
 

 
Houtsnijwerkfamilie Meier 

Sinds 1958 in Altenau 
Meesterwerkplaats 

voor houtsculpturen en draaiwerken 
- tentoonstelling en verkoop - 
- parkeerplaats voor klanten - 

Dagelijks (beh. di) 9:00-12:00 u. 14:00-18:00 
38707 Altenau, Hüttenstr. 18, Tel. 05 32 8/45 0 

 

www.wunderinholz.de 
schnitzstube@wunderinholz.de 

De houtsnijwinkel en draaierij Meier is een 
ambachtelijke meesterbedrijf in de meer dan 
200 jaar oude traditie van het Ertsgebergte. De 
zevende generatie van de familie woont en 
maakt houtsnijwerk tegenwoordig in Altenau. 

Naast de verkoopruimten heeft de familie een 
unieke tentoonstelling met liefdevol gemaakte 
miniaturen voor jong en oud gemaakt, 
samengevat onder het motto "Wunder in Holz” 
(wonderen in hout). 

Natuurgetrouwe landschappen, de historische 
zilvermijn en de taferelen voor kinderen - 
allemaal met mechanisch bewegende figuren - 
evenals het houtsnijwerk in de Harz van de vele 
generaties van de familie die de eeuwen van het 
thuisland, het Erzgebergte, omspannen.

De historische zilvermijn die Karl Meier heeft 
gemaakt is een bijzonder illustratief werk. Het 
toont alle essentiële bewerkingen van 
ertswinning in het pre-industriële tijdperk. De 
destijds gebruikte technieken, zoals Pochwerk 
(machine om erts kleiner te hakken) en 
Heinzenkunst (machine om water in de mijn 
omhoog te hevelen) is realistisch nagebouwd en 
in werking te zien. Binnen zes jaar, na intensief 
bronnenonderzoek en liefdevolle arbeid tot in 
de kleinste details, ontstond een 
indrukwekkende tentoonstelling van de 
levensomstandigheden en werktechnieken van 

de mijnwerkers destijds. De geschilderde 
achtergrond van de mijn komt van Karl’s vader 
Richard. Karl Meier heeft de liefde voor zijn 
nieuwe thuis vastgelegd door het idyllische 
oord Altenau met zijn valleien en een levendige 
winterdrukte als model te gebruiken. Het unieke 
diorama Altenau in de winter is ontstaan uit 
vele schetsen van het winterse, door bos 
omgeven kuuroord, zijn oorspronkelijke 
inwoners en gasten rond 1960. 

 
Het derde grote panorama, thuisland 
Erzgebergte, laat in een landelijk 
zomerlandschap houthakkers aan het werk zien, 
het leven in het veld en rond het huis en dieren 
in het woud. 

Onze kleintjes genieten van twee landschappen 
met Schneckenpost (slakken trekken het 
postbusje van de dwerg) en kikkerconcert en 
van dieren en dwergen in het winterwoud. 

In de verkoop worden naast hoogwaardige 
kunst en artikelen voor dagelijks gebruik, zoals 
kerststalfiguren uit de eigen meesterwerkplaats 
ook producten uit de speelgoedtraditie van het 
Ertsgebergte aangeboden. 

Een ander voorbeeld van Meijer’s snijwerk is 
de kerststal met 50 cm hoge figuren die in de 
kersttijd hun vaste plek in de kerk van Altenau 
heeft. 


