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Al twintig jaar nu hebben dinobeenderen progressief hun inhoud onthuld aan onderzoekers die
NIET verwachtten DNA en Koolstof-14 te vinden in overblijfselen van “miljoenen jaren” na de
dinosaurus-uitsterving.

Vele dinosaurusfossielen bevatten echt been - ze zijn niet geheel gemineraliseerd, d.w.z. nog niet
helemaal versteend. En wat gevonden wordt BINNENIN deze dinobeenderen vormt een grote verrassing voor veel mensen. Een reeks ontdekkingen in de vroege jaren (19)90 heeft dinobeenderen
onthuld met rode bloedcellen, hemoglobine, tere proteïnen, en zacht weefsel zoals flexibele ligamenten en bloedvaten. En om bijzonder op te merken: DNA en 14C (Koolstof-14).
Dit is enorm confronterend voor evolutionisten, want hoe konden zulke beenderen mogelijkerwijs
65 miljoen jaren oud zijn? Zoals een van de onderzoekers die betrokken was bij de ontdekking van
dinobloedcellen, dr. Mary Schweitzer, zei:
“Als je een bloedstaal neemt, en je plaatst dat op een schap, dan zou je niets herkenbaars van
over hebben na ongeveer een week. Dus, waarom zou er iets overblijven in dinosauriërs?”
Inderdaad, waarom? Tenzij uiteraard dat dinosauriërs niet miljoenen jaren geleden uitgestorven
zijn, en hun overblijfselen snel bewaard werden onder catastrofische omstandigheden, enkele duizenden jaren geleden, of misschien zelfs nog recenter. Maar zo ingegraven is het evolutionaire paradigma in de wetenschappelijke gemeenschap, dat het spoedig bekend kwam te staan dat dr.
Schweitzer problemen kreeg bij het publiceren van haar resultaten. “Ik had één recensent die me
vertelde dat het hem niets uitmaakte wat de data zeiden, want hij wist dat wat ik vond onmogelijk
was”, zegt Schweitzer. “Ik schreef terug en zei: ‘Wel, welke data zouden u overtuigen?’ En hij zei:
‘Geen’”.
Schweitzer vertelt hoe ze opmerkte dat een skelet van een Tyrannosaurus rex (T. rex), gevonden in
Hell Creek, Montana, een duidelijke cadavergeur had. Toen zij dit meldde aan de reeds lang werkzame paleontoloog Jack Horner [2], zei hij: “O ja, in Hell Creek stinken de beenderen”. Maar zo
diepgeworteld is onder paleontologen de notie dat dinosaurusbeenderen miljoenen jaren oud moeten
zijn dat de ‘doodsgeur’ bij hen niet doordrong - niettegenstaande het bewijs vlak onder hun neus.[3]
Schweitzer zelf lijkt niet in staat te zijn om, of te willen ontsnappen aan, het lange-tijdperken paradigma, ongeacht haar directe betrokkenheid bij veel van de ontdekkingen. Merk op dat de tijdslijn
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van deze vondsten - doorheen twee decennia - aantoont dat er iets ernstig mis is met het idee dat
dinosauriërs miljoenen jaren geleden uitstierven:
In 1993: dinosauriër-beenderbloedcellen bezorgen Mary Schweitzer kippenvel.[4, 5]
In 1997: hemoglobine, zowel als herkenbare rode bloedcellen, in T. rex been.[6, 7, 8]
In 2003: bewijs van het proteïne osteocalcine1.[9]
In 2005: flexibele ligamenten en bloedvaten.[10, 11, 12]
In 2007: collageen2 (een belangrijk structureel proteïne in beenderen) in T. rex been.[13, 14]
In 2009: de fragiele proteïnen elastine3 en laminine4, en verdere bevestiging van collageen in
een Hadrosaurus.[15, 16] (Als dinofossielen werkelijk zou oud zijn als beweerd, zou geen van
deze proteïnes aanwezig kunnen zijn).
In 2012: beendercellen (osteocyten), de proteïnen actine5 en tubuline6, en DNA (!) werden gerapporteerd.[17, 18] (gemeten graden van ontbinding van deze proteïnen, en in het bijzonder
DNA, tonen aan dat ze de veronderstelde 65 miljoen jaren sinds dino-uitsterving niet konden
overleefd hebben. Dit past beter in het bijbelse tijdsframe van duizenden jaren).
In 2012: Koolstof-14 werd gerapporteerd.[19, 20] (Maar 14C vervalt zo snel dat als de overblijfselen 100.000 jaar oud zouden zijn, geen ervan zou kunnen gedetecteerd worden!)
Merk op dat de pogingen van evolutionisten om veel van deze vondsten weg te verklaren als zijnde
contaminaties, en ook hun onverholen bewegingen om de verslagen te versmoren over het Koolstof-14 resultaat in het bijzonder,[19, 20] getuigen van een onwil om het bewijs aan te zien dat het
lange-tijdperken paradigma uitdaagt. Een echt opengeestige waarnemer moet zich zeker afvragen:
“Waarom?”
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