Puck en Maud (15
jaar), groeien op in
een waar fashiongezin, met vader én
moeder in de mode.

Samen

STERK

Zo’n 30 tweelingen
gingen op de foto voor
het boek Holland
enTWINed. Journalist
Caroline Walenkamp,
zelf de helft van een
eeneiige tweeling,
herkent er veel in.
FOTOGRAFIE: MONIQUE ELLER
EN BODINE KOOPMANS

WINDOW ON THE WORLD

Sabrina en Christina (3 jaar). Tomaat en basilicum
verwijzen naar de Italiaanse achtergrond van hun vader.

WINDOW ON THE WORLD

Het is een populair spelletje in mijn
omgeving: zodra ik een foto van mij en
mijn tweelingzusje op Facebook plaats,
beginnen mijn Facebookvrienden te
gokken wie van de twee ik ben. Vooral
collega’s, die alleen mij en niet mijn
zusje kennen, doen gretig mee.
Collega 1: «Rechts.»
Journalist Caroline Collega 2: «Links!»
(rechts) en tweeling- Collega 3: «Rechts, ik weet het zeker.»
zus Marleen (30 jaar).
Zodra ik het verlossende antwoord heb
gegeven, stromen de oh’s en ah’s binnen.
Lachend zit ik achter mijn laptop. Maar
eerlijk: ook ik doe eraan mee. Zodra ik een foto van een
tweeling zie, probeer ik te raden wie wie
is en kijk ik net wat langer dan anders.
Tweelingen hebben nu eenmaal iets
fascinerends.Die fascinatie is precies de
reden dat fotografen Monique Eller en
Bodine Koopmans, die elkaar kennen
van de fotoacademie, besloten tweelingen
te portretteren voor hun tentoonstelling
Double Dutch en het boek Holland
enTWINed. Zo’n dertig koppels van 3 tot
93 jaar verschenen voor hun lens. Vaak
in dezelfde soort kleding en vastgelegd
op een moment van verbondenheid.
Die bleek bij ieder stel sterk aanwezig.
Koopmans: «We maken wel vaker dubbelportretten, maar het vastleggen van een eeneiige tweeling is toch anders. Er speelt een derde, onzichtbare
factor mee. Dat maakt het zo mooi. We zagen ook vaak
hetzelfde patroon: een van de twee nam het voortouw,
terwijl de ander iets afwachtender was. Totdat de ene
wat afweziger werd en de rollen omdraaiden. Precies
op dat moment probeerden we ze vast te leggen.»

te uit elkaar gehaald. Beiden werden door hun adoptieouders Jim genoemd. Toen ze elkaar op hun 39ste terugvonden, bleek dat beide mannen een hond genaamd Toy
hadden en een zoon met de naam James. Ze reden in
dezelfde auto en rookten dezelfde sigaretten. En het
opvallendste: beiden waren getrouwd geweest met een
vrouw genaamd Linda, en hertrouwd met een vrouw
genaamd Betty. Oké, zover gaat het bij ons niet, maar de
keren dat we in dezelfde outfit op een feestje verschenen,
zijn niet meer op de vingers van één hand te tellen. Ik
vermoed ook dat we qua babynamen
dicht bij elkaar in de buurt komen.
En ja, we hebben wel eens met
dezelfde jongen gezoend. We hebben,
kortom, dezelfde smaak en herkennen onszelf letterlijk in elkaar. ‘Twee
zielen, één gedachte’, zo kun je het
gerust omschrijven.

“Ik sta er
nooit alleen
voor. Dat
geeft een
heel veilig
gevoel”

ONZICHTBAAR LIJNTJE
En dat is goed gelukt. Ik herken veel in de portretten. Het
onzichtbare lijntje tussen de tweelingen. De trots die je
voelt als je samen met je tweelingzus ten tonele verschijnt. En vooral: het gevoel dat je nooit alleen bent. Dat
is wat mij betreft het grootste goed. Ik heb altijd iemand
om op terug te vallen en dat geeft een heel veilig gevoel.
Dat we zo’n sterke band hebben, komt ongetwijfeld doordat we alle fasen in ons leven samen hebben doorlopen.
Maar dat er meer meespeelt, bewijzen de ‘Jim Twins’. In
1940 werd een Amerikaanse tweeling vlak na hun geboor-
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YIN EN YANG

