
Hoofdstuk 7 Evolutie 

Twee documenten zullen naast de paragrafen uit het boek gebruikt worden: 

Evolutie (document)  en Argumenten evolutie theorie (document) en dvd Darwin en 

dvd Journey of Life 

H7 paragraaf 1 Ontstaan van de mens 

Hoe is het leven ontstaan? 

Waarom lopen we hier rond? 

Wat is de zin van het bestaan? 

Veel wordt verklaard met behulp van oerkrachten, demonen, goden 

Ontstaan van scheppingsverhalen (beeldjes, tekeningen/schilderingen, schrift) 

Creationisten: geloven dat soorten geschapen zijn door een schepper en dat er geen of heel weinig 

verandering mogelijk is. Intelligent design (ID) is geen wetenschap. 

Later steeds meer ontstaanstheorieën waar God ontbreekt als schepper (Griekse filosofen, en vanaf 

18e eeuw wetenschappers) 

Buffon: soorten kunnen mogelijk veranderen 

Cuvier (catastrofe theorie): door catastrofen ontstaan steeds nieuwe gemeenschappen van 

organismen. Organismen zelf zijn onveranderlijk. Fossielen zijn overblijfselen van uitgestorven 

levensvormen. Nieuwe soorten ontstaan door een nieuwe schepping. 

Lamarck: uitgewerkte evolutietheorie. Soorten kunnen veranderen waardoor nieuwe soorten kunnen 

ontstaan. Echter veranderingen ontstaan tijdens het leven worden doorgegeven aan nageslacht. 

Darwin:  soorten kunnen uitsterven, kunnen veranderen, er kunnen nieuwe soorten ontstaan. 

Drijvende kracht is natuurlijke selectie. Veel nakomelingen waardoor er strijd is om het bestaan 

(struggle for life) en waar individuen die het best zijn aangepast een grotere kans hebben meer 

nakomelingen te krijgen (survival of the fittest). Hierdoor ontstaat adaptatie/aanpassing en kunnen 

nieuwe soorten ontstaan. 

Neodarwinisten: natuurlijke selectie is mogelijk doordat organismen erfelijk materiaal bevatten waar 

mutaties in op kunnen treden. 

Evolutietheorie is door veel onderzoek op verschillende terreinen ontstaan en wordt nog steeds 

geverifieerd. Dit wil niet zeggen dat er altijd voor alles een verklaring is 

 

Op de wereld zijn vele miljoenen soorten. Vanaf het ontstaan van de aarde zijn er 

enorm veel soorten uitgestorven. Hier zijn andere soorten voor in de plaats gekomen. 

Hoewel veel mensen geloven dat er een soort god is die de mensen, dieren etc. 

geschapen heeft, is er enorm veel wetenschappelijk bewijs dat soorten niet 

“gemaakt” zijn maar zijn geëvolueerd uit andere soorten. Het eerste leven op aarde 

waren eencellige organismen die vervolgens zijn geëvolueerd tot de vele soorten 

eencellige en meercellige organismen die we nu kennen. 

 

 

http://www.biologieijsselcollege.nl/Hand-outs/Nectar%204VWO/4VWO%20H8%20Evolutie/Evolutie.docx
http://www.biologieijsselcollege.nl/Hand-outs/Nectar%204VWO/4VWO%20H8%20Evolutie/Argumenten%20evolutietheorie3zondersch.docx


Genetische verwantschap mensen en apen 

Genetische verwantschap mensen Europa  en Azië is 99,9 %. D.w.z. er is elke 1000 

bp een verschil. 

Variatie binnen Afrikanen is groter dan tussen Afrikanen en Europeanen.  Uit het 

grotere onderlinge verschil binnen het genoom van Afrikanen valt af te leiden dat ze 

eerder in de stamboom van de mens voorkomen dan Aziaten en Europeanen. 

Hoe ouder een populatie hoe groter de genetische variatie in het DNA door mutaties. 

