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Secretariaat
 
 
Op de voorpagina.
 
Van der Bijlen zijn creatieve mensen, in hun manier
van leven,  hun uitingen van inspiratie en beeldvor
ming.
De oorpsrong van de naam “Van der Bijl”
is hierven een duidelijk voorbeeld.
Hout en bijl zijn onwillekeurige verbindingen tussen
woorden en beelden.
“Hoge hakken, echte bijlen” is hier een fraai voorbeeld
van.
 
 
 
Website.
 
Eindelijk is het zover; de nieuwe website staat in de
steigers.
Het bouwwerk is nog niet helemaal af, maar de
contouren met ramen en deuren zijn zichtbaar.
Via het webadres www.vanderbijlen.nl komt u op de
startpagina van de website.
We hebben het simpel en strak gehouden.
De afbeelding met de oude geveltjes is nog een
voorlopige afbeelding, er wordt gezocht naar iets dat
een relatie heeft met de oorsprong van de naam Van
der Bijl.
Op de regel rechtsboven staan de onderwerpen
Welkom, Naam, Stichting, Stambomen, Nieuws en
Contact.
 
 
Welkom is de overzichtelijke startpagina waarvan u
simpel naar de andere onderwerpen kunt manoeu
vreren, zoals een directe link naar de meest recente
editie van Festina Lente en het archief van alle Festina
Lentes zoals die de afgelopen decennia zijn versche
nen; de laatste vier edities zijn reeds opgenomen, de
overige moeten nog worden in gescand en zijn als
PDF-bestand te lezen.
 
 
Onder Naam staat de zoektocht beschreven die
Tineke Spaan-van der Bijl heeft ondernomen om tot
de oorsprong van de naam Van der Bijl te komen.
 
 
Bij Stichting moet nog een compact inhoudelijk ver
haal komen over wat onze organisatie op genealo
gisch gebied met betrekking tot familienaam Van der
Bijl doet en kan betekenen voor mensen die op zoek
zijn naar voorouders of verwanten met deze familie
naam.
 
 
 
 

 
 
 
 
Dan volgt Stambomen.
De collectie van ca. 41 stambomen die tot stand zijn
gekomen tijdens jarenlange onderzoekingen en
middels het genealogische programma Aldfaer zijn
samengesteld, worden digitaal gemigreerd naar de
stamboom-faciliteit StamboomNederland van het
CBG (Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag)
en zijn dan tevens gearchiveerd.
We moeten u er wel op attenderen dat dit proces de
nodige tijd in beslag zal nemen.
 
Indien u prangende vragen heeft op het gebied van
uw stamboom, kunt u altijd per e-mail het secretariaat
hierover benaderen.
 
Er wordt getracht om de verbinding vanuit onze
website naar uw stamboom op StamboomNederland 
zo simpel mogelijk te houden. Bijvoorbeeld u behoort
tot de Warmondse stam, dan klikt u op “Warmond” in
het overzicht van alle stambomen en dan is het de
bedoeling dat u rechtstreeks in uw stamboom bij het
CBG terecht komt. Dit is het ultieme doel wat we hopen
te bereiken.
 
 
Onder het kopje Nieuws worden actuele zaken ge
meld; u kunt zelf hiervoor ook een bijdrage leveren
zoals de aankondiging van een geboorte, huwelijk
en bericht van overlijden.
 
 
Contact spreekt voor zichzelf, hierbij kunt direct per
e-mail contact leggen met het secretariaat met vra
gen over uw stamboom of melding doen van aanvul
lende en/of nieuwe gegevens die u zelf heeft ontdekt.
 
We hopen dat iedereen enthousiast gebruik gaat
maken van ons nieuwe digitale platform voor Van der
Bijlen van vroeger, nu en later.
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COLOFON
 
 
VOORZITTER:
functie vacant
 
SECRETARIS:
Coen van der Bijl
 
DRUKKER:
Editoo B.V. te Arnhem
 
REDACTIE:
secretaris@vanderbijlen.nl
 
REDACTIEADRES:
 
