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Is het visuele systeem van primaten1  
miljoenen jaren bewaard gebleven? 

Door Ken Ham, 14-12-2020, 
https://answersingenesis.org/evidence-against-evolution/has-primate-visual-system-been-preserved-through-millions-years/  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling en voetnoten door M.V. 

 
 
In een nieuwe studie2 vergeleken wetenschappers het visue-
le systeem van een zeer kleine maki uit Madagaskar, de 
muismaki3 (foto rechts), met dat van andere primaten1 en 
ontdekten dat “de grootte van deze visuele verwerkingseen-
heden bij alle primaten identiek is, onafhankelijk van hun 
lichaamsgrootte” en dat “de manier waarop de verwerkings-
eenheden over de hersenen zijn gerangschikt totaal niet ver-
schilde, en waarbij dezelfde regels met wiskundige precisie 
werden gevolgd. . . [en] het aantal zenuwcellen per visuele 
eenheid was haast identiek”. Waarom is dit nu belangrijk? 
Welnu, dit wordt als belangrijk beschouwd in de evolutio-
naire visie, omdat muizenmaki’s zogenaamd “veel eigen-
schappen delen met de allereerste primaten die 55 miljoen 
jaar geleden zijn geëvolueerd”. En deze nieuwe bevinding 
betekent dat het visuele systeem van primaten (en, natuur-
lijk, mensen worden op één hoop gegooid met primaten in 
het evolutionaire verhaal) zeer vroeg in de primatengeschie-
denis is geëvolueerd en tientallen miljoenen jaren onveran-
derd is gebleven - een grote schok voor evolutionisten. 
In de populaire wetenschappelijke samenvatting van deze nieuwe studie staat: “Deze resultaten 
suggereren een ongelooflijke instandhouding van ons visuele systeem”. Een wetenschapper merkte 
op: 

55 Miljoen jaar afscheiding op verschillende continenten is een zeer lange evolutionaire weg om 
af te leggen. Ik had een mix van algemene overeenkomst en karakteristieke verschillen tussen 
de soorten in deze neurale4 modules verwacht. Maar het feit is eenvoudig: het is praktisch on-
mogelijk om ze uit elkaar te houden. 

Wij hebben allemaal dezelfde Ontwerper – de Schepper God van de Bijbel 
 
Waarom zou dat zo zijn? Wel, omdat het evolutionaire verhaal niets meer is dan een verhaal - een 
sprookje! De reden dat het visuele systeem van primaten in vijfenvijftig miljoen jaar niet is geëvo-
lueerd - en waarom het visuele systeem vanaf het begin zo complex is - is omdat het niet is geëvo-

 
1 “De primaten of opperdieren (Primates) vormen een orde van zoogdieren, waartoe alle halfapen en apen 
(waaronder de mens) worden gerekend. De wetenschappelijke naam ‘Primates’ betekent ‘eersten’” (Wiki). 
Ze worden in de evolutieleer verondersteld 85-55 miljoen jaar geleden ontstaan te zijn - vergelijk met de 
mens: hij zou 300.000 jaar geleden zijn ontstaan. 
2 https://scitechdaily.com/the-worlds-smallest-primate-reveals-the-incredible-preservation-of-our-visual-system-through-millions-of-years-of-evolution/  
3 https://nl.wikipedia.org/wiki/Muismaki%27s  
4 Neuraal: de zenuwen / het zenuwstelsel betreffend. (Van Dale E-N). 
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lueerd! God5 schiep het vanaf het allereerste begin, volledig gevormd en functionerend, zodat soor-
ten primaten en mensen de wereld waarin ze leven konden zien. 
Sommige mensen beweren dat de gelijkenis die we tussen soorten zien - zoals tussen het visuele 
systeem van primaten en dat van de mens - wijst op een gemeenschappelijke afkomst. Maar dat is 
een interpretatie van het bewijs vanuit een evolutionair uitgangspunt. Een andere verklaring (en een 
die het bewijsmateriaal, inclusief deze nieuwe studie, veel beter verklaart!) is dat God een soortge-
lijk ontwerp gebruikte doorheen zijn schepping6. Het is logisch dat wezens, die in dezelfde wereld 
leven, veel van hetzelfde voedsel eten, en soortgelijke dingen moeten doen, vergelijkbare ontwer-
pen zouden hebben. We hebben allemaal dezelfde Ontwerper - de God van de Schepper van de Bij-
bel7 . 
Nogmaals, het bewijs was in tegenspraak met de verwachtingen van de evolutionisten en hun tijds-
lijn, maar het bevestigt wat we zouden verwachten als we vertrekken van Gods Woord, waar God 
schiep zoals hij in het boek Genesis8 tot ons verhaalt . 

 
 

 

Zie ook: 
o Ontwerpargumenten voor God: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/design-God.pdf  

 
verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm 

Rubriek “Schepping vs. Evolutie”: http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm 

 
5 https://answersingenesis.org/god/  
6 https://answersingenesis.org/creation/  
7 https://answersingenesis.org/bible/  
8 https://answersingenesis.org/genesis/  
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