
{/*,,,rl atft,L, iï/a*t*/ nr //riu*i,u,,r, t, Ë;r:*:8à,:ihr'.*L

((zwarte dia))

Volgens de deskundigen noemt één op de drie bewoners van Europa en

Amerika z)chzelf :verzamelaar. Dat is een minderheid, maar wel een

heel grote. Verzamelingen vormen een onderdeel van onze cultuur dat
even vanzelfsprekend is als pindakaas of wintersport: de één doet er
aan, de ander niet.
Het is misschien goed wanneer ik meteen zeg dat ikzelf niet tot die
grote minderheidsgroep van verzamelaars behoor. Zelfs als kind heb ik
nooit iets verzameld, in tegenstelling tot mijn beide broers, die om het
hardst sleutelhangers en speldjes spaarden, geprikt op een stuk
schuimrummer. De enige verzameling die mijn eigen kinderjaren heeft
gekleurd was een rijtje klederdrachtpoppen in ovale doosjes van

cellofaan die mijn vader voor me meenam na reizen voor zijn werk. Die

gingen op de plank van mijn tomado boekenrek, waar ze in de loop der
jaren langzaam stonden te verbleken.
lk vond die popjes op zichzelf erg mooi, zoals ik ook de collectie
speldjes van mijn jongste broer zeer bewonderde. Maar tot een actieve
verzamelpassie heeft het bij mij nooit geleid. Blijkbaar is dat iets dat
je in je hebt, of niet.
Zoals deze elementaire voorbeelden illustreren behoort het verzamelen
niet perse of exclusief tot het domein van de kunst. Het behoort zelfs
niet exclusief tot het domein van de mens. Er zijn ook dieren die sparen,

- 
zo?ls de Australische prieelvogel(d i a), die blauwe of rode steentjes en

besjes verzamelt om er zijn nest mee te versieren. Het zijn altrjd of
blauwe of rode spulletjes die aparte afgebakende gebieden versieren,
nooit beide door elkaar. Er is wel eens een etholoog geweest die dat op
de proef heeft gesteld door een rood steentje aan zo'n blauwe rand toe
te voegen: het storende element werd door de eigenaar ogenblikkelijk
verwijderd. (Deze vogel heeft een geweldige collectie blauwe plastic
wasknijpers aan zijn verzameling toegevoegd).

-- dia zwart
Maar bij nader inzien is er misschien toch een wezenlijk verschil
tussen de dierlijke en menselijke vorm van verzamelen, en dat verschil
ligt in het doel. Als dieren verzamelingen aanleggen hebben ze daar
altijd een extern oogmerk mee: de wintervoorraad, of, zoals bij de
prieelvogel, het lokken van een aantrekkelijk vrouwtje. Bij mensen
kunnen dergelijke motieven meespelen, maar ze vormen nooit de
hoofdzaak. Verzamelen, of sparen, zoals mensen dat doen, ongeacht of
het gaat om postzegels, planten of kostbare schilderijen, is een
activiteit die geen enkel doel heeft, behalve het completeren van de
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verzameling. Of, om maar eens een grote autoriteit op dit gebied aan te
halen, de Engelsman Joseph Alsop: 'de ware essentie van het menselijke
verzamelen in al zijn gedaanten is altijd geweest het vergaren van

volstrekt overbodige hoeveelheden voorwerpen, behorend tot een
uitverkoren categorie, zonder de minste noodzaak voor een dergelijke
hoeveelheid van zulke voorwerpen, en vaak ten koste van veel geld,

moeite of zelfs fysiek gevaar. En het plezier dat verzamelaars aan het

verzamelen beleven is niet eens helemaal rationeel te noemen, want
wat hen nog het meest charmeert is in het bezit te komen van hun

begeerde voorwerpen [...] verzamelen iS, als activiteit, een doel op

zichzelf .'
Deze definitie wordt voor mijn gevoel nog het best bevestigd in één van

de meest curieuze verzamelingen die ik ken: foto's van uitgedrukte en

platgetrapte peuken, ( dia's{pgemaakt door de ,Amerikaanse fotograaf
lrving Penn. Wat die vooral dterk illustreren is de grote willekeur in de