Coen van der Bijl
Sterkenburg 67
2402 RE Alphen aan den Rijn
tel: 0651817449

Voorwoord
 
 
Iedereen stelt zich in zijn leven af en toe vragen als: waar
kom ik vandaan?
Wat zijn mijn wortels?
Wie waren mijn voorouders? Hoe leefden zij?
Waar stonden ze op de maatschappelijke ladder?
Wij staan allemaal in een lange rij van geslachten, waar
van  wordt gezegd: het ene geslacht gaat, het volgende
komt.
Natuurlijk kennen we in de meeste gevallen ons voorge
slacht tot enkele generaties terug en weten we nog wie
onze overgrootouders waren. Maar vroegere generaties
verdwijnen vaak in de nevelen van het verleden.
Veel mensen willen op de eerdergenoemde vragen een
antwoord vinden en gaan daartoe in het verleden op
speurtocht. En dan blijkt meestal dat ze aan een avontuur
zijn begonnen dat hen niet meer loslaat, zo fascinerend zijn
vaak de ontdekkingen die zij doen.
Langzaam ontrolt zich voor hen in de loop van hun onder
zoek het beeld van hun voorouders, zoals zij leefden en
werkten, in hun en leed.   En zo groeit een verhaal van
verleden en heden.
Misschien vraagt u zich nu af: waarom zou ik die speurtocht
maken? Maar begint u eraan, om welke reden dan ook,
dan staat één ding vast: u hebt u in een avontuur begeven
dat tot boeiende resultaten kan leiden.
 
 
Het bestuur is nadrukkelijk op zoek naar een iemand voor
de functie van voorzitter en een extra algemeen bestuurslid.
Onze organisatie van vroeger, nu en later kan een interes
sante uitdaging zijn.
We doen een beroep op Van der Bijlen, of aanverwanten,
die innerlijke ambities, visies en missies alsnog graag willen
uitdragen.
 
Coen van der Bijl
voorzitter ad interim
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10.30:  welkom en koffie, cappuccino of thee bij Sultan Breda 

            adres: Haven 10 4811 WK Breda 

            Parkeerfaciliteiten: De Barones en De Prins 

                zie pagina Parkeren Centrum Breda 

 

11.15:  melden op de steiger voor de rondvaart, 

            schuin tegenover Sultan Breda 

 

11.30:  aanvang rondvaart over singels van Breda 

 

12.30:  terugkomst van de rondvaart, 

            lunch bij Dickens & Jones, Grote Markt 40-42 Breda 

 

13.45:  vertrek naar het Nassaumonument aan de rand van het 

            Valkenberg park waar de Stadswandeling begint 

 

14.00:  bij het Nassaumonument ontmoeten wij de gids die ons 

            zal begeleiden en informeren over de historische  

            bezienswaardigheden in Breda. 

 

 Belangrijk: onderdeel van de wandeling is een bezoek 

aan het Kasteel van Breda waar de KMA is gevestigd. 

Het Kasteel van Breda is militair terrein dus iedere                  

bezoeker aan het terrein dient zich daarom te legitimeren  

middels een geldig legitimatiebewijs als paspoort,   

rijbewijs of id-kaart; niet vergeten om mee te nemen. 

16.00:  einde van de Stadswandeling en napraten onder het   

            van een afscheidsdrankje 
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PARKEREN CENTRUM BREDA

                            

 

Parkeren 

De Prins 

 

Sultan Breda 

Haven 10 

Haven 10 

Parkeren   

De Barones 

Overdekte parkeergarage De Prins: ingang aan de Middellaan 

Let op: het open terrein a/d. Middellaan is 1.5 uur max. 

 

Overdekte parkeergarage De Barones: ingang vanaf de 

Prinsenkade 

 

Sultan Breda Haven 10: ±5 minuten lopen vanaf beide  

                                        parkeergarages 

                                                                                                

Nassau 

monument 
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De historische wandeling
 
Deze wandeling, de Historische kilometer van Breda,
voert u door wat het oudste deel van de Nassau stad
genoemd mag worden. Het gaat hier om de histori
sche binnenstad, zoals deze omstreeks 1330 door de
Heer van Breda, in opdracht van de Hertog van Bra
bant, door stenen muren en poorten werd omgeven.
 
