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In het DNA, vervat in de kern van de cellen die het menselijk lichaam opbouwen, zit in de vorm van chromosomen essentiële

informatie opgeslagen. Via het genetische materiaal worden erfelijke kenmerken van generatie op generatie doorgegeven. Elke

persoon beschikt over een uniek genetisch profiel, waarmee hij of zij geïdentificeerd kan worden.

Genetische analyse wordt in steeds meer domeinen toegepast en bewijst ook zijn waarde voor historisch onderzoek. Het

menselijk genoom vertelt niet enkel iets over het individu, het bevat ook aanwijzingen over het verleden. Maarten Larmuseau,

bioloog van opleiding, verdiept zich aan de KU Leuven in dit genetisch genealogisch onderzoek.

De afdeling forensische biomedische wetenschappen waartoe hij behoort, focust vooral op misdaden ophelderen, maar

richt dus nu ook haar pijlen op historische kwesties. De troef van genetisch genealogisch onderzoek is dat het genetische

inzichten combineert met historische kennis. Onderzoekers vertrekken vanuit het idee dat historische gebeurtenissen een impact

hebben op de verspreiding van het menselijke genetisch materiaal. Via het bestuderen van DNA-profielen kunnen de sporen

hiervan teruggevonden worden.

Op basis van gelijkenissen in het DNA-profiel delen onderzoekers de bevolking op in genetische groepen. De verschillende

groepen kunnen in een stamboom gerangschikt worden waardoor de verbanden tussen de groepen duidelijker worden. Dat kan

op Europees niveau, maar algemenere uitspraken over België zijn ook mogelijk. Larmuseau vertelt dat via genetische informatie

het mogelijk is om na te gaan welke impact migratie had op de genetische diversiteit van de bevolking.

Met die inzichten kan bijvoorbeeld de in- en uitstroom in Vlaanderen in de zestiende eeuw door onder meer

godsdienstoorlogen beter in kaart gebracht worden. Zo zijn de waargenomen verschillen tussen West-Vlamingen en Limburgers

deels gebaseerd op de verschillende migraties en bijbehorend gewijzigd genetisch profiel, naast de meer opvallende culturele

verschillen.

“Vooral de interdisciplinariteit versterkt het onderzoek en maakt het zo interessant. Inzichten uit verschillende domeinen

vullen elkaar aan. Hoewel we natuurlijk soms problemen hebben om elkaar te begrijpen,” stelt Larmuseau. Ook tekort aan

bruikbaar onderzoeksmateriaal en privacykwesties bemoeilijken het onderzoek. Het genetisch onderzoek bevestigt, nuanceert of

weerlegt dus historisch onderzoek.

Dit soort onderzoek kwam recent in de belangstelling door de identificatie van het lichaam van de Britse koning Richard III,

maar ook in Vlaanderen heeft het mogelijkheden. Larmuseaus Romeins DNA-project speurt naar de aanwezigheid van

mediterrane genetische lijnen uit de ruime Romeinse periode in het DNA van Vlamingen vandaag. Concreet nemen onderzoekers

stalen af van mensen die in de buurt van oude bekende Romeinse locaties wonen en de achternaam van voor de zestiende eeuw

dateert. “Het is fout te zeggen dat we op zoek gaan naar de afstammelingen van Romeinen. Er bestaat niet eens iets als een

Romeins DNA-profiel,” stelt Larmuseau.

“Opvallend is dat erg veel Vlamingen bereid waren om mee te werken aan het project, iets wat moeilijker ligt in Wallonië.

Voorlopig kregen we nog geen concrete vraag uit de academische wereld om een historisch mysterie zoals dat van Richard III of

Toetanchamon op te lossen. Maar toch moeten we vaak neen zeggen aan particuliere onderzoekers. We kunnen onmogelijk

willekeurige graven openen omdat mensen een wild vermoeden hebben dat ze afstammen van een bekend historisch persoon.”
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