
MARIA SIBYLLA MERIAN
(1647—1717)

DOOR

C. K. KESLER

In 1705 verscheen te Amsterdam een prachtwerk, waarin op
hoogst artistieke en wetenschappelijk nauwkeurige wijze een
groote hoeveelheid Surinaamsche insecten en andere dieren, maar
in het bijzonder vlinders afgebeeld en beschreven worden. Dit was
geheel het werk van een Duitsche kunstenares, die niet alleen,
zooals destijds door vrouwen wel meer geschiedde, op artistieke
wijze het werk van andere schrijvers over natuur-wetenschappe-
lijke onderwerpen illustreerde, maar die, zoowel in tekst, als af-
beeldingen het resultaat van haar eigen onderzoek wereldkundig
maakte.

Die ontwikkelde en artistieke vrouw was Maria Sibylla Merian,
dochter van een beroemden kopergraveur en uitgever te Frank-
fort. De familie Merian was uit Bazel afkomstig, waar genoemde
uitgever, Mathaus Merian, der Altere, zooals hij ter onderschei-
ding van zijn gelijknamigen zoon genoemd werd, in 1593 geboren
werd. Na een studiereis door een groot deel van Europa, waarop
hij ook de Nederlanden bezocht, vestigde hij zich op 31-jarigen
leeftijd te Frankfort a/M. en begon daar een weldra wereldbe-
roemde zaak, die zich voornamelijk door het uitgeven van pracht-
werken op verschillend gebied bekendheid verwierf. De twee
voornaamste dezer werken zijn „Topographien" en vooral „Thea-
trum europaeum", het laatste in 21 deelen. Dit bevat meer dan
3000 kopergravuren, afbeeldingen van de voornaamste steden van
Europa, die voor een groot deel door Merian zelf naar de natuur
geteekend waren.

De beide zoons van den patroon, Mathaus, der Jüngere en Kas-
par en de dochter Maria Sibylla ontwikkelden zich in dezelfde
richting, als hun vader. De eerste, een leerling van Sandrart, en
daardoor eenigszins onder den invloed van de Hollandsche schil-
derschool der 17e eeuw staande, is vooral bekend, als portret-
schilder; de tweede zoon was een begaafd etser.
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Maar het beroemdste lid dezer kunstenaarsfamilie is de dochter
Maria Sibylla, die in weerwil van aanvankelijke tegenwerking,
evenals haar broeders een artistieke en daarbij een wetenschap-
pelijke loopbaan koos en het op haar gebied tot een, voor haar tijd
buitengewone, hoogte bracht. Reeds als kind hadden bloemen en
insecten een groote aantrekkelijkheid voor haar en de kunste-
naarsomgeving, waarin zij haar jeugd doorbracht, leidde er van-
zelf toe, dat zij reeds vroeg zich ermede begon bezig te houden,
planten en dieren na te teekenen. Haar moeder, Johanna Sibylla
Heiny, was met deze richting, waarin haar dochtertje zich ont-
wikkelde, alles behalve ingenomen. Wellicht zou haar vader daar-
omtrent andere inzichten gehad hebben, maar deze stierf in 1650,
toen het kind nog slechts vier jaar oud was. De moeder, die kort
na den dood van Mathaus Merian hertrouwd was met een minia-
tuur- en bloemenschilder, Jakob Morell, trachtte eerst met zacht-
heid, later door strenge maatregelen haar dochter in andere rich-
ting, dan de door deze gekozene, te leiden. Toen dit echter nutte-
loos bleek, troostte zij zich ten slotte met de gedachte, dat, zij,
toen zij het kind verwachtte, zelf een eigenaardige voorliefde voor
het verzamelen van muggen, rupsen, steenen en dergelijke objec-
ten gehad had en dat daaraan wellicht de neiging van haar doch-
ter was toe te schrijven. De stiefvader steunde deze inmiddels zoo-
veel in zijn vermogen was.

De jonge kunstenares ontwikkelde haar talent op voorspoedige
wijze. Allereerst hield zij zich bezig met de levenswijze van den
zijdevlinder en kwam zoo vanzelf tot de waarneming, dat ook de
prachtigste vlinders zich uit onaanzienlijke rupsen ontwikkelden.
Deze gedaanteverwisseling bestudeerde zij met de meeste aan-
dacht en teekende de waargenomen objecten in kleuren op perka-
ment na.

