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Kaïns vrouw en het land Nod ? 

Vele sceptici hebben beweerd dat er, om een vrouw te vinden voor Kaïn, wel andere 

rassen van mensen op Aarde geweest moeten zijn, die niet afstamden van Adam en Eva. 

Voor velen is dit een struikelblok om het scheppingsverhaal van Genesis te aanvaarden 

en met name de aantekening dat er maar één man en één vrouw waren aan het begin 

van de geschiedenis. Dit aspect is ook kritisch voor de integriteit van de boodschap van 

de Bijbel, zoals we later zullen zien. Lees Genesis 4 vers 1 tot 5 vers 5 voor de 

noodzakelijke achtergrond voor dit onderwerp: ( vertaling uit Het Boek !!  ) 

De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht 

Kaïn ter wereld. ‘Met de hulp van de HEERE,’ zei ze, ‘heb ik het leven geschonken aan 

een man!’ Later bracht ze zijn broer ter wereld, Abel. Abel werd herder, Kaïn werd 

landbouwer. Op een keer bracht Kaïn de HEERE een offer van wat hij had geoogst. Ook 

Abel bracht een offer; van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. De 

HEERE merkte Abel en zijn offer op, maar voor Kaïn en zijn offer had hij geen oog. Dat 

maakte Kaïn woedend, zijn blik werd donker. De HEERE vroeg hem: ‘Waarom ben je zo 

kwaad, waarom kijk je zo donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de 

ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te 

krijgen; maar jij moet sterker zijn dan zij.’ Kaïn zei tegen zijn broer Abel: ‘Laten we het 

veld in gaan.’Kaïn zei tegen zijn broer Abel: ‘Laten we het veld in gaan.’ Toen ze daar 

waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood. Toen vroeg de HEERE: ‘Waar is Abel, je 

broer?’ ‘Dat weet ik niet,’ antwoordde Kaïn. ‘Moet ik soms waken over mijn broer?’ ‘Wat 

heb je gedaan?’ zei de HEERE. ‘Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar 

mij schreeuwt. Daarom: vervloekt ben jij! Ga weg van deze plek, waar de aarde haar 

mond heeft opengesperd om het bloed van je broer te ontvangen, het bloed dat jij vergoten 

hebt. Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwalend zul je 

over de Aarde gaan.’ Kaïn zei tegen de HEERE: ‘Die straf is te zwaar. U verjaagt mij nu 

van deze plek en ik mag u niet meer onder ogen komen, en als ik dan dolend en dwalend 

over de Aarde moet gaan, kan iedereen die mij tegenkomt mij doden.’ Maar de HEERE 

beloofde hem: ‘Als iemand jou doodt, zal dat zevenmaal aan hem worden gewroken.’ En 

hij merkte Kaïn met een teken, opdat niemand die hem tegenkwam hem zou doodslaan. 

Toen ging Kaïn bij de HEERE vandaan en hij vestigde zich in Nod, Kaïn had 

gemeenschap met zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Henoch ter wereld. Kaïn was 

toen een stad aan het bouwen en hij noemde die Henoch, naar zijn zoon. Henoch kreeg 

een zoon, Irad. Irad was de vader van Mechujaël, Mechujaël was de vader van Metusaël 

en Metusaël was de vader van Lamech. Lamech nam twee vrouwen; de ene heette Ada, de 

andere Silla. Ada bracht Jabal ter wereld; hij werd de stamvader van hen die in tenten 

leven en vee houden. Zijn broer heette Jubal; hij werd de stamvader van allen die op de lier 

of de fluit spelen. Ook Silla bracht een zoon ter wereld, Tubal-Kaïn; hij was smid en werd 

de stamvader van allen die brons en ijzer bewerken. De zuster van Tubal-Kaïn heette 

Naäma. Lamech zei tegen zijn vrouwen: ‘Ada en Silla, hoor wat ik zeg! Vrouwen van 

Lamech, luister naar mij! Wie mij verwondt, die sla ik dood, zelfs wie mij maar een striem 

toebrengt. Kaïn wordt zevenmaal gewroken, Lamech zeven-en-zeventig nmaal.’ Opnieuw 
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had Adam gemeenschap met zijn vrouw, en zij bracht een zoon ter wereld. Ze noemde hem 

Set, ‘want,’ zei ze, ‘God heeft mij in de plaats van Abel, die door Kaïn is gedood, een 

ander kind gegeven.’ Ook Set kreeg een zoon, die hij Enos noemde. In die tijd begon men 

de naam van de HEERE aan te roepen.  