Het menselijk genoom en dat van de chimpansee komt 97,3% overeen 

 

Toepassen Paleoantropologie 

Paleoantropologie is de wetenschap die fossielen van de mensachtigen bestudeert 

 

Primaten 

 halfapen 

 apen 

 mensapen 

o oeran oetang, gorilla, chimpanzee, bonobo, mens 

 



 

Oostelijk Afrika  

Riftvallei 

 12 miljoen jaar geleden ontstaan toen Afrikaanse continentale plaat begon te 

scheuren 

 West 

o bosrijk  

o vochtig 

o hard plantaardig voedsel 

 Oost 

o savanne 

o droger 

o vlees (eerst vooral aas daarna jacht) 

 

 

 

 



Aanpassingen aan de omgeving 

 gebit meer gericht op vlees (kleinere hoektanden) 

 steen om vlees van botten af te schrapen 

 speren om te jagen 

 rechtop lopen 

o handen vrij voor het dragen van voedsel en wapens 

o verder kijken en dus sneller vluchten voor roofdieren 

o lopen op twee kost minder energie 

o meer schaduw 

 ontstaan opponeerbare duim 

 grote teen niet meer opponeerbaar 

 grotere hersenen (vooral door het leven in groepen, empathie nodig om te 

overleven in een groep 

 ontwikkeling van nieuw gedrag 

o ontwikkeling van werktuigen 

o schilderen op wanden 

o nadenken over de zin van het leven 

o begraven van overleden mensen 

o mens vermogen tot het verteren van melk (10.000 jaar geleden) 

o ontwikkeling taal en geschrift 

o van jager verzamelaar naar landbouw, veeteelt, visserij 

o cultuur met specialisatie 

o genetische evolutie naar meer culturele evolutie 

 

 

DVD Journey of Life deel over evolutie mens 

https://www.youtube.com/watch?v=Yjr0R0jgct4#:~:text=Discover%20the%20latest%

20findings%20on,evolution%20of%20birds%20from%20dinosaurs. HHMI Great 

transitions the origin of men (19 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=MA9boI1qTuk The evolution of lactose tolerance. 

(15 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=NJQ4r81DZtY How life began Nova, Neil 

Degrasse Tyson 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yjr0R0jgct4#:~:text=Discover%20the%20latest%20findings%20on,evolution%20of%20birds%20from%20dinosaurs.
https://www.youtube.com/watch?v=Yjr0R0jgct4#:~:text=Discover%20the%20latest%20findings%20on,evolution%20of%20birds%20from%20dinosaurs.
https://www.youtube.com/watch?v=MA9boI1qTuk
https://www.youtube.com/watch?v=NJQ4r81DZtY


Mens  Chimpansee 

Levensverwachting 80 jaar Levensverwachting 45 jaar 

Verspreiding: wereldwijd Verspreiding: Centraal- en West Afrika 

Gewicht: vrouwtjes 42-73 kg, mannetjes 47-78 kg Gewicht: vrouwtjes34-46 kg, mannetjes 43-60 kg 

Leefwijze: grondbewoners; overdag actief Leefwijze: in bomen en op de grond; overdag actief 

Leefgebied: alle leefgebieden Leefgebied: bossen 

Voortplanting: eerste jong met 15-20 jaar; daarna elke 4 jaar in traditionele 

gemeenschappen; één jong per keer 

Voortplanting: eerste jong met 11-12 jaar; daarna elke 4 jaar; één jonge per 

keer 

Gemiddelde groepsgrootte: groot Gemiddelde groepsgrootte: gemeenschap van 20-100; voedselzoekende 

groep: 3-11 

Groepstype: monogame paren of harems met een mannetje met 

afhankelijke jongen, gewoonlijk samen in grote groepen 

Groepstype: gemengde groepen met meerdere mannetjes en vrouwtjes 

Loopt rechtop op twee benen Gebruikt vier ledematen om te lopen; gebruikt hierbij knokkels van de 

voorpoten; waggelende beweging op twee poten 

Geen opponeerbare grote teen Opponeerbare grote teen 

Relatief grote achterpoten (benen) Relatief korte achterpoten 

Relatief korte, lichte en dunne voorpoten (armen) Relatief lange, gespierde voorpoten 

Kort maar breed, komvormig bekken Lang cilindervormig bekken 

Gebogen voeten Platte voeten 

Knieën gaan op slot als het been volledig gestrekt is, waardoor ze recht 

onder het zwaartepunt blijven 

Knieën kunnen niet op slot; rechtop staan is vermoeiend. 

Dijbenen zijn naar beneden toe naar binnen gebogen, zodat de knieën 

recht onder het zwaartepunt zitten 

Dijbenen niet naar binnen gebogen. 

Ruggengraat is S-vormig en werkt als een springveer die tijdens de 

beweging de schokken opvangt. 

Ruggengraat meer rond van vorm. 

Schedel boven op de verticale ruggengraat; achterhoofdsgat recht onder de 

hersenen 

Schedel aan de voorkant van een horizontale ruggengraat; achterhoofdsgat 

meer achter in de schedel 

Fijne motoriek in de vingers Minder fijne motoriek in de vingers 

Zeer goede oog-hand coördinatie Minder goede oog-hand coördinatie 

Ogen hebben grote witte zone om de iris, waardoor ze beter kunnen 

communiceren; het is beter zichtbaar waar ze naar kijken. 

