wetenschap

ZATERDAG 15 DECEMBER 2018 HET PAROOL

STERRENKUNDE

Nieuwe golven
zwaartekracht
ontdekt
Natuurkundigen hebben vier
nieuwe zwaartekrachtsgolven
ontdekt. Deze ‘ruimtetijdrimpelingen’ zijn alle vier afkomstig
van samensmeltende zwarte
gaten en zijn gemeten met de
twee zogenoemde Ligo-detectoren in de VS. Drie van de vier
golven zijn ook waargenomen
met de Virgo-detector in Italië.
Door die extra meting kon de
locatie van de bron preciezer
worden vastgesteld dan bij eerdere metingen. Een van de
nieuwe golven komt van de
verste en zwaarste bron van
zwaartekrachtsgolven die tot nu
toe is ontdekt. De botsende
zwarte gaten die deze golf opwekten, hadden samen 85 keer
de massa van de zon.

MITOCHONDRIËN

Energiefabriekje
komt soms ook
van vader
Amerikaanse artsen hebben zeventien mensen gevonden die
mitochondriën van beide ouders hebben geërfd. Deze ‘energiefabriekjes’ in de cellen krijgen
mensen normaal gesproken alleen van hun moeder. Mitochondriën produceren de energie die
cellen nodig hebben om te functioneren. Bij bevruchting komen
de mitochondriën van de vader
wel de eicel binnen, maar
dragen ze een chemische markering die aangeeft dat ze vernietigd moeten worden. De zeventien individuen zijn zeldzame
uitzonderingen, waarschijnlijk
doordat hun families bepaalde
genetische mutaties in zich
dragen die het gangbare vernietigingsmechanisme verstoren.

DRIJFVERMOGEN

Waterlopen
van gekko
verklaard
Onderzoekers van de Rockefeller University in New York
hebben ontdekt hoe het komt
dat platstaartgekko’s over
water kunnen rennen. Ze
filmden acht gekko’s die herhaaldelijk een bak water overstaken. Door hard met hun
poten op het water te slaan,
bleken de gekko’s luchtbelletjes
te maken die hun drijfvermogen
vergrootten waardoor ze tot 72
procent van hun lichaamslengte
uit het water kunnen tillen.
Samen met hun waterafstotende huid zorgt dat voor een
kleine weerstand van het water,
zodat ze eroverheen kunnen
rennen. Verlaging van de oppervlaktespanning van het water
bleek de gekko’s te vertragen.

Colofon
De wetenschapspagina’s worden
mede mogelijk gemaakt door New
Scientist (www.newscientist.nl).
Coördinatie: Jim Jansen. Met
medewerking van Yannick Fritschy.

Archeologie Verwoeste nederzetting bleef zeldzaam goed bewaard

Brand verraste
bronstijd-Britten
Britse archeologen
vonden in 2016 een
vrijwel intacte
nederzetting uit de
bronstijd. Onderzoeksleider Mark
Knight was onlangs
in Nederland om
verslag te doen van
de vondst.

Joost Vermeulen
AMSTERDAM

H

et Britse dagblad
The
Guardian
sprak begin 2016
van het Pompeï
van
bronstijd
toen voor het
eerst
melding
werd
gemaakt
van de vondst
van een vrijwel
intacte drieduizend jaar oude nederzetting in
het veengebied veertig kilometer ten noordoosten van Cambridge.
“De brand moet ongelofelijk fel zijn geweest,”
zegt onderzoeker Mark Knight, onder wiens leiding de opgravingen plaatsvonden. “De ronde
houten huizen stonden binnen de kortste keren
in lichterlaaie. Als er bewoners aanwezig waren
dan hebben zij zich maar net kunnen redden. Al
hun bezittingen hebben ze achterlaten. De wanden, gemaakt van gevlochten riet, waren het
eerst opgebrand. Het dak, dat nog nauwelijks

brandde stortte daarna op de smeulende vloer.”
Het begin van de lezing die Mark Knight, projectleider bij de Cambridge Archeological Unit,
begin oktober tijdens de nationale archeologiedagen in Vlaardingen hield, klonk als het verslag van een brand die gisteren had plaatsgevonden. Toch ging zijn lezing niet over gisteren
maar over een gebeurtenis die ruim drieduizend jaar geleden had plaatsgevonden. Om precies te zijn rond 950 voor Christus, aan het einde
van de bronstijd. Plaats van handeling: Must
Farm in het uitgestrekte veenlandschap aan de
oostkust van Engeland.

