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In haar maag zat nog melk

De kop van het fossiele babymammoetje Lyuba, in Haarlem. F O T O W I L L E M S L U Y T E R M A N V A N L O O

soms wanneer dieren onder een laag zand zijn bedolven. Daarin vergaan
hun huid en hun zachte
delen, terwijl hun botten
verstenen.
Maar Lyuba is bewaard gebleven in het ijs. Helemaal
diepgevroren. Tot ze in
2007 door Russische onderzoekers met sleeën en
sledehonden werd teruggevonden.
“Er zijn meer babymammoetjes ontdekt”, zegt
Bert Sliggers, “maar die
waren mager. Je kon zien
dat ze van de honger waren omgekomen. Lyuba
niet. De vetbult achter
haar kop zit er nog – dat is

een noodrantsoen dat
mammoetjes bij hun geboorte meekregen. En in
haar maag zat nog melk.”
“Maar ook veel modder.
En dat is het treurige stuk
van het verhaal. Lyuba was
een heel gezond dier dat is
verdronken.”
Je zou het niet zeggen als
je haar zo met haar vrolijk
gekrulde slurfje ziet. Alleen haar staart is weg. Die
hebben de sledehonden
opgegeten toen de onderzoekers even niet opletten. De echte Lyuba is
trouwens nog in Rusland.
In Teylers hangt een levensecht afgietsel. Het
past goed in de prachtige
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Dr. Zeepaard test bubblegum
bijvoorbeeld smaakstoffen. In dit
proefje ga je onderzoeken of
bubblegum meer, minder of evenveel
weegt na het kauwen.
Wat heb je nodig?
Pakje niet suikervrije bubblegum,
keukenweegschaal of een
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© Als je deze krantenpagina
laat zien in Teylers Museum, mag
er één vriend(in) (tot 12 jaar) gratis mee naar Noachs ark. Op weg
naar Darwin.

brievenweger, 2 vrienden of
vriendinnen, schrijfblok, pen

.......................................................

Wist je dat kauwgom en bubblegum
verschillend zijn? Met ‘gewone’
kauwgom kun je geen goede grote
bellen blazen. Maar bubblegum
wordt van een speciaal soort rubber
gemaakt, waarmee je hele goede
bellen kunt blazen. Behalve rubber
zitten er in bubblegum ook suiker en

tentoonstelling. Want
toen onderzoekers steeds
meer fossielen vonden, begrepen zij dat de aarde
niet in zes dagen gemaakt
kon zijn, zoals in de Bijbel
staat. En dat niet alle oeroude dieren zijn gered, zoals in het verhaal van
Noach. En toen kon daarna Darwin uitleggen hoe
het wel is gegaan.
Margriet van der
Heijden

Wat moet je doen?
- Haal 3 stukjes bubblegum uit de
verpakking.
- Leg ze op de weegschaal.
- Schrijf op hoeveel de 3 stukjes
bubblegum wegen.
- Geef je vrienden een stukje
bubblegum.
- Neem zelf ook een stukje.
- Kauw allemaal 10 minuten op de
bubbelgum.
- Weeg de stukjes bubblegum nu nog
eens.
Weegt de bubblegum meer, minder
of hetzelfde als voor het kauwen?
Hoe kan dat? In bubblegum zit een
heleboel suiker. Tijdens het kauwen
lost de suiker op in je speeksel.
Daardoor weegt je bubblegum
minder na het kauwen. Je
bubblegum kan wel meer dan de
helft minder wegen na het kauwen.
Bij het kauwen van bubblegum krijg
je dus heel veel suiker binnen. Na
tien minuten kauwen is de meeste
suiker al opgelost. Meestal is de
smaak van je bubblegum dan ook
verdwenen.
TIP:
Kijk of je de proef ook kunt doen met
suikervrije kauwgom.
Met dank aan Janine van Driel Krol
van de Stichting C3.
Meer op: www.c3.nl/kids
Of: www.nrc.nl/kleinewetenschap

de nestvogel net zolang zitten als bij
de kennismaking met die eerste lastpak. Die studenten zagen er precies
eender uit, behalve hun gezicht dan,
natuurlijk. Conclusie: spotlijsters
herkennen mensen aan hun neus of
oren of oogopslag.
Maar waarom kunnen die vogels dat?
Je zou zeggen dat het in de vrije natuur voor spotlijsters wel zin heeft
om gevaarlijke soorten te kunnen onderscheiden van de ongevaarlijke.
Dus: eekhoorns, ongevaarlijk. Boommarters: oppassen geblazen. Maar
mensen? De onderzoekers denken
dat spotlijsters gewoon heel opmerkzame beestjes zijn die het verschil
tussen goedwillende mensen en
snoodaards kunnen zien.
Menno Steketee

