
 

Geen "gewone" dood 
Ötzi, de ijsmummie 
 

Ötzi is een ijsmummie van meer dan 5000 jaar oud. In 1991 wordt hij gevonden in het 
Ötzdal van de Oostenrijkse Alpen. Tien jaar na zijn vondst ontdekken wetenschappers een 
pijlpunt in zijn schouders. Waarschijnlijk heeft Ötzi met een vijandige stam gevochten en 
is hij door de wond van de pijlpunt om het leven is gekomen. 
 
Dit zijn de Alpen in het zuiden van Oostenrijk. In de zomer van 1991 ontdekken twee Duitse 
wandelaars een lichaam. Het blijkt het lichaam van een man te zijn. Die was hier 5300 jaar 
geleden gestorven. Het ijs heeft het lichaam al die tijd ingevroren. De ijsmummie werd Ötzi 
genoemd. Omdat hij is gestorven in het Ötzdal in de Alpen. 

Bij zijn lichaam vinden de bergers ook allerlei spulletjes, zoals gereedschap en kleding. Het 
lichaam van Ötzi en alle spullen die hij bij zich had, worden in het laboratorium nauwkeurig 
onderzocht. Tien jaar na zijn vondst gaat Ötzi in een scan. Met dat apparaat kunnen de 
geleerden nog beter in zijn lichaam kijken. Wat blijkt? In zijn schouder zit een pijlpunt. En 
op zijn huid zien de onderzoekers een wond, veroorzaakt door de pijlpunt. 

Ötzi is dus in zijn rug geschoten! Zou hij aan die schotwond gestorven zijn? Maar waarom 
is hij beschoten en door wie?De onderzoekers gaan verder en vinden nu ook een diepe 
snijwond in zijn hand. Waarschijnlijk opgelopen tijdens een gevecht. En later ontdekken ze 
ook nog eens het bloed van vier verschillende mensen op zijn pijlen en jas.  

Ötzi heeft dus gevochten met vier mensen. Waarschijnlijk is zijn dorp aangevallen door een 
vijandige stam. Er waren gevechten, er vielen doden. De overlevenden vluchtten de bergen 
in. Het was lente, maar het weer sloeg plotseling om. Het werd steeds kouder en begon te 
sneeuwen. Zonder warme kleding en een goede uitrusting kun je niet overleven in die kou. 
En dat wist Ötzi. Hij keerde waarschijnlijk terug naar het dorp om zijn spullen op te halen. 
Zoals de kostbare bijl, speren en warme kleding. Misschien is hij vlak daarna in zijn 
schouder geschoten. Maar hij kon vluchten. Het werd steeds kouder. Ötzi was zwaar 
gewond, viel neer en stierf uiteindelijk van uitputting en kou. 

Maar of het zo gebeurd is? Helemaal zeker weten we het nooit. 5300 jaar later werd zijn 
lichaam gevonden. 


