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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 email te sturen aan
de Vereniging
Botanisch
Kunstenaars
Nederland, p/a
Boomkruiperlaan 7,
2566 JH Den Haag;
e-mail:
info@botanischkun
stenaarsnederland.
nl
Meer informatie:
www.botanischkun
stenaarsnederland.
nl
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BOTANISCH KUNSTENAARS NEDERLAND

Von Siebold-expositie Middachten
Op donderdag 24 mei jl. vond in kasteel Middachten de

De opening werd verricht door de heer Hisashi Owada

opening plaats van onze "Siebold-expositie" in het bijzijn van

(president bij het Internationaal Hof van Justitie in Den Haag

graaf en gravin zu Ortenburg, oud-consul-generaal van

en vader van de Japanse kroonprinses Masako), gevolgd

Japan Jaap Rost Onnes, oud-ambassadeur van Japan

door het openingswoord van graaf Franz zu Ortenburg. Ten

Egbert Jacobs, graaf Constantin von Brandenstein-Zeppelin

slotte sprak Anita Walsmit Sachs een woordje namens onze

en vele anderen. De familie zu Ortenburg had ontdekt dat

vereniging. Vervolgens werd een schilderij onthuld (forsythia

Von Siebold een voorvader van graaf von Brandenstein-

suspensa) door de heer Owada en Ria van Elk.

Zeppelin was, waardoor de relatie Middachten en Japan des

Hierna volgde de "Siebold-tuinwandeling" en een bezoek

te sterker bleek.

aan het kasteel.

In een museum in het Japanse Kobe bleek een afbeelding te
liggen van het kasteel en de tuinen van Middachten van
rond 1780, die een kopie is van een originele tekening in de
archieven van het kasteel.

Esmee Winkel gelauwerd
Esmee Winkel is in de prijzen gevallen bij het New York

Ook heeft Esmee een gouden medaille mogen ontvangen

State Museum te Albany USA en in Schotland!

voor een serie van 8 tekeningen van orchideeën van de

Om het jaar houdt het Museum een expositie met de natuur

Royal Caledonian Horticultural Society in Edinburgh: een

als onderwerp. Na een strenge voorselectie mocht Esmee

prestigieuze prijs.

deelnemen aan deze tentoonstelling "Focus on Nature" en is

Een hartelijke felicitatie is hier zeker op zijn plaats.

haar een Award toegekend.

Proficiat Esmee!

"Since its inception in 1990, the exhibit series Focus on
Nature has reflected the standards, materials, and skills of
contemporary natural history illustrators. It promotes
awareness of a type of art that, although widely used in
scientific publications, is not often seen by the general
public."
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Workshop van Anne-Marie Evans, "Pioenen
bloeien op papier"
Van 21 tot en met 25 mei konden een 16-tal leden van onze
vereniging de workshop volgen van de Grand Lady of
Botanical Painting: Anne-Marie Evans. De workshop vond
plaats in de Leidse Hortus, en had als onderwerp
"Compositie".
Anne-Marie is een onvermoeibare en prima docente met
wereldnaam. Het was voor eenieder van ons een buitenkans
om aan deze cursus deel te nemen.
Tot onze grote schrik had Anne-Marie gekozen voor de
pioenroos: bij niemand een favoriete bloem om te tekenen.
De nadruk van de cursus lag op het maken van een goede,
perfecte compositie. Via de beamer werden veel goede en
slechte voorbeelden getoond. De Franse botanisch

Ballotage

kunstenaar Redouté, uit de 18e/19e eeuw was het lichtend

Op 19 september 2012 vindt er weer een ballotage plaats in

voorbeeld.

het Herbarium in Leiden.
Kunstlievende leden, maar ook niet-leden, kunnen zich

Wij worstelden met de compositie en pioenen die almaar
verder opengingen en groter en groter werden. Regelmatig
werden voortgangsbesprekingen gehouden en wisten we

aanmelden voor deze ballotage.
Bij deze eerste ballotage kunt u het Aspirant Werkend
Lidmaatschap verkrijgen

weer welke punten onze aandacht verdienden.
Aspirant Werkende Leden kunnen zich aanmelden voor
De week vloog om en werd afgesloten met een feestelijke
eindpresentatie. Als blijk van waardering voor de nietaflatende inzet van onze lerares overhandigde Anita enkele
boeken in de interessesfeer van Anne-Marie.