Nieuwsgierigheid wint
Dit is Clara Ma
(12 jaar) van basisschool De
Zonnebloem in
Lenexa in
Kansas in de
Verenigde Staten. Ze heeft de
naam bedacht
van het nieuwe
Marswagentje dat in 2011 naar de
rode planeet moet reizen. Nog
9.000 andere kinderen stuurden een
naam naar de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Clara won
met de naam Curiosity (nieuwsgierigheid) en wegens het stuk dat zij
FOTO’S NASA

Het Teylers Museum in
Haarlem is zelf al een museumstuk. Met versierde
plafonds, mozaïekvloeren
met krullerige roosters en
met houten vitrines vol
fossielen.
Maar vandaag gaan we
naar de nieuwe vleugel
van het gebouw. Daar
heeft Bert Sliggers een
tentoonstelling ingericht
over de ark van Noach en
de leer van Darwin. En
daar hangt achter glas het
voorwerp dat hij nu het
speciaalst vindt.
Uit de verte lijkt het een
huppelend olifantje. Maar
als je dichterbij komt, zie
je een paar dingen die we
van olifanten niet kennen.
Plukjes haar op de poten
en onderaan de buik. Kleine oren...
“Lyuba is een babymammoet”, zegt Bert Sliggers.
“Ongeveer 38.000 jaar geleden hobbelde zij achter
haar moeder aan door de
vlaktes van wat we nu Siberië noemen. Nu is ze een
fossiel: met huid en haar
er nog aan.”
Bij fossielen denk je al snel
aan versteende botten. Die
liggen er ook op de tentoonstelling. Ze ontstaan

Laatst vroeg iemand een
vliegtuigspotter bij Schiphol wat leuker was: vliegtuigen kijken of vogels spotten. Hij zei: “Vliegtuigen
van hetzelfde type hebben
serienummers, een soort
nummerborden, dus die
zijn allemaal verschillend.
Vogels van dezelfde soort
hebben geen serienummers,
dus die zijn allemaal hetzelfde.”
Je zou zeggen dat spotlijsters naar mensen kijken, zoals die spotmensen naar vogels: die tweebeners zijn allemaal hetzelfde. Maar
Amerikaanse onderzoekers hebben
nu bewezen dat spotlijsters mensen
helemaal niet zien als één pot nat. Ze
herkennen mensen aan hun gezicht –
ook een soort nummerbord. En die
spotlijsters vertrouwen sommige
mensen wel en andere niet.
De onderzoekers hebben dat als volgt
uitgezocht: ze lieten een biologiestudent naar een spotlijsternest toelopen. Dat nest was gewoon vlak voor
de deur van de universiteit. Daar
maakte de student wat dreigende gebaren, waarop de broedende spotlijster wegvloog. Wanneer de student de
volgende dag het nest wéér naderde,
vloog de nestelende spotlijster eerder
op. Wanneer een andere student het
nest naderde – een student die de vogel dus nog niet ‘kende’ – dan bleef
I L LU S T R AT I E I R E N E G O E D E

Soms gaat Dr. Zeepaard naar
een museum. Dan vraagt hij:
Wat is het bijzonderste voorwerp hier? In Haarlem, in het
Teylers Museum, is dat: een
fossiele babymammoet.

Spotlijsters en tweebeners

over die naam schreef. Als het wagentje klaar is, mag ze naar het NASA-laboratorium in Californië komen en haar handtekening erop
zetten. Het wagentje zal groter zijn
dan alle andere karretjes die op
Mars hebben rondgereden. MvdH

Diepzeekartelsaurus en monsterparade
Levi Hage (8 jaar) uit
Nijmegen tekende deze Diepzeekartelsaurus. Dr. Zeepaard bedankt hem zeer. En
ook alle andere kinderen die een monster
hebben opgestuurd.
Heb je nog geen genoeg van monsters?
Dan heeft Dr. Zeepaard een tip. In Het
Gebouw in Leidsche
Rijn heeft Villa Zebra
een monsterparade in
gericht met monsterlijke kunstwerken. Je
kunt ze op woensdagmiddagen en in het
weekeinde bekijken.
(Zie:
www.beyondutrecht.nl)
In september gaat Vil-

la Zebra monsters in
Rotterdam tentoonstellen. Oók monsters
die Dr. Zeepaard van
jullie heeft gekregen.
Daarover later meer.
Tegen die tijd wil hij
zelf tekeningen van

iets anders krijgen.
Voor nu kunnen post
én monsters naar:
Dr. Zeepaard, NRC
Handelsblad, Postbus
8985, 3009 TE Rotterdam.
Of: zeepaard@nrc.nl

