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De grote meesters
Exoticism

IJzeren bamboetafel 
van Ueli Signer,  

keramieken vazen uit 
India met Gloriosa, 

Bromelia en 
palmblad. Houten 

boomstampotje  
met Ananasplant.  

De zilveren zwaan is 
vintage. 
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INTERIEUR

Wat de bekende merken, ontwerpers en celebs al langer weten: 
Florian Seyd (42) en Ueli Signer (45) van The Wunderkammer 

 maken geen doorsnee bloemstukken, maar gigantische, 
 sprookjesachtige bloempartijen. Om je aan te vergapen en  

om - in kleine vorm - thuis in álle kamers te zetten. 
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Celebration  

Kunstwerk van koraal en 
Muranoglas door Klaus 

Dupont, tafeltje van 
versteend hout, presse 

papiers met geblazen 
kwallen, vaas van Mobach 

keramiek, alle via  
The Wunderkammer 
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Toen er vanaf de zestiende eeuw dankzij de 
scheepvaart steeds meer interesse kwam in 
bijzondere voorwerpen uit exotische oor-
den, richtten de mensen die zich dat kon-
den veroorloven zogenaamde Wunderkam-
mern in: kasten of zelfs hele kamers, waarin 
zij hun vondsten konden uitstallen. In het 
Nederlands heetten die toonruimtes raritei-
tenkabinetten, en ze waren de voorlopers 
van musea. Florian Seyd en Ueli Signer 
noemden hun bedrijf The Wunderkammer. 
Niet alleen omdat wat zij maken veel weg 
heeft van die vroegere wonderlijke schouw-
spelen, maar ook omdat het symbool staat 
voor hun fascinatie voor de natuur. 
Wie een winkel, museum of evenement be-
zoekt dat is ingericht door The Wunder-
kammer, waant zich plots in een stadsoase, 
of een sprookjesachtig achttiende-eeuws ra-
riteitenkabinet, zoals in het Cromhouthuis. 
Dit grachtenpandmuseum in Amsterdam 
werd door The Wunderkammer compleet 
gerestyled. Beelden van eenhoorns hangen 
in de antieke gangen, bloempartijen sieren 
een gedekte tafel en veren liggen in vitrines 
gemoedelijk naast zilveren pillendoosjes. 
Het duo runt ook de museumwinkel in het 
Cromhouthuis.

HET IS LIEFDE
Waar komt die liefde voor de natuur en 
wonderlijke objecten vandaan? Zittend in 
het café van het Cromhouthuis, met op tafel 
een door hun geschikt boeket met een tak 
rozemarijn erin, vertelt Ueli: ‘Ik groeide op 
in de Zwitserse bergen. Toen was ik me niet 
bewust van die uitzonderlijke omgeving, 
maar al wel geïnteresseerd in de natuur. Ik 
ben opgeleid tot kweker en bloemist en 
bloemen en planten verrassen me nog dage-
lijks door hun kleuren, hun texturen.’ Flori-
an werkte als tiener in een bloemenwinkel 
en volgde een opleiding tot bloemist. Hij 
werd geboren in het Duitse Essen in een 
eerder industriële dan groene omgeving, 
maar zijn ouders hadden een vakantiehuisje 
op het platteland. ‘Ik verzamelde alles: rup-
sen, kikkervisjes, bloemen. Mijn kamer was 
een klein museum.’ 

DUBBELSPEL
De mannen kwamen eind jaren negentig 
naar Nederland om zo veel mogelijk te leren 
in wat zij ‘het bloemenland’ noemen. Ze 
leerden elkaar kennen bij bloemenwinkel 
Menno Kroon in Amsterdam-Zuid, waar  
ze jarenlang werkten. Florian begon in  
2004 voor zichzelf. ‘Toen kwam ik Ueli 
weer tegen, we werden verliefd en zijn 
sindsdien een stel.’ In 2008 startten ze 
 samen The Wunderkammer. Sindsdien 
 maken ze fantasievolle creaties. Vorig jaar 
toverden ze met hun team bijvoorbeeld de 
tunnel onder het Rijksmuseum om tot een 
sprookjeslandschap: overal pioenrozen, 
weelderige bloemen en een kersenbloesem-
boom. Afgelopen jaren maakte The 
 Wunderkammer zelfs mode van bloemen in 
samenwerking met de ontwerpers Edwin 
Oudshoorn en Bas Kosters. 