Ogen bijna geheel bruin; blik laat niets los over wat ze denken 

Zweetkliertjes overal over het lichaam verspreid Zweetkliertjes vooral beperkt tot de blote huid van handpalmen en 

voetzolen 

Tanden en kiezen kleiner Tanden en kiezen groter; hoektanden relatief groot 

Relatief grote borsten en penis Relatief kleine borsten en penis 

Kort fijn haar Langer grof haar. 

Hersenvolume van 1000cc tot 2000cc Hersenvolume van 450cc 

Uniek vermogen om te imiteren Kan niet zo goed imiteren als de mens 

Complexe taal Abstracte gebaren/klanken taal 

Inlevingsvermogen Zeer beperkt inlevingsvermogen 

Technische intelligentie Zeer beperkte technische intelligentie 

Cultuur Cultuur 

 



Paragraaf 7.2 Ontstaan van nieuwe soorten 

Evolutie: het ontstaan, veranderen en uitsterven van organismen. Complexe soorten 

zijn langzaam ontstaan uit meer  eenvoudige organismen. 

Microevolutie: verandering van genfrequentie in een populatie (v.b. berkenspanner) 

Macroevolutie: ontstaan van nieuwe soorten en groepen organismen (v.b. walvis uit 

landzoogdier) 

Coevolutie: evolutie van een organisme wordt beïnvloed door een ander organisme 

(parasiet-gastheer, insect-bloem relatie) 

3 pijlers evolutie 

1. Genetische diversiteit  

 Recombinatie (herschikken van homologe paren bij de vorming van 

geslachtscellen) (223 is 8 miljoen verschillende geslachtscellen) 

 Crossing over 

 Mutatie 

2. Natuurlijke selectie (ook genetische drift).  

Voorwaarden: 

 Meer nakomelingen dan nodig 

 Selectiedruk (strijd om het bestaan/struggle for life) 

Leidt tot: 

 Overleving van de “fitste” (survival of the fittest; meest geschikte met 

de meeste nakomelingen) 

 Aanpassing (adaptatie) 

3. Soortvorming door reproductieve isolatie 

Twee soorten ontstaan doordat ze lange tijd niet met elkaar paren door 

scheiding in ruimte en/of tijd 

 Voorbeeld scheiding in ruimte is geografische isolatie door rivier, 

berg of op eiland 

 Voorbeeld scheiding in tijd bij fruitvliegen die ’s ochtends of ’s 

middags paren of bloemen die in verschillende seizoenen bloeien 

Dit leidt tot: 

 Verschil in bouw zoals bij de mannelijke geslachtsorganen bij  

padden of de vorm van Akelei bloemen (anders voor bijen met korte 

tong of lange tong, hommel of kolibrie) 

 Verschil in gedrag zoals verschil in baltsgedrag of sociaal gedrag 

(leeuw in groep en tijger solitair) 

Resultaat is dat voortplanting niet meer mogelijk is of geen vruchtbare nakomelingen 

ontstaan. 

Er is een ander soort! 



Fitness is de mate waarin een dier/plant etc. zijn genen/allelen kan doorgeven aan het 

nageslacht. 

Afhankelijk wat de drijvende kracht is achter de evolutie noemen we het natuurlijke 

selectie (overleving), seksuele selectie (voorplanting), kunstmatige selectie (fokken, 

kweken door de mens) en genetische drift (toeval) 

Reproductieve isolatie is elk mechanisme dat voorkomt dat twee soorten vruchtbare 

nakomelingen kan produceren 

Allopatrische soortvorming is de soortvorming die ontstaat door een fysieke barrière, 

zoals een berg of rivier. 

Sympatrische soortvorming is de soortvorming die ontstaat zonder fysieke barrière, 

zoals bij seksuele selectie. 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=JOk_0mUT_JU (Theory of evolution: 

How did Darwin come up with it? –BBC news; 5min 23 sec) 

https://www.dailymotion.com/video/xsxubk Charles Darwin and the Tree of Life – 

David Attenborough (DVD 59 minuten) 

https://www.youtube.com/watch?v=uz7U4k522Pg Nature video part 1: David 

Attenborough on Darwin (4 min 26) 

https://www.youtube.com/watch?v=pktDqFy5IcE Last part of dvd Attenborough 

explaning tree of life (5 min 24 sec) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=JOk_0mUT_JU
https://www.dailymotion.com/video/xsxubk
https://www.youtube.com/watch?v=uz7U4k522Pg
https://www.youtube.com/watch?v=pktDqFy5IcE


