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Mummies: doden in dienst van
de wetenschap
Een mummie: een lijk dat goed bewaard is gebleven nadat het
lichaam na het sterven goed werd geconserveerd. De mummie
onderscheidt zich van doden waarvan alleen nog een skelet over
is: van een mummie is aanzienlijk méér over.
De wetenschap is sedert circa de afgelopen eeuw in de ban van
de mummie, vooral van de Egyptische mummie, maar ook van
die uit andere landen (Midden- en Zuid-Amerika, Mongolië en
Portugal). Voordat de moderne wetenschap zich over de mummie ontfermde, was die bij bezoekers al razend populair. In de
19de eeuw werd de mummie door eenieder die erin was geïnteresseerd meegenomen naar huis, aldaar tentoongesteld of in
kelders opgeslagen. In Egypte werden talloze mannen, vrouwen,
kinderen en dieren gemummificeerd. Engeland importeerde in
die eeuw ontelbare mummies van katten om er kunstmest van
te maken. Ook andere dieren zijn gemummificeerd: honden,
vogels, krokodillen, kikkers…
Het mummificeren was een vak. Maar er bestond een verschil
in kosten van het mummificeren en balsemen van lijken als het
ging om hogere en lagere klassen. Het mummificeren in Egypte
werd vooral gedaan door de hersenen met een haak via de neusgaten te verwijderen en ook de ingewanden uit het lichaam te
halen. Daarna werd het lijk zeventig dagen in natron gelegd, een
mengsel van natriumwaterstofcarbonaat en soda.
Het is vrijwel onbekend dat vele duizenden ‘gewone’ dode mensen werden gemummificeerd: op scholen wordt vooral gewezen
op de mummies van beroemdheden uit de Egyptische tijden.
Over die beroemde machthebbers uit Egypte, voornamelijk farao’s, zijn talloze documentaires en speelfilms gemaakt.

12
BW_12152_wetenschap voor in bed formaat 12x18cm-2.indd 12

15-01-13 11:41

2300 v.Chr.

Stonehenge: een eeuwig raadsel
Stonehenge (Engeland): een monument bestaande uit grote bewerkte stenen. De stenen zijn rechtop in een cirkel geplaatst en
dateren uit de prehistorie. De stenen zijn elk circa 2 m hoog,
1,5 m breed en iets minder dan 1 m in omvang. De bedoeling
van het bouwwerk is onbekend.
Duizenden jaren lang zijn er door mensen cirkels van steen en hout
gemaakt. Nog in 2010 zijn er door onderzoekers in de omgeving
van Stonehenge ‘nieuwe’ fundamenten gevonden, gaten waarin
houten palen moeten hebben gestaan. Ook staand in een kring, net
als de overige cirkels. Voor de wetenschap was dit een van de belangrijkste vondsten in vijftig jaar tijd. De vondst vormde een
nieuwe mogelijkheid om de functie van de cirkels te kunnen achterhalen – omdat in de wetenschap niets zo ernstig hindert als het
niet kunnen doorgronden van een functie van een monument.
Omdat er door de eeuwen heen steeds nieuwe cirkels zijn geplaatst, móet de conclusie wel luiden dat het om een belangrijk
monument gaat. De vragen blijven: was het een begraafplaats?
Was het een bedevaartsoord? Was het een plaats waar misdadigers
terecht werden gesteld? Waarom zijn er duizenden jaren geleden
soortgelijke monumenten geplaatst, tot aan 2300 jaar v.Chr.?
Waarom zijn er zo veel van deze monumenten in dezelfde streek
(dus in Stonehenge) gevonden?
Op meerdere plaatsen zijn bepaalde steenpatronen gevonden,
stenen met een bepaalde opstelling en dus ook met een bepaalde bedoeling. Wie de lijst bekijkt, treft daar ook Nederland
aan, met de hunebedden in Drenthe. Maar de betekenis van het
hunebed kennen wij inmiddels, namelijk een grafkamer, die van
Stonehenge (nog) niet.
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Eerste navigatie: het kompas
Een van de eerste wetenschappelijke ontdekkingen is het kompas, feitelijk het eerste navigatiesysteem. De Chinezen hadden al
een voorloper in het 12de eeuw v.Chr. en door de eeuwen heen
is er steeds opnieuw melding gemaakt van het kompas. In de 5de
eeuw v.Chr. begreep men al dat het kompas werkte op het ‘aards
magnetisme’. Het kompas werd gebruikt bij ontdekkingsreizen,
zoektochten op het land en ter zee, bij het bepalen van bestemmingen en richting en bij oorlogen. Van het kompas is duizenden jaren lang gebruikgemaakt voordat modernere systemen
hun intrede deden, nog maar enkele decennia geleden.
Het kompas dient ertoe dat in één oogopslag kan worden vastgesteld in welke richting de reiziger zich beweegt. Hoewel de
ontdekking en uitwerking van het kompas een enorme vooruitgang betekende voor eenieder die reisde, is de werking van het
het kompas (uiteindelijk) simpel: een vrij bewegende en zeer
lichte magnetische naald, die altijd in de richting draait van de
(aard)-magnetische pool, het noorden! Ook als er sprake is van
ijzerafzettingen, dan nog duidt de wijzer het noorden aan, op
grond waarvan de reiziger kan bepalen in welke richting er moet
worden gelopen, gevaren of gereden.
In later eeuwen zijn er andere systemen bedacht, of variaties op
het kompas, zoals het scheepskompas, de sextant, het gyrokompas, het peilkompas, enzovoort.Toch was geen enkel systeem
in staat het oude, en bij iedereen in gebruik zijnde kompas te
evenaren. Ondanks het bestaan van uitstekende nieuwe navigatiesystemen, hebben vliegtuigen en schepen nog altijd het kompas voor ‘nood’ aan boord.

