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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

Uitslag ballotage 2017
Expositie IBC Shenzhen China

Werkbespreking Worldwide Exhibition 2018
Voor in de agenda

Promotie en kaartverkoop
Open Monumentendagen
Künstlertreffen in Frankfurt

Verjaardagsexpositie Dick Smit 80 jaar
Expositie Marianne Verschoor-Remerie
Worldwide Day of Botanical Art, 2018

TIP VAN ...
LEDEN VOOR LEDEN

Summary in English

Bericht van de voorzitter

Geachte leden van de Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland.

De laatste nieuwsbrief van dit jaar.
 
Tot mijn grote spijt moet ik u meedelen dat Anne Nieuwenhuizen plotseling is overleden op 31 augustus
2017. Hij was een zeer aimabel mens met een grote kennis van botanische prenten. We konden altijd een
beroep op hem doen als we vragen hadden of een samenwerking wilden organiseren.
Het Museum De Zwarte Tulp te Lisse en wij zullen hem zeer missen.

Botanisch tekenen en schilderen komt gelukkig steeds meer in de belangstelling, het heeft veel weg van een
olievlek op het water, een vlek die langzaam steeds groter wordt. Er zijn contacten gelegd met een aantal
tekenaars in Duitsland waarover u verder in deze nieuwsbrief kunt lezen.
Ook is mij ter ore gekomen dat een bevriende Oostenrijkse collega een vereniging aan het oprichten is in
Oostenrijk, met name in Wenen.
Een van mijn contacten in Italië wil een groep tekenaars bijeenbrengen in het merendistrict.
De cursussen in Meise trekken steeds meer deelnemers, zodat het programma uitgebreid is naar 2 weekenden.

http://mailchi.mp/98c86e5439e5/vbkn-nieuwsbrief-1729233?e=565c095ab6
https://mailchi.mp/98c86e5439e5/vbkn-nieuwsbrief-1729233?e=565c095ab6#K%C3%BCnstlertreffen%20in%20Frankfurt
https://mailchi.mp/98c86e5439e5/vbkn-nieuwsbrief-1729233?e=565c095ab6#Worldwide%20Day%20of%20Botanical%20Art,%202018


U allen bent credit aan dit fenomeen, hoe meer u over de Vereniging en het botanisch tekenen vertelt hoe beter
het met deze kunstvorm zal gaan.
Ook onze ledententoonstelling in Zeeland, zal zeker bijdragen tot meer bekendheid. 
Een hernieuwde oproep is dan ook op zijn plaats om een workshop of een lezing te verzorgen.
Eline de Jong heeft een zeer prettige tijd met de Zeeuwen doorgebracht tijdens haar inspanningen aldaar voor
onze Vereniging, heb ik vernomen. Dus schroom niet iets te ondernemen, de vrijwilligers van het museum staan
u met hand en span diensten bij.
 
De werkbijeenkomst in Museum De Zwarte Tulp was redelijk goed bezocht en er was veel mooi werk te zien.
De volgende bijeenkomst op 17 november 2017, zal de laatste zijn en waar ook de selectie zal plaatsvinden
voor de werken die op de presentatie komen. Nader bericht hierover volgt.
 
Ook heb ik nog een advies om uw werk alleen aan de achterkant te dateren. Uit ervaring weet ik dat het
eventuele kopers afschrikt als het werk niet zeer recent is gemaakt. Aangezien ons werk tijdloos is en alleen
kwaliteit van belang is heeft een datum alleen nut voor de maker.
Bij signeren is het advies uw naam voluit op bescheiden, niet storende wijze, onderaan de tekening te plaatsen.
Bij het rechercheren van een bepaald werk, buiten een tentoonstelling, kan dit tot een sneller resultaat leiden de
maker te vinden.

Dank aan allen die zich ook dit jaar weer voor de Vereniging hebben ingezet.

Anita Walsmit Sachs

Algemene Ledententoonstelling
2017

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

'Botanische Kunst, Fruit in Beeld'

Uitslag ballotage 2017
 

Op 27 september 2017 heeft er weer een ballotage plaatsgevonden.
De ballotagecommissie heeft Sophie Pluim als aspirant werkend lid 

en Jan van der Kamp als Werkend lid toegelaten.