Tot verdere ontwikkeling kwam haar talent tijdens de eerste
jaren van haar huwelijk met den dieren- en bloemenschilder Jo-
hann Andreas Graff uit Neurenburg, met wien zij op 18-jarigen
leeftijd trouwde. In de eerste jaren van haar huwelijk werkte zij
met haar man samen en ging daarna meer haar eigen weg. Regel-
matig streefde zij ernaar, haar techniek steeds te verbeteren en
haar wetenschappelijke ontwikkeling uit te breiden. Voor het
laatste zette zij zich aan de studie van het Latijn, ten einde weten-
schappelijke werken op het gebied, dat haar in het bijzonder inte-
resseerde, in de oorspronkelijke taal te kunnen lezen. Kunstken-
ners en geleerden haalden haar in die periode over, haar teekenin-
gen te reproduceeren en een verzameling daarvan uit te geven.
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Zoo verscheen in 1671 te Neurenberg het eerste werk der kunste-
nares, een verzameling van 36 kopergravuren van bloemen in
drie deelen onder den titel „Florum fasciculi tres". (Drie bundels
bloemen.) Het eigenaardig wetenschappelijke daarvan was, dat
zij niet uitsluitend artistieke afbeeldingen van bloemen en plan-
ten waren, maar, dat de kunstenares zich beijverd had, vooral op
de betrekkingen tusschen bloemen en insekten het licht te doen
vallen.

De laatste hadden weldra haar haast uitsluitende aandacht en
zoozeer verdiepte zij zich in haar studiën, dat zij, om daaraan
haar vollen tijd te kunnen besteden, zich uit den gezelligen om-
gang met familie, vrienden en kennissen zoo goed als geheel terug-
trok. Als resultaat van deze ijverige studie verscheen in 1679 te
Neurenberg het eerste deel van haar hoofdwerk „Erucarum ortus,
alimentum et paradoxa metamorphosis". (Het ontstaan, de voe-
ding en de eigenaardige gedaanteverwisseling der rupsen.) Vier
jaar later gaf de firma Merian te Frankfort het tweede deel daar-
van in het licht.

Het werk is, behalve uit een artistiek oogpunt, opmerkelijk
door de zakelijke wijze, waarop zonder omhaal van woorden, waar
aan tijdgenooten zich nogal eens schuldig maakten, bij de afge-
beelde objekten de beschrijving ervan gegeven wordt. Ieder dier,
dat daarvoor in aanmerking komt, is geteekend op de plant,
waarmede het zich voedt en nauwkeurig beeldt de teekenares de
ontwikkeling van de rups uit het ei en de verandering in pop en
vlinder af. Hoe nauwkeurig haar waarnemingen waren blijkt wel
uit de omstandigheid, dat zij bij rupsen zelfs parasieten opmerkte.
Dit is te meer opmerkelijk, daar het nog niet zoo heel lang geleden
was, dat de middeleeuwsche opvatting, dat rupsen en maden uit
rottende stoffen ontstonden, de leer van de z.g. generatio sponta-
nea, onhoudbaar gebleken was. In 1671 had Redius *) aangetoond,
dat deze uit eieren voortkwamen, terwijl ook de onderzoekingen
van Malpighi *) die acht jaar te voren zijn verhandeling over de
zijderups had gepubliceerd, destijds tot de nieuwste literatuur
over dergelijke onderwerpen behoorde.

De jonge kunstenares was dus wel op de hoogte van den stand

') Redius, (Francisco Redi, 1626—1697) was o.a. lijfarts van den
Groothertog van Toscane.

*) Marcello Malpighi (1628—1694), Hoogleeraar aan de Universiteit
van Bologna, was lijfarts van Paus Innocentius XII. Zijn verhandeling
over de zijderups werd nog in 1878 in Fransche vertaling opnieuw
uitgegeven.
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der wetenschap op het gebied, dat haar in het bijzonder interes-
seerde. Wat haar techniek betreft, hield zij zich voortdurend met
proefnemingen bezig, om haar uitgaven artistiek te kunnen ver-
beteren. In de eerste uitgave komen verschillende platen voor, die
zij op een eigenaardige wijze zelf bewerkte. Zij legde n.l. een af-
druk van de koperen plaat, zoolang deze nog nat was, op een
vochtig vel perkament en verkreeg zoo een zeer flauwen afdruk,
die zij dan met de hand bijwerkte. Hiertoe gebruikte zij bij voor-
keur plantaardige kleurstoffen en slaagde er zelfs in, licht- en
waschechte verven samen te stellen. Vooral haar aquarellen op
zijde waren buitengewoon fraai en waren aan beide zijden van het
gebruikte doek even duidelijk zichtbaar. Tot in de hoogste krin-
gen trok haar werk de aandacht; zoo was de Groothertogin van
Baden-Baden buitengewoon ingenomen met het bezit van een
door Maria Sybilla Merian beschilderd tafelkleed.