14
BW_12152_wetenschap voor in bed formaat 12x18cm-2.indd 14

15-01-13 11:41

460-370 v.Chr.

Alternatieve geneeskunde:
zaak van alle tijden
Zolang er medische wetenschap bestaat, floreert ook de zogenoemde alternatieve geneeskunde. Feitelijk was Hippocrates (460370 v.Chr.) niet alleen de grondlegger van de geneeskunde, maar
ook van de alternatieve geneeskunde. Het zal duidelijk zijn dat
wat wij nu ‘alternatief ’ noemen, duizenden jaren voorheen te
boek stond als reguliere geneeskunde.
Concreet noemen wij nu gemakshalve alles wat buiten de reguliere geneeskunde valt, alternatieve therapieën. De wereld van de
alternatieve geneeskunde kent opmerkelijke en gevaarlijke therapieën, vooral als de therapeut bij een patiënt met ernstige
klachten niet óók naar een reguliere arts verwijst. Toch zijn er
zeker serieuze therapieën waarbij veel patiënten baat hebben. Zo
zijn er geneeswijzen waarvoor ook moet worden gestudeerd bij
erkende opleidingsinstituten, bijvoorbeeld de chiropractie, een
therapie die zeer populair is bij rug-, hoofd- en nekklachten.
Alternatieve geneeskunde behoort tot de pseudowetenschap;
vele methoden zijn wetenschappelijk onderzocht, maar steeds
opnieuw werden organisaties van beoefenaren teleurgesteld. Dat
alternatieve therapieën werkelijk helpen, kon feitelijk niet worden bewezen, dat wil zeggen, niet in de zin van medische
waarde. Wel kon zeer vaak worden vastgesteld dat patiënten die
overtuigd waren van het nut van een therapie, ook vaak van hun
klachten werden verlost. Met andere woorden: als men gelóóft
in een therapie kan die therapie ook genezen…
De wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)
regelt de voorwaarden waaraan alternatieve genezers zich moeten houden. De wet bestrijdt ook kwakzalverij. Desondanks
worden regelmatig therapeuten veroordeeld die de grens van de
alternatieve therapie overschrijden.
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