Bevroren in de tijd
Knight: “We kunnen zo precies zeggen hoe het
gegaan is vanwege de unieke omstandigheden
waaronder de restanten bewaard zijn gebleven.
De huizen, die op palen boven het water van een
veenstroom waren gebouwd zijn namelijk in
één keer in de rivier verdwenen. En vervolgens
door het gewicht in de modderige bodem weggezakt. Die modder zorgde voor een zuurstofarme omgeving waardoor vrijwel al het materiaal werd geconserveerd. In de loop van de
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‘We kunnen zo precies zeggen hoe het gegaan is vanwege de unieke
omstandigheden waaronder de restanten bewaard zijn gebleven’
Mark Knight, opgravingsleider bij Must Farm in Engeland

De wachtkamer Galstenen

Kleurige
kiezels kunnen
stevig pijn doen
Het lichaam kan onaangenaam verrassen met rare uitwassen.
Een ooglid dat op gezette tijden begint te trillen, haaruitval of
een onverklaarbare jeuk. Vandaag: galstenen.

A

eeuwen werd daar nog een dikke laag slib overheen gelegd die het conserveringsproces heeft
versterkt.”
Het resultaat was dat de archeologen in de
winter van 2015/2016 een bronstijdnederzetting
aantroﬀen die als het ware bevroren was in de
tijd. “Wij konden al na een paar maanden graven op deze plek antwoorden geven op vragen
waar archeologen jaren mee hebben geworsteld. Wij kunnen nu, zonder dat we daarbij
woorden als ‘waarschijnlijk’, ‘mogelijk’, ‘of het
zou kunnen dat’, hoeven te gebruiken uitspraken doen over hoe de mensen hier drieduizend
jaar geleden geleefd hebben.”
“We weten wat ze aten, er zijn kookpotten gevonden waarin de etensresten nog zaten, in één
pot stond zelfs de lepel nog rechtop. We weten
zelfs, en dat is echt uniek, hoe hun kleding er uit
gezien moet hebben. Want dankzij de uitzonderlijke conservering is ook textiel goed bewaard gebleven.”

Complexe samenleving
Volgens Knight kunnen we de geschiedenis
dankzij de vondsten bij Must Farm echt zien en
is het alsof we een bril met donkere glazen plotseling hebben verruild voor eentje met superröntgenkwaliteit.
De nederzetting bij Must Farm is maar kort in
gebruik geweest. Aan de hand van het goed geconserveerde hout kon men vaststellen dat het
hout dat gebruikt was voor het dak, gekapt was
in het najaar. De brand woedde vermoedelijk in
het voorjaar daarna. Knight: “Misschien een
jaar later, maar later dan dat zeker niet.”
De opgravingen bij Must Farm laten ook zien
dat de samenleving aan het einde van de bronstijd oneindig veel complexer was dan tot nog toe
werd aangenomen. En ook de kwaliteit en de
kwantiteit aan (huishoudelijk) materiaal die
men aantrof, was veel groter dan men had verwacht. Er werden zelfs glazen kralen aangetroffen die afkomstig waren uit het Middellandse
Zeegebied.