Het is wel jammer, dat haar huwelijksleven niet even gelukkig
verliep, als haar kunstenaarsloopbaan. Nadat in 1668 een doch-
ter Johanna Helena en in 1678 een tweede, Dorothea Maria Hen-
rika, geboren was, verhuisde de familie Graff in 1684 naar Frank-
furt. Hier kwam het tot een breuk tusschen de echtgenooten en
verliet de kunstenares voor goed haar man. In het volgende jaar
1685 sloot zij zich met haar moeder en haar beide dochters bij de
secte der Labadisten aan. De oorzaak van de scheiding der echt-
genooten is onbekend; zeer waarschijnlijk is het echter, dat mis-
dragingen van de zijde van Graff er aanleiding toe gegeven heb-
ben. Het is tevens opmerkelijk, dat Maria Sibylla, ook reeds vóór
den tijd harer echtelijke moeilijkheden, haar verschillende wer-
ken steeds onder haar meisjesnaam Merian uitgaf. De verklaring
hiervan zal wel gezocht moeten worden in het feit, dat deze door
de reputatie van haar vader reeds lang in de geleerde en in de kun-
stenaarswereld een goeden klank had. Het is dus niet bepaald
noodzakelijk, dat juist de tegenspoeden in het huwelijksleven
daarop invloed gehad hebben.

Haar aansluiting bij de Labadisten gaf een nieuwe richting aan
haar wetenschappelijke en artistieke werkzaamheid.

Zooals bekend is, behoorden tot deze secte verschillende aan-
zienlijke en op den voorgrond tredende vrouwen uit het laatst der
17e en het begin der 18e eeuw. Genoeg is het hier in herinnering te
brengen de bekende Anna Maria van Schurman, de trouwe volge-
linge en vereerster van De Labadie, die in 1674 bij zijn sterfbed te
Altona stond, verscheidene voorname Haagsche dames en de drie
zusters van den Gouverneur van Suriname Cornelis van Aerssen
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van Sommelsdijk, Anna, Maria en Lucia. Het slot Thetinga-State
bij Wieuwert in Friesland, niet ver van Bolsward, was, zooals be-
kend is, eenigen tijd het middelpunt der Labadisten.

Na een waren zwerftocht door Europa waren zij daar ten slotte
terecht gekomen. Hun leider, Jean de Labadie, was uit Frankrijk
verbannen; het verblijf te Middelburg, te Amsterdam en te
Utrecht was hem achtereenvolgens ook ontzegd en ten slotte begaf
hij zich met een aantal volgelingen naar Herford in Westfalen,
waar de secte gedurende twee jaar de bescherming genoot van Eli-
sabeth van de Paltz, abdis van het daar bestaande Vrouwenstift,
de dochter van Frederik van de Paltz, den Winterkoning. Herford
behoorde destijds aan Brandenburg en de Groote Keurvorst, die
reeds herhaaldelijk protesten van de Luthersche predikanten te-
gen de bescherming, die de abdis den Labadisten verleende, had ont-
vangen, ontzegde hun in 1672 het recht tot verblijf in zijn gebied.
Daarbij kwam de oorlog van dat jaar, door welke beide oorzaken
de Labadisten genoopt werden, zich wederom elders te vestigen.
Hun keus viel toen op Altona, waar zij tot 1675 bleven en waar, na
een kortstondige ziekte, De Labadie op 13 Februari 1674 overleed.

De gemeente kwam nu onder leiding van Pierre Yvon en be-
sloot, toen een oorlog tusschen Zweden en Denemarken dreigde,
te verhuizen naar Wieuwerd, waar de freules Van Aerssen hun
gastvrijheid hadden aangeboden. In Mei 1675 kwamen zij daar
aan.

Daarheen begaf zich tien jaar later ook onze kunstenares en,
ofschoon in het volgende jaar haar man beproefde, haar tot
terugkeer naar Frankfort te bewegen, weigerde zij en bleef zij aan-
vankelijk in Holland. Op het Waltha-slot (een andere naam voor
Thetinga-State), vond zij een verzameling exotische vlinders, die
uit den aard der zaak haar bijzondere belangstelling gaande maak-
ten en die haar aandacht vestigden op de prachtige vormen van
de tropische dierenwereld. Bij een bezoek aan Amsterdam kwam
zij bovendien in aanraking met den bekenden burgemeester Nico-
laas Witsen, met Frederik Ruysch en met Swammerdam.