keus van het verzamelobject. De enige voorwaarde die ik kan bedenken
is dat cr variaties op het thema mogelijk moeten zijn; en als er iets is
waar deze prachtige foto's van Penn onze aandacht op vestigen, is het

de verrassende rijkdom en expressiviteit in het lanoschap van de

uitgetrapte peuk. Het is misschien des te interessanter wanneer men

weet dat lrving Penn behoort tot de meest gevierde mode- en

glamourfotografen uit de geschiedenis van de fotografie. Die peuken kun

je dan beschouwen als zijn 'vrije werk'. Overigens heeft dit thenra hem

zelf de ogen geopend voor een nog veel rijker reseÍ','oir om een

fotografische verzameling uit op te bouwen: de sigaret voerde hem naar

sigaretteverpakkingen, en van daaruit ging het naa: klein straatvuil in

het algemeen. (d ia zwart) En zo gaat het in bijna e,ke serieuze
verzameling: elke nieuwe aanwinst brengt de verzameling dichter bij

zijn volmaaktheid, maar kan ook nieuwe lacunes op?nen, nieuwe
zijwegen, open einden: de ultiem e verzameling is nrsschien wei degene

die nooit wordt voltooid.

Nu neemt dat doelloze of in zichzelf gekeerde van :e activiteit ,,an het

verzamelen niet weg dat verzamelingen, wanneer z3 eenmaal z 1n

aangelegd, dramatische consequenties kunnen hebber voor de

betreffende objecten, en dat geldt om te beginnen ,oor de waarle die er

aan wordt toegekend. Het meest bekende (dia) en '.ror de hand iggende

voorbeeld is dat van de zeldzame en kostbare postz:gel met eer
oorspronkelijke waarde van tien cent. Maar er is eeÍ' nog meer t:t de

verbeelding sprekend voorbeeld dat in de context v,aarin we on= hier

bevinden, een verzameling planten, eigenlijk te me:'ter zake is: en wel

de mode van het verzamelen van tuloebollen (dia) zcals die in ce
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Nederlanden van de 1 7de eeuw bestond.
De meeste mensen hebben wel eens gehoord van de tulpomanie, de

tulpengekte die rond het eind van de 16de eeuw uitbrak en zijn
hoogtepunt bereikte in het jaar 1637 , toen de markt voor tulpebollen
instortte; volgens kenner de Britse kunsthistoricus Paul Taylor was dit
zelfs 'de eerste grote speculatiecrisis van het moderne kapitalisme'.
Grote groepen mensen raakten totaal aan de grond als gevolg van hun
jacht op zeldzame tulpensoorten. (plaatje van Roemer Visscher ook laat
zien: en dwaas en zijn geld zijn haest gescheiden').
Nu was de tulp voor een 17de-eeuwer wel iets anders dan voor ons.

Voor ons is het toch een beetje de brave Hendrik onder de bloemen,

-- maar in de 17de eeuw had zij een bijzonder aura. (dia Judith Leyster,
1643) Het was iets nieuws, één van de exotische gewassen die dankzij
de zeehandel in Oost en West in Europa werden ingevoerd, net als de

ananas, de agave maar ook voor ons doodgewone bloemen zoals de

hyacint, de ranonkel, anemoon en kivietsbloem. Al die bloemen werden
begeerd en verzameld door welgestelde burgers in het bezit van een

tuin. Maar het was vooral de tulp die mensen gek maakte.
Blijft de vraag, waarom nou juist de tulp? Een deel laat zich simpelweg
verklaren door competitie, het feit dat iemand ooit begonnen is om die

exotische bloemen te kweken en beschrijven, waarna iemand anders
dacht dat hij het nog beter kon, enzovoort. Maar dat is niet het hele

verhaal, want dat had net zo goed kunnen opgaan voor de kivietsbloem.
lk denk dat de tulp a/s verzamelobject, een wezenlijk voordeel heeft
boven de ananas en de hyacint. De tulp kent namelijk, net als de Hosta
(waar ze overigens in de 17de eeuw nooit van hadden gehoord) veel en

