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Grot van de Pech Merle.  
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grot_van_Pech_Merle 
 
Grottekeningen. 
Hendrik Gommer.  
Heeft een eigen hunebed gebouwd. 
https://mythicalstones.eu/nl/mijn-hunebed 
 
Hunebedden bestuderen. Neolithische bouwwerken, grafkamers.  
7000 jaar geleden. Jagers van de San stam 
https://nl.wikipedia.org/wiki/San_(volk)#:~:text=De%20San%20vormden%20eeuwenlang%20kleine,
Afrikaans%20uintjies%20of%20soetuintjies%20heet. 
 
Begrip en inzicht in het verband tussen de eerste boeren van ons continent en de wortels van onze 
huidige opvattingen over goed en kwaad. 
 
13:00 
Studie naar evolutionaire grondslagen van het recht. 
Wetten en regels maken het mogelijk een groep bij elkaar te houden. 
Religie maakte het mogelijk grotere groepen bij elkaar te houden. 
Met monotheïsme kun je nog grotere groepen bijeen houden. Ze geloven allemaal in die ene 
allerhoogste. Religie is dus ook een middel om te overleven. Dat komt volgens Gommer voort uit  
Evolutionaire biologische mechanismen. 
De mensen die zelf religieus zijn zien hun religie boven de biologie. De gedachte dat alles uit de mens 
zelf voortkomt is een existentiële bedreiging. 
Ook verwijt van peer reviewers… Dit lijkt veel op eugenetica. Verwijt dat hij in een “nazistische 
stroming zou zitten” 
Gommers zegt.. Ik was alleen maar bezig met de verklaring en studie waar het recht werkelijk 
vandaan komt.  
 
De hunebedden zijn gebouwd door de eerste boeren. Ze hadden zich vanuit Anatolie, Turkije door 
Europa verspreid. Ze troffen jager-verzamelaars aan, die in familieverband rondtrokken, zonder zich 
ergens blijvend te vestigen. De boeren deden dat wel. Ze vormden gemeenschappen die zich 
verenigvuldigden en waar dus veel spierkracht was. Ze begonnen die stenen bij elkaar te brengen. 
Huizen voor hun doden. 
Nissen in de hunebedden. Zoals in ganggraven in Ierand. Door overkragende stenen kon je hoger 
bouwen. Tot aan een sluitsteen.  Sinds 4500 v Chr toegepast in West Frankrijk. 
Schelpen zijn droog… zorgt voor een droog klimaat. Onze beschaving is daar begonnen. Met religie 
en regels Nodig om de sterk uitdijende bevolking te maken. Bevolkingsexplosie werd mogelijk dooor 
dat soort bouwwerken.  
Overgangstijd van jager-verzamelaars naar boeren. Eerst moest het kolonistengroepje een grotere 
gemeenschap worden. Voor het versjuwen van die stenen waren wel 80 man nodig. 
De eerste doden van zo’n gemeenschap werden ergens anders begraven en werden later bijgezet als 
skeletten in het hunebed. 
Het zorgde ook voor een ordeningsmechanisme in de groep. Gezamenlijk bouwen levert een binding. 
Voorouder werd vervolgens in het hunebed gelegd. Daar werd ook een gang bij gemaakt zodat je 
contact met die voorouder kon leggen. Dat waren ook de grondleggers van de groep. Die 
verbintenissen verminderde de ruzies en onenigheid.  
Dat de voorouder daar lag, betekende ook een definitieve verbinding met die plek.  
Biologie was bepalend… welke variant geeft de groep het grootste voordeel tot overleven in de 
veranderende wereld. 
Bij veel hunebedden was een “voorplaats” voor rituelen. In Ierland werden de doden voor bijzetting 
verbrand.  
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