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Ongeveer vierhonderdvijftig gefossiliseerde
zee-egels in verschillende bakken in het depot
van het Natuurhistorisch museum;
tweehonderdvijftig miljoen jaar oud.  
Gelabeld, gearchiveerd en beschermd, vlak naast
meer boktorren dan iemand ooit nodig zou
kunnen hebben. Allemaal verloren tijdens de brand.
De vlammen likten stenen en beenderen
en smolten de dinosaurus replica's, nu plassen 
plastic, en plastic is gemaakt van dinosaurussen.
waarmee ik bedoel dat we altijd nog de mal hebben.
En Frankrijk heeft het origineel. Zeventien
gemummificeerde dieren en een bordje met
‘Bijbelse Paradox’, nu tot as teruggekeerd.
Op de lijst van dingen die we verloren zijn,
in een BuzzFeed artikel, samen met alle foto’s.
Veilig online tot de stroom op is.   

--Quinn Zeljak, juni 2019, Maastricht 
(vertaling, origineel gepubliceerd in Dovecote Magazine)

  
In mijn kamer bij mijn ouders thuis, op een ladekast tussen de kaarsen en de kamerplanten staat een 
klein doosje. Rond en porselein, met een kleine geschilderde versie van het Canal Grande in Venetië
op de deksel. Hierin bewaar ik mijn melktanden. Ik weet niet waarom of voor wie, maar ik heb ze al
jaren. Het is een souvenir van mijn jeugd en sommige dingen kun je nou eenmaal niet weggooien.

Nu school een tijdje dicht is woon ik weer even bij mijn ouders en is mijn oude kamer 
plotseling ook mijn atelier. Mijn doosje met melktanden staat opeens tussen stapels tekeningen en 
collages. Deze verandering in omgeving benadrukt mijn motivatie om dingen te bewaren. In mijn 
atelier haal ik dingen naar binnen om ze beter te begrijpen. Ik verzamel boeken die mijn aandacht 
trokken in tweedehands winkels en heb een map op mijn computer met plaatjes die ik wil bewaren. 
Ik begrijp vaak niet waarom ik dingen interessant vind en dat is deel van mijn motivatie om ze te 
verzamelen. 

Ik mijn werk speel ik in een gigantisch web van verbindingen. Verschillende interesses ontmoeten 
en beïnvloeden elkaar. Ik ben met meerdere werken tegelijk bezig en zo komen verschillende 
thema’s naast elkaar te liggen op mijn werktafel. Op die manier puzzel ik met associaties. Volgens 
de filosoof Heidegger zit de wereld ook zo in elkaar. Volgens hem zouden we de wereld niet moeten
zien als een verzameling objecten die los van elkaar staan, maar ons juist moeten focussen op de 
manier waarop wij in de wereld bestaan en hem betekenis geven1. De betekenis-structuur van de 
wereld bestaat uit relaties tussen verschillende gereedschappen. Volgens Heidegger hangt de 
betekenis van dingen niet af van hoe ze eruit zien, maar van hoe ze gebruikt worden. Mensen 
gebruiken gereedschappen om dingen gedaan te krijgen en kunnen deze gereedschappen pas echt 
begrijpen door ze te gebruiken. Alle gereedschappen samen vormen een totaliteit van de wereld die 
door mensen kan worden ervaren en beleefd.  De wereld is een betekenis-structuur die onderdeel is 
van onszelf omdat wij hem betekenis geven. 

1  Sein und Zeit, Martin Heidegger, 1927



Echter als ik deze logica volg naar mijn meest logische conclusie dan leven we uiteindelijk allemaal
in een andere wereld. We hebben immers allemaal andere associaties en andere ervaringen met de 
‘gereedschappen’ om ons heen. 

In mijn atelier geef ik mezelf toestemming om te genieten van mijn eigen wereld. Het is mijn 
Wunderkammer met een verzameling van souvenirs van plekken die niet bestaan2. Van verre reizen 
die ik zelf niet gemaakt heb, maar waar ik aan het einde van een tunnel van associaties terecht ben 
gekomen. Zo maak ik reizen in mijn hoofd. Want waar ga ik eigenlijk heen als ik zo diep in 
gedachten verzonken ben dat ik me niet meer bewust ben van mijn lichaam. En, allerbelangrijkst, 
wat neem ik mee als ik weer terug kom? 

In een Wunderkammer ben je niet per se in een andere wereld. Je bent omringt door rariteiten, 
meegebracht uit vreemde oorden in een poging de wereld beter te begrijpen. Alle naturalia en 
arteficialia die je ziet komen technisch gezien uit dezelfde wereld als jij, maar het is moeilijk om 
dingen aan elkaar te knopen. Alles om je heen is van lang geleden of ver weg en daarom is het niet 
echt onderdeel van jóúw wereld. Je aandacht wordt getrokken door dingen die je nog nooit hebt 
gezien. Je herkent kleine onderdelen; opgezette dieren die een beetje lijken op dieren die je wel eens
gezien hebt en herkenbare gebruiksvoorwerpen gemaakt van materialen die je niet bekend 
voorkomen. 

Het gevoel dat je hebt in een Wunderkammer wil ik ook bereiken wanneer ik mijn werk ten toon 
stel. Ik wil mijn publiek verwonderen met gebroken associaties. Zij komen immers niet uit dezelfde 
wereld als ik. Net als in een Wunderkammer wil ik spelen met herkenbare elementen in 
vervreemdende situaties. Ik stal mijn waren uit in vitrinekasten en speciaal gemaakte 
meubelstukken. Stapels tekeningen schilderijen die als een rode draad door verschillende interesses 
van de afgelopen paar jaar heen lopen ontmoeten elkaar op de muur. Mijn werken zijn als flarden 
van gedachtes die in de fysieke wereld terecht zijn gekomen. In mijn wunderkammer gaan alles 
opnieuw associaties met elkaar aan om zo een hele nieuwe wereld te suggereren. Voorwerpen die 
niks met elkaar te maken hebben komen naast elkaar te liggen en vormen zo nieuwe beelden. 

Zo wordt mijn manier van presenteren een verlengstuk van mijn atelier. Ik hoef me niet te 
focussen op individuele werken maar kan een hele wereld vol associaties laten zien.

2 In de 16e eeuw, toen Europeanen steeds makkelijker in contact konden komen met verre landen, 
werden rariteitenkabinetten, steeds populairder. Wetenschappers en koningshuizen begonnen 
met het verzamelen van naturalia, artificialia scientifica, precosia en exotica. Deze collecties 
begonnen als onderzoek in een poging om de Schepping beter te begrijpen. Later, toen ook rijke 
burgers zich een rariteitenkabinet konden veroorloven, veranderde de motivatie in pronkzucht. 
Het woord kabinet sloeg oorspronkelijk op het meubel dat gebruikt werd om deze ‘rariteiten’ ten
toon te stellen. Toen sommige collecties groter werden en uiteindelijk hele kamers besloegen, 
verwees het woord kabinet naar de hele collectie. Zo’n kamers werden ook wel 
Wunderkammers genoemd; letterlijk kamers om je in te verwonderen.
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