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Darwin, zijn Dochter, en Evolutie 
Understand The Times, Radio Commentary 

Roger Oakland; www.understandthetimes.org 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V. 

 

 
Weinig mensen hadden zo’n grondige impact op de wereld als Charles Darwin. En weinig men-
sen hebben ooit begrepen en geweten hoe de evolutietheorie eigenlijk ontstond. Weet u dat het 
verlies van Darwins dochter een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van zijn theorie? 
Hierna zal ik [R.O.] uitleggen wat er gebeurde. 

____________________________ 

Ik ben persoonlijk gefascineerd door de geschiedenis achter Charles Darwin, zijn leven, zijn 
familie, zijn kennissen en uiteraard de filosofie van de evolutieleer, die wereldwijd zo’n grote 
invloed heeft gehad. Mijn bibliotheek staat vol met boeken in verband met het Darwinisme. Hoe 
meer ik lees en leer over het evangelie van Darwin, hoe meer ik verbaasd ben over de goedgelo-
vigheid van de mensheid. 
Toen ik recent in Engeland een spreekbeurt hield, vroeg ik mijn gastheer of hij me naar Darwins 
huis kon brengen, in Downe, Engeland. Bij een vorige gelegenheid hadden wij de plek bezocht, 
maar ze was gesloten wegens renovatiewerken. Deze keer was het huis, dat nu omgevormd was 
tot een toeristische site, open en klaar voor de business. Na het entreegeld betaald te hebben, 
werd ons een audioset overhandigd die ons door het huis gidste en waardoor ons een beeld werd 
geschetst over hoe het was in de tijd dat het gezin van Darwin hier 150 jaar geleden leefde. 
Zoals gewoonlijk nam ik de gelegenheid te baat om meer boeken te kopen. Er waren een aantal 
nieuwe bij die ik nog niet had gezien voordat ze mijn aandacht trokken. In het bijzonder was dat 
het boek “Annie’s Box: Charles Darwin, Zijn Dochter en Menselijke Evolutie” door Randall 
Keynes. Toen ik het boek opende, las ik: “Het verhaal van de persoonlijke tragedie die stond 
achter Darwins revolutionaire begrip van de plaats van de mens in de natuur”. 
Volgend op deze verklaring was er een onderschrijving van Lisa Jardine, van de London Sunday 
Times. Zij schreef: “Keynes toont elegant en overtuigend hoe Darwins volwassen theorie groei-
de uit een intense persoonlijke pijn. Zijn falen om geestelijke rust te vinden na Annie’s dood, 
versterkte en bevestigde zijn vertrouwen in natuurwetten - evolutiewetten, later ‘survival of the 
fittest’1 genoemd”.[1] 
Op de lange vlucht terug naar de VS las ik het merendeel van dit 300 pagina’s tellende boek. 
Wat ik ontdekte was werkelijk verbazend, in het bijzonder in het licht van mijn eigen ervaring. 
Ik was ongeveer tien jaar jonger dan Charles Darwin toen mijn vrouw en ik een zoon verloren 
bij de geboorte. Het was deze gebeurtenis die God gebruikte om mijn aandacht te winnen. Tot 
op die tijd was ik een ijverig promotor van Darwins evolutie-ideeën, als biologielector. Door de 
dood van onze zoon leerde ik de Heer Jezus kennen. Mijn leven werd radicaal veranderd en 
vanaf toen heb ik altijd de bijbelse schepping gepropageerd. 
De dood van Darwins dochter Annie was instrumentaal in de vormgeving van de evolutietheo-
rie, welke effectief een geloof in Jezus, de Schepper, uit de geesten verwijderde van miljarden 
mensen, doorheen de tijd en wereldwijd. 
Op 5 augustus 2002, stierf onze tweede zoon, Bryce, op 27-jarige leeftijd, in een auto-ongeval in 
Canada. Ik dank God dat hij Jezus kende en dat ons gezin Jezus kent. Ja, de dood is een harde 
noot om kraken als men de Schepper en Verlosser niet kent. 

 
1 Het overleven van de sterkste, vandaag “natuurlijke selectie” genoemd. 
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Op een dag, spoedig, zal ik onze twee zoons in de hemel terugzien. Tot dan zal ik alles doen wat 
ik kan om mensen te vertellen over de Heer Jezus, als onze Schepper en Verlosser, en de mythe 
blootleggen die natuurlijke selectie en ‘survival of the fittest’ aanbieden als redenen voor ons 
bestaan. 
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