deze ballotage om het Werkend Lidmaatschap te verkrijgen.
Aanmelden en/ of informatie opvragen over de gang van
zaken en de eisen aan het aan te leveren werk, kan bij het
secretariaat: secretaris@botanischkunstenaarsnederland.nl

Het is ontzettend aardig om met een groep gemotiveerde
mensen een weekje te werken onder deze zeer bekwame
en inspirerende leiding. Ook van elkaars werk en werkwijze
is tijdens zo'n week veel te leren. Bovendien is het altijd fijn
om elkaar beter te leren kennen en waarderen.
Dick Smit
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‘Geloof in natuur’
Op 16 augustus kunt u in het Bijbels Museum een lezing
bijwonen over de verborgen taal van flora en fauna in
schilderijen, boeken en prenten van de middeleeuwen tot
de 19e eeuw. De tentoonstelling “Geloof in natuur” is tot
en met 30 september te zien.
Voor meer informatie: www.bijbelsmuseum.nl/agenda en
www.vrijeacademie.nl onder “lezingen”.

Kunstroute Twisk
Het weekend van 9 en 10 juni is er in Twisk na 7 jaar (!)
weer een kunstroute, "Kunst in Kerk Kamer en Koegang"
georganiseerd. Diverse kunstwerken waren te bewonderen
in de kerkjes van Twisk en de vele monumentale boerderijen
die het dorp in West Friesland rijk is.
Jacomien van Andel en Margriet Honingh waren uitgenodigd
aan dit evenement deel te nemen.
Naast het tonen van hun werk gaven Jacomien en Margriet
ook een demonstratie botanisch tekenen en schilderen.
Op zondag werkte het weer uitzonderlijk goed mee, in
tegenstelling tot de zaterdag. In totaal zijn er zo’n 1500
bezoekers geweest.
Op de site www.kunstroutetwisk.nl is een video- en foto
impressie te zien.
Dirck de Bray, Bloemstilleven, 1671

Lezingen Botanisch Kunstenaars
Ook de Verening Botanisch Kunstenaars Nederland laat van
zich horen: Dick Smit en Eline de Jong hebben onlangs
enkele presentaties en lezingen gehouden, o.a. tijdens de
ledendag van het Porseleinschildergenootschap.

Cursussen
In de zomermaanden en de vroege herfst worden op tal van
plaatsen cursussen botanisch tekenen gegeven. In de
agenda vindt u een overzicht.
!
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Meimarkt

De Boschhoeve

Op 11 en 12 mei was de Vereniging aanwezig met een

Zaterdag 26 mei was onze vereniging weer vertegen-

prachtige plaats op de Meimarkt van de Hortus botanicus in

woordigd op De Boschhoeve, een mooie en gezellige

Leiden.

locatie. Deze keer had Dineke Logtenberg ons wel een

Op vrijdag bemanden Anita Walsmit Sachs en Hans Sachs

bijzonder mooie plek toebedeeld en de weergoden waren

de Verenigingsstand en op zaterdag Hans Sachs en

ons ook gunstig gezind.

Marianne van der Stee.

Heel fijn dat Mireille Huigen, een van onze leden, kwam

Hans verkocht als een echte ”standwerker” veel kaarten en

helpen.

Anita en Marianne hebben die dagen zitten schilderen of

In september is hier onze volgende markt. Kijk eens op de

tekenen. Anita hield zich bezig met het schilderen van een

site; www.boschhoeve.nl Beter nog: kom een keer mee-

tulp en Marianne maakte een tekening van een “sarracenia”,

genieten!

(dit plantje even geleend van de kraam naast ons, een

Wil Wessel.

kraam met vleesetende planten). Deze demonstraties
trokken veel bekijks.

Bingerden

Ondanks dat het weer niet helemaal meewerkte en het erg

Planten zijn op tuinfairs soms ver te zoeken, accessoires

koud was, trok de Verenigingsstand veel belangstelling en

des te meer. De dames van Weede van Bingerden doen het

was onze aanwezigheid zeker voor herhaling vatbaar.

echter anders.

De totale opbrengst van de twee dagen was ! 580.

