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MEERlingêh,



van biigeloof
naar bron
van kennis

wêelingen blijven ons intrigeren. vroeger e€n wonder van
dê natuur. ê€n leken van boze krachten of van overspel vd
dê moêder tegênwmrdiS eên bron vin were.schappêlijke
k€nnis, een opvoedkundige uitdáging en e€n oÍd€rwêrp van

medische hoogstandjes. Aàn meerlingen kon in het verknên go€n
geld woÍden verdiend- EÍ wêrd niet voor terugges€hmkkên tweê
ling€n nel bijzondere anatornische kenme.kên, zoals Siamese
lw€€ling€n, of párasitàir€ vormen wàáóij lichàamsdêlen vàn een
lwe€de kind uil hel lichaam van het erste staïên, in l€venden lijvê
op k€rmissen tentoon te st€llen. De Canádes€ slààl is niêt zo lang
geleden aangekiaágd door d€ nog in leven zijnde led€n van d€
een€iige Dionne-vijfling, die in 1934 in Onlario (Canàda) werd
geboÍen. De Íneisjes weíden door hun olldêrs gêpr€sente€Íd op dê
$€reldlenloonsrelling in Chicàgo, waama de sraar Cànada zich
over hen ontfermde. Maar ook toen werden ze in HollywoodfilÍns
en in r€clarn€boodschàppen geëxploit€erd. Pas op negenjarige l€ef'
tijd werden ze weeÍ rnêt hun oudeÍs herenigd.

Tegenwoordig is de st€mming íondom twêeling€n een sluk mindeí
sensatione€l en fungeert h€t fenomeen tweeling vooral als bron van
kennis voor sociaal en medisch welenschapp€lijk onderzoek. E€n
esthetische benadering is voonl g€liefd bij fotogafen. De v€rs.hil-
lende benaderingen van tweelingen en ander€ m€erlingen dooÍ de
e€uwen h€en kunnen we zien in de lentoonstelling ïVêelingen in
kunst en wetenschap in TeyleÍs Museum in Haarlem. De €xpositie
laat schilderijen en gravures uit voÍige e€uwen zi€n.

De geboone van een me€rling was in die tijd zo bijzonder en de
kindersterfte zo hoog, dat de kindeÍen al zeer snel na de geboorte
en vaak als volwassenen in miniatuurformaal in beeld werd€n vast-
gelegd. Ook toont TeyleÍs b€elden uit de mythologie (de lweelin-
gen Casto. en Pollux, Apollo en Aíemis en de door een wolvin
geadopte€rd€ Romulus en Remug en de bijbel (Jakob en Esau),
oude anatonische handboeken, prepaÍaten op steÍk water, skel€tjes
met bizane vomen en twe€lingplacenta's waaÍop het voeds€llrans-
poí nd b€ide tweelinghelften zichtbaaris. Ook niel-westerse cul-
tuÍelê uitingen zoals twelinsbe€ldjes van de Yorubastam uit
NigeÍia, waar zich een tweelingculius heeft ontwikkeld, zijn !e
zien. D€ nodeme benadenng van Ne€lingen als bron van kennis
over ondet In€lr erfelÍke eiSens.happen van ziekten en (slechte)
gêwoontên is weergegeven in computerpresentaties.

Bij ons, mensen, is de eeb@.te ve e€n meeding van nature een
z€ldzáàm verschijnsel. Dat is niet voo. niets zo. Bi.i primaten
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(ap€n, mensapen ên de mens) is de ouderlijke zoÍg zo intensief dat
een primatenmo€dêr aán één baby de handen al meer dan vol h€eft.
In de natuuÍ mo€l de miÈdeÍ het kind niet alleen zelf vo€den. de
baby is voond!Íend dicht bij haar en klampt zich aan haar vast,
zodat zij ook h€t transpon voor haar rek€ning neemt. In de dieren-
w€reld is goed È zien dat naarmale de ouderlijk€ zorg gÍot€r is, d€
kas op neerlingen vêrkleinl. H€t krijgen van e€n m€erling is een
voorbêeld van êen 'evolulionaire afweging . Afhankelijk van de
enersiê die de oudeÍs in de voonplantingsactiyit€ilen stoppen, 'kie-

zen' ze voor kwaliteit of kwantiteit.