Nassau-Baronie monument

 
Breda was omsloten door een stads
muur, versterkt met torensen poorten.
Die begon bij het Kasteel van Breda en
liep vervolgens door langs het water
van de Mark, richting Haven,
Tolbrugstraat (poort), Markendaalse
weg, Karnemelkstraat, Eindstraat (poort),
Houtmarkt, Oude Vest,Vlaszak, Vee

marktstraat (poort), ten noorden van de Cathari
nastraat,om tenslotte in het Valkenberg bij het kasteel
de ring te sluiten.
Bij de ingang van stadspark het Valkenberg staat een
monument dat u iets vertelt over de wordingsgeschie
denis van de stad Breda, maar vooral over de Heren
van de stad uit het Huis van Nassau en de ruim
600-jarige band tussen Breda en het Huis van Nassau.
Tot 1812 deed dit park dienst als kasteeltuin voor de
Heren van Breda.
Het park dankt zijn naam aan een valkenhuis, dat aan
de rand ervan stond en van waaruit de kasteelbewo
ners en hun gasten de valkenjacht bedreven.
Het park was van origine een echt bos met hoge
bomen. In de zeventiende eeuw verdween dat karak
ter door de aanleg van een tuin naar Franse stijl.
 
Kasteel van Breda
 
In dit kasteel is sinds 1828 de Koninklijke Militaire
Academie (KMA) gevestigd.
Daarom is dit monument voor individuele bezoekers
helaas niet toegankelijk.
De VVV organiseert rondwandelingen over het terrein
van de KMA onder leiding van een gids. Het uitzicht
op één van de belangrijkste monumenten van de
stad zal u duidelijk maken waarom Breda zich zo
nadrukkelijk Nassaustad noemt.
Bij opgravingen in het park zijn de fundamenten van
een middeleeuwse muurtoren en van de stenen muur
gevonden, die tot 1537 ‘klein Breda’ omringde.
Van twee muurtorens is een klein stukje opgebouwd.
 
 

 
 
 
 
 

 
Graaf Hendrik van Nassau, opvoeder en raadsman
van Keizer Karel de Vijfde, was een rijk en invloedrijk
vorst. Hij is voor de stad Breda van grote betekenis
geweest omdat, na de verwoestende brand van
1534, onder zijn leiding de wederopbouw van Breda
tot stand kwam. Hij gaf de beroemde architect Tho
mas Vincidor de Bologna opdracht om van de on
comfortabele burcht een luisterrijk kasteel te maken.
Uit die periode, dateren ook de toegangsgebouwen
en het Blokhuis.
Van hieruit kijkend naar het hoofdgebouw ziet u dat
er later een verdieping bovenop gebouwd is. Dat
gebeurde bij de verbouwing van het kasteel in de
periode 1826–1828, toen de KMA in het kasteel van
Breda werd gehuisvest. Bij deze gelegenheid werd het
overgrote deel van de decoratieve ornamenten van
het kasteel verwijderd.
Rechts over het water, op het terrein van het kasteel,
ziet u een standbeeld van Willem van Oranje. Willem
erfde het kasteel in 1544 van René van Chalon. In
2014, precies 430 jaar na zijn dood in 1584, keerde hij
er als standbeeld terug.
Het Kasteelplein plein bevindt zich aan de zuidzijde
van het kasteel. U heeft zo een mooi uitzicht op de
monumentale poort, de zgn. Stadhouderspoort met
het wapen van Koning-stadhouder Willem de Vijfde,
dat overigens pas later is aangebracht. Achter u ziet
u het ruiterstandbeeld van Koning-stadhouder Willem
III.

Voor de oude Nassau
stad Breda is de Ko
ning-stadhouder van
grote betekenis ge
weest. Hij voltooide na
anderhalve eeuw de
verbouwing van het
kasteel.
De naam van dit plein
geeft al aan dat zijn
geschiedenis nauw ver

bonden is met het kasteel van de Heren van Breda.
Gevechten rond het kasteel speelden zich vaak op
dit plein af. Eén van die gevechten, waarvan nog een
tekening is bewaard, de zgn. Furie van Haultepenne,
brak uit in 1581, nadat de burgers
van Breda tevergeefs hun stad tegen de Spaanse
overmacht hadden verdedigd. Het Kasteelplein was
ten tijde van Alva ook een
executieplaats, waar protestanten nadat ze berecht
waren in de Inquisitie, ofwel Bloedraad, de martel
dood vonden en in het openbaar verbrand werden.
Op bijna iedere oude prent van de Bredase Haven
ziet u de houten kraan waarmee tot 1864 in de Haven
de schepen werden gelost. De naam Kraanstraat
duidt op die functie, zoals straatnamen als Visser
straat, Vismarktstraat en Haven al aangeven dat u
hier terechtgekomen bent in het havenkwartier van
de stad Breda.
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Spanjaardsgat.
 
