
n oktober 1829 bracht de vader de Sia-
mese tweeling Ritta-Christina naar Parijs. 
Hij dacht dat hij met het tentoonstellen 

van zijn dochters geld kon verdienen. Het 
verliep helaas anders dan hij gedacht had.
Ritta-Christina werden zes maanden eerder 
in Sassari op het eiland Sardinië geboren. 
Hun moeder, de 32-jarige Maria Teresa Pa-
rodi, had voor hen al acht kinderen gebaard. 
Ritta-Christina deelden een onderlichaam en 
hadden samen één bekken en twee benen. 
Hun bovenlichamen waren gescheiden, 
beiden hadden twee armen en een hoofd. 
Ritta was zwakker dan Christina. Minder 
levendig en minder alert. De tweeling werd 
vooral bezocht door een schare van medici 
en anatomen, die allen de tweeling wilden 
onderzoeken. Nooit is de aandacht voor de 
teratologie, de wetenschap van aangeboren 
afwijkingen, groter geweest dan in het mid-
den van de negentiende eeuw. De geboorte 
en het leven van Ritta-Christina kwamen de 
anatomen daarom zeer goed uit.

Niet wachten
Op 20 november 1829 werd Ritta ziek, zij 
hoestte en oogde koortsig. Op 23 november 
stierf zij. Christina, onlosmakelijk verbonden 
met haar gestorven zusje, gaf een schreeuw 
en stierf enige minuten later. De tweeling 
was toen acht maanden en elf dagen oud. 
Het nieuws van het overlijden drong snel 
door in de wetenschappelijke wereld van 
Parijs. Binnen een uur na het overlijden 
kwamen preparateurs van de Academie 
Royale de Médécine met een grote bak en 
gips langs om een afgietsel van de tweeling 

te maken. De vader wist niet of hij toestem-
ming moest geven aan de wetenschappers 
om de samengestelde lichamen van zijn 
dochters te ontleden. Maar de anatomen 
konden niet wachten.

De dag na het overlijden kwam de beroemde 
anatoom Isidore Geoffroy Saint-Hilaire in 
gezelschap van de lokale politie om het 
lichaam in de ‘naam van de wetenschap’ te 
confisqueren. De Siamese tweeling werd 
door zijn preparateurs afgevoerd naar het 
anatomisch theater van Jardin du Roi. ‘Ce 
produit monstreux’ werd voorbereid voor 
een uitgebreide ontleding. De Parijse kran-
ten schreven kritisch over de inbeslagname. 
De blaam trof vooral dr. Martin Saint-Auge, 
die verweten werd meer interesse voor de 
anatomie van de tweeling dan voor hun 
welzijn te hebben gehad.

Ontleed
De dag erna werden Ritta-Christina ontleed 
door een zekere dr. Manel, in bijzijn van vele 
eminente Franse anatomen en wetenschap-
pers, onder wie de beroemde Baron Cuvier 
en professor Geoffroy Saint-Hilaire. 
De anatoom dr. Etienne Serres publiceerde 

in 1833 een 312 pagina’s dik boek over de 
anatomie van de tweeling, geïllustreerd 
met twintig uitklapbare steendrukken. Hij 
beschrijft onder andere zijn verbazing over 
de samengestelde baarmoeder en specu-
leerde wijdlopig over de mogelijkheid van 
zwangerschap als de tweeling was blijven 
leven. Hij stelde de vraag, en schrijft daar 
pagina’s lang over, wie dan de moeder zou 
zijn van het kind. Hij schrijft dat Ritta-Chris-
tina twee personen betrof die samen een 
lichaam deelden. Bijzonder is zijn redenatie 
dat een omgekeerde Siamese tweeling, dus 
één hoofd met twee lichamen, gemengde 
gedachten zou moeten hebben.

Tentoongesteld
Het skelet van de onfortuinlijke tweeling 
werd geprepareerd en heeft tot ver in de 
jaren negentig van de afgelopen eeuw 
tentoongesteld gestaan tussen de skelet-
ten van uitheemse dieren in het Musée 
d’Histoire Naturelle in Parijs.
Het prachtig geïllustreerde boek van Serres 
is bij verzamelaars van oude medische boe-
ken een gewild hoogtepunt in de klassieke 
literatuur over Siamese tweelingen. Goed om 
in de kast te hebben staan. 
Wat graag hadden de oude anatomen samen 
met dr. Melek Rousian, die in november 
vorig jaar aan het Erasmus MC promoveerde 
op toepassing van virtuele realiteit in de 
embryologie (en daarbij ook enige Siamese 
tweelingen onderzocht), Ritta–Christina in 
de I-Space bekeken. Het boek van Serres zou 
zeker tweemaal zo dik zijn geworden.
Meer over de I-Space op pagina 4/5.
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