Dit is de lijst van Adams nakomelingen. Toen God Adam schiep, de mens, maakte hij 

hem zo dat hij leek op God. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende 

hen en noemde hen mens toen zij werden geschapen. Toen Adam 130 jaar was, verwekte 

hij een zoon die op hem leek, die zijn evenbeeld was. Hij noemde hem Set. Na de geboorte 

van Set duurde Adams leven nog 800 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 5 In totaal 

leefde hij 930 jaar. Daarna stierf hij. (Genesis 4 vers 1 tot 5 vers 5). 

 

Om de vraag te beantwoorden, waar Kaïn zijn vrouw vandaan kreeg, moeten we eerst 

kijken naar een belangrijk stuk achtergrond informatie met betrekking tot het evangelie. 

Denk eens na over Romeinen 5 vers 12: 

Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor 

ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd. 

We lezen ook in 1 Korintiërs 15 vers 45:  

‘Adam, de eerste mens, werd een levend, aards wezen.’ Maar de laatste Adam werd een levend-

makende geest’. 

De Bijbel maakt duidelijk dat alleen de nakomelingen van Adam gered kunnen worden. 

Romeinen 5 leert ons dat wij zondigen omdat Adam de zonde in de wereld bracht. De 

doodstraf, die Adam ontving als oordeel voor zijn zonde van rebellie, is ook toegepast op 

al zijn nakomelingen. De dood is in onze genen verankerd. 

Het goede nieuws is echter, dat er voor ons een weg terug is naar God! God zelf gaf die 

oplossing – een weg om de mens te bevrijden van zijn rampzalige status. Paulus schrijft 

in 1 Korintiërs 15 dat God een tweede Adam gaf! De Zoon van God werd mens – een 

perfect mens - en toch onze familie! Hij wordt ‘de laatste Adam’ genoemd (1 Korintiërs 15 

vers 45), omdat hij de plaats van de eerste Adam innam. Hij werd het ‘nieuwe hoofd’ 

en, omdat Hij zonder zonde was, kon Hij de straf voor de zonde dragen: 

Zoals de dood er is gekomen door één mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door 

één mens. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden 

gemaakt (1 Korintiërs 15 verzen 21-22). 

Christus leed de dood (de straf voor de zonde) aan het kruis. Hij vergoot Zijn bloed, 

zodat zij die hun vertrouwen in Hem stellen, na berouw over hun zonden, in het 
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hemelse Paradijs kunnen komen. Dat geldt alleen voor afstammelingen van de eerste 

Adam. 

De Bijbel beschrijft alle mensen verwant aan elkaar: ‘en Hij heeft alle natiën gemaakt als 

uit één mens om op de Aarde te leven’ (Handelingen 17 vers 26). Het Evangelie van 

Jezus Christus heeft alleen betekenis voor alle mensen die ooit hebben geleefd en 

nakomelingen zijn van Adam. Ook Eva was een nakomeling van Adam omdat zij 

gemaakt werd van zijn vlees en had dus een biologische binding met Adam (Genesis 2 

verzen 21-23).  

Ook betekent dit dat Kaïn’s vrouw een afstammeling van Adam was. Zij kon onmogelijk 

van een ander ‘ras’ zijn en moet gerekend worden tot Adam’s nakomelingen. 

In Genesis 3 vers 20 lezen we, “De mens noemde zijn vrouw Eva; zij is de moeder van 

alle levenden geworden” Eva was gemaakt uit de zijde van Adam (Genesis 2 verzen 21-

24) – dit was een unieke gebeurtenis. In het Nieuwe Testament, gebruiken Jezus 

(Mattheüs 19 verzen 4-6) en Paulus (Efeze 5 vers 31) dit historische en unieke gebeuren 

als basis voor het huwelijk van één man en één vrouw. 

