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Vooraf
In dit boek vind je informatie over evolutie en erfelijkheid. Het is bedoeld voor
meisjes en jongens in de bovenbouw van de basisschool en aan het begin van
de middelbare school.
Seksuele voorlichting is altijd een beetje spannend. Er wordt om gegiecheld en
de grapjes vliegen je om de oren, dat gaat ook zo bij volwassenen. Toch is het
een heel belangrijk onderwerp, waar bijna niemand echt alles over weet. Dat
komt omdat de meeste informatie aan elkaar verteld wordt door leeftijdgenoten
tussen elf en vijftien jaar en die weten er niet zo veel van.
Door die gebrekkige of onvolledige voorlichting zitten veel volwassenen zelf
ook nog met vragen en kunnen ze de vragen van kinderen onvoldoende
beantwoorden. Er is ook zoveel te weten!
Achter in het boek is informatie voor volwassenen opgenomen die verder gaat
dan de noodzakelijke basiskennis. Kinderen kunnen die gerust lezen.
Ook vind je achterin een korte woordenlijst die moeilijke woorden uitlegt die
te maken hebben met de onderwerpen evolutie en erfelijkheid.
Dit boek komt uit in een serie over seksuele voorlichting. In deze serie hebben
we ervoor gekozen om ieder onderwerp in een apart boek te behandelen. Op
die manier lees je alleen over het onderwerp waar je in geïnteresseerd bent,
zonder te maken te krijgen met onderwerpen waar je op dat moment niet mee
bezig wilt zijn.
In de serie verschijnen twaalf boeken. Een overzicht van de serie vind je achter
in dit boek.
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Een wereld vol verschillen
Op de wereld bestaan veel verschillende soorten levende wezens:
planten, dieren en de mens. Er zijn planten met bloemen in allerlei
kleuren, planten die het hele jaar groen blijven, planten die in de
herfst hun bladeren verliezen, planten die heel hoog groeien of juist
weer heel laag, planten die in de zon groeien of op berghellingen.
Ook zijn er zoveel verschillende dieren, dat we ze nauwelijks allemaal
kunnen beschrijven. Beesten die kunnen kruipen, giraffen met een
vreselijk lange nek en apen die op ons lijken (of lijken wij op hen?!).
Er zijn honderden vogels met de meest prachtige kleuren, met grote
vleugels, met kromme snavels of met vliezen tussen hun tenen. Maar op aarde hebben niet altijd dezelfde dieren
gewoond.
Uitgestorven dieren
Sommige dieren zijn uitgestorven. De dodo is zo’n
dier. Die werd in de zestiende eeuw door Nederlanders op
het eiland Mauritius ontdekt, maar is nu uitgestorven.
Je hebt natuurlijk ook wel eens van dinosauriërs gehoord.
Die leefden toen er zelfs nog geen mensen bestonden, zo’n
200 miljoen jaar geleden. Ze stierven 65 miljoen jaar geleden uit.
Hoe weten we dat? Er zijn mensen die geleerd hebben te onderzoeken
hoe oud de aarde is en alles wat zich op en in de aarde bevindt. Ze onderzoeken de ouderdom van de stenen en de botten die ze vinden. In
de aarde en in de rotsen zitten ook versteende resten van uitgestorven
dieren. We noemen dat fossielen. Geleerden kunnen door onderzoek
van fossielen aflezen hoe de dieren eruit zagen en hoe lang geleden ze
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leefden. Zo hebben we vele soorten dieren en planten leren kennen,
die nu niet meer bestaan.

Voortplanting
Hoe komt het dat soorten uitsterven? Sommige soorten zijn niet sterk
genoeg en verliezen het van andere soorten. Of het lukt ze niet goed
zich aan de omgeving aan te passen. Er zijn heel lang geleden ook grote
rampen gebeurd waardoor veel soorten die toen bestonden van de
aardbodem weggevaagd zijn. Door zo’n grote ramp zijn de dinosauriërs
waarschijnlijk uitgestorven. Wat voor ramp het precies was, weten we
niet. Waarschijnlijk was het een hele grote steen, een meteoriet, die op
de aarde terechtkwam, maar het kan ook een virus zijn geweest. Wat we
wel weten, is dat het klimaat en de omstandigheden heel langzaam veranderden. De dinosauriërs hebben zich niet zo kunnen ontwikkelen dat
ze die veranderingen aankonden en zo stierf de soort langzaam uit.

Ook nu nog worden dier- en plantensoorten bedreigd in hun bestaan,
tegenwoordig meestal door de mens. Je hebt vast wel eens van het Wereld Natuur Fonds gehoord, dat probeert om bedreigde diersoorten te
beschermen. Zo hebben we heel lang niet meer op olifanten mogen
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jagen. Er gingen te veel olifanten dood en er werden bijna geen babyolifanten meer geboren. Als er geen jonge dieren, jongen, geboren
worden, sterft een soort uit. We noemen die jongen het nageslacht.
Het voortbrengen van kinderen en van jonge dieren ook, noemen we
voortplanting.
Maar hoe zijn al die soorten nu ontstaan? Er bestaan verschillende
verklaringen voor het ontstaan van de wereld. Ieder geloof heeft zijn
eigen uitleg over het ontstaan van alles en vooral over hoe de mens is
ontstaan.
Christenen bijvoorbeeld, en moslims, geloven dat God de wereld en
de mens heeft geschapen. Sommige natuurkundigen gaan er vanuit dat
het begin een ‘oersoep’ is, een stof die is ontstaan vanuit een
oerknal in het heelal.
Voor veel mensen is het belangrijk hoe over dit onderwerp gedacht wordt.Voor mensen die geloven
dat God de wereld met alles erop heeft geschapen,
kan het moeilijk zijn te accepteren dat
niet iedereen daar
hetzelfde over denkt.
Gelovigen kunnen
zich gekwetst voelen of
er bang door worden. Er zijn oorlogen gevoerd
over verschillen in geloof. Dat komt omdat het
een belangrijk onderwerp is.
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Overzicht serie
Dit boek komt uit in een serie over seksuele vorming/voorlichting.
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