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Een bericht van de voorzitter 

 

Beste collega’s en niet te vergeten beste 

kunstlievende leden, 

 

Inmiddels is het alweer lente na een zeer zachte 

winter. De natuur weet niet meer waar zij aan 

toe is en wij moeten ons razendsnel aanpassen: 

veel bloemen bloeien eerder dan verwacht. 

 

Inmiddels is een start gemaakt met het werken 

voor de tentoonstelling in de Shirley Sherwood 

Gallery in de Royal Botanic Gardens te Kew. 

Op de eerste bijeenkomst was er al veel werk te 

zien, maar er moet nog wat extra aan de 

kwaliteit gewerkt worden.  

Begin november wordt de lijst met werken door 

de Gallery Manager in Kew verwacht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Eerste bijeenkomst Kew op 1 maart 2014 

 

Eind april vertrek ik via Londen naar Roemenië 

op uitnodiging van de Prince Charles Charity 

Foundation om een aantal wilde planten te gaan 

schilderen op het landgoed van de prins aldaar. 

Meteen een mooie gelegenheid om nog eens 

goed in Kew te gaan kijken en de huidige 

tentoonstelling bezichtigen. 

In 2016 bestaat onze Vereniging alweer 10 jaar 

en we zouden dit graag goed willen vieren met 

natuurlijk een Ledententoonstellling, een 

excursie, workshops en lezingen. 

Mijn gedachten gaan uit naar een tweedaags 

evenement met een programma dat ook 

interessant is voor buitenlandse collega’s. 

Graag zie ik reacties op dit idee en eventueel 

aanmeldingen voor de op te richten 

lustrumcommissie. 

 

Begin juli verwachten we de derde Nieuwsbrief 

van dit jaar met misschien wat meer artikelen 

van leden. Onze Verenigng beslaat een groot 

gebied en via de Nieuwsbrief kunnen we elkaar 

op de hoogte houden van ons doen en laten en 

het meteen vastleggen als een soort historisch 

document van de gebeurtenissen binnen de 

Vereniging. 

 

Het eerstkomende persoonlijke evenement is 

mijn tentoonstelling in Slot Zeist met meer dan 

60 werken, oud en nieuw. 

Het tweede deel van het Highgrove Florilegium 

zal te zien zijn en tien wetenschappelijke 

tekeningen, enkele met bijbehorend 

herbariummateriaal, waarvoor dank aan 

Naturalis Biodiversity Center voor het uitlenen. 

 

Ik hoop dat de tentoonstelling weer nieuwe 

leden voor onze Vereniging zal genereren! 

 

Een hartelijke groet en hopelijk tot ziens in Zeist 

of op de Algemene Leden Vergadering. 

 

Anita Walsmit Sachs 
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Wilt u het werk 
van Botanisch 
Kunstenaars 

Nederland 
steunen? Voor 
een kunstlievend 

lid kost een 
lidmaatschap 25 
euro per jaar. 

Kunstlievende 
leden ontvangen 
de digitale 

nieuwsbrief, 5% 
korting bij 
aankoop van een 

kunstwerk en 
korting op 
verschillende 

activiteiten. 
 
Bent u zelf 

botanisch 
kunstenaar en 
wilt u werkend lid 

worden van 
Botanisch 
Kunstenaars 

Nederland? 
Vraag de criteria 
voor ballotage 

aan door een 
brief of e-mail te 
sturen aan de 

Vereniging 
Botanisch 
Kunstenaars 

Nederland, p/a 
Boomkruiperlaan 
7, 2566 JH Den 

Haag; 
e-mail: 
info@botanischku

nstenaarsnederla
nd.nl 
Meer informatie: 

www.botanischku
nstenaarsnederla
nd.nl 
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Kijken met pen en penseel 

Zoals u in het voorwoord heeft kunnen lezen, 

kunt u in Slot Zeist binnenkort een overzichts-

tentoonstelling van Anita Walsmit Sachs zien: 

"Kijken met pen en penseel". Er zullen ongeveer 

zestig werken tentoongesteld worden, onder 

andere van oude bloembollenrassen en 

tropische planten. Ter gelegenheid van de 

tentoonstelling is een catalogus van het werk 

van Anita Walsmit Sachs uitgebracht.  

