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Beste Ingrid Elias,

Hierbij ontvang je de nieuwsbrief van
de Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland.

Veel leesplezier!

Bericht van de voorzitter
Algemene Ledententoonstelling 2017
Opening expositie Fruitteeltmuseum

Uitslag ballotage
Wisseling bestuursleden

Afscheid Jacomien van Andel
Introductie nieuwe secretaris

Ledendag 24 juni 2017
Expositie Wil Wessel en Gerda van den Berg

Jubileumexpositie Janneke Brinkman-Salentijn
Expositie Esmée Winkel

Expositie Groep Noord/Oost
Worldwide Day of Botanical Art, 2018

Dag van de Biodiversiteit
Maria Sibylla Merian Conference

TIP VAN ...
LEDEN VOOR LEDEN

Summary in English

Bericht van de voorzitter

Geachte leden van de Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland.

Op 8 april hebben we tijdens de 11e Algemene Leden Vergadering afscheid genomen van Hans Sachs, die
vanaf het ontstaan van de Vereniging onze kas als penningmeester heeft beheerd en bewaakt, zodat we nu een
aardig kapitaal hebben om het een en ander te kunnen realiseren. 
Ook hebben we afscheid genomen van Jacomien van Andel, onze zeer gewaardeerde medeoprichter en
secretaris. Zij heeft met zeer grote vaardigheid alle in- en uitgaande stukken geredigeerd en verstuurd en
iedereen op prettige wijze te woord gestaan als er vragen waren. Wij zullen deze twee bestuursleden van het
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eerste uur missen. Als dank heeft het bestuur hen een lunch aangeboden en enkele cadeaus, waaronder een
tuinschepje met inscriptie als herinnering aan de tijd die zij aan de Vereniging hebben besteed. Jacomien van
Andel is met toestemming van de Vergadering tot erelid van de Vereniging benoemd.

Het komende jaar heeft weer een aantal activiteiten, o.a. de ledendag die op zaterdag 24 juni gehouden zal
worden in de ‘Tuinen Mien Ruys’ te Dedemsvaart. In de Boerenschuur aldaar kunnen we op deze dag de
expositie van het werk van de verenigingsleden van Groep Noord/Oost bewonderen. Het programma van deze
feestelijke dag zal binnenkort rond gemaild worden. Het aantal deelnemers zal helaas beperkt zijn, gezien de
ruimte in het restaurant waar we de lunch zullen gebruiken, dus meldt u tijdig aan.

Een dringend verzoek aan de werkende leden van de Vereniging. Binnenkort ontvangt u een schrijven met de
vraag nieuwe foto’s van uw werk aan te leveren ten behoeve van onze prachtige website. Maak van deze
gelegenheid gebruik, voor uw naamsbekendheid, maar ook om de site actueel en interessant te houden voor
bezoekers. In verband met de Wereldwijde tentoonstelling zal de site zeker veel bezoekers krijgen van onze
collega’s uit het buitenland. Aan deze tentoonstelling nemen tot op heden 19 landen deel. In deze Nieuwsbrief
wordt er nog meer informatie over dit project gegeven, zoals een link naar een heel leuke en interessante
website.
 
Afgelopen 1 april hadden we de opening van onze tentoonstelling in het Fruitteeltmuseum te Kapelle,
Zeeland. Zeker een bezoek waard, Ingrid Elias en Gesine Beermann-Kielhöfer hebben een prachtige en
smaakvolle tentoonstelling neergezet.
 
Hanneke Jelles heeft volgend jaar, 2018 een interessant project onder handen de Big Picnic geheten.
De Hortus besteedt dan aandacht aan voedselzekerheid en wetenschapswijsheid. Internationaal doen19
instellingen uit 14 landen mee met dit project.  De Hortus Botanicus zal waar gelegenheid is het project ‘Linking
People to Plants through Botanical Art’ en de Wereldwijde expositie, die in het Museum de Zwarte Tulp
gehouden zal worden, bij al deze partners onder de aandacht brengen. Daarnaast wil de Hortus een aantal
afbeeldingen van eetbare planten uit onze bijdrage aan de Wereldwijde expositie gebruiken om in hun project te
tonen. Over dit project van de Hortus dat gelinkt kan worden aan onze tentoonstelling in 2018 volgt later meer
informatie.
 
