
Pronken met bezittingen 
is van alle tijden. Maar 
een rariteitenkabinet 
aanleggen, zoals 
wetenschappers en 
notabelen dat vroeger 
deden, gebeurt nu 
nauwelijks meer.  
Dat maakt de 
pronkkamers die er  
zijn nóg wonderlijker. 

Door Elsbeth  
Grievink

I
n zijn huis in Den Haag 
omringt Loek Dekkers zich 
met buitenissigheden. Op 
het aanrecht, waar hij nooit 
op kookt, liggen tientallen 
vogelspinnen klaar om 

geprepareerd te worden. Het atelier 
herbergt dozen vol bijzondere 
vondsten, maar de woonkamer is 
Dekkers grootste trots. Dat is zijn 
wonderkamer, van plint tot plafond 
gevuld met zorgvuldig uitgestalde 
naturalia. Overal waar je kijkt 
bevinden zich koralen, gesteenten, 
schelpen en preparaten van dieren. 
Boven de zithoek bungelen hage-
dissen, schildpadden en vissen, 
met in het midden een krokodil 
van twee meter lang. Hier en daar 
staat een kwal op sterk water, 
prijkt een struisvogelveer of hangt 
een hertengewei. En zijn dat nou 
mensenschedels, op die antieke 
ladekast? ‘Ze zijn afkomstig van 
koppensnellers uit Papoea-Nieuw-
Guinea’, bevestigt Dekkers. ‘De 
Papoea’s bewaren de schedels van 
hun voorouders altijd, zodat ze hun 
om raad kunnen vragen als dat 
nodig is. Dat is hun cultuur, daar is 
niets macabers aan.’

Conversationpieces
Dekkers is een van de weinige 
Nederlanders met een heuse won-
derkamer, die hij wekelijks aanvult 
met nieuwe objecten. Dat komt 
doordat Dekkers niet alleen privé 
maar ook beroepsmatig bezig is 
met het verzamelen en prepareren 
van natuurhistorische bijzonder-
heden. Zijn bedrijf, Natural Choice, 
doet in insecten, mineralen, fos-
sielen, schelpen, bloemen, planten, 
dieren, skeletten en nog veel meer. 

PRAALZALEN

‘ Nu heb je dure 
horloges en auto’s,  
toen had je opgezette 
vogels en geweien’

Het eiland Gili Asahan, 
in Indonesië, van foto-
graaf Tommaso Riva.

Hij heeft een winkel in Den Haag, 
Het Rariteiten Kabinet, waar je met 
één stap over de drempel naar de 
Gouden Eeuw wordt geslingerd. 
‘Nu heb je dure horloges en auto’s, 
toen had je opgezette vogels en 
geweien om mee te pronken. Als je 
rijk was, had je een verzameling’, 
weet Dekkers. ‘Als er dan gasten 
over de vloer kwamen, pakte je een 
grote stok en wees je al je bezit-
tingen aan en begon je te vertellen. 
Dat mag ik zelf ook graag doen. 
Want dat is het leuke aan zulke 
objecten : er zitten altijd fantas-
tische verhalen achter. Het zijn 
“conversationpieces”.’ 

Pronken met wat je hebt is van 
alle tijden. Maar het waren de eer-
ste grote overzeese ontdekkings-
reizen in de middeleeuwen die de 
West-Europeanen in aanraking 
brachten met nieuwe voorwerpen 
die ze nog niet kenden. De voorwer-
pen belandden als pronkstukken 
in de wonderkamers van vorsten 
en andere notabelen, maar ook 
wetenschappers verzamelden ze 

‘ Het leuke aan zulke 
objecten  is dat er altijd 
fantastische verhalen 
achter zitten’

Wonderkamer- 
kunstenaars
Kunstenaars die  
de onmogelijke 

opgave aandurven 
om de pracht van 

Moeder Natuur in 
hun werk te vatten. 

