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René Fransen schreef onlangs op de website geloofenwetenschap.nl 

een artikel over verschillende standpunten in het evolutiedebat.1 Het 

is fijn dat hij een overzicht maakt van de verschillende standpunten 

in het schepping-en-evolutiedebat. Over het algemeen genomen is 

het een duidelijk artikel. Bij de beschrijving van het jonge-aarde-

creationisme (voortaan in dit artikel jonge-aarde-scheppingsmodel) 

geeft hij een redelijke goede samenvatting wat jonge-aarde-

scheppingsmodel inhoudt. Hij schrijft: 

 

“Aarde is maximaal 10.000 jaar oud, Geologische kenmerken zijn 

vooral ontstaan door de zondvloed. Evolutie kan geen nieuwe 

eigenschappen produceren. Macro-evolutie bestaat niet, alleen 

micro-evolutie (verandering van al bestaande eigenschappen).”2 

 

Die laatste regel zou ik wat anders formuleren. Jonge-aarde-scheppingsmodel heeft niet veel met 

evolutie te maken. Om de visie van de jonge-aarde-creationisten binnen een regel te beschrijven is 

het beter de volgende zin te formuleren: ‘Er is variatie mogelijk binnen de grenzen van een baramin. 

Er wordt gevarieerd binnen de al bestaande eigenschappen.’ 

 

Historische ontwikkeling 

 

Verderop in het artikel beweert René Fransen dat het zogenoemde creationisme een recente 

ontwikkeling is. Alhoewel het woord creationisme3 niet zo lang in gebruik is, is de gedachte van een 

jonge aarde geen recente ontwikkeling.  Dit geeft Fransen ook toe met de zin: ‘Hoewel christenen al 

sinds de eerste eeuw van de jaartelling hebben geloofd dat de schepping hoogstens enkele duizenden 

jaren geleden heeft plaatsgevonden (…)’4 Maar toch beweert Fransen dat het jonge-aarde-

creationisme een recente ontwikkeling is. Hij laat het beginnen bij George McCready Price rond 1923. 

Hij zegt dat het kenmerk van het jonge-aarde-scheppingsmodel is ‘dat geprobeerd wordt met 

wetenschappelijke bewijzen aan te tonen dat de schepping zes- tot tienduizend jaar geleden heeft 
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plaatsgevonden’5. Deze definitie doet geen recht aan het jonge-aarde-scheppingsmodel. Dat de 

aarde zes- tot tienduizend jaar oud is, dat wordt geloofd. De scheppingsdaad kan volgens deze 

creationisten niet bewezen worden, want dit is een eenmalige daad, waarbij geen mensen betrokken 

waren. Jonge-aarde-creationisten nemen de zes- tot tienduizend jaar als kader en binnen dat kader 

bouwen zij hun modellen. Ze proberen niet met ‘wetenschappelijke bewijzen’ aan te tonen dat de 

schepping zes tot tienduizend jaar geleden geschapen is, maar werken vanuit dat kader. En dan is 

deze gedachte helemaal niet zo recent. Want wat doet Fransen dan met de werken van Nicolaus 

Steno, John Woodward en nog vele andere personen die wetenschap bedreven maar ook veel 

waarde hechtten aan schepping en zondvloed?6 Er worden veel overeenkomsten gevonden tussen 

de huidige jonge-aarde-creationisten en deze bovengenoemde personen.7 Het is te uitgebreid om 

daar nu op in te gaan en mijn studie naar de werken van die personen is nog niet voltooid. Wel kan ik 

zeggen dat er vanaf ongeveer 1600 gewerkt wordt binnen een kader van zes- tot tienduizend jaar, en 

waarbij schepping en zondvloed prominente rollen vervullen. De meest interessante persoon is de 

geologische pionier Nicolaus Steno (de Latijnse naam van Niels Stensen). Een citaat uit een van zijn 

geologische werken kan duidelijk maken wat ik bedoel. Ik citeer uit zijn Prodromus: 

 

“In regard to the time of the universal deluge, secular history is not 

at variance with sacred history, which related al things in detail. 

The ancient cities of Tuscany, of which some were built on hills 

formed by the sea, put back their birthdays beyond three thousand 

years; in Lydia, moreover, we come nearer four thousand years: so 

that it is possible thence to infer that the time at which the earth 

was left by the sea agrees with the time of which Scripture 

speaks.”8 

 

Wanneer je niet zou weten wie dit citaat geschreven heeft zou je 

denken dit een jonge-aarde-creationist is. Maar het is Nicolaus 

Steno die leefde van 1638-1686. En daarom wil ik benadrukken dat 

wat René Fransen ons zegt in zijn artikel over de historische ontwikkeling van het jonge-aarde-

creationisme absoluut onjuist is. 
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Wanneer René Fransen wat meer zou willen weten over de tijd voor Price zou hij het boek van Terry 

Mortenson moeten lezen.9 Helaas is Fransen niet de enige die dergelijke beweringen doet. Vorig jaar 

zag ik dat ook al bij Taede Smedes.10 De geschiedenis moet eerlijk weergegeven worden. Waarom 

zou dat niet kunnen en mogen? 

 

Samenvattend: Creationisme als woord is recent. Maar de combinatie schepping, zondvloed en 

wetenschap zoals de jonge-aarde-creationisten benadrukken is al eeuwen oud. Een tip voor ForumC 

is om wanneer het jonge-aarde-scheppingsmodel beschreven moet worden dit niet door een 

theïstisch evolutionist te laten doen maar door een creationist. 
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