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Psittacosaurus-keratine 

 
Het jaar 2016 onthulde proteïnes van vogelveren uit het Krijt, origineel dinosaurushuidweefsel, mo-
sasaurus bloedvaten uit het Trias, en organische resten van oude fossielmicroben. Deze vier vond-
sten dagen wetenschappers uit om het populaire model in vraag te stellen. 
De eerste vondst: Onderzoekers bestudeerden een Chinees donker-gevleugeld vogelfossiel uit het 
Krijt, dat niet enkel het veder-proteïne keratine onthulde, maar ook keratine geassocieerd met mela-
nosomen – de kleine structuren die de veders donker maken. Het vinden van beide vederelementen 
tezamen weerlegt de speculatieve verklaring dat de melanosomen moderne bacteriën kunnen zijn, 
gezien moderne vogelveder-melanosomen ook ingebed raken in keratine, maar bacteriën niet.[1] 
Zowel keratine als melanosomen hebben verwachte houdbaarheidperiodes die veel korter zijn dan 
de toegewezen 130 miljoen jaren van het fossiel. Hoe konden deze materialen zelfs maar 1% (1,3 
miljoen jaar) van die veronderstelde tijdsspanne bewaard gebleven zijn?! Plus de tweede vondst, de 
2016 beschrijving van dinosaurus huid-melanosomen met sporen van collageen, maakt de vraag 
nog spannender.[2] 
De derde vondst: Resten van collageen-proteïne werden gevonden in mosasaurus bloedvaten in Po-
len.[3] De wetenschappers die de vondst beschreven suggereerden dat een verhaal van “bloedbad 
chemische bewaring” op een of andere manier de veronderstelde lang-bewaarde proteïnen verklaart. 
Het verhaal vertelt hoe ijzer kan gelekt zijn uit het bloed van het dier, waardoor het binnenste en 
buitenste van de nabije bloedvaten een coating kregen, en daarna zorgde het ijzer voor crosslinking 
(naar elkaar verwijzende) reacties. Uiteindelijk kunnen crosslinking proteïnen genoeg versterkt zijn 
geworden om miljoenen jaren mee te gaan.[4] Wetenschappers bemerkten een extreem dunne coa-
ting van ijzer-bevattend mineraal over de bloedvaten van de mosasaurus. Dat leek te passen in dat 
bloedbewaringsverhaal, maar enkel door andere belangrijke details te negeren. 
Om te beginnen, niemand weet wat het ijzer zou kunnen onttrokken hebben uit het mosasaurus-
bloed, en waar genoeg ijzer te vinden, of hoe het ijzer te verspreiden zonder het gebruik van water, 
want water accelereert weefselbederf. En ijzer helpt veel vaker proteïnen te vernietigen dan dat het 
de proteïnen zou crosslinken. Maar de beschrijving van het Poolse team van kort-levende aminozu-
ren binnenin mosasaurus-collageen toonde aan dat de crosslinking helemaal nooit echt gebeurde.[5] 
Terwijl het mogelijk is dat de minerale coating de microben tegenhield, voor duizenden jaren, ver-
traagde dat niet de onvermijdelijke chemie van het verval. En dat geeft geen betrouwbaar verhaal 
om deze fossielen aan hun overdreven ouderdoms-toewijzingen te koppelen.  
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Ten vierde: De 2016 grote prijs voor het uitdagen van evolutionaire tijd met organisch materiaal in 
fossielen kan zeker toebehoren aan proteïneresten die ontdekt werden in “1,88 miljard jaren oud” 
gesteente. Ontario’s Gunflint vuursteen bevat microfossielen: vers uitziende “fossiele” overblijfse-
len van eencellige algen, gevangen in oude modder. Gebruik makend van een gesofistikeerde mi-
cro-sonde verifieerden onderzoekers algen-overblijfselen die overeenkomen met de aminozuur sig-
naturen van de Poolse zeereptiel-fossielen in onze derde vondst. Geen enkele wetenschappelijke 
studie geeft enige hint dat aminozuren chemische reacties zouden kunnen doorstaan over 1 miljoen 
jaren, laat staan bijna 2 miljard jaren. 
Lang vóór deze ontdekkingen beschreven bijbelgelovige wetenschappers aardse gesteentelagen als 
afzettingen van de Zondvloed van duizenden jaren geleden, geen miljoenen jaren.[6] Volgens de 
Schrift gebeurde deze Vloed slechts duizenden jaren geleden. Kort-levende proteïnen en weefsels 
van de bodem- tot de toplagen passen in het framework van de Zondvloed en maken 2016 een groot 
jaar om fossiele ontdekkingen te vergelijken met het Genesisverslag. 
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