Het uiteind€lijk€ doel is altijd, volgens evolutiebiologen. dat dieren
êrop uit zijn zoveel mogelijk succesvolle nakomelingen te kÍijgen.
Als er veel tijd en energie moel woÍden geïnvesteerd als de nal<o'
meling eenmaal is geboren, zal de kans klein zijn dat de sooí
mee.lingen produceeÍt. Is de oud€rlijke zorg klein oí geheel afwe'
zig, zoáls bij schildpadden het geval is, dan is de kans op succes
rolle nalomelingen rimpelseg grorer naarmare eÍ meer /Un.
Evolutionair gezien is het niet gunstig voo. een (mens)aap me€r
dan één jong te hebben. Alleen klauwaapjes zijn e€n uitzondering
op d€ regel. Zij kijgen vaák twe€linseD di€ bovendien nos
extr€€m groot zi.jn. Maar bi.i deze apensooÍ komt dán ook
voor apen zeer uitzonderlijk - vaderlike zorg voor

Portret van een dÍielinq uit 1660. De kinderen werdên neestal
veel ouder geschildetddàn ze in werkeliikheid waíen.
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Kopeígftvwe uit 1683 vdn een vierling uit Augsbutg.

> Bij menselijke primaten neemt de geboorte vÀn m€êrlingen
toe, alhans in het westen. Wij beinvlo€den de natuur - en dê evo-
lutie - door alleÍlei t€chni€ken in te zetten. die als gewenste of
ongewenste - 'bijwerking' d€ g€boone van een meerling kunÍen
hebben. De kans op een tweeling n€emt ook to€ naamale de lê€f-
tijd van de moed€Í vordeÍ. Boven de l€€ftijd van vijfendeÍig is de
ka.s op €€n tweeling t'rree maal zo gÍoot als ond€Í de dertig. De
kans om zwanseÍ te zijn van €€n meeÍlins was in de jaÍen negen-
tig éér op zestig, in de jaren zeventig was dat nog één op tachtig.

De toename wordt vooÍal to€geschreven aan het gebruik van
alleÍlei modeme medische vooÍplantingstechniek€n zoals hor-
mooÍbehandelirgen en IVF (in-vitrofenilisati€). Bij IVF wordt
eln aamal b€vruchte eic€llen in de baaÍmo€der teruggeplaatst
oln dê kds op ten minste één succ€svolle innesteling te verglo-
ten. De kans dat zich m€€r eicellen innestelen is dan ook aanwe-
zig. In twiÍtig pÍocent van de M'zwangerschapp€n is er spra-
ke van een nelrling. Minder dan vijf procent van de meerlingen
zijn drielingen. Vierlingen zijn nog zeldzamer. Dankzij de
modeme verlosl(unde, ult-amodeme couveuses en specialisti-
sche kennis oveÍ de b€valling van een meerling, kunnen eventu-
elê complicaties bij e€n meerlingzwangeÍschap st€€ds vakeÍ
wordeÍ verholp€n en wordt de meerlingzwangeÍs.hap sleeds
vakeÍ lot eeÍ goêd êind€ sebrachl.

