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dat u bij het klooster uw auto parkeert en vervol
gens een 150 m lang voetpad door het kloosterpark afloopt. Langs deze weg en bordjes helpen
u daarbij, bereikt u het Haus der Natur. Onder
deze naam exploiteert het echtpaar Wiese met
behulp van familieleden sedert 1979 een be
scheiden natuurmuseum. In de naam ontbreekt
opzettelijk het woord museum, omdat die bena
ming iets officieels heeft en het juist de bedoe
ling is dat de bezoekers er zich thuis voelen. En
zo voelt men zich daar ook. De naam dekt ook
overigens de lading. De gehele natuur wordt er
in beeld gebracht. Maar het bijzondere is nu
juist, dat tegen de verwachting in een zeer groot
deel van dit uit prefab garages opgebouwde
museum is gewijd aan de weekdieren, zowel
zee-, land- als zoetwaterweekdieren. Helemaal
verwonderlijk is dat niet. De heer Wiese is een
actief lid van de Duitse Club Conchylia en stopt
al van 1974 veel tijd en energie in'het verzamelen
van schelpen.

Wie van plan is richting Scandinavië te reizen en
daartoe de E 4 over Hamburg, Lübeck naar de
pont bij Puttgarden neemt, moet wat extra tijd
uittrekken om een kleine omweg te maken via de
afslag naar Cismar, „Zum Kloster Cismar” voert
u naar het dorp Cismar, dat deel uitmaakt van
Grömitz, een badplaats aan de Oostzee (Lübec
ker Bocht). Cismar geniet bekendheid door een
klooster, waarvan de bouw al in 1238 en dus dit
jaar 750 jaren geleden is begonnen. Dit klooster,
dat geheel is gerestaureerd, bevat nu een oud
heidkundig museum. Maar daarom vertellen we
u dit allemaal niet. Het is voor ons van belang,
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Aan de wanden ziet u minivitrines, vergelijkbaar
met de zogenaamde insectendozen, met schel
pen van een bepaalde familie of een bepaald
geslacht. Daaronder zijn in horizontale vitrines
op een zandplaat schelpen van dezelfde soort te
zien, maar met het model van het levende dier:
met mantel, sifo's en voet in natuurgetrouwe
kleuren. Deze zeer fraaie modellen zijn vervaar
digd door L. Schülz uit de Verenigde Staten,
Felix Lorenz jr. en Till Ronge uit Duitsland. Het
geheel is uitgestald in de volgorde van de biolo
gische systematiek. U kunt alle tijd nemen om dit
rustig te bekijken, zelfs wanneer u kleine kinde
ren bij u hebt. Deze zullen alle belangstelling
wijden aan een verzameling kleine diermodellen,
die onder de horizontale vitrines en dus op kinderooghoogte, is aangebracht', Verder zijn er
ook vitrines met bijzondere onderwerpen, zoals
een aantal bekende zeldzamere soorten - Cy
praea aurantium Gmelin, 1791, Conus milneedwardsi Jousseaume, 1894 e..a. -, een collectie
van de verschillende Nautilussoorten, schelpen
als versiering van kleding. Kortom, een uitgebrei
de collectie op zeebiologisch terrein, die u daar
vermoedelijk helemaal niet zou verwachten. Vol
gens de eigenaar van deze particuliere verza
meling de grootste collectie tentoongestelde
schelpen van Duitsland. Het streven is om op
gezette tijden de opzet van de expositie wat te
veranderen en indien mogelijk aan te passen
aan bijzondere omstandigheden. Zo ligt dit jaar
de klemtoon op de soorten uit de zeeën rond
Japan en uit het Duitse zeegebied. En die verge
lijking levert wel enig verschil op!
Het geheel maakt een zeer verzorgde indruk.
Alles wijst op een enorme inzet van de eigenaar
en zijn vrouw, omdat het allemaal in vrije tijd
gebeurt. Bovendien beperkt de collectie zich
niet tot de weekdieren; ook insecten, koralen,
stekelhuidigen, schaaldieren en vogels - de op
gezette exemplaren zijn alle dood gevonden die
ren - helpen de bezoekers een indruk te geven
van wat de natuur zoal biedt. En daarmee wordt
geprobeerd te bereiken, wat (vrij weergegeven)
boven een deur staat: degenen die weten wat de
natuur biedt, zullen eerder bereid zijn zich in te
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spannen om die te behouden en het leefmilieu
van planten en dieren te beschermen. En als
u iets niet duidelijk is, of als u nog wat wilt weten,
de familie Wiese is gaarne bereid u daarbij van
dienst te zijn, De inzet van de heer Wiese is zelfs
al voor het nageslacht vastgelegd. In 1987 is een
nieuwe soort van de Ovulidae naar hem ge
noemd: Pseudosimnia wieseorum Lorenz jr,
1987 (La Conchiglia,, jrg. XIX (204-205): 11-12).
Deze soort is op 300 m diepte 20 mijl uit de kust
van Somalia gedregd.

Aanvankelijk begonnen als Kleines Haus der Na
tur, maar nu een meer volwassen Haus der Natur
ligt aan Hinter dem Kloster 42 in Cismar, WestDuitsland. Het is het gehele jaar dagelijks van
10.00 tot 19.00 uur geopend. De toegangsprijs
bedraagt DM 1 en voor kinderen tot 14 jaar DM
0,50. Voor DM 2 ,- kunt u bovendien een eenvou
dig gidsje kopen, waarin met tekeningen en be
knopte tekst gegevens over de verschillende
diergroepen worden verstrekt. Het ligt misschien
wat buiten uw route, maar het is desondanks een
bezoek waard; in 1987 zijn 27.000 mensen
u voor geweest. En wilt u met een groepje gaan,
dan kunt u het beste tevoren even een afspraak
maken: telefoon 04366-282.
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