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1 Inleiding. 
 
Zie module: 

o Inleiding. 
 
Deze module gaat in op: 

o Homo neanderthalensis vs. Homo sapiens. 
 
Aanleiding voor deze module is de nieuwsbrief DE KENNIS VAN NU van 4 mei 2017. 
Het betreft artikel: ‘De mysterieuze verdwijning van neanderthalers’. 
 
De inhoud van deze module is geplaatst in NemoKennislink 
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/neanderthaler-stierf-mogelijk-veel-eerder-uit/ 
 
2 Uitgangspunt. 
  
Niet van toepassing. 
 
3 Samenvatting. 
 
3.1 Algemeen. 
 
De kenmerken van Homo neanderthalensis zijn niet echt geschikt om te overleven (zeker 
niet wanneer ze met Homo sapiens in contact komen). 
 
Overigens biedt de Natuurwet uiteindelijk aan één soort mens plaats op onze planeet. 
Wij (laatste onbewogen beweger) hebben uitsluitend God (eerste onbewogen beweger) als 
tegenpool met tegengestelde kenmerken. Beiden zijn het concreet hoogst hiërarchische. 
 
Voor meerdere soorten leven zonder bewustzijn geldt: In de natuur is hiervoor wél plaats. 
Voor meerdere soorten leven met bewustzijn geldt: In de natuur is hiervoor niét plaats. 
Voor één soort leven zonder bewustzijn geldt: In de natuur is hiervoor niét plaats. 
Voor één soort leven met bewustzijn geldt: In de natuur is hiervoor wél plaats. 
 
Kortom: 

o Voor Homo neanderthalensis geldt: Is gedoemd uit te sterven. 
 
3.2 Conclusies. 
 
Niet van toepassing. 
 
4 Onderbouwing. 
 
…a  = Als waar is. 
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…i  = Is ook waar. 
 
1a Voor leervermogen geldt: Is belangrijk om te overleven. 
2i Voor begrijpvermogen geldt: Is onbelangrijk om te overleven. 
 
3a Voor leervermogen, Homo sapiens geldt: Is in meer of mindere mate aanwezig. 
4i Voor begrijpvermogen Homo sapiens geldt: Is in meer of mindere mate afwezig. 
 
4a Voor begrijpvermogen Homo sapiens geldt: Is in meer of mindere mate afwezig. 
5i Voor leervermogen Homo neanderthalensis geldt: Is in meer of mindere mate afwezig. 
 
5a Voor leervermogen Homo neanderthalensis geldt: Is in meer of mindere mate afwezig. 
6i Voor begrijpvermogen Homo neanderthalensis geldt: Is in meer of mindere mate 

aanwezig. 
 
7a Voor hebzucht, Homo sapiens geldt: Is in meer of mindere mate aanwezig. 
8i Voor geefzucht, Homo sapiens geldt: Is in meer of mindere mate afwezig. 
 
8a Voor geefzucht, Homo sapiens geldt: Is in meer of mindere mate afwezig.  
9i Voor hebzucht, Homo neanderthalensis geldt: Is in meer of mindere mate afwezig. 
 
9a Voor hebzucht, Homo neanderthalensis geldt: Is in meer of mindere mate afwezig. 
10i Voor geefzucht, Homo neanderthalensis geldt: Is in meer of mindere mate aanwezig. 
 
11a Voor hebzucht geldt: Staat voor vooruitgang. 
12i Voor geefzucht geldt: Staat voor achteruitgang. 
 
12a Voor geefzucht geldt: Staat voor achteruitgang. 
1a Voor leervermogen geldt: Is belangrijk om te overleven. 
5a Voor leervermogen Homo neanderthalensis geldt: Is in meer of mindere mate afwezig. 
10a Voor geefzucht, Homo neanderthalensis geldt: Is in meer of mindere mate aanwezig. 
13i Voor Homo neanderthalensis geldt: Staat voor evolutionaire krimp. 
 
13a Voor Homo neanderthalensis geldt: Staat voor evolutionaire krimp. 
14i Voor Homo sapiens geldt: Staat voor evolutionaire groei. 
 
5 Bijlagen. 
 
Geen. 


