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2nd International Mammoth Conference

Rotterdam, The Netherlands, May 16-20, 1999

Dick Mol

Het Natuurmuseum Rotterdam treedt op als organisator

van de 2nd IMC dat gehouden zal worden in Rotterdam

van 16 tot en met 20 mei 1999. Inmiddels zijn er al heel

wat vergaderingen geweest van de twee in het leven

geroepen comites, te weten een organisatiecomite,

hoofdzakelijk bestaande uit medewerkers van het Natuur-

museum Rotterdam en een wetenschappelijk comite

waarin een groot aantal onderzoekers zitting hebben die

reeds hun sporen hebben verdiend op het gebied van

mammoetonderzoek. De belangrijkste uitkomsten hiervan

zijn dat er een programma is opgesteld dat de volgende

thema's zal behandelen:

Evolutie en phylogenie

Palaeoecologie en biogeografie

Verdwerging en uitsterven

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat het een overdruk

programma zal worden. Er zullen zich ongetwijfeld vele

sprekers aanmelden. Daarom is gekozen voor drie dagen

met lezingen en posterpresentaties (maandag 17, dinsdag

18 en donderdag 20 mei 1999) en een excursie dag

(woensdag 19 mei 1999). Een voorlopig programma treft

u aan in het bij dit nummer van Cranium bijgesloten "First

Announcement" dat wereldwijd door het Natuurmuseum

verspreid is en u wordt hierbij ook uitgenodigd om in te

schrijven voor deelname aan de 2nd IMC, May 16-20,

1999. Dat verzekert u in ieder geval een toezending van de

tweede aankondiging, ergens in augustus van ditjaar.

In het najaar van 1998 zal een speciaal nummer uitkomen

van de publicatiereeks van het Natuurmuseum Rotterdam,

Deinsea. In dit bijzondere nummer staan de "proceedings"

van het 1st IMC afgedrukt. Het is een groot aantal ar-

tikelen over mammoetonderzoek, niet alleen anatomie,

evolutie, archeologie maar ook over DNA onderzoek aan

weke delen, etcetera. Ongetwijfeld zal er over het verschij-

nen van dit nummer het een en ander in ons verenigings-

tijdschrift verschijnen.

Het adres van het 2nd IMC is:

Organizing Committee2nd IMC

NatuurmuseumRotterdam

P.O. Box 23452

NL-3001 KL Rotterdam

Phone: 31 10 4364222

Fax: 31 10 436 43 99

In 1799 beschreef de Duitse anatoom J.F. Blumenbach de

wolharige mammoet als Elephas primigenius. Tegenwoor-

dig wordt deze uitgestorven olifantsoort geplaatst in het

genus Mammuthus en als Mammuthus primigenius

aangeduid. Bijna tweehonderd jaren zijn verstreken en er

is in al die jaren heel wat onderzoek verricht naar de over-

blijfselen van deze tot de verbeelding sprekende olifant.

Deze mammoet kwam bijna op het hele Noordelijk Half-

rond voor en in veel landen worden hun overblijfselen

aangetroffen, zoals skeletdelen, weke overblijfselen in de

permafrost, uitwerpselen in droge grotten, grotschilderin-

gen, beeldjes van ivoor, etcetera. De inzichten over de ui-

terlijke verschijning, de biotoop dat door de mammoet be-

woond werd, de fauna waarvan deze deel uitmaakte en de

mens die er al dan niet jacht op maakte, verschillen nog

wel eens. Daarom, en om nog verschillende andere re-

denen, kwamen in 1995 een groot aantal onderzoekers uit

ruim tien landen bijeen in St. Petersburg, Rusland, waar

de eerste Internationale Mammoet Conferentie werd ge-

houden. Een verslag van deze, in het najaar van 1995 ge-

houden
1ste

IMC, verscheen begin 1996 in Cranium.

Voorgesteld werd om de 2nd IMC in Nederland te orga-

niseren. Nederland is geografisch goed gesitueerd tussen

Rusland en de Verenigde Staten van Amerika, in welke

landenveel onderzoek naar mammoeten verricht wordt en

ons land heeft toch inmiddels een behoorlijke reputatie

opgebouwd betreffende het mammoetonderzoek, niet in

de laatste plaats vanwege het massale voorkomen van

mammoetoverblijfselen op de bodem van de Noordzee.

De initiatiefnemers van deze IMC vonden dat zeer aan-

trekkelijke uitgangspunten en besloten Nederland aan te

wijzen als organisator van de 2nd IMC, te houden in 1999.