Dit alles maakt duidelijk dat er maar één vrouw was, Adam’s vrouw, van het begin. Er 

konden geen andere vrouwen zijn die niet haar afstammelingen waren. 

Kaïn was het eerste kind van Adam en Eva genoemd in de Bijbel (Genesis 4 vers 1). Hij 

en zijn broers, Abel (Genesis 4 vers 2) en Seth (Genesis 4 vers 25), vormden een deel 

van de eerste generatie van kinderen ooit geboren op Aarde, Alhoewel deze drie 

mannelijke kinderen speciaal genoemd worden, hadden Adam en Eva meer kinderen. 

In Genesis 5 vers 4 lezen wij een verklaring dat het leven van Adam en Eva opsomt: ‘Na 

de geboorte van Set duurde Adams leven nog 800 jaar. Hij verwekte zonen en dochters.’ 

In feite, schrijft de Joodse historicus Josephus, was ‘Het aantal kinderen, zoals de oude 

traditie schrijft, was 33 jongens en 23 meisjes.’2 De Bijbel vertelt ons niet hoeveel 

kinderen geboren werden aan Adam en Eva, maar gezien hun hoge leeftijd - Adam 

leefde 930 jaren (Genesis 5 vers 5) – zou het logische lijken dat er vele waren! Bedenk, 

dat zij de opdracht kregen “Wees vruchtbaar en vermenigvuldig U” (Genesis 1 vers 28). 

In het begin trouwden broers en zusters met elkaar, omdat er geen andere mogelijkheid 

was of er zouden geen generaties meer komen!  

Wij weten niet wanneer Kaïn trouwde of details van andere huwelijken en kinderen, 

maar wij kunnen veilig stellen dat Kaïn’s vrouw één van zijn zusters was of een nichtje. 

Velen reageren onmiddellijk negatief op de conclusie dat Adam en Eva’s zonen en 

dochters elkaar huwden door te wijzen op de wet tegen broer-zuster huwelijken. 

Sommigen zeggen dat je niet een familielid kunt trouwen. Een vrouw is familie van de 

man voordat zij trouwen omdat alle mensen afstammen van Adam en Eva – allen zijn 
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Uit één mens ! Bedenk dat Abraham getrouwd was met zijn halfzuster (Genesis 20 vers 

12). God verbood zulke huwelijken pas later (Leviticus 18 - 20) maar die wet werd 400 

jaar later aan Mozes gegeven. Vooropgesteld dat het huwelijk tussen één man en één 

vrouw was voor het leven, dan was er oorspronkelijk geen ongehoorzaamheid aan God’s 

wet (vóór Mozes’ tijd) als nabije familieleden zoals broers en zusters met elkaar 

trouwden. 

De hedendaagse wetgeving staat huwelijken tussen familieleden niet toe. Men heeft 

geconstateerd dat kinderen uit een verbintenis tussen broer en zuster een grotere kans 

hebben misvormd te zijn of verstandelijk gehandicapt. In feite is het zo, dat naarmate de 

familie relatie nauwer is, de kans op misvorming bij de kinderen groter is. De meeste 

mensen weten dit maar weinigen zijn op de hoogte van het toch niet moeilijk te 

begrijpen genetische mechanisme dat eraan ten grondslag ligt. 

Ieder mens erft een stel genen van zijn of haar moeder en vader. Ongelukkigerwijze 

bevatten genen nu veel mutaties (als gevolg van de zonde en de vloek), en deze fouten 

worden zichtbaar op verschillende manieren. Wetenschap heeft bijvoorbeeld 

aangetoond dat vele ernstige ziekten te herleiden zijn tot deze mutaties – hemofilie, 

bijvoorbeeld. Minder ernstige fysieke misvormingen kunnen ook ontstaan als gevolg van 

deze mutaties – bijvoorbeeld een ontbrekend neus tussenschot, bijziendheid, enz. Laten 

we voor ogen houden, dat de belangrijkste reden dat wij elkaar normaal noemen is, 

omdat wij hebben afgesproken dat zo te doen! 

