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Door 
Dr. McAber

       Een griezelige verzameling waargebeurde verhalen

L E M N I S C A A T      R O T T E R D A M

g ruwel-

kab i n e t

g ruwel-

kab i n e t



Beste lezer,

Welkom in het Gruwelkabinet van dr. McAber, een griezelige verzameling van het meest 
bizarre en vreemde dat je kunt bedenken. Laat ik me eerst even voorstellen. Ik ben  
dr. Kim McAber, achterkleindochter van de beroemde ontdekkingsreiziger en filosoof  

dr. McAber. Ik moet bekennen dat ik nog nooit van mijn allang overleden overgrootvader 
had gehoord, tot ik bij het opruimen van de zolder in mijn ouderlijk huis een oude kist 

vond met notitieboekjes en manuscripten die van hem waren geweest.

Ik hoefde maar eeén blik in de papieren te werpen om te begrijpen waarom mijn familie 
het nooit over deze doctor had gehad. Ma en pa waren nogal streng, en het lijkt erop dat  
dr. M het omgekeerde was. Hij was een vreemde eend in de bijt en dus wilden de McAbers 
niets liever dan hem uit de familiestamboom schrappen. Gelukkig zijn deze papieren 

aan hun oog ontsnapt, en toen ik ze doorkeek, wist ik meteen dat ik ze met een groter 
publiek moest delen.

Mijn overgrootvader hield namelijk van het bizarre. Hoe mysterieuzer of gruwelijker,  
hoe beter!

Dusé wat staat er in deze manuscripten?

Dr. McAber leefde tijdens de regering van de Engelse koningin Victoria, een tijd waarin 
de wereld voor velen groter werd: steeds meer mensen gingen op ontdekkingsreis. Dat was 
het begin van een verzamelwoede. Overgrootopa wilde, net als veel anderen, de wereld 
leren kennen. Hij wilde begrijpen hoe de natuur werkte en verdiepte zich in de wetten 

van de wetenschap in de hoop dat hij de zin van het leven zou ontdekken.

Rijke en hoogopgeleide mensen streefden ernaar een rariteitenkabinet te bezitten: een 
uitstalling van interessante snuisterijen die ze op hun expedities hadden verzameld. 
In paleizen en landhuizen in heel Europa kon je dit soort kabinetten vinden, en hun 

eigenaren geloofden dat die bewezen hoe bereisd en intelligent ze waren.

De curiositeiten werden ingedeeld in groepen met Latijnse namen: kunstvoorwerpen 
(artificialia), natuurlijke objecten, mensen en dieren (naturalia) en wetenschappelijke 

instrumenten (scientifica). De doctor, een liefhebber van rariteiten, voegde extra 
rubrieken toe voor de dingen waarin hij bijzonder geï énteresseerd was: misdaad en straf 
(scelus et supplicium), de geestenwereld (spiritualis), magie (magicae) en dood (morteum).

Terwijl veel mensen die de wereld rondreisden alle voorwerpen die ze wilden hebben 
zonder pardon meenamen, deed dr. McAber het anders en daar ben ik trots op. Hij reisde 

met respect en eerbied. Hij luisterde en keek, altijd op zoek naar dat ongrijpbare 
voorwerp dat misschien wel, of misschien niet, bestond. Maar hij nam de voorwerpen 

die hij ontdekte nooit mee naar huis. Hij wist dat hij er geen recht op had. In plaats 
daarvan beschreef en schetste hij de schatten die hij tegenkwam in zijn notitieboekjes. 

Die vormen zijn rariteitenkabinet.

In sommige gevallen, wanneer ik denk dat de doctor het bij het verkeerde eind heeft,  
heb ik er mijn eigen commentaar aan toegevoegd. Hij was erg goed van vertrouwen 
en had de neiging alles te geloven wat hem verteld werd. Ik kies voor een meer 

wetenschappelijke benadering.

Maar zijn verslagen blijven fascinerend. Ik hoop dat jij dat ook vindt.

Geniet ervan.

