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DAS MAMMUTBUCH

Menig WPZ’er is bekend met leden
als Remie Bakker, Albert Hoekman,
Bram Langeveld en Dick Mol, al is het
maar van naam of hun werk voor de
Nederlandse paleontologie. Dat zĳ, in
samenwerking met Dr. Dr. Elke
Möllmann (directeur van het Natur-
museum Dortmund) en Hans Wildschut
(fotograaf) tot de publicatie van een
nieuw mammoetboek zĳn gekomen
mag dan ook geen verrassing heten. De
aanleiding ervan is wel een mooie: de
heropening van Naturmuseum
Dortmund. Zoals aangekondigd in de
vorige Cranium, is het voormalig
Museum für Naturkunde der Stadt
Dortmund gerenoveerd met een
permanente tentoonstelling Stad – land
– rivier (Stadt – Land – Fluss) waarin
het vergane en huidige ecosysteem van
de regio en de menselĳke invloed
daarin is samengevat. Onderdeel
daarvan is het skelet van een
mammoet, icoon van de ĳstĳd,
samengesteld door North Sea Fossils.
Das Mammutbuch is een eerbetoon aan
dit skelet, rĳk geïllustreerd met
tekeningen van Remie Bakker en foto’s
van o.a. Hans Wildschut.

In vĳf hoofdstukken nemen de
auteurs je mee op een reis terug naar de
tĳd van de mammoetsteppe, op zoek
naar de juiste fossielen en habitat voor
de reconstructie van een mammoetkoe.
We zien hoe de botten van de bodem
van de Noordzee aan boord komen bĳ
de vissersschepen, bĳeen gepuzzeld
worden bĳ North Sea Fossils en
vervolgens in een stalen constructie
gemonteerd worden. Klaar voor
transport naar Dortmund. Maar zo
eenvoudig als een paar foto’s doet
vermoeden is dat natuurlĳk niet.

Voor het begrĳpen van de
skeletbouw van een fossiel dier is
begrip nodig van vergelĳkbare
skeletten, de evolutie van de soort en
de habitat waarin het dier voorkwam.
En met dat achtergrondverhaal komt
het verhaal terug bĳ de Noordzee, “de
schatkamer voor ĳstĳdpaleontologie”,
en bĳ de metgezellen van de mammoet
op de steppe.

Na een hoofdstuk over het
prepareren, onderzoeken en dateren
van ĳstĳdfossielen wordt nog kort
ingegaan op het eind van het
Pleistoceen en het uitsterven van de
mammoet. Met een stuk over de
menselĳke invloed en klimaat-
verandering sluit de publicatie weer
aan bĳ het doel van de tentoonstelling.

Een originele afsluiter is de
beschrĳving van de skeletrecontructie
door Manimal Works, en de
boodschappenlĳsten voor het
bouwmateriaal en het skelet zelf.

Das Mammutbuch is eigenlĳk een
soort handboek mammoetsteppe
bouwen en daarom een leuke verrĳking
van de persoonlĳke bibliotheek, zowel
voor de geïnteresseerde in en de
verzamelaar van mammoeten en andere
ĳstĳddieren, als de museumbezoeker
en inwoner van de stad Dortmund.
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