ook subtiele varianten, en voor zover die niet al bestonden werden die

enthousiast gekweekt.
Daar heb je het weer: veel variaties op een duidelijk herkenbaar thema,
met ook zeldzame en moeílijk te kweken of te bemachtigen soorten:
zíedaar de ideale voorwaade voor een echte verzameling.
Het is misschien aardig om te vertellen dat de tulpomanie begon met
een diefstal van bollen uit de tuin van de eerste Nederlandse
tulpenverzamelaar, de plantkundige Carolus Clusius, die de bloemen in
detail had beschreven in zijn boek Rariorum plantarum historia uit
1 501 . De dieven begonnen een geheim kwekerijtje en verspreidden de

bloem in Nederland, voor prijzen die per bol soms het dubbele jaarloon

van een geschoolde timmerman beliepen, zo'n 800 gulden per stuk. Er

waren ook soorten die voor 4000 gulden per stuk de toonbank over
gingen. Met name de roodgevlamde tulp was erg gewild. Zeventiende-
eeuwse tuinen hadden ook het karakter van plantkundige musea (d ia
Gerard de Rijp in zijn A'damse stadstuin rond 1700), een beetje saai in
onze ogen, met rechthoekige vakken waarin de bloemen in slagorde
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waren opgesteld.

- (dia zwart)
Deze korte geschiedenis typeert al de kern van een proces dat elk

serieus verzamelobject doormaakt: er wordt specialistische kennis
over verzameld en geboekstaafd, dat leidt tot competitie in het
verwerven van soorten, eerst in een kleine kring van kenners en dan

onder steeds grotere groepen die het zich kunnen veroorloven. Zo kan

iets betrekkelijk nederigs als een tulp een buitengewone status
ontwikkelen.
Zelfu de misdaad die in de tulpengeschiedenis meespeelt hoort bij de

symptomen waaruit je kunt opmaken dat iets een serieus
verzamelobject is geworden: het feit dat mensen er een diefstal voor
over hebben. Misdaad, vooral vervalsing, vormt een opvallend vast
ingrediënt van elke waarachtige verzamelgeschiedenis. En wat zo'n
geschiedenis tenslotte bezegelt is het feit dat er een museum, of iets
dat daarvoor doorgaat, voor wordt opgericht.

Daarmee komen we al dicht in de buurt van de kunst, en de
tulpengeschiedenis heeft ook een speciale band met de
kunstgeschiedenis: niet alleen werden sommige tulpen uitgestald alsof
het kunstwerken waren, de hele tulpomanie leidde tot de bloei van een

bepaald type kunstwerk, het bloemstilleven, dat al gauw zelf tot gewild
\ verzamelobject werd (dia Jan Breughel, 1606). De aanvankelijke reden

was dat bloemstillevens minder prijzig waren dan echte tulpen, dus een

afgeleid genoegen vormden voor de iets minder welgestelden. Ook gaven

eigenaars van zeldzame tulpen wel opdracht aan kunstenaars om hun

botanische prestatie te vereeuwigen: De Hapsburgse keizer en

-- beroemdste kunstverzamelaar aller tijden Rudolf ll (d ia) nam de

schilder Joris Hoefnagel in dienst, speciaal voor het maken van
afbeeldingen van zeldzame flora en fauna uit de keizerlijke collectie.
Zo werd het bloemstilleven een specialisme dat grote meesters

-- voortbracht zoals Willem van Aelst (d ia, 1 663) Jan van Huysum (d i a
\ 17?6 ) en Rachel Ruys (d ia 1 705 ). Voor mensen uit de 17de eeuw

waren dit soort schilderijen niet alleen staaltjes van fenomenaal
schildenruerk maar ook verbluffende evocaties van iets wat ze in het
echt zelden of nooit te zien kregen. En zo kwam het dat dergelijke
schilderijen op hun beurt tot verzamelobjecten werden waar grote
kapitalen voor werden neergeteld.
Daarmee wordt in deze tulpengeschiedenis nog een vierde eigenschap
geillustreerd die behoort tot de vaste kenmerken van elke geschiedenis