Knight: “Nader onderzoek heeft laten zien dat
die kralen binnen een zeer kort tijdsbestek nadat ze gemaakt zijn, al in Oost-Engeland zijn terechtgekomen. Dat suggereert dat er in die tijd
al handelscontacten over grote afstanden moeten zijn geweest. En ook de manier waarop de
mensen in staat zijn geweest het hout voor de
fundering van de huizen, zes meter lange palen
met een gemiddelde diameter van 25 centimeter, op deze plek te krijgen, wijst op een veel
complexere samenleving dan tot nog toe werd
aangenomen.”
Hoewel het materiaal dat bij Must Farm werd
gevonden al op veel vragen een antwoord heeft
gegeven, resten er uiteraard nog veel onbeantwoorde vragen. Bijvoorbeeld hoe de verwoestende brand is ontstaan en waarom men nooit
een poging heeft ondernomen de nederzetting
te herbouwen. En wat betekent deze nederzetting voor de rest van het veenlandschap in OostEngeland? En hoe verhoudt deze vondst zich tot
wat we weten over de late bronstijd in de rest van
Europa?
Is er de mogelijkheid dat dit gebied, en wellicht ook vergelijkbare streken elders in Europa,
ooit intensief bewoond zijn geweest? Opgravingen in de directe omgeving van Must Farm,
waarbij binnen een straal van vijfhonderd meter
restanten van tientallen boten, visfuiken en andere tekenen van menselijk activiteit zijn gevonden, wijzen wel in die richting.

→ Een deel van de
opgravingslocatie
bij Must Farm in
het oosten van
Engeland. FOTO

ls je er een strand mee zou bestrooien, zou het er
niet eens gek uit zien. De duiding ‘steen’ in galsteen is nogal raak gekozen: het lijken wel kiezels.
Het lichaam produceert ze in verschillende maten, vormen, kleuren en zelfs met verschillende
reliëfs. Dat komt, zo legt maag-, darm- en leverarts Teaco Kuiper van Ziekenhuis Amstelland uit, omdat de galstenen ook qua samenstelling anders zijn.
“Een galsteen is een samenklontering van de gal die onder andere uit water, galzouten, cholesterol en bilirubine bestaat,” legt
hij uit. Er zijn drie soorten. De cholesterolstenen komen veruit
het vaakst voor. Deze gelige of groenige stenen zijn voornamelijk
opgebouwd uit cholesterol. Dan zijn er nog zwarte pigmentstenen. Ze bevatten bilirubine, die ontstaat na de afbraak van
rode bloedcellen. Tot slot zijn er zachte bruine pigmentstenen.
Als je vet eet, krijgt de galblaas een signaal. Vervolgens knijpt
het orgaan samen, waardoor er extra gal vrijkomt dat ervoor zorgt
dat de vetten kunnen worden klaargemaakt om door het lichaam
te worden opgenomen. Maar dit proces loopt spaak als de samenstelling van de gal verandert − bijvoorbeeld als die vetter wordt.
“Of als die indikt. Bijvoorbeeld als de galblaas lang stilstaat.”
Mensen met overgewicht of een maagomleiding hebben een verhoogd risico. Zwangere vrouwen ook.
Tien tot twintig procent van de bevolking heeft stenen in de galblaas. Doorgaans geeft dat geen klachten. Het wordt pas een probleem als een galsteen de weg blokkeert. Als dat gebeurt in de galwegen, kun je er gif op innemen dat de patiënt daar last van krijgt.
Ook als een galsteen in de hals van de galblaas terechtkomt, is er
kans dat iemand daar een gemene, stekende pijn in de rechterbovenbuik van krijgt. “Soms straalt die pijn uit naar de rug. Mensen kunnen ook misselijk worden en overgeven.”
Als de patiënt klachten blijft houden, kan de galsteen operatief
uit de galwegen worden verwijderd. Dan maakt de arts de weg vrij
met een ballonnetje, zodat de galsteen eruit kan worden getrokken. Bij chronisch kwellende galstenen is de oplossing rigoureuzer: dan gaat de galblaas eruit.
Malika Sevil
Suggesties: wachtkamer@parool.nl
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→ De nederzetting werd ruim drieduizend jaar geleden
door een korte, maar felle brand getroffen.

Galstenen
verschillen
van kleur,
samenstelling
en textuur