Kinderen erven twee groepen genen – één van elke ouder. Een broer en een zuster 

hebben waarschijnlijk dezelfde fouten omdat zij geërfd zijn van dezelfde ouders. Als deze 

broer en zuster samen kinderen zouden krijgen, dan kunnen de mutaties opstapelen, en 

twee slechte kopieën van een gen en zoiets als verstandelijke handicap en misvormingen 

in kinderen. 

Daartegenover staat, dat als de ouders verder van elkaar afstaan in familierelatie, dan is 

het waarschijnlijk dat zij verschillende fouten in hun genen hebben. Zij ontvangen van elke 

ouder een genenset met elk een slecht gen. Het goede gen overheerst het slechte gen, 

zodat een misvorming (een ernstige) niet plaatsvindt. Vaak is de persoon drager zonder 

enig defect. (Over het geheel kan gezegd worden, dat de mensheid langzaam degenereert 

tengevolge van fouten – fouten in het kopiëren van DNA, mutatie-accumulatie genoemd 

– generatie na generatie.)  

Toen de eerste twee mensen werden geschapen waren zij perfect. Alles wat God maakte 

was “zeer goed” (Genesis 1 vers 31). Dat betekent ook dat hun genen goed waren – geen 

fouten! Maar toen de zonde in de wereld kwam door Adam (Genesis 3 vers 6), kwam 

God’s vloek over de Aarde zodat de eens perfecte wereld begon te degenereren – dat wil 

zeggen begon te lijden onder dood en verderf (Romeinen 8 vers 22). Over een lange 

periode heeft deze degeneratie betekent dat er vele en allerlei fouten gingen optreden in 

de genen van de levende wezens. Kaïn was in de eerste generatie van kinderen. Hij had 

wel perfecte genen van zijn ouders ontvangen evenals ook zijn broers en zusters, omdat 
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in het prille begin het effect van de straf op de zonde nog minimaal was. In die situatie 

was het huwelijk tussen broer en zus nog mogelijk. God stelde als voorwaarde dat het 

huwelijk monogaam bleef (Mattheüs 19 verzen 4-6). Er werden geen kinderen met 

misvorming of verstandelijke handicap geboren. 2.500 jaren later, bij de wetgeving van 

Mozes, zou het aantal degeneratieve mutaties reeds zo sterk zijn toegenomen, dat God 

het nodig achtte nieuwe wetgeving te geven waarbij het huwelijk tussen broer en zuster 

(en naaste verwanten) werd verboden (Leviticus 18 – 20).3 Ook waren er nu voldoende 

mensen op Aarde, zodat nauwe bloedverwanten niet meer hoefden te huwen. 

Al met al schijnen er drie overlappende redenen te zijn voor het verbod op het 

familiehuwelijk: 

1. Zoals besproken was er een toenemende behoefte om de maatschappij en het 
gezin te beschermen tegen misvorming en verstandelijke handicap.  

2. God’s wetten waren bedoeld om de Joodse natie sterk, gezond en binnen God’s 
bedoelingen te houden.  

3. Deze wetten waren een middel om het individu, de familie structuur en de 
gemeenschap in zijn geheel te beschermen. De psychologische schade aan 

ouder/kind incest relaties moeten niet worden onderschat.  
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Kaïn en het land van Nod 

Sommigen beweren dat de passage in Genesis 4 verzen 16 – 17 betekent dat Kaïn naar 

het land Nod ging en daar een vrouw vond. Dus concluderen zij dat er een ander ras 

van mensen op Aarde was, die geen nakomelingen van Adam waren, en die Kaïn’s 

vrouw hadden voortgebracht. 

En Kaïn ging weg van de aanwezigheid van de Heer en ging wonen in het land Nod, ten 

oosten van de Hof van Eden. En Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw en zij werd 

zwanger en bracht Henoch ter wereld. Kain was toen een stad aan het bouwen en noemde 

deze naar zijn zoon Henoch (Genesis 4 verzen 16 – 17). 