Gurt Swanenberg 
maakt schilderijen 
en objecten waarin 
hij mens en dier met 

elkaar verbindt. 
gurtswanenberg.com

Silvia B. heeft curiosa die 
absurd menselijk gedrag 

vergeleken met dieren 
tonen. Haar mensen 

hebben vaak een vacht, als 
hybridische wezens, tussen 
mens en dier. silvia-b.com

Ted Noten werd bekend 
door zijn tassen en 

sieraden waarvoor hij 
voorwerpen in blokken 
acrylaat goot. Het dode 
muisje met parelketting 
werd door Loek Dekkers 

geprepareerd.  
tednoten.com 

Neige combineert dode 
dieren die ze zelf opzet  

met alledaagse objecten. 
neige.nl

Morpho menelaus: 
alleen al de naam van  
de vlindersoort verleidde 
veel patriciërs.

Een hertengewei is 
onmisbaar in een 
rariteitenkamer. 

verzamelen
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graag, als hulpstukken bij het in 
kaart brengen van de wereld. 

Hofhouding met dwergen
De letterlijke betekenis van de 
term ‘Wunderkammer’ is vol-
gens de Vlaamse auteur Thijs 
Demeule meester, die het boek 
Wunder kammer samenstelde: een 
wonderlijke kamer die verwonde-
ring uitlokt. Hij onderscheidt vier 
categorieën voorwerpen die in de 
Wunderkammer te vinden zijn. Na-
turalia, oftewel alles wat afkomstig 
is uit de natuur, van stenen tot mos-
sen tot koraal. Scientifica; dat zijn 
instrumenten die in de wetenschap 
gebruikt worden. De zogenoemde 
preciosa, wat staat voor door de 
mens gemaakte kunst. En de 
exotica: rariteiten uit verre landen. 
Demeulemeester: ‘Voor iedere 
categorie geldt: hoe zeldzamer, 
hoe begeerlijker.’ Demeulemeester  
schreef eerder een boek over taxi-

Bezoeken
Adressen voor 

naturalia, scien-
tifica, preciosa en 

exotica. 

Het Rariteiten 
Kabinet, Den Haag: 

met achter elk 
object een verhaal. 

het-rariteiten- 
kabinet.nl

Westfries Museum, 
Hoorn: museum met 
ruim 25 stijlkamers 
uit de Gouden Eeuw. 

wfm.nl 

Oertijdmuseum, 
Boxtel: particuliere 
verzameling groeide 
uit tot heus museum 

met als publieks-
trekker een potvis. 
oertijdmuseum.nl

Tramshed, Londen: 
dineren met zicht op 

een koe en een kip 
op sterk water, van 
Damien Hirst. hix-
restaurants.co.uk 

Kunstkammer  
Georg Laue, 
München : de 

grootste dealer in 
curiosa, met een 

enorme stand op de 
Tefaf in Maastricht. 
kunstkammer.com 

Porfirius Kunst-
kammer: specialist 

in 16de- en 17de-
eeuwse objecten, 

met een thuisgalerie 
in Neerijse, België. 
Porfirius.square- 

space.com 

Honorouble Silver 
Objects, Antwerpen: 

antieke objecten 
en naturalia uit de 
17de en 18de eeuw. 

silverobjects.be

‘ Er zijn nog maar 
weinig verzamelaars 
die thuis een wonder
kamer hebben’

dermie, het opzetten van dieren, 
maar wilde met Wunderkammer 
breder kijken. In zijn zoektocht 
stuitte hij op unieke verhalen over 
de markante grondleggers van de 
Wunderkammer. Zoals dat over 
hertog René I van Anjou (1409-
1480), die wel wat verder ging dan 
een schedel hier en een ganzenveer 
daar. In zijn hang naar het exoti-
sche liet hij zijn hofhouding vooral 
uit dwergen, reuzen en wonderkin-
deren bestaan en hield hij leeuwen, 
apen, struisvogels en wilde Afri-
kaanse geiten als huisdieren.

De wetenschapper en arts Ber-
nardus Paludanus (1550-1633), uit 
Steenwijk, zou de eerste Nederlan-
der zijn geweest die op zijn reizen 
een belangwekkende verzameling 
bij elkaar sprokkelde. Zijn raritei-
tenkabinet, dat niet alleen uit na-
turalia bestond maar ook wapens, 
kleding en siervoorwerpen uit het 
huidige China, Japan, Indonesië, 
Brazilië, West-Afrika en Noord-
Amerika omvatte, is beroemd. 