van het verzamelen, naast de ontwikkeling van expertise, de
waardestUging van het verzamelobject, en de musealisering. Die vierde
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eigenschap heeft betrekking op de manier waarop zogeheten naturalia
en artificialia, voortbrengselen van de natuur en van de kunst, in deze
geschiedenis vanaf de vroegste voorbeelden door elkaar lopen. En de

enige verklaring die ik dóórvoor kan bedenken is dat de natuur in zijn
rauwe gedaante misschien erg grillig is voor een verzamelobject: hij

moet op één of andere manier getemd worden. Zo hadden sommige van

die peperdure gevlamde tulpen de neiging om terug te lopen, en uit hun

bol te komen als een doodgewone signaalrode tulp. Dat was wel zuur
voor een eigenaar die er 4000 gulden voor had betaald. Dan maar liever
een fenomenaal geschilderde bloem, en als het even kon een heel boeket,
van bloemen die in de 1 7de-eeuwse werkelijkheid nooit gelijktijdig te
zien waren.

Of dit een sluitende verklaring is weet ik niet, maar het is een feit dat
in de vroegste kunstcollecties, de zogeheten Kunst- und
Wunderkammer, (d ia, schilderij Johann Georg Heinz, rariteitenkabinet,
1666) geen wezenlijk onderscheid tussen die twee categorieën werd
gemaakt. Dat hing samen met het idee dat een vorstelijke collectie in
de 16de eeuw encyclopedisch moest zijn, dat wil zeggen een
representatie moest vormen van alles wat er op de wereld aan

zeldzaamheden te koop was. Als er in deze oude collecties al sprake
was van 'variaties op een thema', dan waren het variaties op het thema
'de hele wereld'. Een tamelijk ambitieus verzamelobject, zou je denken,
maar de 1Gde-eeuwse verzamelaar geloofde nog dat het mogelijk was

om zo'n verzameling sluitend te maken. Daarbij moet men wel weten
dat de wereld voor een 1Gde-eeuwer nog vrij overzichtelijk was. Die

bestond uit vier elementen, te weten lucht, aarde, vuur en water; als je
van alle vier die gebieden nou maar iets had, dan was je al een heel

eind. Wel ontstonden er in die vorstelijke kabinetten geleidelijk aan

vaste bestanddelen die niet mochten ontbreken: bergkristal, koralen
(d ia : deze zijn uit de KUW kammer aartshertog Ferdinand ll),
struisvogeleieren, een opgezette krokodil, de hoorn van een eenhoorn,
een lndianentooi (dit is een Mexikaanse), een oerknots, een ruime keus

aan ltaliaanse schilderijen en allerlei soms bizarre staaltjes van
virtuoos handwerk: merkwaardige torens, zoals deze 1Gde-eeuwse
kabinetkast (d ia), of namaak-stenen of rotsjes met een verborgen
uurwerk of kompas er in ( d ia tafelsteen met kompas, 1 6de eeuw, uit
collectie Schloss Ambrasz), want ook de techniek mocht niet ontbreken.
En dan was er de buitengewoon interessante categorie van de imitatie-
naturalia, of hybride mengvormen tussen kunst en natuur, waar in feite
het bloemstilleven ook toe behoorde (d ia: dit is een zogeheten
koralenkabinetje, halve meter doorsnede, gemaakt van hout, parels,
paarlemoer, koraal, gips, zegelglas, fluweel, goudgalon, brons, lapis
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lazuli en vergulsel). Meestal ging het dan, zoals hier, om combinaties
van uitgelezen materialen, verbluffend vakmanschap en een flinke snuf
waanzin. Zo was de grote Hapsburgse verzamelaar Ferdinand I in Wenen

bijzonder trots op zijn in goud gevatte kokosnoot, en Rudolf ll bewaarde
in zijn slot Hradschin in Praag een hele verzameling zogeheten 'dirlein',
kleine diertjes van brons op namaakrotsen, gemaakt door de toen
wereldberoemde edelsmid Wenzel Jamnitzer (dia). Hier ziet u nog zo'n
figuur, de 18de-eeuwse zilversmid Anthonie Grill (dia), geportretteerd
met wat voorwerpen uit zijn eigen verzameling; deze mensen

ontleenden roem en rijkdom, grotendeels aan het maken van objecten
die geen ander doel dienden dan mooi, curieus te zijn en opgenomen te
worden in iemands collectie.
dia zwart