Dr. Kim McAber
Als je dit handschrift ziet...  

  ben ik het!  
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A R T I F I C I A L I A

Geen van de voorwerpen in dit deel komt uit de 
natuur. Ze zijn allemaal gemaakt door de vaardige 
handen van kunstenaars van over de hele wereld. Dat er 
zulke prachtige kunstwerken en slimme mechanische 
apparaten bestaan, die minstens even mooi zijn als 

alles wat in de natuur bestaat, is het bewijs van de 
briljante menselijke geest.

 



1 0  –  A r t i f i c i a l i a 1 1  –  A r t i f i c i a l i a

Deze zestiende-eeuwse automaton werd gebouwd om tentoon te 
stellen in een kerk in Milaan, Italië.

Stel je voor dat er een kerkdienst plaatsvindt, laat op de avond. 
Buiten is het donker. De plaats wordt slechts verlicht door een paar 

flikkerende kaarsen. De gemeente is stil, diep in gebed.

Plotseling slaakt de duivel vanuit de hoek Plotseling slaakt de duivel vanuit de hoek 
van het gebouw een angstaanjagende kreet.van het gebouw een angstaanjagende kreet. 
Het gekrijs schettert door het gebouw en jaagt de 
gemeente de stuipen op het lijf. Het monster begint 
te bewegen, zijn grote ogen rollen in hun kassen. 
Het steekt zijn tong uit, laat nog een bloedstollende 
kreet horen en er walmt rook uit zijn mond. Leeft 
deze duivelse creatie?

Nee... Het wordt allemaal veroorzaakt door een 
vernuftige verzameling radertjes en wieltjes. Net 

als bij een opwindhorloge drijft een sterke, opgerolde 
veer binnen in de figuur de helse creatie aan.

Een tijger verscheurt een man. Wat bezielt 
iemand om zo’n mechanisch wangedrocht 
te maken?

Deze tijger, bekend als Tipu’s TijgerTipu’s Tijger, 
werd eind achttiende eeuw gemaakt voor 
Tipu SultanTipu Sultan, de heerser van MysoreMysore, 
een gebied in India. Tipu Sultan was gek 
op tijgers. Hij liet tijgerstrepen op het 
uniform van zijn leger naaien, zijn gouden 
troon was versierd met tijgerkoppen en hij 
hield zelfs echte tijgers in zijn paleis. Hij 
liet deze automaton speciaal voor zichzelf 
maken.

Door aan een hendel te draaien, gaat de 
tijger brullen en de persoon gillen, dankzij 
een reeks orgelpijpen in het dier. De arme 

man zwaait zelfs zijn arm rond alsof hij 
pijn heeft. Maar wie valt de tijger aan?

In die tijd probeerde het Britse leger 
Mysore en andere delen van IndiaMysore en andere delen van India 
in te nemen, zodat Britse handelaren 
goedkoop Indiase spullen konden kopen 
om naar Groot-Brittannië te verschepen. 
De rode jas en zwarte hoed die de man 
draagt, lijken op het Britse legeruniform 
uit die tijd. Zou de arme kerel een Britse 
soldaat zijn? Alleen Tipu Sultan kent de 
waarheid.

Helaas werd Tipu’s leger door de Britten 
verslagen en werd Tipu zelf gedood. 
De automaton werd door de Britten 
meegenomen en naar Londen gebracht.

t i p u ’ S  t i j g e r

Er is er nog maar een handjevol over, 
maar ooit stonden duivels als deze in 

kerken in heel Europa, soms naast 
engelen, Jezusfiguren en zelfs 

hier en daar een opwindgod. 

In de loop van de geschiedenis hebben allerlei verhalen de ronde gedaan over ongelooflijke In de loop van de geschiedenis hebben allerlei verhalen de ronde gedaan over ongelooflijke 
bewegende mechanische apparaten: ‘automata’bewegende mechanische apparaten: ‘automata’. In het oude Griekenland werd een vliegende 
duif gebouwd en in Zuid-Turkije bestond een bizar, drijvend, muzikaal robotorkest, compleet 
met een automata-bemanning die het geheel op een meer rondroeide. Jammer genoeg is 

hiervan niets bewaard gebleven. 

Wat nog wel bestaat is al even bizar.

d e  d u i v e l

A U T O M A T A

Mysore heet 
tegenwoordig 
Karnataka.


