
OP EISZEIT-SAFARI IN MANNHEIM
IVO VERHEIJEN

In het kader van de, door corona meermaals verplaatste, 21e
editie van het internationaal grottenbeersymposium reisde ik
afgelopen september, samen met enkele andere WPZ-leden,
af naar Mannheim, Duitsland. Het symposium werd dit jaar
daar gehouden omdat, na vijf jaar onderweg te zijn geweest,
de tentoonstelling Eiszeit-Safari eindelijk in volle glorie te zien
was in haar “geboorteplaats”: de Reiss-Engelhorn-Museen in
Mannheim. De tentoonstelling is waarschijnlijk al bekend bij
WPZ-leden, doordat hij in Oostenrijk en zeven andere Duitse
musea getoond is en onder andere bestaat uit meerdere
levensgrote modellen van Remie Bakker. Voor allen die hem
niet gezien hebben of nog eens willen nagenieten, deel ik
graag mijn ervaring met deze ijstijdsafari.
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Aan het begin van de tentoonstelling
wordt aan de hand van enkele voor-
beelden het concept ĳstĳd uitgelegd en
getoond welke bronnen onderzoekers
gebruiken om deze tĳd te reconstrueren.
Door een poort van grote rechtopstaande
slagtanden betreed je vervolgens de
wereld van 15 tot 30.000 jaar geleden
en kan de safari echt beginnen.

De tentoonstelling is opgezet als een
serie van diorama’s, waarbĳ dieren en
planten uit een vergelĳkbare habitat
samen zĳn opgesteld met mansgrote af-
beeldingen van daarbĳ passende land-
schappen op de achtergrond. Je reist
dus als het ware door verschillende ge-
bieden met hun wisselende flora en
fauna en hebt de kans om alles van zeer
dichtbĳ te bekĳken. Gelukkig word je
niet alleen gelaten tussen al dit grote
wild. Twee laat-paleolithische reislei-
ders, Lena en Urs, laten je aan de hand
van hun werktuigen zien hoe je in de
verschillende omgevingen kon overle-
ven, jagen, eten en wonen. Ook wordt
er een selectie van paleolithische kunst
getoond, die met name laat zien dat
dieren een belangrĳke rol speelden in
de gedachtewereld van deze mensen.

De sterren van deze tentoonstelling
zĳn natuurlĳk de natuurgetrouwe
reconstructies van vele van de grote
zoogdieren die je tussen grofweg 15 en
30.000 jaar geleden in onze regionen
zou kunnen tegenkomen. De soms
levensechte modellen zĳn onder andere
gemaakt door Remie Bakker en de
Firma Quagga, geleid door Ramon
Lopez. Daarnaast zĳn van veel dieren
ook (afgietsels van) skeletten opge-
steld. Fanatieke zoogdierpaleontologen
kunnen hun hart ophalen!

In de huidige opstelling in Mann-
heim zĳn als kers op de taart bovendien
nog originele fossielen uit de directe
omgeving van Mannheim te zien. Deze
fossielen zĳn vooral afkomstig uit de
voormalige particuliere verzameling
Reis. Met ongeveer 20.000 objecten
was dit een van de grootste particuliere
verzamelingen van ĳstĳdfossielen uit
Duitsland. De Reiss-Engelhorn musea
hebben deze waardevolle collectie
kunnen overnemen van de familie Reis
en zo veilig kunnen stellen voor het
publiek en de wetenschap. In de afgelo-
pen jaren is het museum met een klein
team druk bezig geweest met het inven-
tariseren, sorteren, conserveren en
opbergen van deze collectie. Enkele
topstukken, zoals de prachtige schedels
van oeros, reuzenhert en grottenleeuw
zĳn nu te zien in de tentoonstelling.

Om het beeld van de laatste ĳstĳd
compleet te maken, zĳn ook preparaten
van dieren die niet na de laatste ĳstĳd
zĳn uitgestorven opgenomen in de ten-
toonstelling. Denk bĳvoorbeeld aan de
muskusos, die tegenwoordig niet meer
in onze regionen voorkomt, en ook de
lynx, die langzaam weer zĳn leefgebied
in Noordwest-Europa aan het uitbrei-
den is. En het zĳn niet alleen de zoog-
dieren, maar ook preparaten van vogels
en modellen van planten die in de ten-
toonstelling zĳn opgenomen om het
overzicht compleet te maken.

Als afsluiting wordt nog een blik in de
toekomst gegeven met vragen als: Waar-
om zĳn bepaalde diersoorten uitgestor-
ven en hebben andere dieren overleefd?
In hoeverre is de mens verantwoordelĳk
voor klimaatveranderingen? En hoe zal
de aarde eruitzien zonder ĳskappen?

Ter begeleiding van de tentoonstel-
ling zĳn twee boeken uitgebracht. Eis-
zeitsafari Reisebegleiter (G. Rosendahl,
D. Döppes, S.-N. Friedland en W. Ro-
sendahl, 2016) is, zoals de naam doet
vermoeden, opgezet als een soort reis-
gids. Het beschrĳft met name de dieren
maar ook wat vegetatie, die je tegen zou
komen als je 15 tot 30 duizend jaar
geleden op reis was in onze omgeving.
Daarnaast staan er ook tips in voor
onder andere accommodatie, eten,
ziekte en verzorging in de laatste ĳstĳd.
Kortom, alle informatie die je nodig
hebt voor een geslaagde ĳstĳdsafari.

Met het boekje Eiszeitsafari Ur-
zeitabenteuer für Kids is ook aan de
kinde-ren gedacht. Hierin worden de
grote thema’s van de tentoonstelling op
een voor kinderen toegankelĳke wĳze
uitgelegd, aangevuld met puzzels en
spelletjes.

De tentoonstelling Eiszeit-Safari is
nog tot 13 februari 2022 te zien in
Mannheim en verhuist daarna naar de
Lokschuppen in Rosenheim, waar hĳ
van maart tot december 2022 te zien is.

DANKWOORD
Ik wil graag Sarah-Nelly Friedland

bedanken voor het aanleveren van extra
achtergrondinformatie over de tentoon-
stelling. Daarnaast wil ik Rebecca Kind
bedanken voor het ter beschikking
stellen van de foto’s.
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