En hiermee kom ik op een laatste, en tegelijk cruciaal bijverschijnsel,
of effect, dat de gewoonte van het verzamelen heeft op de verzamelde
voorwerpen. Want, zoals ik aan het begin van deze lezing zei: hoewel de

essentie van het verzamelen is dat het geen extern doel heeft, is het
wel degelijk zo dat verzamelingen een ingrijpend effect hebben voor
het verzamelde object. Een aantal van die effecten zijn in de loop van

dit verhaal voorbij gekomen, maar één nog niet. En die ene heeft het
meest ingrijpende gevolg gehad voor met name de beeldende kunst: en

wel, het feit dat niet alleen het verzamelen een doel op zichzelf is,

maar dat ook de verzamelde objecten steeds meer het karakter krijgen
van'dingen zonder functie'. Zoals het boek van Joseph Alsop waar ik aan

refereerde duidelijk maakt is de kunst zoals wij die kennen, als

zelfstandige objecten los van enige functie, op het niveau van de

wereldgeschiedenis een grote zeldzaamheid. Verreweg de meeste kunst
die over de hele wereld is gemaakt, vroeger en nu, had wel degelijk een

functie: het opwekkend van devotie, het steunen van het geheugen, het
bijdragen aan de glorie van een vorstelijke familie, et cetera. Voor onze

kunst geldt dat niet meer. Je kunt zo'n feit voor kennisgeving aannemen,

verwijzen naar de tijdgeest en zo meer, maar je kunt ook zoeken naar

een meer concrete verklaring. En ik vind Alsops theorie overtuigend dat
het vooral de verzamelcultuur is geweest die daar een doorslaggevende
factor in was: het feit dat kunstwerken, zelfs diegene die aanvankelijk
bedoeld waren als versiering, of als betekenisvol onderdeel van een

groter geheel,steeds meer werden aangepast, en vervolgens ook werden
gemaakt tegen de achtergrond van de openbare collectie. Je ziet die

ontwikkeling al in de rariteitenkabinetten, in die merkwaardige
torentjes en bergjes van verfijnd edelsmeedwerk; in hun eigenaardige
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nutteloosheid en losgezongen originaliteit zou je die dingen kunnen
beschouwen als primitieve uitingen van moderne kunst (d ia Rhonda

- Zwillinger, die je de prieelvogel onder de moderne kunstenaars zou
kunnen noemen).
Zo bekeken zijn het de rariteitenkabinetten die aan de wieg staan van
de moderne kunst als geheel. Maar daarnaast hebben die oude
verzamelingen een eigen onderstroom gecreëerd in de moderne
kunstgeschiedenis. Zo hadden veel ateliers uit de jaren dertig een

-- beetje de sfeer van de kuw kammer (d ia Georges Braque). Met name
etnografica, en ook spullen uit de populaire cultuur zoals

\. sigarettenpakjes (d ia) waren bij Picasso en zijn vrienden zeer
populair, en sommigen hadden er buitengewone collecties van.
De redenen voor dit soort verzamelingen zijn en waren natuurlijk
anders dan die van 1Gde-eeuwse prinsen, maar soms komen ze er toch
wel in de buurt. Het idee om een complete greep te krijgen op de

zichtbare en onzichtbare wereld leefde bijvoorbeeld ook sterk in het
surrealistische tijdschrift Documentsvan Georges Bataille waarin
foto's werden afgedrukt van de plantenfotograaf Karl Blossfeld (3 x
d ia)zelf een soort fotografisch verzamelaar van plantesoorten), naast
beschouwingen over de grote teen, over Hollywoodfilms, en over het
beeldhouwwerk van Jacques Lipschitz dat werd vergeleken met 18de-
eeuwse gravures van natuurlijke misvormingen.
Daar heb je het weer: natuur en kunst zusterlijk verenigd in een soort
pseudo-encyclopedische mengelmoes: de geest van de 16de eeuw is hier
niet ver. Dat geldt in mindere mate voor de gefascineerdheid met
nutteloze machines bij kunstenaars als Tinguely en Marcel Duchamp
(dia Zx roterende glasplaten, 1920 met Man Ray, en 'het befaamde
Grote Glas' uit Philadelphia), hoewel ook die duidelijk geïnspireerd zijn
op premoderne machines (d ia). Hier ziet u een mooi voorbeeld uit het
Tylers Museum in Haarlem, dat in Nederland het laatste museum is