Paragraaf 7.3 Het verhaal van de fossielen 

https://www.youtube.com/watch?v=hOfRN0KihOU How evolution works (11 min 47) 

Argumenten evolutietheorie 

1. Fossielen 
2. Homologie 
3. Biogeografie 
4. Directe observatie 
 

1. Fossielen 
Fossielen maken het volgende duidelijk: 

 Fossielen kunnen ontstaan door: 
o Verstening 
o Verdroging 
o Lage temperatuur 
o Lage pH en zuurstofgebrek 
o Opsluiten in barnsteen 

 Dieren- en plantensoorten kunnen uitsterven; vb uitsterven Dodo, Mammoet, 
Dinosaurus etc. 

 Dieren- en plantensoorten kunnen veranderen, vb ontwikkeling walvis en paard 
uit respectievelijk een landzoogdier en oerpaard (ontwikkelingsreeksen). 
Evolutiereeks wordt in gesteenten gevonden, waarbij de meest recente 
voorouders in de bovenste jongere lagen worden gevonden. Er zal nooit een 
mens in de onderste laag gevonden worden, of vissen tussen lagen met fossiele 
amfibieën en reptielen. Indien dit wel het geval is zijn de lagen verschoven door 
aardbevingen. 

 Fossielen zeggen iets over hoe lang geleden een soort voorkwam. De leeftijd 
van fossielen wordt o.a. m.b.v. radioactiviteit, jaarringen etc. bepaald. Vooral de 
C14 methode speelt bij absolute datering een belangrijke rol. C14 komt in de 
natuur in een bepaalde verhouding voor t.o.v. C12. C14 valt uiteen in N14 en 
hierbij komt straling vrij. N14 wordt door kosmische straling in de atmosfeer 
omgezet in C14. Als een organisme sterft zal de C14/C12 verhouding afnemen, 
omdat C14 niet meer wordt opgenomen en uiteindelijk vervalt. De halveringstijd 
is 5700 jaar. Fossielen ouder dan 50.000 jaar kunnen niet meer gedateerd 
worden. 
De K40 methode wordt vooral gebruikt voor het dateren van zeer oude 

gesteenten. K40 valt uiteen in o.a. Argon. Bij de vorming van 

stollingsgesteenten zal als het vloeibare gesteente stolt K40 langzaam vervallen 

waarbij het gas argon zich ophoopt in het gesteente.  

https://www.youtube.com/watch?v=5IiDgSIEVDk of https://www.betavak.nl/29-

biologie/lesmateriaal/87-ouderdomsbepaling-fossiel    (C14 datering) 

DVD journey of life/sea of life 

 

Eerst onderstaande afbeeldingen laten zien dan naar homologie 

https://www.youtube.com/watch?v=hOfRN0KihOU
https://www.youtube.com/watch?v=5IiDgSIEVDk
https://www.betavak.nl/29-biologie/lesmateriaal/87-ouderdomsbepaling-fossiel
https://www.betavak.nl/29-biologie/lesmateriaal/87-ouderdomsbepaling-fossiel


 

 



 

 

 

2. Homologie  
Homologie zegt iets over verwantschap. Homologie is de overeenkomst in kenmerken 

door het delen van een gezamenlijke voorouder. Evolutie impliceert dat elk soort in 

meer of mindere maten met elkaar verwant is. 

 Overeenkomst anatomie. Homologe, analoge en rudimentaire organen.  
o Een homoloog orgaan is een orgaan met het zelfde bouwplan, maar 

andere functie. Hoewel de voorpoten van een mens, kat, walvis, 
vleermuis en mol er anders uitzien blijkt de botstructuur tussen de 
voorpoten duidelijk overeen te komen. Dit is wat je verwacht, omdat het 
allemaal zoogdieren zijn.  

o Een analoog orgaan is een orgaan met dezelfde functie, maar ander 
bouwplan. Vele dieren hebben vleugels (vogels, insecten, zoogdieren), 
echter de anatomie verschilt duidelijk. Dit is verklaarbaar, omdat het niet-
verwante dieren zijn.  



o Een rudimentair orgaan heeft niet meer de oorspronkelijke functie die het 
in voorouder had.  

 Restanten van bekken en achterpoten maakt duidelijk dat 
walvissen en slangen verwant zijn aan respectievelijk 
landzoogdieren (nijlpaard) en hagedissen.  