Graaf Hendrik de Derde, we kunnen in Breda niet om
hem heen, bouwde omstreeks 1509 ook deze twee
stevige verdedigingstorens, ter versterking van het
kasteel. De linker toren heet 'Granaattoren' en de
rechter de 'Duiventoren'.
De naam Duiventoren is ontleend aan het feit dat er
voor Willem van Oranje postduiven werden gehou
den. De beide torens doen nu dienst als kapellen.

Eén misverstand moeten wij u, bij het bekijken van dit
overigens toch aanlokkelijk stukje Bredase historie,
even uit het hoofd praten.
Het hardnekkige verhaal wil namelijk dat hier in 1590
de overval van Adriaan van Bergen met zijn turfschip
zou hebben plaatsgevonden.
Het Spanjaardsgat, zoals u er nu naar kijkt, is pas in
1610 uitgegraven teneinde de binnengracht van vers
water te kunnen voorzien. Deze heldhaftige en zo vaak
bezongen overval van Adriaan van Bergen moet zich
noordelijker hebben afgespeeld, namelijk op een
plaats, waar in 1940 het monument Het Vosje werd
onthuld, bij het huidige sportterrein van de KMA.
 
                    Grote Kerk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 1969 werden in Breda de Torenfeesten gehouden
uit vreugde over de afsluiting van de restauratieperi
ode van de Grote Toren, die 25 jaar in beslag nam.
 

 
Al die tijd hebben de Bredanaars, maar zij niet alleen,
tegen een toren aangekeken die zijn schoonheid
achter een netwerk van steigers verborgen hield. Ook
tussen 1995 en 1997 werd de schoonheid van de
Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk tijdelijk verborgen
gehouden achter steigers. In bijna drie jaar tijd werd
de kerk wederom van binnen naar buiten gerestau
reerd.
 
Begijnhof.
 
Het Begijnhof, het meest rustieke plekje in de Bredase
binnenstad, heeft zijn bestaan, in ieder geval op deze
plaats, te danken aan de Heren van Breda. De ge
schiedenis van het Bredase Begijnhof gaat terug tot
1267. Het Begijnhof heeft tot 1531 dichter bij het Kas
teel gelegen, maar in dat jaar schonk Hendrik de
Derde van Nassau aan vrome vrouwen dit stuk grond
in het Valkenberg, langs wat vroeger de Katerstraat
werd genoemd. Het Begijnhof werd meer dan 700 jaar
lang bewoond door begijntjes, tot de laatste van hen,
zuster Frijters, overleed op Goede Vrijdag 1990. Aan
het leven en werken van de begijntjes wordt nog
herinnerd in het Begijnhofmuseum op nummer 29.
 

 
 
 
 
 
 
De tuin van het Begijnhof is een kruidentuin.
U vindt er honderden soorten kruiden. Rechts vooraan
in die kruidentuin vindt u een beeld van Hans Bayens,
voorstellend twee begijnen.
In de jaren 60 van denegentiende eeuw werd het
Begijnhof uitgebreid met een tweede hofje. Daar prijkt
sinds enkele jaren een beeldje, voorstellend Johanna
van Polanen, stichtster van de Wendelinuskapel en
echtgenote van graaf Engelbrecht, de eerste ‘Breda
se’ Nassau.
In 1980 werd het hof voorzien van een nieuw poortge
bouw. Daarmee werd de oude situatie die in 1953 was
veranderd ongeveer hersteld. Boven de poort in de
Catharinastraat en in de gevel van de kerk staan
beelden van de schutspatrones van de begijnen, de
heilige Catharina met het rad. Catharina is namelijk
‘geradbraakt’, omdat zij niet met keizer Maxentius
wilde trouwen. Zij had haar leven aan God gewijd. In
het poortgebouw is de Stichting Cultuurbehoud
Breda gevestigd met o.a. Miniaturen- en Poppenhuis
museum.
Het Begijnhof werd meer dan 700 jaar lang bewoond
door begijntjes, tot de laatste van hen, zuster Frijters,
overleed op Goede Vrijdag 1990. Aan het leven en
werken van de begijntjes wordt nog herinnerd in het
Begijnhofmuseum op nummer 29.
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Grote Markt
 