De tentoonstelling is te zien van 15 april t/m 15 

juni 2014, www.slotzeist.com 

 

ArtMeet Gallery Milano 

ArtMeet Gallery Milano, een galerie in het hart 

van Milaan, heeft Ria van Elk enkele maanden 

geleden uitgenodigd om te exposeren. Men 

organiseert een aantal internationale exposities 

als preview voor de grote "Universal Expo 2015" 

in Milaan. ArtMeet heeft van 20 aquarellen van 

Ria een digitale presentatie gemaakt, die 

gedurende de expositie doorlopend op een 

groot scherm geëxposeerd wordt. Er wordt 

samengewerkt met verschillende ambassades, 

waaronder ook de Nederlandse. Het is de 

bedoeling dat de kunstenaars waarvan het werk 

nu in ArtMeet Gallery te zien is, daar ook zullen 

exposeren tijdens de Universal Expo 2015. 

Aankondiging ArtMeet Gallery 

 

 

 

 

 

 

Workshop Sigrid Frensen in Naarden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Hortus botanicus Leiden heeft een illustratie 

van bestuurslid Dick Smit gebruikt voor de 

posters voor de voorjaarstentoonstelling 

'Stinzenplanten'. Deze tentoonstelling is nog t/m 

31 mei te zien, www.hortusleiden.nl 

 

Planten uit de oertijd 

Van april tot oktober staat de Hortus botanicus 

Leiden in het teken van oerplanten zoals de 

Gingko, sommige palmvarens en varens.  

Er wordt een uitgebreid en gevarieerd 

programma aangeboden: zowel Esmée Winkel 

als Marian van der Stee geven workshops 

varens tekenen en u krijgt de kans met etsen 

kennis te maken o.l.v. Reinder Homan.  

http://hortus.leidenuniv.nl/index.php?/oerplanten
_atelier/ 
 

Workshops Sigrid Frensen 

Op 4 maart jl. heeft Sigrid Frensen een 

workshop gegeven in het Naardense huis van 

een van de deelnemers. 

Zij startte met een algemene, korte inleiding 

over botanische kunst, waarbij zij onder meer de 

verschillen tussen het wetenschappelijke en het 

meer artistieke botanisch tekenen belichtte. 

Daarna demonstreerde Sigrid diverse 

technieken, ook aan de hand van haar eigen 

werk. Het was een leuke, leerzame dag, die 

nuttig bleek voor zowel de ervaren als de minder 

ervaren botanisch tekenaars. Mogelijk dat er na 

de zomer een tweede workshop volgt. 
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Flora Dever 

Op 23 maart vond de opening plaats van de 

tentoonstelling "Flora rondom Dever, planten uit 

de omgeving en de Tuin der Zinnen", getekend 

door Jacomien van Andel, Margriet Honingh en 

Dick Smit in 't Huys Dever. De opening werd 

verricht door Joost Emmerik en Thomas 

Degenaar, beiden landschapsarchitecten.  

De tentoonstelling is te zien tot 18 mei, 

http://www.kasteeldever.nl/ 

 

Vol van de Bol 

Op 15 en 16 maart vond in de Botanische 

Tuinen van Utrecht traditiegetrouw het 

voorjaarsweekend plaats, met als centraal 

thema bol- en knolplanten. 

De VBKN werd vertegenwoordigd door  

Els Hazenberg en Dick Smit (demonstratie en 

kaartverkoop). 

 

Els Hazenberg en Dick Smit "Vol van de Bol" 

 
Cursistententoonstelling  
Of all Seasons 
Met een groep gevorderde cursisten, opgeleid 

door Jenny Post en Wil Wessel, is in 

ontmoetingscentrum Impulse van Wageningen 

Universiteit een tentoonstelling georganiseerd, 

van 7 januari tot 20 februari 2014. Er was werk 

te zien van wel 17 personen, in verschillende 

technieken, zoals grafiet, inkt, kleurpotlood en 

aquarel. In de vitrines werd klein werk en 

technisch materiaal geëxposeerd. 

Er was geen speciaal thema, vandaar de 

passende titel Of All Seasons. 

 

De opening werd verricht op 10 januari door 

onze voorzitter, Anita Walsmit Sachs; ook sprak 

Elly Den Ouden, een van de cursisten.  

De belangstelling was bijzonder groot, ook 

vanuit de universiteit. 

Organisatie en PR was in handen van Nicolien 

Pieterse, medewerkster WUR. 

Een mooi initiatief en wie weet voor navolging 

en/of herhaling vatbaar! 

 

Ledendag 14 juni in Utrecht 

De jaarlijkse Ledendag vindt plaats in de 

Botanische Tuinen in Utrecht. 

Als het goed is heeft ieder lid 25 maart opnieuw 

een uitnodiging ontvangen voor deze Ledendag. 

Voor een aantal leden is dit de eerste uitnodi-

ging. Dit zijn de nieuwe leden, die zich de 

afgelopen weken hebben aangemeld. 

