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"Mijn DNA is al getest en ik heb een Deens profiel", zegt Geert Heymans. Geert en neef Koen konden een onderzoeker van de KU
Leuven overtuigen om op basis van hun stamboomonderzoek een doorgedreven DNA-onderzoek van de familie Heymans uit te
voeren. "Binnen enkele maanden weten we of het Vikingbloed ook in de aderen van onze naamgenoten stroomt."

Geert Heymans, een naar Anzegem uitgeweken Assenaar, is al jaren begeesterd door genealogie en de stamboom van zijn familie.
"Er zitten zoveel verhalen verborgen achter die mensen", zegt Geert. "Ik kreeg de microbe te pakken als kleine jongen dankzij mijn
grootvader."

Door de jaren heen kon Geert zijn familiegeschiedenis reconstrueren tot in de 16de eeuw. "Mijn oudste voorouder moet uit de
omgeving van Sint-Pieters-Leeuw afkomstig geweest zijn", zegt Geert. "Uit de documenten die ik vond blijkt dat vele van mijn
voorouders pachters waren en werkten op boerderijen in het Pajottenland."

Samen met neef Koen Heymans wil Geert nu nog meer te weten te komen over zijn familiegeschiedenis en kon hij onderzoeker
Maarten Larmuseau van de KUL overtuigen om op basis van zijn stamboomonderzoek uit te zoeken via DNA-onderzoek of er
verwantschap bestaat tussen een tweede tak Heymansen uit dezelfde streek.

"Maarten is een onderzoeker genealogie aan de KUL en verbonden aan Familiekunde Vlaanderen", legt Geert uit. "Hij heeft onderzoek
gedaan naar het percentage zogeheten 'koekoekskinderen' in West-Europa, kinderen wiens biologische vader niet overeenstemt met
hun juridische vader. Er werd lange tijd beweerd dat 10 procent van alle kinderen opgevoed werden door hun niet-biologische vader,
maar Maartens onderzoek toonde aan dat dit cijfer fel overdreven is. Slechts 1 à 2 procent is een koekoekskind.

DNA

De volgende stap is nu onderzoeken of we dit laag percentage ook mogen veronderstellen voor de afgelopen vier eeuwen en
daarvoor is de genealogie een handige tool. Door DNA af te nemen van mij en familieleden in dezelfde lijn en familieleden waarvan we
vermoeden dat ze tot onze lijn kunnen behoren maar waarvan we geen bewijzen hebben op papier, kunnen wij te weten of we familie
zijn en kan Maarten ontdekken of het lage percentage ook eeuwen terug gold."

Om het onderzoek te starten stond Geert zelf al DNA af. "Mijn profiel is Deens, ik ben dus een verre Viking blijkbaar", zegt hij. "Mijn
neef Koen, mijn vader Marcel en nonkel Maurits staan weldra ook hun DNA af. Uit die andere stamboomlijn heb ik Jean-Pierre uit
Schoten en Johny uit Liedekerke bereid gevonden om ook mee te doen en Michel, die net zoals mijn voorouders landbouwer is in het
Pajottenland, wil ook meedoen. Via het onderzoek zullen we dus te weten komen of we allemaal Vikingzonen zijn. We zijn als familie
ook enorm uitgezwermd, ook dat is interessant om te bekijken voor de onderzoekers. Binnenkort worden de DNA-stalen afgenomen
en enkele maanden later zullen we weten of we familie zijn."

Geert en Koen zijn op zoek naar andere Heymans'en uit het Pajottenland om deel te nemen aan het onderzoek. Meer info vind je op
hun website www.familieheymans.net.

KEN STANDAERT
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