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Meimaand Mammoetmaand
Tijdens de meimaand zal het museum in het teken

‘MAMMOTHS AND THE MAMMOTH FAUNA, STUDIES

staan van mammoeten. Er is een mammoetcon-

OF AN EXTINCT ECOSYSTEM’, dat onder redactie van

gres, er wordt een mammoettentoonstelling ge-

Gary Haynes, Janet Klimowicz en Jelle W.F.

opend en er zal een door het museum uitgegeven

Reumer verschijnt als een speciale aflevering van

mammoetboek worden gepresenteerd. Uiteraard

DEINSEA. Het boek telt 224 pagina’s, 16 weten-

houdt het een verband met het ander. In een

schappelijke artikelen over mammoeten en de (ijs-

vorige Straatgras schreef Dick Mol daarom ook al

tijd)fauna en is vanaf 17 mei in het museum te koop

over mammoeten.

voor de prijs van 45 Euro (ƒ 100,00). Gedurende de
dagen van het congres (dus t/m 20 mei) geldt een

2nd IMC

korting van 15%, en kost het boek dus slechts ƒ 85,00.

Om te beginnen vindt van 16 tot en met 20 mei in
ons museum en in het nabijgelegen Revalidatie-

Mammoettentoonstelling

centrum Rijndam (vanwege de mooie collegezaal)

Verder wordt op zondagavond 16 mei de tentoon-

het tweede internationale mammoetcongres plaats,

stelling ‘DE MAMMOET’ geopend door een vooraan-

onder de naam Second International Mammoth

staande mammoetgeleerde uit Rusland. De expositie

Conference, afgekort 2nd IMC. Een zestigtal weten-

zal gedurende de zomermaanden (t/m 3 oktober) in

schappers wordt verwacht, uit Rusland, Ukraïne,

het museum te zien zijn en een antwoord geven op

De mammoetschedel,
topstuk van het museum.

Oostenrijk, Duitsland, België, Engeland, Mexico,

de even simpele als intrigerende vraag ‘Wat is een

(foto: Kees Moeliker)

Spanje, Italië, de USA, Canada, en uiteraard uit

mammoet?’ Er zal onder andere een reconstructie

Nederland. Op zondag 16 mei worden de meeste

van een ‘onderzee-landschap’ te zien zijn, waarbij u

deelnemers verwacht, maar pas op maandag 17 mei

een blik kunt werpen op de aan mammoetbotten zo

gaat het echt van start, met de hele dag lezingen.

rijke bodem van de Noordzee. In de volgende

‘s Avonds wordt het gezelschap ontvangen door het

Straatgras meer daarover! (JR)

gemeentebestuur in het stadhuis op de Coolsingel.
Ook op dinsdag 18 en donderdag 20 mei vinden

Meer informatie en aanmeldingen via: www.nmr.nl

lezingen plaats. Tussendoor, op woensdag, gaat het

of 010 - 436 42 22 (Francien Braber).

hele gezelschap per touringcar op excursie door de
regio, op zoek naar een aantal plekken waar fossiele
zoogdieren worden gevonden: de polder Zuurland
bij Brielle, de Maasvlakte en de Oosterschelde, om te
eindigen in Zierikzee van waaruit door vissers Nederlands oudste zoogdierfossielen worden gevonden.
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De 2nd IMC is, zoals de naam suggereert, de opvolger van de 1st IMC, die in 1995 in Sint-Petersburg,
Rusland plaatsvond. De wetenschappelijke verslagen van dat eerste mammoetcongres zijn tot nu toe
nooit uitgegeven, niet in Rusland vanwege de economische problemen en niet elders omdat daar kennelijk de fondsen ontbraken. In de van het museum
bekende overmoed hebben we toen besloten het
maar zelf te doen, en op maandag 17 mei wordt het
eerste exemplaar gepresenteerd van het boek

Skelet van
Mammuthus primigenius.
(illustratie uit: De Mammoet,
uitgeverij BZZTôH, 1992)