Een hartelijke groet aan allen,
 
Anita Walsmit Sachs

Algemene Ledententoonstelling 2017

'Botanische Kunst, Fruit in Beeld'

Van 1 april tot en met 28 februari 2018
in het Fruitteeltmuseum in Kapelle.

Kijk hier voor de openingstijden.

Van NS station Kapelle-Biezelinge naar het
Fruitteeltmuseum is 10 minuten lopen.

www.fruitteeltmuseum.nl

 

Zaterdag 1 april 2017 heeft Anita Walsmit Sachs de tentoonstelling Botanische Kunst, Fruit in Beeld'
geopend. De ongeveer 100 aanwezigen hebben genoten van een gezellige middag.

http://www.fruitteeltmuseum.nl/tijden%20en%20prijzen.html
http://www.fruitteeltmuseum.nl/wisselexpositie.html


Uitslag ballotage 

Op dinsdag 4 april 2017 is het werk van 3 kandidaten geballoteerd.

Mari Sawhill heeft het werkend lidmaatschap verworven.
Jenny van Gimst heeft het aspirant werkend lidmaatschap verworven.

Alle kandidaten zijn via de mail van de uitslag op de hoogte gesteld. 

Wisseling bestuursleden

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 8 april 2017 heeft het bestuur
afscheid genomen van 2 bestuursleden. 



Jacomien van Andel en Hans Sachs 
vertegenwoordigen de Vereniging niet langer
in het bestuur. Beiden hebben vanaf de
oprichting geholpen de Vereniging op te
bouwen. De vergadering heeft besloten
Jacomien van Andel tot Erelid van de
Vereniging te benoemen. De vergadering
heeft met een gepast groot applaus afscheid
genomen.

Ellen Riemens heeft de taak van
penningmeester op zich genomen.

Hendrik-Jan Geerars is tot het bestuur
toegetreden en heeft de taak van secretaris
op zich genomen.

Afscheid Jacomien van Andel als secretaris

Aan alle leden van de Vereniging,
 
Zaterdag 8 april heb ik tijdens de ALV mijn taak als secretaris van het bestuur van de Vereniging overgedragen
aan Hendrik-Jan Geerars. Ik wens Hendrik-Jan veel succes met zijn taak als secretaris. 
 
Bijna 11 jaar lang heb ik met veel plezier gewerkt als secretaris binnen het bestuur. Vanaf de oprichting van de
Vereniging tot zaterdag 8 april ‘ben ik er bij geweest’. Samen met het bestuur en alle leden hebben we veel op
de rails gekregen. Ik wil alle leden danken voor het plezierige contact dat ik al die jaren heb ervaren, via de mail,
via de telefoon, op ledendagen en bij tentoonstellingen. Nogmaals hartelijk dank daarvoor.
 
Jacomien van Andel

Introductie nieuwe secretaris Hendrik-Jan Geerars (1950)
 

In mijn werkzame leven was ik docent Handenarbeid/Activiteiten aan de Hogeschool van Amsterdam bij SPH en
Ergotherapie. Ik heb altijd met plezier lesgegeven. Ik werd in 2009 kunstlievend lid en heb me sindsdien enorm
verbonden gevoeld met de VBKN. Na mijn aanmelding diverse cursussen en masterclasses gevolgd bij Anita
Walsmit Sachs, Anne-Marie Evans, Elaine Searle en Helen Allen en een workshop bij Sigrid Frensen. Vanaf
september 2016 ben ik aspirant werkend lid en voel ik met het aannemen van deze secretaris functie dat ik mij
nog meer met de VBKN verbind en daaraan mijn bijdrage wil leveren. Ik hoop jullie daarin van dienst te zijn en
jullie te ontmoeten tijdens diverse activiteiten.

Ik ben bereikbaar per email secretaris@botanischkunstenaarsnederland.nl en zal ook een nieuw email
account gaan gebruiken voor deze functie: VBKNGeerars@gmail.com 

Hendrik-Jan Geerars

Ledendag 24 juni 2017

Op zaterdag 24 juni 2017 zal de Ledendag van de Vereniging plaatsvinden.