Witsen, Bewindhebber van de O.I.C. was in het bezit van een
dier kostbare verzamelingen tropische objecten, zooals er destijds
zoovele in Amsterdam aanwezig waren en de bestudeering daar-
van, alsmede de omgang met den anatoom Ruysch en den insec-
toloog Swammerdam deden bij Maria Sibylla het besluit rijpen,
zelf ter plaatse de tropische dieren- en plantenwereld te gaan be-
studeeren. Zoo begaf zij zich naar Suriname, waar zij na een vrij
onvoorspoedige reis in Juni 1699 aankwam.
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Waarschijnlijk had zij gehoopt en verwacht, van haar geloof s-
genooten hulp en voorlichting te verkrijgen; hierin werd zij ech-
ter teleurgesteld. De vestiging der Labadisten toch op La Provi-
dence was destijds reeds sterk in verval en zou tien jaar later voor
goed verlaten worden *).

Niettemin werkte zij met ijver en volharding en maakte in de
kolonie tallooze aanteekeningen en vele aquarellen. Hoewel zij er
gaarne langer gebleven was, bleek haar gezondheid niet tegen het
vochtige, tropische klimaat bestand te zijn en reeds 23 September
1701 was zij weer in Amsterdam terug. Het verblijf in Suriname
had aan haar werkkracht echter niet geschaad, want onmiddellijk
begon zij aan de bewerking van het meegebrachte materiaal,
schelpen en opgezette insecten, en aan de voorbereiding der uit-
gave van haar in Suriname gemaakte teekeningen.

In 1705 verscheen het, in het begin van dit opstel genoemde,
werk „Metamorphosis insectorum Surinamensium", een pracht-
uitgave met Latijnschen tekst. Nog thans is dit een sieraad voor
iedere boeken verzameling; destijds beteekende het ook een be-
langrijke aanwinst voor de kennis van de tropische dieren- en
plantenwereld. Dit laatste vooral, omdat de schrijfster aan haar
systeem getrouw bleef, de dieren met de erbij behoorende planten
en, zoo daartoe aanleiding was, ook de omgeving af te beelden.
Vooral hierdoor heeft en had het werk vooral in den tijd der uit-
gave belangrijke wetenschappelijke waarde en vermeerderde het
de kennis van de lagere dierenwereld van Suriname, o.a., wat de
biologie betreft. Dat er ook vergissingen in voorkwamen, is bij
den toenmaligen stand der wetenschap met betrekking tot tropi-
sche vormen volkomen vergeeflijk. Zulk een vergissing is b.v. de
meening, dat naast de ontwikkeling van larve tot kikvorsch er ook
een omgekeerde gedaanteverwisseling bestond. De omstandigheid
dat de teekenares een vorm had waargenomen, waarvan de larve
veel grooter is dan het volkomen ontwikkelde dier had daartoe
aanleiding gegeven. (De Psew^s £«ra^o;ta).

Ware het niet, dat langzamerhand de last der gevorderde jaren
zich bij de kunstenares deed gevoelen, dan had zij wellicht tot uit-
breiding harer kennis nogmaals een reis naar Suriname onderno-
men. Nu moest zij die achterwege laten, maar de beide dochters
verleenden haar moeder nu hulp. De oudste was gehuwd met een
koopman, Johann Herold, die handelsbelangen in Suriname had.
Op een zakenreis daarheen vergezelde zijn vrouw hem en deze, die

') Zie hierover: Prof. Dr. L. Knappert, De Labadisten in Suriname,
West-Indische Gids, 8e jaargang, blz. 193 e.v.
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door haar moeder tot een deskundige helpster was gevormd, ver-
zamelde nieuwe voorwerpen en deelde haar na terugkomst in Hol-
land haar waarnemingen mede.

Zoo werkte Maria Sibylla Merian voort tot in het laatst van
haar leven veelvuldige ziekten haar den arbeid onmogelijk maak-
ten. Haar laatste twee levensjaren was zij zoo goed als geheel ver-
lamd. Zij overleed op 13 Januari 1717 te Amsterdam.

In haar werk leefde zij echter voort. In 1719 verscheen van haar
werk over Suriname een nieuwe druk, vermeerderd met twaalf
nagelaten kopergravuren *) en tot het einde der 18e eeuw volgden
nog nieuwe uitgaven met in het Duitsch, het Hollandsch en het
Fransch vertaalden tekst.

Ook op andere wijze bleef de naam Merian in de geleerde wereld
in herinnering. Linnaeus, die overigens niet gul was met het op-
nemen van namen van beroemde personen in zijn nomenclatuur,
gebruikte haar naam bij de benoeming van een mot-soort, Tinea
Merianella.

') Deze was verzorgd door haar jongste dochter Dorothea Maria
Henrica, gehuwd met den portretschilder Gsell. Een der dochters uit
dit huwelijk trouwde met den beroemden mathematicus en astronoom
Leonhard Euler.
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