 Een mens heeft een blinde darm en stuitbeen, omdat een blinde 
darm en staart bij voorouders een belangrijke functie heeft. De 
blinde darm heeft bijna geen functie meer, het stuitbeen is het 
restant van de staart.  

 Door evolutie verdwijnen weefsels/organen als ze geen functie 
meer hebben. Veel dieren die (onder water) in grotten leven 
verliezen langzaam het vermogen om te zien. De ogen blijven een 
kwetsbare plaats voor infecties.  

 Koala beren hebben, in tegenstelling tot kangoeroes, de opening 
van hun buidel aan de onderkant. Dit is niet zo slim als je een 
groot deel van de tijd in bomen doorbrengt. De verklaring is dat 
koala’s het meest verwant zijn aan wombats. Wombats zijn 
gravers en hebben logischerwijs de opening aan de onderkant. 

 
Dus veel organismen zijn niet perfect om de reden dat ze uit voorouders zijn ontstaan 
met bepaalde eigenschappen.  

 Overeenkomst embryologie 
o Verwantschap blijkt ook als we van verschillende organismen de 

embryonale ontwikkeling vergelijken. Embryonale stadia van gewervelde 
dieren laten zien dat de er veel overeenkomst is tussen vissen, 
amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren.  

o Alle embryo’s hebben een staart en kieuwspleten. De ontwikkeling van 
een amfibie gaat verder dan die van een vis, de ontwikkeling van een 
reptiel verder dan die van een amfibie, de ontwikkeling van zoogdieren 
gaat door waar de ontwikkeling van een reptiel stopt. Mensen hebben 
geen kieuwen en staart meer. Afstamming van staart hebbende dieren 
blijkt uit het feit dat soms mensen geboren worden met een staart. 
Tijdens de embryonale ontwikkeling zijn de genen die nodig zijn voor het 
maken van de staart niet uitgezet. Het verschijnen van 
“primitieve”organen noemen we atavisme.  



 

 

Porpoise is een kleine getande walvisachtige verwant aan zeedolfijnen. 

 

 

 



 

 

 Overeenkomst nucleotide- en/of aminozuurvolgorde in respectievelijk genen en 
eiwitten. Genen/eiwitten die in elk organisme voorkomen blijken een meer 
gelijke nucleotide/aminozuur volgorde te hebben naarmate het organisme meer 
verwant is.  

o Pseudogenen zijn genen die door mutaties geen informatie bevatten 
voor (functionerend) eiwit. Pseudogenen in het erfelijk materiaal van de 
mens komen soms al voor in het erfelijk materiaal van vissen. Deze 
pseudogenen komen dan ook in amfibieën en reptielen voor. Als een 
bepaalt pseudogen in een bepaalde soort ontstaat dan komt deze voor 
in alle soorten die evolutionair gezien uit deze soort zijn ontstaan. Een 



pseudogen in een vis komt dus ook voor in amfibieën, reptielen en 
zoogdieren. Een pseudogen komt nooit alleen voor in bijvoorbeeld vissen 
en zoogdieren. Hetgeen dus de ontwikkeling van zoogdieren uit 
reptielen, reptielen uit amfibieën en amfibieën uit vissen bevestigd.   

o Een moleculaire klok geeft aan wat de mutatiesnelheid (aantal mutaties 
per tijdseenheid of per generatie) is van DNA. Gekeken wordt o.a. naar 
mitochondriaal DNA en Y chromosoom. Als bekend is wat het aantal 
mutaties is kan een uitspraak worden gedaan over hoe lang het geleden 
is dat twee soorten uit een voorouder zijn ontstaan. Deze informatie komt 
goed overeen met datering m.b.v.  radioactiviteit. 

 

 

3. Biogeografie  
Verdeling van soorten over de wereld. Evolutie volgt het patroon van geografische 

distributie van soorten. De evolutietheorie voorspelt het volgende: 

Verwante soorten leven over het algemeen dicht bij elkaar, terwijl niet verwante 

soorten verder verspreid zijn over de aarde.  

 Soorten in Europa zijn meer aan elkaar verwant dan soorten uit Europa en 

Amerika. 

 Op continentale eilanden (o.a. Japan, Madagaskar, Britse eilanden; vroeger 

verbonden met het vaste land) en oceanische  eilanden (o.a. Galapagos en 

Hawaï; ontstaan door vulkanische activiteit) komen soorten voor die zijn 

aangepast aan het daar geldende klimaat en zijn het meest verwant aan soorten 

op het nabijgelegen vaste land.  

