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Erfelijkheidsleer Deel 4
GENEN ZIJN DE DRAGERS VAN ERFELIJKE EIGENSCHAPPEN.
De aard en het gedrag van een gen kan voor cytologen erg opwindend zijn (DNA, RNA), voor ons vogel
kwekers in het voldoende het gen simpelweg te beschouwen als niet nader bekend deeltje.
Alleen van belang zijn de regels van de eigenschapoverbrenging. Dus een gen is een factor
(te vergelijken met die schilder, of kwast of potje verf) die verantwoordelijk is voor een bepaald kenmerk.
Om het vereenvoudigd te stellen: Drie genen of wel drie factoren (schilder, kwast en verf) zijn
verantwoordelijk voor de zo kleurrijke vogels. Dit zijn dus drie WILDFACTOREN die onder noramle
omstandigheden de WILDVORM zijn volle kleur en tekening geven. Wanneer een van deze
WILDFACTOREN is gemuteerd (bijvoorbeeld de verf is niet doorgegeven aan het jong) dan krijgen
we een anders gekleurde vogels. Een celkern zit 'volgepropt' met genen; allemaal wildfactoren die
een taak hebben in het totaalbeeld dat wij van vogels hebben.
De natuur heeft al die genen georganiseerd in de vorm van kettingen. In de celkern van de vinken
vinden wij 18 van die kettingen. Wanneer wij deze kettingen netjes rangschikken dan blijkt dat die
kettingen steeds twee bij twee precies het zelfde zijn geregen. Wij herkennen dan 9 PAREN kettingen.
Vergelijken wij nu de genen met gekleurde kraaltjes dan zien wij 9 paar kettingen waarbij de kleuren
van elke kraal per kettingpaar precies op dezelfde plaats liggen.
In de ene ketting van zo'n paar zit dus bijvoorbeeld een rood kraaltje op precies dezelfde plaats als
in zijn wederhelft. Zo'n door de natuur geregen ketting van genen heeft men in de erfelijkheidsleer
(genetica) een CHROMOSOOM genoemd. Als wij nu in ons betoog het woord ketting door
CHROMOSOOM vervangen dan kunnen wij stellen dat zich in de celkern van een vink
18 CHROMOSOMEN bevinden. Deze 18 chromosomen vormen samen 9 PAAR chromosomen,
waarbij de twee chromosomen die samen een paar vormen aan elkaar gelijk zijn.
a. CHROMOSOMEN ZIJN DRAADVORMIGE LICHAAMPJES DIE ZICH IN DE CELKERN BEVINDEN.
b. EEN CHROMOSOOM BESTAAT UIT EEN KETEN VAN GENEN.
c. CHROMOSOMEN ZIJN ALTIJD PAARSGEWIJS IN EEN CELKERN AANWEZIG.
(een aantal van de vader en een gelijk aantal van de moeder.)
DE CELDELING VAN DE SOMATISCHE CEL.
In het hoofdstuk over de cel is beschreven dat een vogel groeit en in stand wordt gehouden
door de celdeling. De cel deelt zich dan in twee delen en elk deel groiet weer tot ze elk het
evenbeeld zijn van de oorspronkelijke cel. Ook hebben wij geschreven dat bij de celdeling
eigenlijk de cel op zich niet zo belangrijk is maar dat het gaat om de celkern met zijn inhoud.
U weet inmiddels dat die celkern is gevuld met chromosoom PAREN. Elk levend wezen heeft
cellen en dus celkernen, maar de inhoud van die kernen is niet bij elk levend wezen hetzelfde.
De mens heeft b.v. 23 paar chromosomen, terwijl de fruitvlieg er maar 4 heeft. Bij de
vinkachtigen zijn dat 9 paar chromosomen. Nu is het zo dat er in feite meer chromosomen
zijn, maar wij noemen alleen de grote chromosomen en laten de vele kleine of bijchromosomen
buiten beschouwing. Het is zo dat het aantal chromosomen, de volgorde en de plaats van de
genen op die chromosomen bepalend is voor de soort. Zebravinken hebben 9 paar
chromosomen die net iets anders zijn opgebouwd dan de 9 paar chromosomen van bijvoorbeeld
de spitsstaartamadine. Het verschil is maar klein, maar toch zodanig dat er sprake is van
een geheel andere soort. Bij de celdeling is het dan ook van primair belang dat elke nieuwe cel precies
hetzelfde aantal chromosomen krijgt en ook, dat die chromosomen precies hetzelfde zijn opgebouwd
als de chromosomen van de oorspronkelijke cel.
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