Expositie IBC Shenzhen China

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


Van 23 tot 29 juli 2017 vond het 19e International Botanical Congress (IBC) plaats te Shenzhen, China. Dit
is een internationale bijeenkomst van botanici uit allerlei vakgebieden dat iedere keer op een ander
continent wordt gehouden. Dit jaar organiseerde het IBC parallel aan het congres een Botanical Art Exhibition
waar werken van Marianne van der Stee en Esmée Winkel aan mee hebben gedaan. Naast de werken van
internationale botanisch kunstenaars waren ook werken te zien uit verschillende tijdsperioden van de Chinese
geschiedenis van botanisch kunst. De ingestuurde tekeningen en aquarellen werden ingelijst door de
organisatie en gehangen in een grote goed verlichte ruimte. Het was de eerste internationale Botanical Art
Exhibition in China en hopelijk niet de laatste.

Tekst: Esmée Winkel

Foto s Copyright Diego Bogarin, PhD Student Naturalis.                    Aquarel Marian van der Stee uiterst rechts.

Werkbespreking Worldwide Exhibition 2018 ‘Inheemse Planten’
 
Op 25 augustus 2017 kwamen 17 werkende en 5 aspirant werkende leden bij elkaar om de werken voor de
Worldwide Exhibition te bespreken. We hadden afgesproken in het Museum De Zwarte Tulp in Lisse. Dit is
ook de locatie waar volgend jaar vanaf 18 mei 2018 de expositie te zien is.  Een van de leden was jarig en we
werden ontvangen met een stukje taart, koffie en thee. Omdat het weer zo mooi was konden we even buiten in
de tuin zitten en van ideeën wisselen. Sommige leden hadden al werk af en anderen waren nog maar net
begonnen. Het was inspirerend om elkaars werken te bekijken. Hoewel je in de Botanische Kunst aan bepaalde
eisen moet voldoen kom je binnen onze Vereniging een diversiteit van stijlen en technieken tegen. Het was een
geslaagde bijeenkomst en we hebben besloten om nog een keer bij elkaar te komen op vrijdag 17 november
2017.

Tekst: Gesine Beermann-Kielhöfer
Foto's: Wapke Coolen

Voor in de agenda

Vrijdag 17 november 2017 van 10.00 tot 13.00 uur
tweede werkbespreking van de werken voor de Worldwide Exhibition 2018

in Museum De Zwarte Tulp in Lisse.



Ook aspirant werkende leden zijn welkom om mee te kijken en te luisteren

Open Monumentendagen
 
Op 9 en 10 september 2017 waren de 'Open Monumentendagen' . De Vereniging was uitgenodigd om
demonstraties botanisch tekenen te komen geven in het Veth-gebouw in Leiden.
Het Veth-gebouw werd aan het begin van de 19de eeuw gebouwd naast de Hortus en is lang in gebruik geweest
als  Botanisch laboratorium en Rijksherbarium. Het gebouw is inmiddels sterk gerenoveerd en zal gebruikt gaan
worden door de faculteit Geesteswetenschappen.

De Vereniging was zowel zaterdag als zondag met een groep van 6 enthousiaste tekenaars aanwezig. Er kon
gewerkt worden in de oude bibliotheek, waar de oude, geheel gerestaureerde kasten nog aanwezig zijn en in de
zaal ernaast met grote ramen die uitzicht geven op de Hortus. Zo was er ruimte genoeg voor allemaal om werk
te laten zien en zelf te tekenen. Het was druk en er was veel belangstelling van mensen die vroeger in het
gebouw gestudeerd of gewerkt hadden als bioloog of botanisch tekenaar.

Tekst: Marian van der Stee
Foto's: Sueng-Ying Fung

Esmée Winkel in film Hortus botanicus Leiden

Als Wetenschappelijke Illustrator & Botanische Kunstenaar toont Esmée Winkel haar werkzaamheden in
een korte film van de prachtige orchideeën collectie in de Hortus botanicus Leiden. Geproduceerd door
Frank Schots Producties en gepresenteerd door Rogier van Vugt, hoofd van de kassen. Bij de Hortus worden
ongeveer 4.000 orchideeën geteeld, waardoor deze collectie heel belangrijk is voor onderzoek. Er worden nog
nieuwe orchideeën in de collectie ontdekt en in deze video wordt het proces uitgelegd hoe nieuwe soorten
worden afgebeeld, met een nieuwe naam en dan internationaal erkend.