waarin de geest van de Kunst und Wunderkammer bewaard is gebleven.
Dit is de grote electriseermachine uit 1784 door Martinus van Marum;
hier (d ia) een andere machine uit de Teylers collectie, bewerkt en

aangekleed met oude boekwerken door de hedendaagse kunstenaar Thom
Puckey.
Er zijn meer voorbeelden van kunstenaars die zich hebben laten
inspireren door het idee van de oude rariteitenkabinetten: de
Amerikaanse kunstenaar Joseph Cornell bijvoorbeeld (dia 2x), wiens
hele oeuvre bestaat uit honderden van dergelijke kabinetjes in

miniatuur.
En het is niet voor niets dat ik mijn verhaal wil eindigen met deze
voorbeelden, want iemand die zich duidelijk ook aansluit bij deze
fascinerende onderstroom in de moderne kunst is Urbain Mulkers zelf;
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het lijkt me niet toevallig dat een vorig project van hem in Diepenheim,
in 1989, bestond uit iets dat verdacht veel weg heeft van een
wonderkamer: in plaats van de vertrouwde bloedkoralen en

narwaltanden had Mulkers de Rozeboomkamer ingericht met staaltjes
van moderne kunst, en het l'rjkt er op dat hij zijn keus had laten bepalen

door een affiniteit met die merkwaardige oude, nutteloze objecten uit
de prehistorie van de kunstverzameling: zo was er een sculptuur van

Michel Francois, bestaande uit een houten kast met een zwart-
marmeren plaat voor de deuren: een kast die niet open kan. En,

misschien nog dichter bij de sfeer van de wonderkamers, een tafel met
de zogeheten 'collection morbide' van de eveneens Belgische kunstenaar
Johan Muyle: bokalen met diertjes op sterk water en een ganzeëi op het
deksel.
Kunst en leven, verenigd in een uitstalling die geen andere functie heeft
dan zich laten bekijken.
En zo is ook het Gazebo dat hier vandaag wordt onthuld een

buitengewoon fraai en zuiver voorbeeld van de manier waarop een

moderne kunstenaar zich van een oude tradítie uit de
verzamelgeschiedenis kan bedienen: allereerst in de keus voor een plant

met een duidelijk herkenbare fysionomie en een groot aantal varianten,
maar ook in de inrichting van een soort tempel voor dat uitverkoren
object, en niet te vergeten in het harmonieuze huwelijk tussen natuur
en kunst dat ook hier wordt gesloten. Tegelijk vormt dit kunstwerk voor
mijn gevoel een interessant antwoord op wat ik noemde als het laatste
bijverschijnsel van de verzamelcultuur, namelijk het feit dat
kunstwerken onder invloed van die cultuur werden losgemaakt van een

eventuele functie.
Want hoewel de traditie van het verzamelen tot prachtige, intrigerende
kunst heeft geleid, kun je je voorstellen dat kunstenaars af en toe
worden bekropen door de behoefte om aan die belangeloosheid te
ontsnappen. Bijvoorbeeld door een kunstwerk te maken dat nog een

andere functie hebben dan boeiend, mooi of origineel te zijn.
En zo kun je zeggen dat Urbain Mulkens in dit werk de ingebouwde
beperking van de moderne kunst heeft verslagen door de oorzaak
daarvan, namelijk de cultuur van het verzamelen, tot onderwerp te
nemen. Het Gazebo is daarmee niet alleen een mooi kunstwerk, een

compositie in nuances van groen, maar het heeft ook een functie
gekregen als referentiepunt voor deskundigen en lieflrebbers op het
gebied van de hosta. Kunst, natLrur, en wetenschap verenigd: mooier kan

het niet.