Van hetgeen hierboven staat wordt duidelijk dat alle mensen, Kaïn’s vrouw inclusief, 

nakomelingen van Adam en Eva waren. Deze tekst zegt niet dat Kaïn naar het land Nod 

ging en een vrouw vond. Johannes Calvijn schreef een commentaar bij deze tekst: ‘Van 

deze tekst mogen wij concluderen dat Kaïn, voordat hij zijn broer Abel doodde, al 

gehuwd was; anders had Mozes nu iets geschreven over het respecteren van het 

huwelijk.’ 4 Kaïn was getrouwd voordat hij naar het land Nod ging. Hij vond er geen 

vrouw maar hij bekende haar (had gemeenschap met haar). 5  

U verjaagt mij nu van deze plek (Eden) en ik mag u niet meer onder ogen komen, en als ik dan 

dolend en dwalend over de Aarde moet gaan, kan iedereen die mij tegenkomt mij doden.’ (Genesis 

4 vers 14). 

Er wordt beweert dat er veel mensen – anderen dan de nakomelingen van Adam en Eva 

- op Aarde zouden moeten zijn, anders zou Kaïn niet bevreesd zijn voor mensen die hem 

zouden willen doden, vanwege zijn moord op Abel. 

Ten eerste waarom zou een vreemdeling hem willen doden? Alleen een familielid van 

Abel zou hem willen wreken. Genesis 4 vers 3 zegt: “En na verloop van tijd gebeurde 

het, dat Kaïn van de vruchten van de Aarde een offer wilde brengen aan de Heer.’ 

Let op de frase: “na verloop van tijd.” Wij weten dat Adam 130 jaar oud was (Genesis 5 

vers 3), en Eva zag Seth als vervanger van Abel. Daarom kan de tijd tussen Kaïn’s 

geboorte en Abel’s dood 100 jaren zijn geweest – genoeg tijd voor andere kinderen van 

Adam en Eva om te huwen en kinderen te krijgen. Op het moment dat Abel stierf 

kunnen er al vele nakomelingen van Adam en Eva geweest zijn, zelfs meerdere 

generaties. 

Men beweert, dat Kaïn moet hebben beschikt over veel technologische kennis om in het 

land Nod een stad te bouwen. Zij zeggen dat die kennis er alleen kon zijn als er andere 

rassen waren die daarover beschikten. De afstammelingen van Adam en Eva waren 

echter zeer intelligente mensen. Ons wordt verteld dat Jubal muziekinstrumenten 

maakte zoals de harp en het orgel en Tubal-Kaïn bewerkte ijzer en koper. (Genesis 4 

verzen 21 en 22). 
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Vanwege evolutionistische indoctrinatie, denken vele mensen vandaag dat hun generatie 

de verst gevorderde is die ooit heeft geleefd op Aarde. Alleen omdat wij straalvliegtuigen 

en computers hebben, wil dat nog niet zeggen dat wij het verst gevorderd zijn qua 

intelligentie. 

 

Moderne technologie is niets anders dan een accumulatie van kennis. We moeten niet 

vergeten dat onze hersens hebben geleden onder 6000 jaar (sedert Adam) van de vloek. 

Wij zijn sterk gedegenereerd vergeleken met mensen van vele generaties terug. Het zou 

kunnen dat wij lang niet zo intelligent of ontdekkend zijn als de kinderen van Adam en 

Eva. De Bijbel vertelt ons iets over wat relatief vergevorderde technologie zou kunnen 

zijn in vrijwel het begin. Kaïn bezat de kennis en het talent om een stad te bouwen! 

Er is nog iets: het Hebreeuwse woord voor ‘stad’ betekent niet noodzakelijkerwijze een 

grote metropool, het kon betekenen een plaats die bewaakt werd. 6 Dit is te begrijpen 

voor een persoon die bang is dat iemand hem zal vermoorden.  

Genesis is God’s weergave als van een aanwezige, toen de geschiedenis begon. Het is het 

Woord van iemand die gezag heeft, en die de betrouwbare Getuige is. Dus als we 

Genesis als basis nemen voor het begrijpen van de geschiedenis, dan kunnen we 

bewijsmateriaal begrijpen, dat anders een werkelijk mysterie zou zijn. Als evolutie waar is 

dan heeft de wetenschap een groter probleem dan het verklaren van Kaïn’s vrouw - 

namelijk hoe kon de mens ooit ontstaan uit mutaties (fouten) in de genen, omdat dat 

proces, over miljoenen jaren, iedereen misvormd zou maken. 7  

Het blote feit dat mensen kinderen kunnen krijgen die niet misvormd zijn, bewijst 

schepping en niet evolutie. Nu we het vermeende probleem van Kaïn’s vrouw hebben 

opgelost, en ook hoe opvolgende generaties konden afstammen van de eerste twee 

mensen, komt de vraag hoe we de schijnbaar grote verschillen tussen volken over de 

hele wereld kunnen verklaren? Hoe kunnen we de verschillen tussen de ‘rassen’ 

verklaren, als we allemaal afstammen van Adam en Eva? Wat was de oorzaak van het 

verschil in huidskleur bijvoorbeeld? 

