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Iedereen kent wel een koppel vrienden die spontaan hetzelfde zeggen of denken, los van elkaar dezelfde spullen kopen en er zelfs
uitzien alsof ze best weleens familie zouden kunnen zijn. Wetenschappers hebben voor het eerst aangetoond dat dat niet zomaar een
indruk is, maar dat vrienden vaak 1 procent DNA met elkaar gemeen hebben. Geert Neyt

Amerikaanse genetici hebben vastgesteld dat bevriende duo's veel vaker dan wildvreemden biologische gelijkenissen vertonen:
zij hebben gemiddeld 1 procent identiek DNA. Dat is te vergelijken met de genetische verwantschap tussen twee mensen die een
gemeenschappelijke over-over-overgrootouder hebben. Of achterneven en -nichten van de vierde generatie.

'In onze keuze van vrienden gaan we onbewust op zoek naar verre verwanten', zegt professor James Fowler, medisch geneticus van
de universiteit van Californië. 'Hoe en waarom we dat doen, is nog niet ontrafeld, maar het zou een overblijfsel kunnen zijn van een
voorhistorisch verleden waarin dieren van dezelfde familie samenwerkten om de gemeenschappelijke genen te beschermen', zegt de
wetenschapper in de krantThe Independent.

De ontdekking ligt in het verlengde van een studie naar de genetische oorzaken van hartaandoeningen. Daarvoor werd het volledig
genoom (de erfelijke informatie in een cel) van bijna 2.000 Amerikanen in kaart gebracht en vergeleken. De stalen van vrienden bleken
gemiddeld gezien een overeenkomst te hebben van 1 procent. Bij mensen zonder enige relatie was die overeenkomst er niet.

Locatie

'Die gelijkenis werd al langer vermoed', zegt evolutionair geneticus Maarten Larmuseau van de KUL. 'Alleen is ze nu voor het eerst
ook proefondervindelijk bewezen.'

Larmuseau wijst erop dat het ook niet zo vreemd is dat vrienden meer kans hebben om een gemeenschappelijke voorouder te
hebben. 'Vrienden zoek je doorgaans in je eigen vertrouwde omgeving en dan is de kans natuurlijk groter dat er ergens in het verleden
een gemeenschappelijke voorouder is. Ik denk dat als je bijvoorbeeld in Zuid-West-Vlaanderen het DNA van de inwoners zou
vergelijken, je behoorlijk wat verre verwanten zou vinden.'

Groene baard

Maar het is ook zo dat mensen die op elkaar lijken, sowieso meer kans hebben om vrienden te worden door andere factoren. 'Twee
atletisch gebouwde figuren hebben meer kans om vanuit hun gemeenschappelijke hobby elkaar te ontmoeten en contacten met
elkaar te leggen. In de wetenschap is dat gekend als hetgroenebaard-effect. Wie een groene baard heeft, zal zich bijna automatisch
aangetrokken voelen tot contact met anderen die ook een groene baard hebben.'

Larmuseau waarschuwt dat deze ontdekking niet betekent dat we enkel bevriend rakenmet mensen met wie we een stukje DNA delen.
'Er zijn zoveel meer aspecten die bepalen of iemand onze vriend is.'
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