https://www.youtube.com/watch?v=-u9c5FddAO8&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=-u9c5FddAO8&t=1s


Promotie en kaartverkoop op markten

Een aantal maal per jaar is de Vereniging vertegenwoordigd op markten.
Door diverse vrijwilligers wordt de Vereniging gepromoot en worden er kaarten van de

Vereniging verkocht.
Je kunt de Vereniging in 2017 nog tegenkomen op de volgende markt:

7 oktober -  Herfstmarkt Groei en Bloei - Noordoostpolder Info

Künstlertreffen in Frankfurt met Botanisch Kunstenaars uit Duitsland
 
Ook dit jaar zijn de leden van onze Vereniging weer uitgenodigd voor het jaarlijks Künstlertreffen van de
Duitse Botanische Kunstenaars. Vorig jaar hebben Esmée en ik het Künstlertreffen bezocht en daar leuke
mensen ontmoet.
Deze keer zullen we gezamelijk de tentoonstelling van Maria Sybilla Merian in het Städel Museum
bezichtigen. Op 10 november om 13.00 uur hebben we afgesproken in het foyer van het Städel Museum.
Vervolgens gaan we naar het Liebighaus in Frankfurt om met elkaar kennis te maken onder het genot van een
lekker stuk Duitse Kuchen. Er is gelegenheid om van gedachten te wisselen over de Botanische Kunst, over
onze werkwijzen, over de overeenkomsten of eventuele verschillen.
Op zaterdag 11 november bestaat de mogelijkheid om de Galerie ‘Forum Botanische Kunst’ in
Thüngersheim te bezoeken. Hier wordt op dit moment de expositie 'Schöne Stille, Werke von Mariko Ikeda und
Achim Weinberg' getoond.
Wie zich voor het Künstlertreffen wil aanmelden, kan contact opnemen met
Sylvia Peter, info@botanische-kunst.de

www.staedelmuseum.de

Galerie Forum Botanische Kunst

MARIA SIBYLLA MERIAN
11.10.2017–14.1.2018

und die Tradition des Blumenbildes 

Verjaardagsexpositie
Dick Smit 80 jaar

http://www.herfstmarktnop.nl/
mailto:info@botanische-kunst.de
http://www.staedelmuseum.de/de/maria-sibylla-merian
http://www.botanische-kunst.de/


Ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag
organiseerde Dick Smit in Nieuwegein een
feestelijke tentoonstelling, uiteraard met
eigen werk. Zijn dochter vertelde dat hij wel
zes zalen had kunnen vullen, want naar eigen
zeggen schildert hij al zijn hele leven. Mooie
tentoonstelling en een geslaagde verjaardag,
nogmaals van harte Dick. Dat er nog vele
jaren en werken mogen volgen. Jammer dat
de tentoonstelling maar twee weken hangt,
want het is zeker een bezoekje waard!

Tekst: Marloes Vreeburg

Expositie 'Mijn Natuur'
Marianne Verschoor-Remerie

In ons nieuwe huis
aan de Richtersakker 19 in Doesburg
organiseer ik van 20 t/m 22 oktober 2017
onder de titel 'Mijn Natuur' een expositie van
mijn eigen werk.

De expositie is op vrijdag te bezichtigen van
15.00 tot 21.00 uur,
de andere dagen van 11:00 tot 17:00 uur.

www.marianneverschoor-remerie.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://marianneverschoor-remerie.nl/exposities/
https://www.botanicalartworldwide.info/


TIP VAN...

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

Daglichtlamp

We zitten inmiddels in de maand oktober en
het wordt al weer vroeger donker. Om toch
nog wat langer door te kunnen werken kun je
gebruik maken van een daglichtlamp. Die zijn
er in vele soorten en maten, dus dat maakt
de keuze best lastig. Veel werkende leden
van de Vereniging maken inmiddels met veel
plezier gebruik van dezelfde lamp, daarom wil
ik dit graag als TIP met jullie delen.

