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Een ode aan de Nederlandse vlinder
De gedaanteverwisseling van rups naar vlinder was lange tijd een mysterie. Rond
1700 kwam daar verandering in: gewapend met lens, microscoop en vlindernet
deden geleerden en kunstenaars belangrijke ontdekkingen over deze levenscyclus.
De verwondering over ‘Gods schepping’ was groot. Vader en zoon Sepp, twee
graveurs uit Amsterdam, publiceerden Beschouwing der wonderen Gods, in de
minstgeachte Schepzelen; een monumentaal werk over de Nederlandse vlinder.
In het Boekenkabinet kun je dit bijzondere werk en andere vlinders van o.a. Maria
Sibylla Merian bewonderen t/m 26 mei.
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Teylers Museum Spaarne 16 2011 CH Haarlem
tel. 023 516 0960 info@teylersmuseum.nl
Je ontvangt dit bericht omdat je je hebt aangemeld voor de Teylers Museum
nieuwsbrief. Klik hier wanneer je je wilt uitschrijven.

