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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 Ontmoet 

Indonesië 

Teylers Museum organiseert 

samen met Athenaeum Boekhandel 

Haarlem een reeks 

borekenmiddagen met auteurs van 

recent verschenen boeken over 

geschiedenis, reizen en 

natuurwetenschap.  

Op zondag 10 maart om 14.00 uur 

staat Teylers Ontmoet in het teken 

van Indonesië. Alexander Reeuwijk 

gaat in gesprek met Kester Freriks, 

Merel Hubatka en Robert-Jan Wille 

in onze prachtige Gehoorzaal. 

 

 

Aanwinsten Jan 

Roëde (1914-2007) 

Dit voorjaar is op de 

Aanwinstenwand een selectie 

tekeningen te zien van de Haagse 

schilder Jan Roëde (1914-2007), in 

2017 aan het museum geschonken 

door de Jan Roëde Stichting. 

 

Met zijn veelzijdige werk behoorde 

Roëde tot de voorlopers van de 

moderne kunst in naoorlogs 

Nederland, verwant aan kunstenaars 

uit de Cobra-beweging zoals Karel 

Appel en Lucebert. 

 

De geschonken tekeningen geven een 

dwarsdoorsnede van Roëdes 

ontwikkeling 
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Meer informatie en tickets vind je 

hier. 

 

 

 

 

 

 

 

Extra 

workshop tijdens de 

stakingsdag  

In verband met de stakingsdag in het 

onderwijs op vrijdag 15 maart 

organiseren we een extra 

inloopworkshop Prachtige prints! 

 

Schuif aan en ga aan de slag met 

drukwerk. Lijnen maken, kleuren 

kiezen, inkt rollen, printen… Gratis 

deelname en gratis entree op deze 

dag voor iedereen t/m 18 jaar! Er 

kunnen 20 mensen tegelijk meedoen, 

helaas is reserveren niet mogelijk. 

 

 

 

 

Collegereeks 

Bloemen, kunst en 

kennis 

Bij de tentoonstelling 200 soorten 

groen wordt een bijzondere 

collegereeks georganiseerd waarin 

verschillende specialisten het werk 

van de gebroeders Bauer plaatsen in 

de geschiedenis van de botanische 

ontdekkingsreizen. 

 

De colleges vinden plaats op zes 

woensdagmiddagen van 20 maart 

t/m 24 april 2019. Klik hier voor het 

programma en aanmelden. 
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Praktische informatie  

Wat is er te zien en te doen?  

Scholen en kinderen  

 

ONTDEK HET MUSEUM  

Ontdek het gebouw & de collectie  

Publicaties en meer  

Bibliotheek en studiezalen  

OVER HET MUSEUM  

Organisatie  

Pers  

Steun Teylers Museum  

Verhuur  

VOLG ONS OP  

Facebook  

Twitter  

Youtube  

Instagram  

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.  
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