De True-Light daglichtlamp van 20 Watt
bevalt zo goed, omdat deze 5500 Kelvin
daglichtopbrengst geeft met een hoge
kleurweergave en het is een compacte
spaarlamp. Door de gewone E27 fitting kun je
altijd wel een armatuur vinden waar hij in
past. Als je met de daglichtlamp gaat werken
moet je er op letten dat je hem al aan zet
wanneer het nog licht is. Daardoor heb je
minder last van de overgang.
En…het blijft een hulpmiddel, dus de
belangrijke dingen pas weer doen met écht
daglicht! 

www.truelightdaglichtlampen.nl

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.

3e vrijdag van de maand in de Hortus Leiden

Hierbij wat foto's van de tekendag in Hortus Leiden. ( 3de vrijdag juli)
Inmiddels een groepje wat regelmatig komt.
We waren deze keer met 8 tekenaars. Erg gezellig!

Waar we kunnen zitten wisselt nog wel eens,zijn afhankelijk van drukte in de hortus.

https://www.truelightdaglichtlampen.nl/true-light-lampen/spiral-spaarlampen/spiral-light-20-watt.html
mailto:secretaris@botanischkunstenaarsnederland.nl


Groet
Marian van der Stee

Summary in English

Message of the president
I am sad to announce the sudden death of Anne Nieuwenhuizen on August 31st last. He was very amiable and
held great knowledge on botanical illustrations. He will be missed by ourselves and Museum the Black Tulip.
 
The interest in botanical art is growing, with groups and/or gatherings organised in Germany, Austria, Italy and
Belgium. By teaching and telling on botanical art, organising exhibitions and workshops, we can all contribute to
this. Eline de Jong was very enthusiastic about her workshop in Kapelle, so do not hesitate to organise an
event. The volunteers are very helpful.
Furthermore I would like to advise to sign ones work modestly but with your full name, and place the date only
on the back. Our work is timeless, and a date may discourage potential buyers. 

Exhibitions and dates to remember:

Society exhibition 2017, ‘Botanical Art, Fruit in Focus’ from 1st of April 2017 until 28th of February 2018 in
“Fruitteeltmuseum” in Kapelle.
A Worldwide Exhibition – Worldwide Day of Botanical Art on May 18th 2018.
Esmée Winkel and Marianne van der Stee took part in the Botanical Art Exhibition in Shenzhen, China,
which was organised parallel to the 19e International Botanical Congress.
17th of November, second meeting to discuss the works for the Worldwide Exhibition in 2018. All
members welcome.
The Society is present on the Autumn Fair on the 1st of October at Slot Zuylen (near Utrecht) and on the
7th of October in Emmeloord. 
80th Birthday exhibition by Dick Smit in Nieuwegein, congratulations.

Worldwide Exhibition – meeting to discuss progress and work
On August 25th members met in Lisse (Museum Black Tulip) to discuss their work and catch up. Inspiring day
beautiful works, drinks, cake and sunshine. The meeting was much appreciated, and there for a second one is
planned for Friday 17th of November.

European Heritage Days in the Netherlands – 9 and 10 September
The Society was invited to demonstrate botanical drawing and painting in the Veth-building in Leiden. Six
enthusiastic members took part and many visitors showed their interest, in both the building (former location for
studies or work) and in the demonstration. 

Esmée Winkel in film Hortus botanicus Leiden
As a Scientific Illustrator and Botanical Artist Esmée shows her work in het beautiful orchid collection in the
Hortus. Presentation is done by Rogier van Vugt, Head of the Greenhouses. The Hortus breeds around 4.000
orchid species, which makes it of interest for Scientific research.

Künstlertreffen in Frankfurt with Botanical Artists from Germany
Also this year we are invited to a meet and greet with German Artists. A visit to the Maria Sybilla Merian
exhibition is planned in the Städel Museum and afterwards in Frankfurt the get-to-gather is continued with
drinks, kuchen and discussions. For more information please contact Sylvia Peter (email above).

Hint: True-light lamp
With days becoming shorter, Ingrid Elias her hint is about this lamp. Normal fitting and size, which makes it easy
to fit. Make sure you switch it on while it is still light. And please note, work on the important parts in proper



daylight, which is always better than a lamp. 

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
Pictures from the drawing group in Hortus Leiden, every third Friday of the month.

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/98c86e5439e5/vbkn-nieuwsbrief-1729233?e=565c095ab6
https://www.botanischkunstenaarsnederland.nl/nl/cursussen/

