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Les 11 

DVD Darwin 

 Twee documenten belangrijk: evolutie en argumenten evolutietheorie (zie 

biologie website) 

Zie ook paragraaf 10.2 en 10.3 

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

zijn langzaam ontstaan uit meer  eenvoudige organismen. 

Microevolutie: verandering van genfrequentie in een populatie (vb berkenspanner) 

Macroevolutie: ontstaan van nieuwe soorten en groepen organismen (vb 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 spreken we van 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 

 

De eilandtheorie verklaart dat de biodiversiteit groter is op grotere eilanden (of steden) 

en naarmate de immigratie afstand t.o.v. omgeving kleiner is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les 12 

Herhalen zie paragraaf 2 

DVD Darwin 
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Bespreken paragraaf 1 fossielen ook aan de hand van argumenten evolutietheorie 

zie website 

Argumenten evolutietheorie 

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

1. Fossielen (zie ook paragraaf 10.2) 
Fossielen maken het volgende duidelijk: 

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

 Dieren- en plantensoorten kunnen veranderen, v.b. 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. De C14 methode wordt gebruikt voor absolute datering. 
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.  

Gidsfossielen worden gebruikt om de relatieve ouderdom te bepalen. Dit zijn fossielen 

die in grote aantallen in een relatief korte tijd op de wereld hebben geleefd. Nadat de 

ouderdom van dergelijke fossielen is vastgelegd kunnen ze fungeren als gidsfossiel. 

Met behulp van deze gidsfossielen kan de relatieve leeftijd van een aardlaag of andere 

fossielen worden bepaald. 

 

DVD journey of life/sea of life 
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 Eerst onderstaande afbeeldingen laten zien dan naar homologie 

 

 



 

 

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.  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 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 
bepaald 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.” 

 
 

Het bovenstaande stuk tussen aanhalingstekens “Pseudogenen ….. radioactiviteit.“  

wordt voor Havo leerlingen niet gevraagd op de toets!! 
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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.  
Ook zijn fossielen gevonden in Brazilie en Afrika van verwante dieren op 
de plaatsen waar Zuid Amerika en Afrika aan elkaar hebben gezeten. 
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 
 
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 

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


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=9ESo9oSqXns Continentale drift en geologische 

perioden 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9ESo9oSqXns
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Type mutaties (zie paragraaf 10.2) 

 Puntmutaties (slechts 1 of enkele nucleotiden groot) 

 Chromosoommutaties (grotere stukken van een chromosoom of een geheel 

chromosoom) 

o Deleties 

o Addities 

o Duplicaties 

o Inversies 

o Translocaties 

 Genoommutaties (verandering van het aantal n) 

Mutaties door 

 Straling 

 Chemische stoffen 

 Virussen 

 Toeval (bij kerndeling) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abiotische evolutie is de evolutie van leven uit de levenloze natuur (zie paragraaf 10.4) 

 organische moleculen zijn gevormd in de oceanen en zijn waarschijnlijk ook 

afkomstig van materiaal uit de ruimte (zoals meteorieten en kometen) 

 Miller heeft laten zien dat uit anorganische stoffen zoals ammoniak, methaan, 

waterstof en water met behulp van vonken en vuur organische stoffen kunnen 

ontstaan 

Tijdlijn 

 4,7 miljard jaar geleden: ontstaan aarde 

 4 miljard jaar geleden: ontstaan van eerste prokaryoten. De eerste organismen 

zijn waarschijnlijk in het water ontstaan en waren heterotroof. Ze leefden van 

organisch materiaal. 

 3 miljard jaar geleden of eerder: ontstaan van de eerste fotosynthetiserende 

bacteriën (cyanobacteriën). De stromatolieten zijn fossiele resten van deze 

bacteriën. 

 2,5 miljard jaar geleden: ophoping zuurstof in het water en atmosfeer. Hierdoor 

stierven vele soorten uit. Gesteenten kregen de bekende roestbruine kleur, door 

oxidatie van ijzer. 

 2 miljard jaar geleden: eerste eukaryoten (lineair DNA, organellen en 

kernmembraan) uit prokaryoten (circulair DNA, alleen ribosomen, geen 

kernmembraan). De theorie die dit beschrijft heeft de endosymbiose theorie. 

Mitochondriën en chloroplasten zijn bacteriën geweest en hebben ook hun 

eigen circulaire DNA. Zie Binas 94C! 

 1,5 miljard jaar geleden: eerste meercelligen 

 600 miljoen jaar geleden: eerste dieren 

 300 miljoen jaar geleden: eerste zoogdieren 

 200.000 jaar geleden: eerste Homo sapiens 

 



 

 

Cladogram is een evolutionaire stamboom. Hoe dichter soorten bij elkaar in de 

stamboom zitten hoe meer verwant. De knooppunten vertegenwoordigen 

gemeenschappelijk voorouders. 

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

to make a cladogram. 

https://www.youtube.com/watch?v=ouZ9zEkxGWg Cladogram Bozeman 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ccl.northwestern.edu/simevolution/obonu/cladograms/Open-This-File.swf
https://www.youtube.com/watch?v=ouZ9zEkxGWg


Genetische diversiteit. 

Inteelt ontstaat door kruising tussen verwanten of als populatie klein is, met het gevolg 

dat een kleine genetische diversiteit ontstaat 

o op korte termijn leidt dit tot meer overerfbare ziektes, omdat 

recessieve ziekmakende allelen eerder samen komen. Bijvoorbeeld 

de Katwijkse ziekte of de vele problemen bij hondenrassen zoals een 

boxer en  Duitse herder. De kenmerkende eigenschap van een ras is 

homozygoot, zodat nakomelingen ook altijd homozygoot zijn. 

o op de lange termijn leidt dit tot uitsterven, omdat er minder 

nakomelingen zijn die nog wel zijn aangepast aan de veranderde 

omstandigheden 

 

 

Biodiversiteit 

De biodiversiteit zegt iets over het aantal soorten in een gebied. Hoe groter de 

biodiversiteit hoe complexer het voedsel web en dus hoe stabieler. 

De eilandtheorie verklaart dat de biodiversiteit groter is op grotere eilanden (of steden) 

en naarmate de immigratie afstand t.o.v. omgeving kleiner is.  

 