De Ledendag zal dit jaar gehouden worden in de Tuinen Mien Ruys in Dedemsvaart.
De uitnodiging zal binnnenkort door de secretaris verstuurd worden.

mailto:secretaris@botanischkunstenaarsnederland.nl
mailto:VBKNGeerars@gmail.com


www.tuinenmienruys.nl

Expositie Wil Wessel
en Gerda van den Berg 
 

Van 1 april tot en met 13 mei 2017
exposeren Wil Wessel en Gerda van den
Berg in het Streekmuseum Baron van
Brakell te Ommeren.
 
Provincialeweg 21, 4032 NZ Ommeren.
Woensdag, donderdag en vrijdag
van 13:00 tot 17:00 uur
zaterdag van 11:00 tot 17:00 uur.

Expositie is niet altijd geopend voor bezoek.
Tel:  0344 - 60 74 31 voor nadere informatie.
 
www.streekmuseumbaronvanbrakell.nl 

Janneke Brinkman-Salentijn 
Jubileumexpositie
'25 jaar passie voor bloemen'

 Van 26 februari t/m 11 juni 2017 exposeert
Janneke Brinkman-Salentijn in Slot Zeist 

Zinzendorflaan 1, Zeist
dinsdag t/m vrijdag        11:00 - 17:00 uur
zaterdag en zondag      13:00 - 17:00 uur

www.slotzeist.nl

The Beauty of Botanical Drawing by
Esmée Winkel, scientific illustrator
 

Tot 30 juni 2017 exposeert Esmée Winkel in
Bestuursgebouw van de Universiteit
Maastricht.
De expositie loopt parallel aan de
tentoonstelling ‘Kruidenrijk’ met prachtige
kruidenboeken uit Maastrichtse collecties.

Minderbroedersberg 4-6, het
Bestuursgebouw van Maastricht University
Van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 6
uur.

http://www.tuinenmienruys.nl/nl/
http://www.streekmuseumbaronvanbrakell.nl/
http://www.slotzeist.nl/exposities-rondleidingen/


www.kec-um.nl

Groep Noord/Oost exposeert in
Tuinen Mien Ruys

Van 5 juni tot eind september 2017
exposeren de leden van de Noord/Oost groep
in de Tuinen Mien Ruys.

Moerheimstraat 84, Dedemsvaart
Dinsdag tot en met zaterdag
van 10.00 - 17.00 uur
Zondag 12.00 - 17.00 uur

www.tuinenmienruys.nl

Worldwide Day of Botanical Art, May 18, 2018
 

A groundbreaking collaboration between botanical artists, organizations, and institutions worldwide,
creating and exhibiting botanical artworks of native plants found in each participating country.

 
https://www.botanicalartworldwide.info

 

http://www.kec-um.nl/collecties/the-beauty-of-botanical-drawing-by--esm--e-winkel--scientific-illustrator
http://www.tuinenmienruys.nl/nl/
https://www.botanicalartworldwide.info/


Dag van de Biodiversiteit

Oproep aan botanisch tekenaars;

Kom op 22 mei 2017 van 14.00-16.30 uur tekenen in de Hortus in Leiden.
Onder het motto 'Let it Grow' worden er inheemse planten getekend bij de biotoopbakken in de Hortus.

Met de keus voor de inheemse flora wordt tevens de link gelegd met het Worldwide Botanical Art-project,
linking people with plants through botanical art (zie het artikel hierboven). 

In heel veel landen wordt de plaatselijke biodiversiteit getekend
en via digitale middelen wordt het overal tegelijk gepresenteerd in 2018. 

 De activiteit is kosteloos, wel graag aanmelden zodat we u van de praktische details op de hoogte kunnen
houden.

www.hortusleiden.nl

Maria Sibylla Merian Conference 
June 7-9 2017, Amsterdam

 
Maria Sibylla Merian (1647-1717) is one of the more intriguing figures of scientific, artistic and

commercial culture of the early modern period. Born in Frankfurt, and later based in Nuremberg,
Wieuwerd and Amsterdam, her scientific interest in entomology led her eventually to Surinam, where, as
in Europe, she studied the metamorphoses of insects in their natural habitat. She translated her minute
observations into powerful artistic representations that still attract the attention of many scholars, such
as biologists, art historians and science historians. Modern artists and novelists also find inspiration in

her work and life.
 

