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Hoe va ak is een kind niet echt van pa pa?
ien procent van de kinderen zegt
nietsvermoedendpapa tegen de ver-
keerde man. Dat weet toch iedereen?
Het stond tenslotte in de roman De

passievntchtvan Karel Glastravan Loon. En
het NCRV-programma DNA Onbelcend leidde
iarenlang elke aflevering in met een soort-
geliike bewering. Bovendien adventeerde
een leverancier van doe-het-zelfuader-
schapstests met deze uitspraak.

Maar het klopt helemaal niet, zeggen we
tenschappers al jaren. Hoe zit het dan wel?

'Het eerste onderzoek naar dit fenomeen
maakte gebruik van vaderschapstests van
mannen die al enorm onzekerwaren over
hunvaderschap. Daarkwam natuurlijkeen
hoog percentage uit, want die mannen had-
den al argwaan', legt de Leuvense geneticus
Maarten Lamuseau uit.'Huidige onderzoe
ken maken gebruik van stee§roeven die
de algemene bevolking beter vertegen-
woordigen, bijvoorbeeld van beenmergde
naties van familieleden. Daargaat het om
mensen zonderargwaan die om andere re

denen monsters laten afrremen.' Iarmu-
seau doet zelfonderzoek aan de hand van
stambomen en het manneliike Y-chromo
soom waarvan elke zoon een identieke ko
pie van zijn vader ontvangt.

Uit die nieuwe studies bliikt dat het alle-
maal wel meevalt. 'In de westerse wereld is
slechts een tot twee procent van de kinde
ren een koekoekskind,' vertelt larmuseau.
'In elk geval in België, Italië, Spanie en Zuid-
Afrika. De eerste Nederlandse resultaten ge
ven geen reden te denken dat het hier an-
ders is.'

Datlage percentage is niet te danken aan
de pil of andere voorbehoedsmiddelen.
Vroeger waren er net zo weinig koekoeks-
kinderen als nu. Larmuseau toonde dat aan
door stambomen van tientallen Belgen tot
biina viiftonderd jaar terug te ondezoe
ken en de genetische verwantschap te ver-
gelijken.

In het dierenrijk is het wel even anders.
'We weten dat bepaalde soorten vissen en
vogels genetisch shoppen voor hun kinde

ren,'zegt Larmuseau.'Ze hebben een vaste,
zorgzame partner, maar maken regelmatig
uitstapjes naar andere manneties voor ster-
kere genen in het nest. Dat is goed voor de
overlevingskans van de nakomelingen.'

Lang dachten evolutiebiologen dat men-
senwouwen dat ookmassaal zouden doen,
maar dat idee is dus inmiddels achter-
haald.'Natuurliik kuniede opvoedingvan
een kind niet vergeliiken met dat van een
kuikenr' zegt Larmuseau,'Een mensenkind

heefit meer zorg nodig, waardoor de gevol-
gen van ontrouw groter zijn. De vader moet
ontzettend veel investeren in het kind.
I{rijgt hij lucht van het bedrog, dan zal hii
die investering misschien niet doen. Dan is
er minder affectie voor het kind en meer ru-
zie engeweldtussen de ouders. Datis alle
maal niet biizonder voordelig voor het
kleintje.'.

Overigens ziin er culturen waar koe.
koekskinderen wel degelijk vaak voorko,
men. Al is het misschien oniuist te spreken
van een buitenechteliik kind - in die cultu-
ren kiikt men anders aan tegen de rol van
het vaderschap.'Bijvoorbeeld in Zuid-Ame
rika zijn bepaalde etnische groepen die ge
loven in gedeeld vaderschap. Daar is het
normaal dat een kind niet door de sociale
vader is verwekt.'

Jeske Hendriks

Ook ron vrrry ruor drac rubrlrk?
Mail naar gezond@volkskrant.nl


