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Maar 1 procent van Vlaamse kinderen is een bastaard
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Goed nieuws voor alle Vlaamse papa's. Slechts 1 à 2 procent voedt - zonder het te weten - een kind op dat niet het zijne is, en dat cijfer
gold ook al voor onze betovergrootvaders. Dat blijkt uit een nieuw Leuvens onderzoek. Kim Clemens

Tien, twintig of zelfs dertig procent. De gekste cijfers doen de ronde over het aantal kinderen dat volgens de overlevering wordt
opgevoed door een arme stumper die enkel denkt dat hij de biologische vader is. Maar dat klopt niet, weet forensisch bioloog Maarten
Larmuseau van de KU Leuven. 'In werkelijkheid blijkt het om amper 1 à 2 procent te gaan.'

Zijn bevindingen over het Vlaamse vaderschap staan te lezen in het wetenschappelijk tijdschriftProceedings of the Royal Society B.
'Eigenlijk is het een voortvloeisel uit het Romeins DNA-project, waarmee ik me bezighoud. Samen met Familiekunde Vlaanderen wilde
ik achterhalen of de Romeinen in onze contreien ook genetische sporen hebben achtergelaten.'

Larmuseau en zijn collega's onderzochten het DNA en de stamboom van 1.071 Vlaamse mannen. Een deel bleek gemiddeld zestien
generaties ver een voorvader te delen. 'Van die personen bekeken we het Y-chromosoom. Vaders geven hun zoon hun specifieke
variatie van het Y-chromosoom door. Als twee mannen een voorouder in de vaderlijke lijn delen, moet hun Y-chromosoom dus
overeenkomen. Zo konden we nagaan of hun stamboom ook biologisch klopte.' Per generatie voedde 1 à 2 procent van de vaders een
kind op dat niet het zijne was, zo blijkt.

Hetzelfde cijfer kwam ook naar voor in een tweede onderzoek. Het DNA van Vlamingen met een van oorsprong Noord-Franse
achternaam, zoals Larmuseau zelf of bijvoorbeeld Seynaeve, werd onderzocht. Het zijn afstammelingen van Noord-Franse
immigranten die hier in de zestiende eeuw toekwamen, en dat is ook in hun DNA nog steeds duidelijk. Alweer een bewijs dat de
meeste vaders niet bedot worden.

Geen voorbehoedsmiddelen

Vandaag geldt nog steeds diezelfde regel, zo bleek uit eerder buitenlands onderzoek. Maar men ging er altijd van uit dat vroeger meer
vaders zonder het te weten buitenechtelijke kinderen aan het opvoeden waren. Omdat er nog geen vaderschapstesten bestonden,
en er nog geen voorbehoedsmiddelen waren waarmee bedriegende echtgenotes zich konden beschermen voor een ongewenste
zwangerschap. De studie van Maarten Larmuseau is wereldwijd de eerste die het biologisch vaderschap over vierhonderd jaar heeft
onderzocht.

'Vooral voor wie geïnteresseerd is in stamboomonderzoek is dit belangrijk', zegt Larmuseau. 'Ik had een grootnonkel die toen ik klein
was de stamboom van mijn familie aan het opstellen was. Toen we hem jaren later vroegen hoe het daar nu mee stond, had hij er de
brui aan gegeven. Hij had die hoge procenten gelezen, dat één op de tien kinderen biologisch niet van zijn vader is, en zag het nut niet
meer. Maar dat blijkt dus een fabel.'

Kim Clemens
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