 Soorten op oceanische eilanden behoren tot de planten, vogels, insecten en 
andere geleedpotigen, maar niet tot de landzoogdieren, reptielen, amfibieën en 
zoetwatervissen. Dit komt omdat dergelijke eilanden alleen via water of lucht 
bereikbaar zijn. Deze ontbrekende soorten kunnen overigens prima op deze 
eilanden leven, omdat na introductie door mensen deze dieren vaak een plaag 
zijn geworden.  

 
Soms zijn er situaties dat verwante soorten toch ver bij elkaar vandaan leven. 

 Soms komen soorten die nauw verwant zijn toch verspreid voor over de 
continenten.  

o Nauw verwante kikkers bijvoorbeeld komen in Zuid Amerika en Afrika 
voor terwijl ze niet kunnen vliegen of in het zoute zeewater kunnen 
overleven. Kikkers komen voor op continenten zoals Zuid Amerika, Zuid 
Afrika, Australië, omdat voorouders miljoenen jaren geleden leefden op 
het supercontinent Gondwana.  
Gondwana was een supercontinent bestaande uit bovenstaande 
continenten plus Antarctica en India. Door continentale drift zijn de 
continenten uit elkaar gedreven.  

o Er zijn fossielen gevonden in Antarctica van soorten die ook in Australië 
en Zuid Amerika gevonden worden, hetgeen laat zien dat deze 
continenten inderdaad met elkaar verbonden zijn geweest. 

https://www.youtube.com/watch?v=_5q8hzF9VVE Continentale drift 

https://www.youtube.com/watch?v=_5q8hzF9VVE


 
Soms lijken soorten die ver bij elkaar vandaan leven verwant, maar zijn het niet. 
 

 Soorten die voorkomen op qua klimaat overeenkomstige eilanden of 
continenten, die echter verspreid over de aardbol liggen, zien er vaak het zelfde 
uit, maar zijn niet aan elkaar verwant. Dit noemen we convergente evolutie.  

o Voorbeelden zijn allerlei overeenkomsten in zoogdieren met placenta in 
de Amerika’s en zoogdieren met buidel in Australië (eekhoorns, 
miereneters, mollen) en het voorbeeld van cacti in Amerika en 
Euphorbia’s in Europa/Afrika. Natuurlijke selectie heeft er toe geleid dat 
soorten een soortgelijke bouw kregen, omdat ze zo het best zijn 
aangepast aan de heersende omstandigheden. 

 

 

 

4. Directe observatie 
Evolutie die zich in een kortere tijdspan afspeelt. 

 Evolutie van virussen en bacteriën onder invloed van geneesmiddelen 

 Evolutie van cycliden binnen een aantal generaties. Bijvoorbeeld fel gekleurde 
mannetjes krijgen meer nakomelingen omdat vrouwtjes op gekleurde 
mannetjes “vallen”. Echter, introductie van predatoren doet de soort evolueren 
in minder opvallende mannetjes. 

 



https://www.youtube.com/watch?v=_5q8hzF9VVE Continental drift 

https://www.youtube.com/watch?v=9ESo9oSqXns Continentale drift en geologische 

perioden 

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/misvattingen-rond-de-evolutietheorie/  

Misvattingen evolutietheorie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_5q8hzF9VVE%20
https://www.youtube.com/watch?v=9ESo9oSqXns
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/misvattingen-rond-de-evolutietheorie/


Hoofdstuk 7.4 Evolutietheorie in ontwikkeling en Toepassen Alle tijd….. 

 aarde is 4,5 miljard jaar oud (iets jonger dan de zon) 

 oudste fossiel op aarde (bacterie) is 3,5 miljard jaar oud 

 oudste gewerveld landdier (amfibie) is 360 miljoen jaar oud 

 het oudste zoogdier (muis) is 125 miljoen jaar oud 

 eerste mensachtigen 25 miljoen jaar oud 

 voorouder mens en chimpansee 5 miljoen jaar oud 

 homo sapiens is 200.000 jaar oud 

Als we de hele ontwikkeling in een kalenderjaar stoppen verschijnt de mens rond 

23:30 uur op 31 december. 

http://www.biologieijsselcollege.nl/Hand-

outs/Nectar%204VWO/4VWO%20H8%20Evolutie/ontwikkeling%20leven%20aarde.P

NG ontwikkeling aarde 

Abiotische evolutie is de ontwikkeling van leven uit de levenloze natuur.  