The aim of the conference is to bring together new research and projects relating to Maria Sibylla
Merian. With her life and work as a focal point this conference will also explore topics that relate to
Merian from a broader perspective, such as the religious context of her work, early modern book

production, Merian’s social network, Surinam as a colony, and entomological research. Please find more
information about the program here. 

 
www.aanmelder.nl

De schatkamercollectie: werken van Maria
Sibylla Merian in het Cromhouthuis.
 

Dit jaar is het 300 jaar geleden dat de wetenschapper en
kunstenaar Maria Sibylla Merian (1647 – 1717) overleed.
Voor het Cromhouthuis aanleiding om tot en met 18 juni

Aanmelden

https://www.hortusleiden.nl/programma/agenda/dag-van-de-biodiversiteit
https://www.aanmelder.nl/merianconference/wiki/248034/program
https://www.aanmelder.nl/merianconference
https://www.jotform3.leidenuniv.nl/form/70930646420


2017 de expositie 'De Schatkamercollectie: Werken van
Maria Sibylla Merian' te organiseren.
 

Met een lezing op 25 april 2017, info lezing.

www.cromhouthuis.nl

TIP VAN...

In deze rubriek deelt een werkend lid iets van zijn/haar werkwijze met ons.
Deze keer de tip van Nicolien Bottema

Vooronderzoek
 

Ga je een plant of bloem botanisch tekenen, dan wil je er eerst kennis mee maken, alsof je een onbekend mens
gaat portretteren. Je wilt het karakter doorgronden, eigenschappen en uitstraling. Wat is zijn naam en afkomst,
hoe de fysiek? Is hij representatief voor zijn mede-soortsleden of heeft hij afwijkende eigenschappen? Hoe zien
de ledematen (bladeren, takjes, wortels of bollen) eruit? Hoe zitten ze aan de romp? Voelen ze glad, harig,
wollig, stekelig, plakkerig?

Kijk de bloem diep in de ogen, tel kelk- en bloemblaadjes, meeldraden en stampers, kijk hoe ze eruit zien en je
bouwt een band op. Toch heeft de plant dan nog niet al zijn geheimen prijsgegeven. Daarvoor moet je de bloem
openen. Snij de bloem aan een zijkant overlangs door, samen met het vruchtbeginsel met een scheermes of
scalpel en vouw hem open. Of snij hem doormidden zodat je alleen een helft ziet. Kijk je met een loep of
binoculair,  dan gaat er een wereld voor je open: al die ingenieuze en soms bizarre oplossingen van de natuur 
voor het bevruchtingsproces.

Heb je ooit de meeldraden en stamper van een sneeuwklokje gezien? De zaadknopjes in het vruchtbeginsel?
Ze kwamen aan het licht bij een verkennend onderzoekje dat ik laatst deed. Ik heb ze eerst bekeken en
geschetst onder een binoculair (foto 1) en daarna uitgewerkt op de manier van Arthur Harry Church (foto 2).
Dergelijke details werden vroeger dikwijls aan een botanische tekening toegevoegd. Wat let je om dat nu ook te
doen?

https://www.cromhouthuis.nl/activiteiten/lezing-dr-bert-van-de-roemer-maria-sibylla-merian-en-de-geschiedenis-van-het-verzamelen
https://www.cromhouthuis.nl/activiteiten/de-schatkamercollectie-werken-van-maria-sibylla-merian


LEDEN VOOR LEDEN
Deze nieuwe rubriek ‘Leden voor Leden’ stelt ruimte beschikbaar aan alle leden. De rubriek kan gebruikt worden
voor bijvoorbeeld verslagen van activiteiten die leden met elkaar ondernemen, exposities of een goed boek.
Voorwaarde is wel dat het onderwerp gerelateerd moet zijn aan de botanische kunst.

Heeft u iets te melden of wilt u iets delen met de andere leden van de Vereniging, laat het dan weten
aan; secretaris@botanischkunstenaarsnederland.nl

De redactie blijft uiteraard eindverantwoordelijk en mag, in overleg met de schrijver, het artikel inkorten of
besluiten om het niet of later te plaatsen.

