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Desmazières voor een vriendenprijs
De Top Drie van Ernst van de Wetering
Een goede mop voor Rembrandt
Er gaat een winkel voor je open in het Rembrandthuis
Anneke Brassinga & Judith Herzberg
Thuis in Brussel, nu in Amsterdam
Agenda / Horst Janssen

tenkabinetten en hier voor het eerst
bi jeengebracht. Maria Sibyl la Merian
legde haar wetenschappeli jke onder-
zoek van een wonderbaarl i jke wereld
vast in minit ieuze registrat ies van bloe-
men, insecten en reptielen, werk dat
tekeningen, aquarel len, prenten én
boeken omvat. Tot ver in de 19d" eeuw
bestudeerden en becommentarieerden
natuurhistorische wetenschappers haar
observaties - en haar werk is alt i jd
gewild gebleven bi j  verzamelaars in de
hele wereld.
Even bi jzonder als haar wetenschappe-

l i jke werk is haar avontuurl i jke levens-
loop. Geboren in Frankfurt als dochter
van de grote drukker Matthàus Merian
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Maria Sibylla
Mcrian

*']fl* n de tijd dat velen nog dachten

i$ dat vl inders, 'deze bloedeloze
.-.-#,-díertjes', uit de modder oprezen,
verzamelde Maria Sibyl la Merian
('1647-1717) als meisje van dert ien
rupsen en bestudeerde ze hoe die pop-
pen werden en zag ze hoe daaruit  dan
weer v l inders v logen.
Ze tekende ze met uiterste orecisie na
en ze was, voorzover bekend, de eerste
die ze afbeeldde samen met de plant

waarop ze gedijden.

Maria 5ibyl la Merian werd de belang-
ri jkste en meest invloedri jke natuurhis-
torische tekenaar die in de 17d" eeuw
in Nederland werkzaam is geweest.

Haar werk is nog steeds een sensatie
om te zien (de uitzonderl i jke detai l-

ler ing, de honderden ragíi jne l i jnt jes,
de transparante kleuren), geen wonder
dat het Rembrandthuis met trots de
tentoonstelling Maria Sibylla Merian &
Dochters. Vrouwe n leve ns tusse n ku nst
en wete nscha p presenteert*.

Honderd meesterwerken zul len te zien
zi jn, afkomstig uit  t iental len pren-
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de Oude. kwam ze in 1685 met moeder

en dochters in het Friese Wieuwerd te-

recht, waar ze zich aansloot bij de piëtis-

t ische beweging van de Labadisten. Zes

jaar later vestigde ze zich in Amsterdam,

waar ze. samen met haar dochters, een

bedri j f  opzette in schi lderbenodigdhe-

den, geprepareerde insecten en dieren

oo sterk water. In 1699 vertrok ze naar

Suriname om twee jaar later (ziek) terug

te komen met honderden tekeningen,

die haar onder de hilel Metamorphosis

lnsectorum Surinamensium al bij leven

beroemd maakten.

Maria 5ibyl la Merian, kunstenaar,

natuurwetenschapper; vrouw moede;

ondernemeL wereldreiziger: aan al le

aspecten van deze veelzijdige vrouw wil

de tentoonstel l ing recht doen. Jarenlang

heeft gastconservator dr. Ella Reitsma

eraan gewerkt en op 23 Íebruari 2008*

is het zover: dan gaat de tentoonstelling

open en zal het magnif ieke boek over

leven en werk van Maria Sibyl la Merian

te verkrijgen zijn.

* tot  18 mei.

Op de algemene ledenvergadering van

22 april 1|. heeft de penningmeester

verslag gedaan van de financiën van de

Vereniging in het jaar 2006.Voor de leden

die er niet bij konden zijn hierbij kort de

feiten:
- U bracht in 2006 12.500 euro contr ibu-

t ie op.
- Daarnaast ontving de Vereniging 5.400
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De komende maanden ontwikkelt het bestuur een beleidsplan voor de

periode 2008 - 2011. Daarin worden de beleidsvoornemens beschreven die

het bestuur de komende jaren wil  uitvoeren. Groei en professional isering

van de Vereniging staan in het plan centraal om zo onze bi jdrage aan het

Rembrandthuis ook in de toekomst te kunnen garanderen. Paral lel aan ons

eigen beleidsplan ontwikkelt ook het bestuur van het Rembrandthuis haar

beleidsplan voor dezelfde periode. De beide plannen zul len waar mogeli jk

op elkaar worden afgestemd.

Voor eind december rondt het bestuur het beleidsplan af, waarna het ter be-

commentariëring aan de leden wordt voorgelegd. Daarna worden de laatste

wijzigingen aangebracht en hoopt het bestuur de beleidsnota in de eerstvol-

gende ALV te kunnen vaststel len' We houden u op de hoogte'
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.,Í n 2006 gaf het Rembrandthuis opdracht aan de Franse graficus Erik Des-

',. mazières om een prent met een aan Rembrandt gerelateerd onderwerp te

. ,ll maken. Het kunstwerk is bedoeld als exclusief geschenk voor belangrijke

relaties en weldoeners van het museum. Desmazières, aan wie het museum in

2001 een succesvolle tentoonstelling wijdde, liet zich inspireren door Rem-

brandts kunstkamer, een onderwerp dat nauw aansluit bij zijn prenten van

rariteitenkabinetten en bibliotheken. De monumentale prent, waarvan het

eerste exemplaar aan Jan Michiel Hessels, voorzitter van de stichting Rem-

brandt 400, werd uitgereikt, verscheen in een oplage van 150 exemplaren'

Hiervan zijn, om de kosten te drukken, 50 exemplaren doorverkocht aan

orenthandelaren in de Verenigde staten, Zwitserland, Engeland en Frankrijk.

oo verzoek van het bestuur van de Vereniging van Vrienden zijn vijf prenten

gereserveerd voor leden. Vrienden kunnen de prent voor slechts €450 in bezit

kr i jgen. Dit betekent een kort ing van meer dan 50%. Belangstel lenden wor-

den verzocht contact op te nemen met het museumsecretariaat. Bestellingen

worden in volgorde van binnenkomst aÍgehandeld'

HET GELD VAN DE VRIENDEN
euro in de vorm van donaties.

- De verkoop van de catalogus leverde in

het Rembrandt- jaar 31'000 euro oP.

- Aan het museum werd 17.000 euro in

rekening gebracht als eenmalige bi j-

drage in de kosten van de Rembrandt-

lezingen en de nieuwsbrief.

- De totale inkomsten bedroegen zo-

doende circa 66.500 euro.

- De kosten bedroegen in totaal ruim

58.500 euro, waarin inbegrepen was

een donatie van 8.000 euro aan het mu-

seum ten behoeve van een aankoop van

een schi lderi j  van de schi lder Tengnagel.

- De overige kosten betroffen een

reservering voor de Kroniek (4.500), de

nieuwsbrief (9.000), drukwerk, porti en

representatie (5.500) en de inkoop van

de catalogus (18.000). Het batig saldo,

groot 8.000 euro, werd toegevoegd aan

de reserve aankoop.
- Daarnaast bedroeg het eigen vermogen

van de Vereniging Per 31 december

2006 ruim 30.500 euro.

De kascommissie, die de boeken had

gecontroleerd, Íelde de ledenvergadering

voor het bestuur en de penningmeeÍer

decharge te verlenen, hetgeen geschiedde.