Generatio spontanea zegt dat leven constant uit levenloze materie ontstaat. Dit blijkt 

niet juist te zijn. Denk aan experimenten in de middeleeuwen waar men dacht dat uit 

de geuren van vies wasgoed en graan muizen ontstonden. 

https://www.wired.com/2014/06/fantastically-wrong-how-to-grow-a-mouse-out-of-

wheat-and-sweaty-shirts/  

Abiotische evolutie 

 vorming van organische bouwstenen zoals aminozuren, nucleotiden, vetzuren 

etc. 

 vorming van grotere organische moleculen zoals eiwitten, RNA (en vervolgens 

DNA), vetten en koolhydraten 

 vorming van cellulaire leven door combinatie van organische en anorganische 

stoffen 

 

Organische stoffen kunnen gevormd zijn: 

 op aarde 

o omzetting gassen in de lucht zoals CH4, H2, NH3, H2O (meer 

waarschijnlijk CO, CO2, N2, H2, H2O) m.b.v. energie uit bliksem, 

straling en warmte 

o adsorptie op klei 

o in de buurt van vulkanische activiteit op de bodem van de zee 

 in het heelal 

o op de aarde terecht gekomen via meteorieten 

 

 

http://www.biologieijsselcollege.nl/Hand-outs/Nectar%204VWO/4VWO%20H8%20Evolutie/ontwikkeling%20leven%20aarde.PNG
http://www.biologieijsselcollege.nl/Hand-outs/Nectar%204VWO/4VWO%20H8%20Evolutie/ontwikkeling%20leven%20aarde.PNG
http://www.biologieijsselcollege.nl/Hand-outs/Nectar%204VWO/4VWO%20H8%20Evolutie/ontwikkeling%20leven%20aarde.PNG
https://www.wired.com/2014/06/fantastically-wrong-how-to-grow-a-mouse-out-of-wheat-and-sweaty-shirts/
https://www.wired.com/2014/06/fantastically-wrong-how-to-grow-a-mouse-out-of-wheat-and-sweaty-shirts/


Experiment van Miller 

 gassen 

 hitte 

 elektriciteit 

Resultaat vorming van allerlei aminozuren. Experiment mogelijk met verkeerde 

gassen uitgevoerd. Echter combinatie van deze gassen wel in het heelal. Mogelijk 

verklaring waarom meteoren, kometen vele organische stoffen bevatten 

 

Eerste cellen ontstaan in oersoep van de oceanen (minder extreem milieu door 

minder last van straling en fluctuatie temperatuur, geen uitdroging) 

 vorming vetzuren en vetten (membranen) 

 stabielere omgeving voor andere organische stoffen 

 chemische reacties vonden plaats in de vetbolletjes 

 RNA moleculen kregen een sturende rol in het proces 

o RNA heeft enzymactiviteit en is bestanddeel ribosoom 

 DNA verving later RNA bij de sturende rol omdat het stabieler is  



Eerste organismen 

 anaeroob en heterotroof, leefde van organisch materiaal 

 mogelijk door tekort organische stoffen (selectiedruk) zijn foto autotrofe 

bacteriën ontstaan (zuurstof producenten) 

 veel organismen zijn door giftige zuurstof verdwenen 

 steeds meer aerobe bacteriën die dankzij zuurstof makkelijker energie uit 

organische stoffen kunnen halen 

 eukaryotische cellen zijn ontstaan uit prokaryoten waarbij door symbiose er 

een samenleving ontstond tussen verschillende prokaryoten (endosymbiose 

theorie, http://www.bioplek.org/animaties/celtotaal/evolutiecel.html ) 

 grote prokaryotische cellen vormden via insnoering interne compartimenten 

(later ER, Golgi, kern etc.) en gingen een symbiose aan met foto autotrofe 

cyanobacteriën en aerobe proteobacteriën. 

 de cyanobacterien ontwikkelde zich tot chloroplasten, de proteobacteriën 

ontwikkelde zich tot mitochondriën. 

 hierbij ontstonden de eukaryoten 

 het bewijs van de endosymbiose theorie werd geleverd door Margulis 

Chloroplasten en mitochondriën hebben 

o eigen circulair DNA (net als bacteriën) 

o ribosomen 

o dubbel membraan 

o vermeerderen zich net als bacteriën 

Van eencellig naar meercellig 

eencellig naar meercellig met dezelfde cellen en naar meercellig met 

gespecialiseerde cellen naar weefsels, organen en eenvoudige organismen. 

Bepaalde amoeben (bron 15) kunnen in situatie van voedseltekort groeperen tot een 

beweeglijk meercellig slakje. 

Bij sponzen vormen individuele cellen samen de spons. 

Weefsel op een chip: ook daar zien we bijvoorbeeld endotheelcellen zelf de 

bekleding van een buis vormen. 

