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Schelle

Onderzoek pluist verwantschap uit tussen mensen met familienaam die met 'Cor' begint

Iedereen vraagt zich wel eens af of een naamgenoot uit dezelfde streek misschien een verre verwant is, al is het maar 'van het
zevende knoopsgat'. Mensen met een achternaam die met 'Cor' begint, krijgen binnenkort het antwoord van onderzoekers van de KU
Leuven.

Het Cor-onderzoek, zoals het project gedoopt werd, is de masterproef van Laurens De Backer uit Schelle die aan de KU Leuven
Biochemie studeert.

Onderzoekscoördinator is de Leuvense bioloog Maarten Larmuseau.

Samen met de vzw Familiekunde Vlaanderen startte de KU Leuven in 2009 al een grootschalig onderzoek in Vlaanderen om via het
DNA de genetische verschillen tussen regio's te bestuderen en verwantschappen tussen families aan te tonen. Het Corproject vormt
een nieuw luik in dat onderzoek en richt zich op mannen met een familienaam die begint met de letters 'Cor' en van wie de familiale
geschiedenis zich in het arrondissement Antwerpen afspeelt.

"We kozen specifiek voor die Cornamen omdat de KU Leuven over een zeer complete databank met Cor-namen beschikt, waardoor
we eeuwenver kunnen teruggaan", legt De Backer uit. "Bovendien is er een goede demografische spreiding van Cor-namen in de
provincie Antwerpen.

De vijftien geselecteerde familienamen zijn: Cornelis, Cornelissen, Cornelissens, Corremans, Coremans, Corluy, Cortens, Corthout,
Cortebeeck, Cordemans, Cornet, Corthouts, Corens, Cordon en Corbet."

De onderzoeker uit Schelle is specifiek op zoek naar mannelijke DNA-donoren die nog op zijn minst de naam, geboortedatum en -
plaats van hun grootvader kennen. Het DNA wordt eenvoudig afgenomen via een speekselstaal.

Het is niet noodzakelijk dat de donor nu nog in het arrondissement Antwerpen woont, zolang hij maar weet dat een voorvader er
gewoond heeft.Via het onderzoek willen de wetenschappers nagaan of er bijvoorbeeld verbanden kunnen gelegd worden met
terugkerende onvruchtbaarheid. Ze kunnen ook nagaan welke namen genetisch het rijkst zijn.

"Het Y-chromosoom heeft een unieke code die langs vaderszijde wordt doorgegeven. Soms zien we na dertig generaties nog steeds
datzelfde Y-chromosoom", zegt Larmuseau.

"Uit eerder onderzoek is gebleken dat het aantal buitenechtelijke kinderen in Vlaanderen amper 1 procent per generatie bedraagt, veel
minder dus dan de 10 of zelfs 20 procent die de media ons willen doen geloven."

Bij publicatie van het onderzoek wordt de privacy van de DNA-donoren gewaarborgd. Maar ze krijgen wel persoonlijk een brief. Het
genetisch onderzoek, dat normaal 140 euro kost, is geheel gratis.

i i laurens.debacker@uzleuven.be of maarten.larmuseau@bio.kuleuven.be i i Gespreksavond en DNA-afname: 30 oktober en 19
november om 19.30u bij Familiekunde Vlaanderen, Van Heybeeckstraat 3, Merksem. Woensdag 5 november om 19.30u in kasteel de
Renesse, Lierselei 28, Oostmalle.
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