De Ledendag is de dag om elkaar te ontmoeten 

en kennis en informatie over botanisch tekenen 

uit te wisselen. 

De portfolioshow is een onderdeel van het 

programma en is bedoeld voor alle leden. 

Zie voor meer informatie over het programma en 

de wijze van aanmelden de uitnodigingsbrief. 

Aanmelden kan tot 15 april. Vergeet het niet! 

!!

Vernieuwen website VBKN!

Het bestuur van de VBKN werkt op dit moment 

aan een vernieuwde website. De software van 

de huidige website wordt niet meer onder-

steund, waardoor de website niet meer optimaal 

functioneert.  

Het openen van de portfolio’s kan daardoor 

problemen geven. De vernieuwde website zal 

de komende maanden gerealiseerd gaan 

worden. 
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Volgende Volgende nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief verschijnt begin juli; de 

sluitingsdatum voor de kopij is 30 juni.  

Heeft u kopij? U kunt deze sturen aan Jacomien 

van Andel, 

secretaris@botanischkunstenaarsnederland.nl 

 

 

 

Agenda en cursusaanbod  
 

• 23 maart tot 18 mei: tentoonstelling "Flora rondom Dever, planten uit de omgeving 
en de Tuin der Zinnen", getekend door Jacomien van Andel, Margriet Honingh en 
Dick Smit in 't Huys Dever,  Heereweg 349-A, 2161 CA  Lisse, 0252-411430, 
http://www.kasteeldever.nl/ 

• 10 april, 17.35 uur: Anita Walsmit Sachs te gast in "Tijd voor Max", Nederland 2 

• 15 april t/m 15 juni: solotentoonstelling van Anita Walsmit Sachs "Kijken met pen 
en penseel", Slot Zeist, Zinzendorflaan 1, 3703 CE  Zeist, www.slotzeist.com 

• 17 mei: Algemene Leden Vergadering, Hortus botanicus te Leiden, Rapenburg 
73, Leiden,  www.hortusleiden.nl 

• 6, 7, 8 en 14,15,16 juni: tentoonstelling van Ria van Elk in Kunstpost Wijchen, 
Herenstraat 18, geopend van 12.00-18.00 uur,  
http://kunstpostwijchen.webklik.nl/page/exposities 

• t/m 31 mei: tentoonstelling van Jacomien van Andel, Margriet Honingh en Dick 
Smit in het Grand Café Clusius van de Hortus botanicus te Leiden, Rapenburg 73, 
Leiden,  http://www.hortusleiden.nl/index.php/informatie/grand_cafe_clusius 

• 14 juni: ledendag in de Botanische Tuinen van Utrecht, Budapestlaan 17, 

Utrecht, www.uu.nl/botanischetuinen 

• 1 juni t/m 31 augustus: tentoonstelling van Nicolien Bottema en enkele leden van 
de Tekengroep Noord/Oost in de Hortus Botanicus te Haren, Kerklaan 34, Haren, 
www.hortusharen.nl 

• 18 juni t/m 20 juli 2014: Algemene Ledenexpositie, Galerie Het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat 36,  Warmond, geen speciaal thema, 
www.hetouderaadhuisvanwarmond.nl 

• t/m 25 mei: Natural Beauty, zie nieuwsbrief 45, http://www.groningermuseum.nl/ 

• t/m 26 oktober: Een zee van glas, zie nieuwsbrief 45, Lingedijk 28-30, Leerdam, 
http://www.nationaalglasmuseum.nl/ 

 
In de bijlage treft u een actueel cursusoverzicht van de VBKN aan. Informatie over 
workshops kunt u op de website van de docenten vinden. 
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CURSUSOVERZICHT VAN DE VERENIGING VAN BOTANISCH KUNSTENAARS NEDERLAND 2014 

 

 CURSUS OMSCHRIJVING DATUM EN TIJD KOSTEN INFORMATIE 

Anita Walsmit Sachs 
Leiden 

Zomercursus        (2014 nº 3) 
Herfstcursus         (2014 nº 4) 

Tekenen/aquarel 15-07-2014 t/m 19-07-2014  (5 dgn. van 5! uur) 
04-11-2014 t/m 07-11-2014  (4 dgn. van 5! uur) 
Aantal deelnemers ongeveer: 14 

" 290 
" 240 

anitaws@xs4all.nl 
www.anitawalsmitsachs.nl 

Dick Smit,  

Utrecht 

Kennismaken met Botanisch Tekenen Tekenen/aquarel 3 september (1 dag, 8 uur) "  75 dicksmit37@gmail.com  

www.dick-smit.nl 

Jacomien van Andel 
Sassenheim 

Basiscursussen potlood/aquarel, Cursus 3 
Cursus 4 

Potlood/aquarel 07-07-2014 t/m 11-07-2014 (5 dgn van 5! uur) 
20-10-2014 t/m 24-10-2014 (5 dgn van 5! uur) 
Maximaal aantal deelnemers: 7 