De sebooíe var e€neiise tweelinsen blijft wereldwijd inntF
sen constant met 3,5 op duizend geboorten. De toename van
meerlinggeboorten betr€ft twee-eiige tweelingenof andere
meerlingen. ln NedeÍland is de voo.bije dec€nnia de gebooÍe
van tw€€linger met meeÍ dar de helft toegenomen, van tien op
duizend gebooÍten in 1975 tot z€ventien op duiz€nd in 1997.
In Europa worden op duizend kinderen veeíien tweelingen
geboren. Behalve de to€palsing van vooÍplantingstechnieken
en de leeftÍd van de moede. is ook de bevolkinsss.oep een

Bij zwanen komen relatief de meeste tweêlinggebooneÍ voot
g€volgd doo. blankê populatiês; nongoloïde populaties sluiten de
rij. Bij de Yoruba in Nigena worden zoveel tweelingen geboren
(vijfenveertig op duizend) dat e. e€n echte tweelingcultus is onr
sraan. Er zijn wel twijfels over de betrouwbarÍheid van dit cijfer,
maar zeker is dat twe€linggêbooÍen in dezê bevolkingsgroep veel
hoger liggeÍ dan iÍ andere bevolkingsgroepen. Voor de overlêdêÍ
baby\ worden b€eldjes genaakt, de zogenaáÍnde Ere lbeji, waár-
in de ziel van de kindeÍen tot Íllst kan komen. H€t zijn twerling-
b€eldjes van sexueel volwassen figurcn. m€t gro0e hoofden. €€n
klein lÍl lángê ármen, kon€ b€n€n en gnte voet€n. die worden
vêtzoÍgd en gevoêd en waaïmee woÍdt gedánst.

Pàs 1€gen het eind van de negentiend€ €€uw maakte dè EuÍopes€
verloskunde een ondencheid tussen een- en twee-eiige tweelin-
gen. E€nêiige tweelingen zijn genetisch volsiÍEkt identiek. In de
baamo€dêr leven ze van dezelfde place a wat vooÍ de zwakke-
re van d€ twee soms nad€lig kan uitpakken. De identieke geneti-
sche aanleg van €€neiige tweelingen biedt de wetenschap e€n
unieke k€nnisbÍon voor onderzo€k naar de rol van erfelijklEid
venus omgêvingsinvloeden bij de ontwikkeling van een individu.
GÍo€p€n van €€n- en twee-eiigen woÍden met elkaaÍ vergeleken,
waaÍne€ gecoÍÍigeeÍd wordt vooromgevingsinvlo€den.

Zowel een- als rvree-eiige tweelingen staan, mits ze in h€tzelfde
gezin opgro€ien, immers gÍotende€ls bloot aan dezelfde omge-
vingsinvloeden. Inmiddels is wetenschappelijk b€wezen dat
bloeddÍuk. lichaamslengt€en intelligentie steÍk genetisch
b€paald zijn. Zdfs het aantal sigaretten dat rokem Íoken, blijkt
vooÍ een deel in het DNA !e zijn v$tgelegd. D€ mate waarin de
erfelijke aanleg m€ntale vaardigheden beinvbedl btijkt sterk
leeftijdsaÍhankelijk !e zijn en to€ te nemen van zo'n vijfentwin-
tig procent bij vijtaÍigen tot ongev€€Í vijfenzeventig pÍo€ent op

& l€€ftijd van víftis.

Het N€dedands ïve€ling RegistÉr (IITR) van
& afdeling Biologhche Psychologie van de
VÍije Univeniteit Amsterdam levert ook interes-
sante gegevens op over de rol van erfefijrneid
als de leeftíd vordeÍ. Gedragsproblemen bij
driejarisen kunnen vooral door de senetische
aánleg woÍden verklaard. De invlo€i van de
ouderc en de omgeving is op die le!ftijd nog
gering. Dit verandeÍ echter rond het zevende
levensjaar. Dan wordt hun gedrag vooÍal b€in-
vloed door de opvoêdk'rndige inspanningen van
de ouders en andere omgevingsinvloeden. Op
volwassên leeftijd wordt de invloed van de
genetirche aanleg weeÍ dominant.