Dat sterke gevoel van verbondenheid
is ook van toepassing op de samenwerking tussen Eller en Koopmans.
Terwijl je dat op het eerste gezicht
niet zou zeggen. Ellers werk heeft
een zware toon, dat van Koopmans een wat lichtere. Eller
werkt overwegend met kleur, Koopmans fotografeert ook
in zwart-wit. Eller is half Indisch, Koopmans echt Hollands. En ondanks – of juist dankzij – die verschillen voelden ze elkaar perfect aan. Eller: «Al op de academie werd
gezegd: ‘Jullie werk moet eigenlijk naast elkaar hangen.
Het lijkt niet direct op elkaar, en toch vóel je dat er raakvlakken zijn.’ Dat hadden ze goed gezien. Tijdens het fotograferen dachten we soms: ik zou dat anders doen, maar
even later zagen we toch de meerwaarde van elkaars
opvatting in. Net yin en yang: we maken elkaar compleet.»
‘Compleet’ is ook het woord dat opkomt als ik aan mijn
zusje denk. Nadelen van tweeling zijn heb ik nog niet ontdekt. Nou vooruit, dat we vroeger vaak in dezelfde outfit
werden gehesen. En dat je soms twijfelt aan je geheugen
(die vrouw zei hoi tegen me, waar ken ik haar van?).
Maar het samen sterk-gevoel overheerst. Het onzichtbare
lijntje dat Koopmans en Eller hebben geprobeerd vast te
leggen, loopt ook tussen ons. En ik hoop dat dat nooit
wordt doorgeknipt. Het gevolg daarvan is dat ik soms wel
vijf keer de vraag krijg of ik zeker weet dat ik rechts op de
foto sta, maar dat neem ik graag voor lief. •

Jentje en Klaasje
(54 jaar), geboren en
getogen in Staphorst.

DOUBLE DUTCH
De tentoonstelling
Double Dutch en het
boek Holland enTWINed
kwamen tot stand in
samenwerking met de
Universiteitsbibliotheek
van de VU en hoogleraar
Dorret Boomsma,
oprichtster van het
Nederlands Tweelingen
Register (NTR). De
tentoonstelling is tot en
met eind juni te zien in
het hoofdgebouw
van de VU. Het boek
(€ 31,75) is te bestellen
via bodine@focusfoto.nl
of www.moniqueeller.nl.

WINDOW ON THE WORLD

Fien en Emma (8 jaar) in authentieke Brabants bont
geblokte jurkjes.

TWINFORMATIE

• Er worden dagelijks 8 tweelingen geboren in
Nederland, zowel een- als twee-eiig. In 2000
waren dat er nog 10 per dag. In die periode
werden bij ivf-behandelingen vaak meerdere
eicellen teruggeplaatst om de slagingskans
te vergroten. Tegenwoordig is dat er vaak
nog maar één.
• De Israëlische Afat Ajasch beviel vorig jaar
van haar derde tweeling in vier jaar tijd. Alle
tweelingen zijn twee-eiig en op de natuurlijke
manier verwekt, een kans van 1 op 5 miljoen.
In Roemenië werd in 2014 én 2015 een wel
heel bijzondere tweeling geboren: het ene
meisje kwam 7 weken eerder ter wereld dan
haar zusje. Nadat de oudste in november
2014 geboren werd, stopten de weeën.
Besloten werd het andere meisje nog niet
geboren te laten worden.
• Wil je een tweeling uit elkaar kunnen houden,
kijk dan naar de navel. Navels zijn eigenlijk
gewoon littekens. Die zijn niet genetisch
bepaald en dus uniek.
• In 2009 werd in Berlijn voor 5 miljoen euro
aan juwelen gestolen. Het enige bewijs was
een druppel zweet. Die leidde naar zowel
Hassan als zijn tweelingbroer Abbas;
DNA van tweelingen is namelijk voor
99,99% gelijk. Beiden gaven de ander
de schuld en dus moest de politie ze laten
gaan. Het is maar goed dat de dief handschoenen droeg: vingerafdrukken zijn namelijk wel uniek.
Biologen in spe
Marvin en Kevin
(24 jaar) dromen
ervan ooit professor
te worden.
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• Tweelingen zijn vaker linkshandig dan eenlingen. Waarom dat zo is, is een raadsel.
• Veel tweelingen hebben een ‘geheimtaal’ en
is hier zelfs een woord voor: cryptofasie.

Bronnen: CBS, Nieuwsblad.be, Ad.nl, Minime.nl, Time, Twins.be

Je zou het niet
zeggen, maar
Jayden en Keyen
(15 jaar) zijn een
twee-eiige tweeling.