LIEKE & LAGERFELD
The Wunderkammer decoreert ook evene-
menten, waaronder bruiloften van celebs 
als Lieke van Lexmond. Vrijheid om hun 
eigen visie uit te werken, dát is wat de mees-
terbloemisten laat bloeien. ‘Lieke gaf ons 
een paar richtlijnen en liet het daarna los – 
dan ontstaat ons beste werk. Ook in het 
Cromhouthuis mochten we binnen de mu-
seale restricties onze gang gaan.’ De cultu-
rele sector weet The Wunderkammer al een 
tijdje te vinden. Zo decoreerden ze het film-
bal in EYE en een diner voor het team van 
Karl Lagerfeld. ‘Lagerfeld houdt van zwart-
wit en barok, verder hadden we alle vrij-
heid. We vinden het leuk voor veertig euro 
een boeket te maken, maar voor tiendui-
zend euro een diner aankleden is echt een 
uitdaging,’ glundert Ueli.

WOLKEN 
Sinds 2008 organiseert The Wunderkam-
mer ‘Shops for a Week’ in Amsterdam. 
Deze tijdelijke winkels zijn hun creatieve 
uitlaatklep. Florian: ‘We creëren een totale 
beleving, alles in de winkel is te koop. Ueli 
ontwerpt stalen meubels en objecten en we 
werken samen met kunstenaars, zoals juwe-
lenontwerper Bibi van der Velden en kun-
stenaar Klaus Dupont.’ Er zijn inmiddels 
zestien van dit soort winkels geweest, elk 
met een eigen thema: van het vakantiege-
voel in Tropical Dream tot Aquarius, een 
onderwaterwereld.  
Wat hun drijfveer is? ‘We willen het wonder 
van bloemen en planten dichter bij de men-
sen brengen. Wijzelf proberen de “naïeve” 
blik van kinderen te houden. Soms liggen we 
op het gras om vormen in de wolken te ont-
dekken, of we zoeken een klavertje vier. 
Waarom doen volwassenen dat niet meer?’ 

De winkel van The Wunderkammer in Het 
Cromhouthuis is vrij toegankelijk, of bezoek 
de webshop wunderkammerwebshop.com. 
Van 14-23 oktober vindt de volgende Shop 
for a Week – thema: Magical Twist – plaats 
op de Prinsengracht 845 in Amsterdam. 
 thewunderkammer.eu TE
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Florian  Seyd 

JAGERS &  
VERZAMELAARS

TIPS VOOR THUIS 
1 

 Verras eens met een tak rozemarijn in een 
bos bloemen. Of leg in plaats van een boeket 
stenen of schelpen op een schaal, of zet een 
bos veren op tafel. Begin een verzameling, 

raap bij elke wandeling of vakantie iets op. Zo 
heb je meteen een herinnering.

2  
Zet in elke kamer in je huis iets levends: 

een plant, of bloemen. Iets om te verzorgen 
maakt je bewust van de natuur.

3  
Zin in opgezette dieren? Ga naar een grote 

handelaar, zoals Taxidermy in de 
Roelof Hartstraat in Amsterdam, die volgen 

alle strenge regels zeker op. 

4 
The Wunderkammer verkoopt leuks vanaf 

€ 2,50. Alles is zo natuurvriendelijk mogelijk: 
zo zijn er vazen gemaakt van de schilden 

die van kevers afvallen. Aanraders zijn ook de 
geurobjecten van Mad et Len, zoals 

harsstenen met vijgengeur. 

5 
Vanaf half november wordt het 

Cromhouthuis door The Wunderkammer in 
kerstsferen gedompeld!

Ueli Signer
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Jewels of Nature

Pauwenverenmuur als 
kunstwerk en ijzeren 
bamboetafel door Ueli 
Signer, beeldje olifant  
van Klaus Dupont,  
linksvoor  Tillandsia Curly, 
daarachter Mierenknol. 
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Celebration 

Antieke herbarium ingelijst 
door The Wunderkammer, 

bijzettafel van staal naar 
ontwerp van Ueli Signer, 

diverse vazen, alle via   
The Wunderkammer