Voordat we deze vragen kunnen beantwoorden, moeten we enkele basis principes van 

de genetica begrijpen. Om dit te doen, zullen we kijken naar veranderingen die we bij 

dieren zien (met name bij honden). Dan zullen we ons begrip van de genetica toepassen 

op mensen. Tegelijkertijd zullen we zien dat de werkelijke wetenschap vandaag niet de 

evolutionistische visie ondersteunt, maar de Bijbelse visie. 
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Referenties en aantekeningen 

1. Als je de Bijbel leest van Genesis tot Openbaring, en de Bijbel interpreteert 
vanuit Bijbelse perspectief, dan is de conclusie dat dood, bloedvergieten, ziekte 

en lijden van dieren en mensen op Aarde kwamen na de zonde van Adam. Als 

Christenen de miljoenen jaren van fossielen aanvaarden, dan ondermijnen zij 

het Evangelie door te aanvaarden dat dood, bloedvergieten, ziekte en lijden 

kwam vóór de zonde. De Bijbel maakt duidelijk dat alles ‘zeer goed’ was aan het 

einde van de zesde dag. De wereld kon toen niet vol zijn van allerlei ziekten, zoals 

kanker – en toch waren dergelijke ziekten zichtbaar in de ‘fossiele botten van 

miljoenen jaar’ geleden. Meer informatie betreffende dit onderwerp is te vinden 

in de volgende literatuur: 

o Ken Ham, The necessity for believing in six literal days, Creation 18(1):38–

41, December 1995–February 1996,.  

o Ken Ham, Millions of years and the ‘doctrine of Balaam,’ Creation 

19(3):15–17, June–August 1997.  

o Ken Ham, A young Earth—it’s not the issue! Answers Update 5(1):1–4, 

January 1998.  

o Darren H. Tanke and Bruce M. Rothschild, Paleopathology, Encyclopedia 

of Dinosaurs, Academic Press, San Diego, CA, pp. 525–530, 1997.  

o B.M. Rothschild, D. Tanke and Ken Carpenter, Tyrannosaurs Suffered 

from Gout, Nature 387(6631):357, 22 May 1997.  

2. Flavius Josephus (translated by William Whiston, A.M.), The Complete Works of 
Josephus, Kregel Publications, Grand Rapids, MI, p. 27, 1981.  

3. Sommigen beweren dat God van gedachte is veranderd door de wetten te 
veranderen. Maar God is niet van gedachte veranderd, God verandert nooit. 

Omdat er veranderingen ontstonden door de zonde, heeft God nieuwe wetten 

geïntrioduceerd ten behoeve van de mensen.  

4. Johannes Calvijn, Commentaren op het eerste boek van Moses genaamd Genesis, Baker 
House, Grand Rapids, MI, Vol.1, p. 214, 1979. Zelfs als Calvijn’s suggestie niet 

juist was, was er tijd genoeg voor talloze nakomelingen van Adam en Eva om 

andere landen te gaan bewonen, zoals het land Nod.  

5. Strong’s Concordantie, Hendrickson Publishers, Peabody, MA, 5892, 1990. Hebrew 
and Chaldee dictionary, p 88: ‘een stad (een plaats met bewaking) in de breedste 

betekenis (zelfs een kampement of post).’  

6. Door natuurlijke selectie verdwijnen niet automatisch schadelijke mutaties, 
omdat de meeste alleen tot uiting komen alszij homozygotisch zijn – geërfd van 

beide ouders. Dus is de voortgaande accumulatie van de mutatie “lading” een 

groot probleem voor evolutiononaire theorieën.  

  

 