" 260 
" 260 
 

jacvanandel@planet.nl 
www.jacomienvanandel.nl 

Margriet Honingh 
Limmen 
 
Wognum 

Workshops botanisch tekenen en schilderen 
in de Hortus Bulborum te Limmen 
 
Workshop botanisch tekenen en schilderen  

in de fuchsiatuinen van Jan Dekker 
 
 

Tekenen/aquarel 
 
 
Tekenen/aquarel 

 

25 en 26 april (11.00-16.30 uur) 
2 en 3 mei      (11.00-16.30 uur) 
Maximaal aantal deelnemers: 10 
26 en 27 juli         2014        (10.00-15.30 uur) 

2 en 3 augustus   2014        (10.00-15.30 uur) 
9 en 10 augustus 2014        (10.00-15.30 uur) 
U kunt zich opgeven voor één of meerdere  

weekenden 
Maximaal aantal deelnemers: 5 

" 105 
 
 
" 105 

" 105 
" 105 

info@margriethoningh.nl 
www.margriethoningh.nl 
of 06-54 777 880 
 

 
 

Ria van Elk 

Wijchen 

Voorlopig geen cursus 

 

   ria@riavanelk.nl 

www.riavanelk.nl 

Marionne van de  
Klashorst 
Zutphen 

Basiscursus (ochtend) 
Basiscursus (avond) 

beide: 
Potlood/kleurpotlood 

... (6x 2,5 uur) 

... (6x 2,5 uur) 
" 160 
" 160 

m.vandeklashorst@tuinstudiorozenhorst.nl 

Marianne Verschoor 

Mook 
 
 

Nijmegen 
 
Ede 

Botanische (dinsdag)avonden vervolgcursus 

Botanische (dinsdag)avonden - vervolg 
 
Introductiecursus botanisch tekenen 

Midzomerworkshop botanisch tekenen 
Herfstworkshop botanisch tekenen 
Workshop botanisch tekenen 

Tekenen/aquarel 

Tekenen/aquarel 
 
Tekenen/aquarel 

Tekenen/aquarel 
Tekenen/aquarel 
Tekenen/aquarel 

21/1, 18/2, 18/3, 22/4, 27/5 en 3/12 (19.30-21.45) 

16/9, 21/10, 18/11, 16/12, 20/1, 17/2, 17/3, 21/4 
19/5 en 18/6 (2,5 uur) 
28/10, 4,/11, 11/11 en 25/11 (19.30-21.45 uur) 

21 juni (10.00-14.30 uur) 
19 oktober (11.00-16.00 uur) 
2 augustus (13.00-16.00 uur) 

" 100 

 
" 210 
"  98 

"  60* 
"  60* 
"  37,50* 

(incl.mat.) 

info@marianneverschoor-remerie.nl 

www.marianneverschoor-remerie.nl 
 
 

www.hortus-arcadie.nl 
 
www.hessenhof.nl 

 

Marloes Vreeburg 
Velp 

Beginnerscursus botanisch aquarelleren Aquarel 8, 15 en 22 mei (10.00-15.00 uur) 
 

" 150 www.ateliervreeburg.nl 
 

Wil  Wessel 

Rhenen 

Basiscursus najaar Tekenen/potlood/ 

pen en inkt 

datum volgt (4 dgn van 5 uur) 

Maximaal aantal deelnemers: 12 

" 160 wilwes46@hetnet.nl 

Wil  Wessel en 
Jenny Post 
Rhenen 

Vervolgcursus 1 (na basiscursus) 
Vervolgcursus 2 (gevorderden) 

beide: 
2x tekenen + 
2x kleurpotlood 

datum volgt (najaar) (4 dgn van 5 uur) 
datum volgt (najaar) (4 dgn van 5 uur) 
Maximaal aantal deelnemers: 14 

" 160 
" 160 

wilwes46@hetnet.nl 
post.jenny@planet.nl 

 

Algemeen Leden krijgen " 10,00 korting per cursus. Voor workshops geldt een korting van " 5,00.  

Consumpties Het consumptiebeleid kan per cursus verschillen, dus er is geen algemene richtlijn. 

Materiaal In principe is al het materiaal exclusief (eventuele bedragen komen dus ten laste van de cursist) 

Cursussen Informatie over cursussen kunt u vinden op de website van de docenten 

 


