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   Gilze en Rijen,februari 2016 
 

 
 
Lezing 'Zichtbare voorouders' 
 
Dinsdag  23 februari 2016, aanvang: 19:30 uur 
 
Neanderthalers zijn de eerste mensen waarvan we weten dat ze hun overledenen begroeven. 
Ongeveer 60.000 jaar geleden gaven ze zelfs bloemen mee in het graf. Dat is sowieso uitzonderlijk 
want zolang mensen nog rondzwierven als jagers en verzamelaars waren er nog geen vaste plekken 
voor hun dierbaren. We weten meer over begrafenispraktijken vanaf het moment dat de jagers 
overgingen op landbouw en veeteelt.    
 
In West-Europa is dat ongeveer 7500 jaar geleden. Wat als eerste 
opvalt is dat men de overledenen niet “kwijt” wilde, maar dicht in 
de buurt wilde houden. En ten tweede dat de plek waar zij waren 
bijgezet echte markeringen in het landschap waren. Er werden 
heuvels op de begravingen opgeworpen en vaak was dat al op 
een heuvel. De constructie van het graf varieerde naar gelang 
tijd, regio en voorhanden materialen. 
  
In Noord-Nederland waren dat grote zwerfkeien, in Bretagne, Groot-Brittannië en Ierland door het 
opwerpen van tienduizenden stenen en elders door het opwerpen van zand- of kleilichamen. Soms 
ook langs prehistorische wegen. In de bronstijd werden de graven weer wat kleiner omdat crematies 
in zwang kwamen. Uit die tijd zijn ook graven bekend uit de onmiddellijke nabijheid van de 
natuurbegraafplaats De Hoevens en elders in Alphen. 
 

Johan Hendriks (1954), studeerde MO-Geschiedenis (Tilburg) en 
Archeologie (Amsterdam), was werkzaam aan de lerarenopleiding 
in Tilburg, als gemeentelijk archeoloog van Dordrecht en als 
hoofd van het culturele erfgoed in de gemeente Breda. 
 
Deze lezing is toegankelijk voor leden van Heemkring 
Molenheide. Locatie: ‘’t oude Raadhuis, Nieuwstraat 22, Gilze 
 

 
 
Bijgewerkt register van ons kwartaalblad 'de Mulder' 

Het register van ons kwartaalblad de Mulder is geactualiseerd. In de bijgewerkte versie zijn nu de 

Mulders van 1 tot en met 137 verwerkt. 
In dit register kunt de namen van de gepubliceerde artikelen en de namen van de schrijvers vinden. 
Ook kunt u vinden in welke uitgave van de Mulder dit artikel gestaan heeft. Kijk voor het register 
op: De Mulder digitaal 
Mocht u vragen hebben over bepaalde artikelen dan kunt u contact met ons opnemen: 
info@heemkringmolenheide.nl 
 

http://www.heemkringmolenheide.nl/
http://www.heemkringmolenheide.nl/site/digitaal-archief/de-mulder-digitaal
info@heemkringmolenheide.nl


 
 
 

 
 
 
 
 
Lezing 'DNA en stambomen' 
 
Dinsdag 22 maart 2016 , aanvang 19.30 uur 
 
In elke cel van ons lichaam zit onze afkomst verborgen in het DNA. Daarvan verdwijnt elke generatie 
de helft. Omdat de meeste ouders elkaar vonden op een huwelijksmarkt in de eigen streek van 
dezelfde religie en eenzelfde sociale status zijn zij vaak verre familie van elkaar en komen zij ook in 
DNA overeen. Daardoor is aan DNA ook de streek van herkomst af te lezen. Via DNA van het Y-
chromosoom en van de mitochondriën kunnen we ver terug in de mannelijke resp. vrouwelijke lijn, 
naar ‘Adam’ en ‘Eva’.  
 
Toon van Gestel laat zien, wat DNA is, waarvoor het dient en hoe het 
gebruikt kan worden om iemands herkomst vast te stellen. Ook laat hij 
zien hoe de verbondenheid van al het leven in het DNA terug te vinden is.  
 
Toon van Gestel is een gepensioneerde leraar biologie met speciale kennis 
van de genetica en nu voorzitter van de Nederlandse Genealogische Vereniging. 
 
Deze zeer interessante lezing (alleen toegankelijk voor leden) wordt gehouden op dinsdag 22 maart 
a.s. om 19.30 in '’t oude Raadhuis', Nieuwstraat 22 te Gilze. Ingang aan de linkerzijde van het 
gebouw. 
 

Stamboomonderzoek 
Binnenkort zijn er weer twee vrije inloopdagen te weten: 
 
Maandag 29 februari van 19.00 uur tot 21.00 uur 
Dinsdag 1 maart van 13.30 uur tot 16.30 uur 
 
Locatie: ’t oude Raadhuis, Nieuwstraat 22, Gilze.   
 

In de computer zijn intussen meer dan 265.000 persoonsnamen opgenomen en ook niet-leden met 
interesse voor stamboomonderzoek kunnen hier terecht voor het zoeken naar zijn eigen stamboom. 
Vrijwilligers begeleiden de amateurgenealogen, die ook gebruik maken van verschillende archieven. 
 