 
 

In de PostNL- Collect Club zijn
postzegelvelletjes van 10 zegels verkrijgbaar
met botanische afbeeldingen van oude appel
en peren rassen in Nederland.
Ik vind het leuk dit met jullie te delen met het
oog op de huidige tentoonstelling in het
Fruitteeltmuseum.
 

Els Hazenberg

www.PostNLCollectClub.nl
 

Summary in English
 Message of the president
During our general meeting on the 8th of April 2017 we parted from two board members, Jacomien van Andel
(Secretary) and Hans Sachs (Treasurer), both co-founders of the Society, with words of thanks, applause, lunch
and presents. With the approval of the meeting, Jacomien was made honorary member. 
On the 24th of June our membersday is organised in ‘Tuinen Mien Ruys’ in Dedemsvaart. Space in limiting,
timely subscription is advised. Shortly our secretary will sent out information regarding the portfolio-update on

mailto:secretaris@botanischkunstenaarsnederland.nl
http://collectclub.postnl.nl/postzegelproducten/postzegelvellen/appel-en-perenrassen-in-nederland.html


our website. Please keep everything up to date, both for yourself and the visitors of our website. 
Hanneke Jelles is working on the international project Big Picnic, to be realised in 2018. There is overlap with
the Worldwide Exhibition and a collaboration is there for suggested. More information will be sent out shortly. 

Society exhibition 2017, ‘Botanical Art, Fruit in Focus’
On the 1st of April Anita Walsmit Sachs conducted the opening of our Society exhibition in Fruitteeltmuseum in
Kapelle. The exhibition runs from 1st April 2017 until 28th February 2018.
 
Balloting result
The results of balloting on the 4th of April: Mari Sawhill gained Full membership,
Jenny van Gimst Associated membership.
 
Change in Board member
Hendrik-Jan Geerars joined the board, and will start as Secretary, replacing our departing Secretary Jacomien
van Andel. Ellen Riemens will be replacing Hans Sachs (our departing Treasurer).
Followed by a word of thanks to all our members by Jacomien van Andel, and the introduction of Hendrik-Jan
Geerars.
 
Activities and Exhibitions to remember:

Membersday on Saturday 24th of June in Tuinen Mien Ruys. The official invitation will be sent out shortly.
Exhibition by Wil Wessel and Gerda van den Berg from April 1st till May 13th in Streekmuseum Baron van
Brakell in Ommeren.
Jubilee-exhibition ’25-years of passion for flowers’ by Janneke Brinkman-Salentijn from 26th of February
until 11th of June in Slot Zeist.
Exhibition ‘The Beauty of Botanical Drawing’ by Esmée Winkel, scientific illustrator in Bestuursgebouw of
Maastricht University.
Exhibition in Tuinen Mien Ruys by Group North/East from 5th of June till the end of September,
Dedemsvaart.

Biodiversity day
An invitation to all botanical artists to come paint or draw in the Hortus in Leiden on the 22th of May (location
Biotoopbakken), theme ‘Let it grow’.

Hint: Research in advance by Nicolien Bottema
Get to know your subject, its character. Is it representative for the species? And even more information can be
obtained by cutting open for example the ovary, and getting a closer look through a binocular. My example
shows my research on a snowdrop.

Members for Members
A new column for members’ news on activities, books, etc. related to botanical art. Feel free to send in your
news to our Secretary.  secretaris@botanischkunstenaarsnederland.nl
Els Hazenberg made notice of a beautiful stamp collection picturing old fruit species of the Netherlands. Which
fits very well with our exhibitions on fruits in Kapelle at the moment. 

 

If you View this email in your browser you can choose translate and read the text in English.
This option translates most of our Newsletter nicely.

Het cursusoverzicht van de Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland
kunt u vinden op de website;

Copyright © 2017 Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland, All rights reserved.

Cursusoverzicht

mailto:secretaris@botanischkunstenaarsnederland.nl
http://mailchi.mp/9ac821b26b3a/vbkn-nieuwsbrief-59?e=565c095ab6
https://www.botanischkunstenaarsnederland.nl/nl/cursussen/