De Grote Markt, het hoogst gelegen punt van de stad,
was in vroegere eeuwen ook al in gebruik als markt
plaats. Er werden vooral granen verhandeld. De ge
wone weekmarkten, die nu op dinsdag- en vrijdag
ochtend worden gehouden, dateren van 1321. En nu
we het toch over die markten hebben, al vóór 1694
was het de gewoonte dat het carillon van de Grote
Toren speelde tijdens marktdagen. Maar de Grote
Markt, waarvan de oudste naam 'De Plaatse' is, was
ook wel het toneel van minder plezierige zaken. Er
werden ook terechtstellingen voltrokken.
Het torentje op het dak van het stadhuis herinnert
daar nog aan. In dat torentje hing een klok die werd
geluid als op het schavot voor het stadhuis terecht
stellingen plaatsvonden. Tijdens het proces dat
daaraan vooraf ging, zat de dader opgesloten in het
's Heeren Gevangenhuys in de Molenstraat.
 
In de zeventiende en achttiende eeuw werden voor
het eerst doodvonnissen voltrokken op het schavot
voor het stadhuis. De lijken werden na de terechtstel
ling door de 'moosmeier', de man van de stadsreini
ging, naar een gebied buiten de stad gebracht. Het
beulszwaard van de laatste scherprechter van Breda
uit 1692 wordt nog in het Breda's Museum bewaard.
Aan uw linkerhand ziet u het pand op nr. 19. Dit
heette 'Het Lam' of 'Het wit Lam', voordat Prins Philips
Willem in 1614 toestemming gaf om hierin de Vleeshal
onder te brengen. Alleen op deze plek mocht vlees
worden verkocht. Over het poortje met de twee lig
gende leeuwen, het wapen van Breda en de scha
penkoppen, vervaardigd door de Bredase steenhou
wer Melchior van Herbach, hebben wij in de Karre
straat al het één en ander verteld.
 
In 1617 kreeg het kruis en voetbooggilde St. Joris
toestemming om de bovenverdieping van het ge
bouw te gebruiken.Vandaar het bijzonder rijk bewerk
te fronton (spitsversiering) met de afbeelding van St.
Joris en de draak en de kruisboog boven de poort.
De wimpel onder het fronton geeft als jaartal 1772
aan, zodat mag 21 worden aangenomen dat het
gebouw in dat jaar van een nieuwe voorgevel is
voorzien. Tegenwoordig huist dit museum in het
hoofdgebouw van de voormalige Chassékazerne
aan de Keizerstraat.
Het bevrijdingsmonument 'Judith' van Niel Steenber
gen vlak voor de voormalige Vleeshal, geeft aan dat
de Grote Markt voor de Bredanaars ook de plaats is
waar zij de meest ellendige en meest vreugdevolle
momenten uit de jongste geschiedenis van de stad
in hun herinnering bewaren. De algemene evacuatie
van de Bredase bevolking op 12 mei 1940 en de
feestelijke bevrijdingsparade van de eerste Poolse
pantserdivisie op 1 november 1944, nadat de stad op
29 oktober door de Polen was bevrijd, zijn uitersten in
die oorlogsherinneringen.
 

 
Stadhuis.
 
De hoofdingang van het stadhuis bevindt zich boven
het bordes, dat bewaakt wordt door twee zandstenen
leeuwen. Het stadhuis, zoals dat er nu uitziet, kwam
pas in 1767 tot stand. Het zijn eigenlijk vier huizen, die
toen door de bouwmeester van Oranje, Philips Willem
Schonck, achter één gevel werden verborgen. Het
oudste deel is de grote hal. Al in de vijftiende eeuw
werd daarnaast ook een zgn. 'Cleyn raedthuys' in
gebruik genomen. In 1898 kwam het meest rechtse
huis, het 'Liggend Hert' erbij, dat nog steeds een
aparte gevel heeft.
 
