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Maria Sibylla
Mcrian
*']fl*n de tijd dat velen nog
dachten
i$ dat vlinders,'deze bloedeloze
.-.-#,-díertjes',
uit de modder oprezen,
ve rza m eldeM ar ia Siby llaM er ian
('1647-1717)
als meisjevan dertien
rupsenen bestudeerdeze hoe die poppen werden en zag ze hoe daaruit dan
wee r vlinder sv logen.
Ze tekende ze met uitersteorecisiena
en ze was, voorzover bekend, de eerste
die ze afbeelddesamenmet de plant
waarop ze gedijden.
Maria 5 iby llaM er ianwer d de belangrijksteen meestinvloedrijkenatuurhistorischetekenaardie in de 17d"eeuw
in Nederlandwerkzaamis geweest.
Haarwerk is nog steedseen sensatie
om te zien (de uitzonderlijkedetail-

lering,de honderdenragíijnelijntjes,
de transparantekleuren),geen wonder
dat het Rembrandthuis
met trots de
tentoonstelling Maria SibyllaMerian &
Dochters. Vrouwe n levens tussen ku nst
en wetenschap presenteert*.
Honderdmeesterwerkenzullente zien
zijn, afkomstiguit tientallenpren-
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tenkabinettenen hier voor het eerst
bijeengebracht.Maria SibyllaMerian
legde haar wetenschappelijke
onderzoek van een wonderbaarlijkewereld
vast in minitieuzeregistratiesvan bloemen, insectenen reptielen,werk dat
tekeningen,aquarellen,prenten én
boekenomvat.Tot ver in de 19d"eeuw
bestudeerdenen becommentarieerden
natuurhistorische
wetenschappers
haar
observaties
- en haar werk is altijd
gewild geblevenbij verzamelaars
in de
hele wereld.
Evenbijzonderals haar wetenschappelijke werk is haar avontuurlijkelevensloop. Geborenin Frankfurtals dochter
van de grote drukker MatthàusMerian
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de Oude. kwam ze in 1685met moeder
en dochtersin het FrieseWieuwerdterecht,waar ze zich aanslootbij de piëtisZes
tischebewegingvan de Labadisten.
jaar later vestigdeze zich in Amsterdam,
waar ze. samenmet haar dochters,een

5S,5x 4?,* cm.

bedrijfopzettein schilderbenodigdheden, geprepareerdeinsectenen dieren
oo sterkwater. In 1699vertrok ze naar
Surinameom twee jaar later (ziek)terug
te komenmet honderdentekeningen,
die haar onder de hilelMetamorphosis
lnsectorum Surinamensiumal bij leven
beroemdmaakten.
Maria5ibyllaMerian,kunstenaar,
vrouw moede;
natuurwetenschapper;
aan alle
ondernemeLwereldreiziger:
aspectenvan dezeveelzijdigevrouw wil
rechtdoen.Jarenlang
de tentoonstelling
dr. EllaReitsma
gastconservator
heeft
eraangewerkt en op 23 Íebruari 2008*
is het zover:dan gaat de tentoonstelling
open en zal het magnifiekeboek over
levenen werk van MariaSibyllaMerian
te verkrijgenzijn.
* to t 18 m ei.
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n 2006gaf het Rembrandthuisopdrachtaan de FransegraficusErik Des',. mazièresom een prent met een aan Rembrandtgerelateerdonderwerpte
. ,ll maken.Het kunstwerkis bedoeldalsexclusiefgeschenkvoor belangrijke
aan wie het museumin
relatiesen weldoenersvan het museum.Desmazières,
door Reminspireren
zich
liet
wijdde,
tentoonstelling
2001een succesvolle
prenten
van
bij
zijn
aansluit
nauw
dat
brandtskunstkamer,een onderwerp
het
prent,
waarvan
De
monumentale
bibliotheken.
en
rariteitenkabinetten
Remstichting
van
de
voorzitter
Hessels,
Michiel
Jan
aan
exemplaar
eerste
brandt 400,werd uitgereikt,verscheenin een oplagevan 150exemplaren'
Hiervanzijn, om de kostente drukken, 50 exemplarendoorverkochtaan
orenthandelarenin de Verenigdestaten,Zwitserland,Engelanden Frankrijk.
oo verzoekvan het bestuurvan de Verenigingvan Vriendenzijn vijf prenten
gereserveerd
voor leden.Vriendenkunnen de prent voor slechts€450 in bezit
workrijgen.Dit betekenteen kortingvan meerdan 50%.Belangstellenden
Bestellingen
museumsecretariaat.
het
met
te
nemen
op
contact
den verzocht
worden in volgordevan binnenkomstaÍgehandeld'

HETGELDVANDEVRIENDEN
van
Op de algemeneledenvergadering
penningmeester
de
22 april 1|.heeft
verslaggedaanvan de financiënvan de
Verenigingin het jaar 2006.Voorde leden
die er niet bij kondenzijn hierbijkort de
feiten:
- U brachtin 200612.500euro contributie op.
- Daarnaast
ontvingde Vereniging5.400
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De komendemaandenontwikkelt het bestuureen beleidsplanvoor de
die
beschreven
periode2008- 2011.Daarinworden de beleidsvoornemens
het bestuurde komendejaren wil uitvoeren.Groeien professionalisering
van de Verenigingstaanin het plan centraalom zo onze bijdrageaan het
Rembrandthuisook in de toekomstte kunnen garanderen.Parallelaan ons
haar
eigen beleidsplanontwikkelt ook het bestuurvan het Rembrandthuis
mogelijk
waar
plannen
zullen
periode.
De
beide
beleidsplanvoor dezelfde
op elkaarworden afgestemd.
Voor eind decemberrondt het bestuurhet beleidsplanaf, waarna het ter becommentariëringaan de ledenwordt voorgelegd.Daarnaworden de laatste
wijzigingenaangebrachten hoopt het bestuurde beleidsnotain de eerstvolWe houden u op de hoogte'
gende ALVte kunnen vaststellen'

euro in de vorm van donaties.
- De verkoop van de catalogusleverdein
31'000euro oP.
het Rembrandt-jaar
- Aan het museumwerd 17.000euro in
rekeninggebrachtalseenmaligebijdrage in de kostenvan de Rembrandtlezingenen de nieuwsbrief.
- De totale inkomstenbedroegenzodoendecirca66.500euro.
- De kostenbedroegenin totaal ruim
58.500euro,waarin inbegrepenwas
een donatievan 8.000euro aan het museumten behoevevan een aankoopvan
Tengnagel.
van de schilder
eenschilderij
- De overigekostenbetroffen een
voor de Kroniek(4.500),de
reservering
nieuwsbrief(9.000),drukwerk,porti en
(5.500)en de inkoopvan
representatie
de catalogus(18.000).Het batig saldo,
groot 8.000euro,werd toegevoegdaan
de reserveaankoop.
- Daarnaastbedroeghet eigenvermogen
van de VerenigingPer31 december
2006ruim 30.500euro.
die de boekenhad
De kascommissie,
gecontroleerd,Íelde de ledenvergadering
voor het bestuuren de penningmeeÍer
te verlenen,hetgeengeschiedde.
decharge

