesten’. nagenoeg 
altijd zijn de eieren gewoon op het platte 
oppervlak van de onderliggende aardlaag 
gelegd, zonder dat ze zich binnen een 
neststructuur of holte bevinden. dat kan 
niet het normale leggedrag van dinosau-
riërs zijn geweest. dinosauriëreieren wa-
ren 8 tot 16 keer zo poreus als vogeleie-
ren, dus zonder bescherming zullen ze 

zijn uitgedroogd. Het lijkt 
erop dat de zwangere dino-
wijfjes, ronddolend over de 
drooggevallen vlakte, geen 
goede plek konden vinden 
om hun eieren te leggen, pre-
cies zoals je volgens de 
beds-hypothese zou ver-
wachten.

deze en andere details, die 
oard in zijn boeken en artike-
len opsomt, ondersteunen de 
beds-hypothese. als je reke-
ning houdt met de complexi-
teit van de zondvloed, blijken 
dino-pootafdrukken en -eie-
ren dus helemaal niet meer 
zo problematisch te zijn voor 
de zondvloedgeologie.     

pootaFdrukken 
Van dino'S die 
waarSChijnLijk 
SLeChte Zwem-
merS waren, 
Vind je ZeLden 

weet meer:
n  mike oard, dinosaur Challenges 
and mysteries
n  mike oard & john k. reed, rock 
Solid answers

Bij dinoskeletten is de 
nek bijna altijd krampach-
tig  naar achteren gebogen.

BedS staat voor Briefly exposed diluvial Sediments (tijdelijk 
drooggevallen zondvloedafzettingen) en steekt als volgt in elkaar:

als overstroomde gebieden tijdelijk weer droog komen te 
liggen, is daar allerlei biologische activiteit mogelijk. uiteindelijk 
zijn alle landdieren die niet aan boord van de ark waren natuurlijk 
in de zondvloed omgekomen, maar oard geeft aan dat dino's en 
andere dieren na aanvang van de zondvloed nog maandenlang 
hebben kunnen overleven. daarbij lieten ze allerlei sporen na 
voordat ze het loodje legden.

dinosauriërs kunnen op de drooggevallen gebieden (de 
BedS) terechtgekomen zijn vanuit hoger gelegen gebieden, die 
nog niet overspoeld waren. of ze kunnen de overstroming al 
zwemmend of op drijvende vegetatie tijdelijk hebben overleefd. 
eenmaal op de BedS, zullen dinosauriërs onherroepelijk pootaf-
drukken nalaten in het nog zachte sediment dat korte tijd ervoor 
is afgezet. eén dino kan in een uur tijd al duizenden afdrukken 
maken. als het gebied opnieuw wordt overstroomd, worden de 
pootafdrukken bedekt met nieuw sediment en op die manier 
bewaard. dit verklaart ook de eieren (want er zullen ongetwijfeld 
zwangere wijfjes tussen gezeten hebben) en de afgekloven 
botten.

dezelfde individuen kunnen sporen nalaten in verschillende 
opeenvolgende aardlagen. een drooggevallen gebied kan in 
principe vele malen opnieuw overspoeld worden, waarbij telkens 
één of meerdere sedimentlagen worden afgezet. de dinosauriërs 
kunnen de opeenvolgende overstromingen overleven door telkens 
te vluchten naar een hoger gebied. ook kan het water niet diep of 
gewelddadig genoeg zijn om te verdrinken.

Zo Werkt beds
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serie de Hemelen 
vertellen gods eer
deel 4: Jupiter en saturnus
in deze rubriek staan telkens 
objecten uit het zonnestelsel centraal.
in deel 5 komen de andere twee gasreu-
zen, uranus en neptunus, aan de orde.

   tekst gert-jan Van heugten

  Kosmologie 

ons zonnestelsel kent vier gasreuzen: jupiter, 
saturnus, uranus en neptunus. gasreuzen zijn 
grote planeten, die minstens zeven keer zwaar-
der zijn dan de aarde. omdat ze helemaal 
uit gas bestaan, wat natuurlijk lichter 

is dan steen, zijn gasreuzen enorm.

jupiter is de grootste planeet in het zon-
nestelsel; zelfs 2,5 keer zwaarder dan alle 
andere planeten bij elkaar! 
om jupiter heen cirkelen tientallen manen. 
Sommige daarvan zijn gigantisch. jupiter 
heeft de grootste maan van het zonnestel-
sel: ganymedes, die een diameter van 5262 
kilometer heeft en daarmee zelfs groter is 

dan de planeet mercurius.
het oppervlak van jupiter wordt 
gekenmerkt door lichte en 
donkere banden. deze banden 
zijn wolkformaties. de donkere 
bestaan voornamelijk uit me-
thaan, de lichtere uit ammoniak.
het bekendste onderdeel van 

jupiter is de grote 
rode vlek op het 
zuidelijk halfrond. 
die vlek is een 
enorm stormsys-
teem, die voor het 
eerst in 1664 werd 
waargenomen. de 
storm is zo groot dat de hele 
aarde er gemakkelijk in kan 
verdwijnen.

2. saturnus
de volgende planeet – vanaf de zon gezien 
– is Saturnus. deze planeet staat bekend om 
zijn ringen. net als jupiter heeft Saturnus 
tientallen manen die om de planeet heen 
cirkelen. 
evenals jupiter heeft Saturnus banden van 
wolken, maar deze zijn minder duidelijk. ook 
worden er regelmatig witte vlekken op de 
planeet waargenomen. dat zijn reusachtige 
stormen.

biJzondere ringen
hoewel ze er als één geheel uitzien bestaan 

de ringen om 
Saturnus uit 
miljoenen 
ijsdeeltjes, die 
door elkaar 
bewegen. Som-
mige stukken 
ijs zijn zo klein 
als stofdeeltjes, 
andere zo groot 

als rotsen. de ringen worden ook verstoord 
door onder andere de zonnewind, de manen, 
en inslagen van meteorieten. toch is het ijs 
in de ringen erg zuiver. dit is niet wat men 
verwachtte aan te treffen na de vermeende 
miljoenen jaren van verontreiniging door 
meteorieten en stof.

van gas

PrOBLeeM
jupiter is ook de planeet die het snelst ronddraait. 
een dag op jupiter duurt maar tien uur. dit is sneller 
dan je zou verwachten als je uitgaat van het zoge-
naamde accretiemodel. dit model stelt dat jupiter 
(en de zon en alle andere planeten) ontstaan zijn 
uit een draaiende gaswolk. hiervoor is een enorme 
hoeveelheid energie nodig, die niet in dit accretie-
model zit inbegrepen. de wolk zou namelijk met een 
bepaalde snelheid om het middelpunt – de zon – 
hebben gedraaid. hoe sneller een planeet draait, hoe 
meer energie ervoor nodig is. waar die energie in het 
accretiemodel vandaan moet komen, is een raadsel.

1. jupiter

weet meer:
n  Spike psarris, dvd ‘our Created Solar System’
n  jason Lisle, the Stargazer’s guide to the night Sky
n  www.tiny.cc/gasreuzen
n  www.tiny.cc/gasreuzen2
n  www.tiny.cc/gasreuzen3

jupiter

Saturnus

reuzen
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