Ondanks het feit dat het stadhuis slechts beperkt
geopend is voor het publiek, willen we u de volgende
informatie over de binnenzijde ervan toch niet ont
houden. Vrouwe Justitia boven de hoofdingang en
het houten beeld achter in de hal geven aan dat in
het stadhuis vroeger ook recht gesproken werd. De
balie van de vroegere rechtbank, eens staande
tegen de achtermuur van de hal, wordt nu in het
Breda's Museum bewaard. 22 Links in de hal hangt
een grote kopie van het beroemde schilderij van
Velazquez 'Las Lanzas', dat de overgave van Breda
aan de Spaanse bevelhebber Spinola (1625) in beeld
brengt. Het oorspronkelijke schilderij hangt in het
Prado te Madrid.
 
Door het poortgebouw rechts van het stadhuis lopen
we het Stadserf op. Midden op dit pleintje herinnert
het beeldje De Turfschipper van Gerarda Rueb, aan
de legendarische overval in 1590 van Adriaan van
Bergen met zijn Turfschip (de VVV Breda verkoopt een
replica van het beeldje).
 
 
Bovenstaande beschrijvingen zijn enkele gedeelten
uit het boekje “Wandel ‘ns… de Historische Kilometer”
is een uitgave van VVV Breda, te downloaden via
onder staande link:
 
http://www.vvvbreda.nl/files/BrochuresVVVBreda/His
torische_Kilometer_VVV_2014.pdf
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Erven en DNA
 
 
Dat eigenschappen overerven van ouder op kind is al eeuwen duidelijk, maar tot 1900 had men geen flauw
benul van wat en hoe. Toch was in de 19de eeuw veel bereikt.
 
Geologen brachten de leeftijd van de aarde van 09.00 uur, 23.10.4004 BC terug tot honderden miljoenen
jaren eerder. Gevonden werd dat vreemde planten en dieren eerder een voor-menselijke aarde bevolkt
hadden. En in het dal van de Neander werden heel oude menselijke resten gevonden. Louis Pasteur liet zien
dat ook het onzichtbare leven uit eerder leven ontstaat.
 
Dat het leven bestaat uit cellen en is gemaakt van organisch materiaal werd duidelijk. Naast eiwitten, vetten
en koolhydraten (meel en suikers) werd in etter een vreemde materie ontdekt die als DNA bekend zou worden.
Levende cellen werden gekleurd en bij deling werden in de kern rare draadjes zichtbaar, altijd evenveel en
in 2-voud (nu bekend als chromosomen), die nauwkeurig over de dochtercellen verdeeld werden. In sperma-
en eicellen zat maar de helft.
 
En dan had je nog het duo X en Y dat dankzij de bloederziekte in het nageslacht van Victoria goed bekend
werd. Darwin bleef vanaf 1859 immens populair met de theorie dat al het leven voortdurend verandert en
alleen dat overblijft, dat in zijn omgeving past (met de juiste fitness).
 
Rond 1900 werden de regels van het overerven ontdekt en een artikel waarin dat 35 jaar eerder al door
Mendel was opgeschreven. Thomas Hunt Morgan bracht met zijn fruitvliegjes het nieuwe onderzoeksveld in
kaart. Het vermoeden dat de genen, waarmee eigenschappen overerven, een onderdeel zijn van de
chromosomen en daarop een vaste plek hebben, werd uiteindelijk bewezen. Het inzicht ontstond dat elke
ouder de genen van zijn ouders door elkaar schudt en zo een nieuw mozaïek vormt om door te geven aan
het eigen nageslacht.
 
Hugo de Vries vond dat de onveranderlijke genen, zoals beschreven door Mendel, toch kunnen veranderen.
Met deze mutaties werden het onverenigbare van de evolutietheorie en dat van de erfelijkheidsleer met elkaar
verzoend. En toen brak de oorlog uit. In 1944 toonde Avery aan dat de genen uit DNA bestaan. Waarna in
1953 Watson en Crick de dubbele helix lieten zien.
Toen brak de revolutie uit waarin de erfelijkheidsleer het middelpunt van de levenswetenschappen werd en
waarmee deze een historische dimensie kregen. De stamboom kon met miljarden jaren worden terugge
bracht met een afkomst van LUCA (the Last Ultimate Common Ancestor) en een herkomst van vulkanische
‘smokers’ in de diepzee.
 