Hoe meer land ontdekt werd, 
hoe meer must haves er op de 
markt kwamen. In de 16de eeuw 
was een eenhoorn oftewel een 

narwalshoorn de heilige graal voor 
elke verzamelaar. In de 17de eeuw 
kwam er veel verzamelwaar uit het 
Oosten op de markt. En in de eeuw 
daarna waren de zeewieren, varens 
en mossen niet aan te slepen en 
raakte het opzetten van dieren in 
zwang. In de vroege 20ste eeuw was 
de ‘tribal art’ uit koloniaal Afrika 
in. Al die nieuwe exotica belandde 
in speciaal daarvoor ingerichte 
pronkkamers. 

Uitverzameld
Zoals gezegd zijn er vandaag de dag 
andere manieren om je rijkdom en 
kosmopolitische smaak te etale-
ren, én om die onder de aandacht 
te brengen: verslag van verre reizen 

Vissengeraamte van  
Het Rariteiten Kabinet, 
in Den Haag.
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Kijkvoer
Wunderkammer. Een 
exotische reis door de tijd 
neemt u mee door acht 
eeuwen verzameldrift en 
nieuwsgierigheid naar 
verre beschavingen. Het 
is een kunstboek met 
een hoog gehalte Marco 
Polo en Indiana Jones. 
Samengesteld door  
Thijs Demeulemeester, 
€ 35, Uitgeverij Lannoo, 
lannoo.be

Een botanische prent 
uit het boek ‘The  
Temple of Flora’, van 
Robert John Thornton.

doen we wel op de sociale media. 
De wonderkamer sterft hierdoor 
langzaam uit. Van de uniciteit van 
zijn woning en winkel is Loek Dek-
kers zich goed bewust. ‘Er zijn maar 
weinig echte verzamelaars die 
thuis een wonderkamer hebben en 
degenen die er een hebben treden 
meestal niet graag naar buiten.’

Zijn we misschien ook een beetje 
uitverzameld, nu iedereen overal 
naartoe kan reizen om zijn exoti-
sche souvenirs eigenhandig in te 
slaan? Thijs Demeulemeester denkt 
dat daar een kern van waarheid in 
zit. ‘De wereld is ontdekt. We kun-
nen overal aankomen. Wel is het 
leuk om na te denken over oorden 
die nog tot onze verbeelding spre-

ken. Het heelal bijvoorbeeld: daar 
hebben we pas recentelijk een heel 
klein spectrum van ontgonnen. Dat 
is een terrein waar nog veel over te 
fantaseren valt. Theatrum Mundi, 
een antiekzaak in de Italiaanse stad 
Arezzo, heeft onlangs een heden-
daagse wonderkamer ingericht met 
21ste-eeuwse memorabilia, zoals 
astronautenpakken, meteorieten 
en onder delen van satellieten.’

Ook al zijn we misschien ‘uitont-

Deel van de collectie van 
Het Rariteiten Kabinet, 
in Den Haag. 

De wereld is ontdekt, je 
kunt overal aankomen. 
Alleen over het heelal 
kun je nog fantaseren’

dekt’, Demeulemeester signaleert 
wel een opleving van de interesse 
in wonderkamers. ‘Er hebben nog 
nooit zo veel mensen een cursus 
taxidermie gevolgd als op dit 
moment. In iedere hippe woon-
kamer zie je dode vlinders onder 
een stolp. Misschien heeft het iets 
te maken met de verandering van 
het klimaat . Nu ons natuurschoon 
wordt bedreigd, ontstaat er nieuwe 
waardering voor de natuur. En 
raken we een beetje in paniek: laten 
we fixeren wat er te fixeren valt.’ 
Zo ziet Loek Dekkers het ook. ‘Een 
wonderkamer draagt bij aan het 
behoud van de natuur. Gewoon, 
door te tonen hoe ontzaglijk mooi 
de wereld is.’ o
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