Op grond van tw€€lingondenoek kan depressie
gÍoGndeels door €rfelijke aanleg worden veÍ-
klaard. Erfelijke fáctoren spelen bij depÍessi€v€
vrouwen een goteÍ€ rol dan bij mannen. Ook
schizofrenie en autisme hebb€n een b€langdjke
geÍetische component. Het id€€ dat deze ziekten
een gevols zijn van een in sebreke blijvende
opvo€ding is in de psychiatrie inmiddels achteÍ-

Ool nietwestede culturcle oedtiet zodk dit tweelinqenbeeldje vàn
de Yoíubastan uit Nigeia waat àch een warc tweeliáqculnrs heêft
ontwikkel4 zijn in h;tleylers Museun te zien.
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De op identieke nanier geklede Engelse tweelingbrcets Andrcw en

hilld. Tweelingooderzoek Ie\en ook kennis op o!er brj!oorbccld
dc sevoeligheid voor medicijnen of vrranrincpÍcp.tratcn. ln
Au{rJ l i ' .  h  ondev^el  i .  le le len na 

 

. l (  ( l t . iLnr iJ  \  Jn '  i r . , rn in.
C. Een placebo ofeen echre pil bleek bij de tweelinscn op hcl
lrnlal verkoudheden in de wintermannden gccn lcrschillcnd

TcScnwGxd,8 heeli een toenemend aàÍhloudeb r. makcn mer
dc scboon. lrn ecr meeding. EÍ zijn ha dboeken op de nrrrkr
dic dc lankomende ofkersverse oudeÍs steun moeren bicden bij

wi iam Mitchel uit Conwall (1939).

mdrr in dc hrnd uordt gcuerkr dooÍ een sterk gespecialisee.de
mcdischc scckÍ dic onscsensr kindcrlo^ oudeÍs een handje
hclpt. Dczc discussies gun brj\oorbeeld oveÍ hel aantal erug te
plNrtscn bc\ruchte eiccllcn bii IVF en oleÍ seleclieve rboíus.
Alselcidc discussics zijn cÍ nu, onder meer in de verenigde
srrtcn. o\cr hcr gcbruik vrn door IVF be!Íuchre eicellen die
loor wctcnschappcllkc oimedischc doeleinden - niel in de
baarnx)cdcr worden tcruegcplaatsl.

zwangebchap. gebooÍe, kraa'ntijd en alles $.rl daamr
koml. Wanl het opvoeder lan nreerlingen lijkr een
gcspecirl(eerde aangelegenheid. lo bbjtr un pslchok)
gischc kcnnis ove.de re lat ie  tussen lweel ingen.  Ur t  psy
chologisch onderz€k koml naar loÍen dal ergeen nnu
$cre bdnd bestaal dan die tussen de lweelinghelfien.
$at uilefuud belan8íjke lelolgen kan hebben loorde
reluties binncn hct gczin. MoedeF van tweelingen heb-
ben hel niet genrkkclijk door de aandachl die 7e over
twee krÍderen moctcn rcrdclcr cr so'ns hebber ze een
aÍïeclieve v@rkeur voo.ccn vrn b€iden. De taalonlwlk'
keling !erloopt lrdgc. dln bii eenlingen, oDrdai de twee'
linghelÍien !ooral elkaar Nls voorbccld Dcmen. Soms
onlwikkelcn l$cclingcn zclls een leheinrlddl. de Toge-
helen cÍyptofxsic. ln hct boek The Silenl Twins van
MarjoÍle Wrllace is ccn cxlrccm gcvrlbcsch.even vao
een tweeling die zich v{n de buitcnwc.cld iíteeÍt. ook
var her ge/in wrarin zij lelcn.

Behalve op!oedkundigc kwcstics. zrtn ook elhische p.o
blemen oleÍ meerlinsschrp onrlicndbrar, zeker nu de
"ehonr 'e \  In  een nreeÍ l inË xhh.n '  rn hLr  sc{c l
\rak geen puuÍ naruorlijkc unselcscnhcid mcc. is.

De Hongaarse Siamese
tr/eelinq Helena en Judith
was in 1708 te zien op de
kernis in Den Haag.
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