De weg van het gen (genotype) naar een merkbare eigenschap (fenotype) werd ontsluierd, evenals de vele
valkuilen op deze route. De (genetische) code werd gevonden in de volgorde van de 4 (met een letter
aangegeven) bouwstenen van het DNA. Deze code is universeel. Bij de genen werd een aan-/uitknop ge
vonden en de (regel)genen die deze hanteren. En de meesters (mastergenen) die de knoppen van het
genoom (het geheel aan DNA) beheersen en zo de vroege ontwikkeling in goede banen leiden.
Ook ontdekte men dat soms door omgevingsinvloeden een knop wordt afgeplakt en dit wordt doorgegeven
aan de volgende generatie.
 
Hoe de 2 meter DNA voor elke nieuwe cel nauwkeurig wordt gekopieerd, hoe de cel dit controleert en herstelt:
het is allemaal onderzocht en ontdekt. Ook hoe stukjes worden verdubbeld, verwijderd, omgekeerd of ver
plaatst. En de knipschaartjes die dit doen en de plaatsen herkennen waar DNA-manipulatie mogelijk is en
de variatie daarin.
DNAfingerprinting, waarmee nauwe verwantschap wordt aangetoond, is er een toepassing van.
 
Buiten de kern, in de mitochondriën, vond men in veelvoud kleine hoeveelheden DNA dat vooral overeenkwam
met dat van bacteriën. Dat maakt het samenstellen van een mitochondriale stamboom mogelijk. Die van
de mens uit 1987 leidt naar Afrika. In 2000 werd voor de mens de lettervolgorde van de 3 miljard basen in de
kern vastgesteld. Zoals in de archiefwetenschappen van oude handschriften een genealogie wordt vastge
steld, zo gebeurt dat nu op eenzelfde wijze met DNA. Daarmee was de genetische genealogie geboren.
 
Bij wetenschappelijke genetische genealogie gaat het niet om vaderschaps- of verwantenonderzoek, zoals
in programma’s als ‘Spoorloos’ of ‘DNA Onbekend’, maar om forensisch of om medisch onderzoek.
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Er zijn 3 DNA-bronnen om (verre) verwantschap op te sporen:
1) mt-DNA, dat van moeder op kind overerft en waarmee verwantschap in de vrouwelijke lijn wordt gevonden.
2) Y-DNA, dat overerft van vader op zoon en waarmee verwantschap in de mannelijke lijn wordt gevonden.
Bij deze twee vormen weet de drager van wie het DNA afkomstig is.
3) Autosomaal DNA dat van elke voorouder afkomstig is. Je weet dus niet wat je van wie hebt. Bedenk dat
DNA zich niet opstapelt of verdund wordt: je krijgt het, of je krijgt het niet. Dit DNA wordt gebruikt voor een z.
g. ‘etnisch profiel’. Daarbij wordt het vergeleken met streekgebonden DNA, zij het dat het begrip ‘streek’
hierbij in een zeer ruime betekenis wordt gebruikt. Om vast te stellen of DNA streekgebonden is, is referentie
materiaal nodig van streekbewoners. Ook DNA uit oude botten wordt hiervoor wel gebruikt.
 
Van mijn populatiebestand leer ik dat de partnerkeuze vooral bepaald wordt door het eigene: het dorp, de
godsdienst en de maatschappelijke positie. Maar ook dat het andere (plaats, godsdienst, positie) volop
verbonden wordt met het verknoopte vlechtwerk van een streekbevolking. Hoe goed het vermogen is van
DNA om de verschillende gemeenschappen/bevolkingsgroepen te onderscheiden en met welk materiaal,
weet ik niet.
 
Wel mag duidelijk zijn dat ontwikkelingen snel gaan, er vaak meer mogelijk blijkt dan aanvankelijk werd
gedacht. Maar ook dat het oude soms snel wordt achterhaald en nieuwe ontwikkelingen over elkaar heen
lijken te buitelen met alle discussie en verwarring van dien. En waarop niet altijd pasklare, eenduidige ant
woorden te geven zijn.
 