 

Een cladogram is een evolutionaire stamboom. 

http://ccl.northwestern.edu/simevolution/obonu/cladograms/Open-This-File.swf How 

to build a cladogram 

 

 

 

 

 

http://www.bioplek.org/animaties/celtotaal/evolutiecel.html
http://ccl.northwestern.edu/simevolution/obonu/cladograms/Open-This-File.swf


Hoofdstuk 7.5 Een populatie vol allelen 

Populatiegenetica bestudeert de genetische samenstelling van populaties en brengt 

de allelen in kaart. 

 De genetische diversiteit is door immigratie in West-Europese landen 

toegenomen. 

 De genenpool is de erfelijke samenstelling van een populatie. Deze is verrijkt 

met nieuwe allelen 

 Nieuwe allelen ontstaan door mutaties 

 De migratie van allelen van de ene populatie naar een ander heet gene flow 

 Genetische drift is de situatie waarbij allelfrequenties veranderen door toeval 

(evolutie door toeval) 

o Stichter effect (founder effect) Een groep organismen vestigt zich 

ergens anders. Door toeval is een groter percentage van een bepaald 

allel in de populatie aanwezig (zie polydactylie) 

o Flessenhals effect (bottle neck effect) In een kleine populatie beïnvloedt 

partnerkeuze of een catastrofe (besmettelijke ziekte, plaag of 

natuurramp) de allelfrequentie. 

Human Genome project heeft genen mens in kaart gebracht. Er zijn echter veel 

genvarianten oftewel allelen.  

Sommige eigenschappen (oogkleur, haarkleur) worden door meerdere genen 

bepaald: polygene overerving. 

MN bloedstelsel 

 3 bloedgroepen (fenotypen M, N en MN) 

 Twee allelen (Lm en Ln) 

 3 genotypen (Lm Lm, Lm Ln, Ln Ln) 

Genotypefrequentie is de frequentie van de verschillende genotypen en kan uit 

onderzoek worden verkregen door het aantal van een bepaald genotype te delen 

door het totaal aantal personen in een steekproef. 

Wet van Hardy-Weinberg is een regel om de frequentieverdeling van genotypen en 

allelen te berekenen. Ze stelde dat in een oneindig grote populatie de allelfrequentie 

en genotype frequentie van generatie op generatie gelijk blijven.  

De wet geldt alleen als 

 Populatie oneindig groot is 

 Er geen natuurlijke selectie optreedt 

 Mutaties en migratie speelt geen rol 

 Partnerkeuze berust op toeval 

Een populatie die voldoet aan deze voorwaarden verkeert in een Hardy-Weinberg-

evenwicht. 

 



Allelfrequentie: p + q = 1 (p is dominante allel, q is recessieve allel) 

Genotypefrequentie: p2 + 2pq + q2 = 1 

p2 is de frequentie van de homozygoot dominante populatie 

2pq is de frequentie van de heterozygoten (dragers/draagsters) 

q2 is de frequentie van de homozygoot recessieve populatie 

 

 

Polydactylie 

 mensen met extra teen en vinger 

 kleine groep vertrokken uit Europa naar de VS 

 relatief groot deel had recessief allel voor de extra vinger/teen 

 stichter effect binnen genetische drift (evolutie door toeval) 

 doordat de mensen veelal binnen de groep kinderen kregen 

 ontstond er een inteelt situatie met een relatief grote allelfrequentie voor het 

polydactylie allel 

 mensen met polydactylie hebben geen selectief voordeel 

Sikkelcelanemie 

 recessieve mutatie 

 leidt tot verkeerde vouwing hemoglobine bij inspanning 

 waardoor rbc verandert in sikkelcel 

 de sikkelcel kan niet goed zuurstof vervoeren en blijft vastzitten in de 

haarvaten 

 dodelijk zonder medicijnen 

 heterozygoten hebben alleen last na extreme inspanning 

 het ziekmakende allel is in West-Europa bijna uit de populatie verdwenen 

 in Afrika is het allel nog aanwezig, omdat heterozygoten immuun voor de 

malariaparasiet zijn 

 door de aanwezigheid van de parasiet verandert de rode bloedcel in een 

sikkelcel 

 de sikkelcel met parasiet wordt door het afweersysteem opgeruimd 

 

Restant dvd Darwin en stuk dvd Journey of life/sea of life 

Oefenen met Hardy Weinberg. 

https://biologiepagina.nl/Oefeningen/HardyWeinberg/hardyweinberg.htm 

 

https://biologiepagina.nl/Oefeningen/HardyWeinberg/hardyweinberg.htm