Auteur: Toon van Gestel in NGV Nieuwsbrief Afd. Amsterdam Januari 2018
Text van document
 
 
Genealogische nieuws: Burgelijke stand Nederlands-Indië 1815-1923 compleet 
 
 
De database van het genealogisch onderzoeksbureau RoosjeRoos heeft een historische mijlpaal bereikt. Alle
500.000 records uit de Regeringsalmanakken uit Nederlands-Indië zijn nu doorzoekbaar, inclusief de op de
van het CBG ontbrekende jaren 1818 en 1917.
Daarnaast bevat de database nog 42.000 records uit de Indische burgelijke stand van na 1923.
Dit project startte in 2007 toen Maarten Etmans de eerste overlijdens-indexen uit de Regeringsalmanakken
van Nederlands-Indië in een database invoerde op de website RoosjeRoos publiekelijk beschikbaar maakte.
Na voltooiing van de overlijdens volgden die van de huwelijken en geboorten.
Eind 2017 zijn nu alle gegevens uit de Regeringsalmanakken ingevoerd, gecontroleerd en op de website
geplaatst.
Bron: NGV Nieuwbrieg nr. 105 maart 2018
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  Column
 
 
  

   VanderBijlen familie,
 
 
    Toen ik vanmorgen de krant zag, (Dagblad van het Noorden)
    las ik een verhaal van  een schaapherder, die in Drenthe schapen hoedt.
    Over het afscheid van een (zijn )herdershond Vera  i.v.m. ouderdom, je raakt iets
    kwijt dat gevoelsmatig bij je hoorde.
    Buiten het slapen, waren wij altijd bij elkaar.
    “Wij voelden elkaar aan “ , zei de herder, we hebben nooit een stom woord tegen
    elkaar gezegd soms een gebaar en dan wist Vera wat er moest gebeuren.
     “De hond was een verlengstuk van mij “zei de herder en zij hoorde er helemaal bij.
    Wij hebben ook 2 honden en ook een aantal laten inslapen i.v.m. ziekte of ouderdom.
    En ik geef toe dat het soms even janken geblazen is.
 
    Hoe zit dat eigenlijk met de mensen die volgens mij minstens zoveel of zoveel  meer zijn?
    Hoe gaan we daarmee om, zijn we mantelzorgers voor onze naasten.
    Naast ons woont een oude buurvrouw (93 jaar ) oud hé, maar heel kras.
    Als buren passen wij met elkaar een beetje op haar en halen haar op voor een kopje koffie.
    Zij is altijd opgewekt dus veel moeite kost het ons niet wat aandacht en een praatje doet
    het goed.
 
    Als ik het journaal zie betwijfel ik of er nog wel iets goeds van de wereld terecht komt.
    Het is natuurlijk makkelijk te zeggen “het zal mijn tijd wel duren?” 
    maar kom je daarmee met jezelf In het reine? Voor ons ouderen zit de wereld raar in elkaar.
 
 
    Al die toestanden uit de wereld helpen willen we misschien wel, maar we kunnen het niet.
    Het weer wordt wat beter dan kun je de tuin weer in dat verzet de zinnen .
    Als de zon weer gaat schijnen en de temperatuur loopt op, heb je zin om wat te doen.
    Je moet wel iets te doen hebben, als je er bij gaat zitten haal je je allemaal rare dingen
    in het hoofd.
    Dit moest ik even aan jullie kwijt.
 
    Graag gedaan;  Andries van der Bijl
 
 
 

    
   Indy  (Markiesje + boerenfox ) 14 jaar.  Nynke  (Friese stabij)   1 ¾ jaar      
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Bierhistorie Delft
Bierhistorie Delft organiseert in 2018 vier Bierhistori
sche wandelingen door de binnenstad van Delft. De
data zijn 7 april, 5 mei, 3 juni en 30 juni. Tussen 1500
en 1650 waren er ca. 200 brouwerijen tussen de ves
tingmuren van Delft, want als je bier dronk werd je niet
ziek.
De wandeling gaat langs vele grachtenpanden waar
bierbrouwerijen gevestigd waren en er wordt verteld
hoe men vroeger bier brouwde.
Ook kom je erachter wat een plateelbakkerij is en wat
deze met bierbrouwerijen te maken heeft.
Ook hoor je wat een korenmeter deed. Tevens wordt
een bezoek gebracht aan de laatst gesloten bierbrou
werij van Delft "De Gekroonde P", waar op dit moment
het Gereedschappenmuseum van de gebroeders
Mensert is gevestigd, daar is ook een complete Kui
perij opgesteld.
Geef je op via info@bierhistorie.nl of tel. 0625413178,
kosten € 11,00 per persoon.
De wandeling begint om 13.15 uur en duurt ongeveer
drie uur.
Er wordt gestart met koffie of thee en onderweg wor
den er twee Delftse bieren geschonken.
 