Hun passie is om de Chelsea Flowershow te evenaren in
Nederland. Het is een waar feest om de internationale

Tuinen van de Farao's

kwekerijdagen - dit jaar van 15 t/m 17 juni - te bezoeken.

Een bezoek aan de Hortus is tot en met 2 september

De deelnemende kwekers en enkele anderen kunnen

uitstekend te combineren met een bezoek aan het

slechts op uitnodiging van de dames hun waren aan het

Rijksmuseum voor Oudheden, waar de prachtige

talrijke internationaal publiek aanbieden.

tentoonstelling "Tuinen van de Farao's te zien is. In de

Anita Walsmit Sachs en Hans Sachs is deze keer de eer te

Hortus is een route uitgezet langs planten die ook al in de

beurt gevallen en mochten de Vereniging vertegenwoor-

tuinen van de farao's te vinden waren.

digen en hun waar te koop aanbieden.

Voor informatie: www.rmo.nl
Er was veel te zien aan interessante planten en bloemen;
de beste display kreeg een ereprijs van de organisatoren.
Ondanks zeer regenachtige dagen was de stemming
opperbest en is er veel verteld over botanisch tekenen en de
vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland.
Er is voor 70 Euro aan boekjes en voor 162 aan kaarten
verkocht ten bate van de verenigingskas.
Meer informatie: www.bingerden.com
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Bingerden

Rozenzondag Middachten
Tijdens de jaarlijkse "Rozenzondag" op kasteel Middachten
gaven Ria van Elk en Wil Wessel demonstraties botanisch
tekenen en schilderen in de orangerie van kasteel
Middachten. Op 10 augustus kunt u een workshop botanisch
tekenen en schilderen volgen bij Ria van Elk en Wil Wessel
(zie agenda).

!

De conferentie wordt in nauwe samenwerking met de
Chicago Botanic Garden georganiseerd, waar ook veel van
de activeiten zullen plaatsvinden.
Voor uitvoerige informatie over de conferentie zie
www.asba-art.org

Chicago Botanic Garden
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ASBA 18th Annual Conference

Bulbophyllum nocturnum

De ASBA, de "American Society of Botanical Artists,"

De bulbophyllum noctornum heeft de top 10 gehaald van

organiseert ieder jaar een meerdaagse conferentie. Dit jaar

interessante nieuw beschreven soorten van het afgelopen

vindt de 18th Annual Meeting and Conference plaats in

jaar. Deze bijzondere nachtbloeiende orchidee werd

Chicago, van 17 tot en met 20 oktober. Deze bijeenkomst

getekend door Eline Hoogendijk, orchideeënkenner en

met tal van workshops, lezingen, exposities en

werkend lid van onze vereniging. Eline houdt kantoor in de

demonstraties zal worden bijgewoond door Anita Walsmit

Hortus in Leiden en werkt daar samen met de orchideeën-

Sachs en Els Hazenberg .

specialisten van de Hortus.
Meer informatie over de bulbophyllum nocturnum en de
shortlist vindt u op http://species.asu.edu
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Bedankt Hanneke!

Werkgroep Educatie

Jarenlang genieten wij al van de nieuwsbrieven, die altijd

Op zaterdag 14 juli is de werkgroep Educatie bij elkaar

boordevol nieuwtjes over tentoonstellingen, cursussen en

geweest en heeft de volgende afspraken over ons

andere activiteiten staan. Het enige wat nooit te vinden is, is

cursusaanbod gemaakt.

een colofon: wie maakt die nieuwsbrieven toch? Hanneke

•

De cursus wordt gegegeven door een werkend lid van

Jelles: vanaf het eerste uur een van de stuwende krachten

de VBKN dan wel door een professioneel botanisch

van de vereniging.

kunstenaar (bijvoorbeeld iemand die uit het buitenland
wordt aangetrokken).
•

De cursus wordt aangemeld bij de VBKN, met een
leidraad voor de inhoud van de cursus.

•

De docent geeft een afdracht aan de VBKN.

•

Alleen cursussen die aan het bovenstaande voldoen,
worden opgenomen in de nieuwsbrief en op de
website geplaatst.

•

De cursussen worden zo goed mogelijk op elkaar
afgestemd.

Op voorstel van het bestuur is Wil Wessel benoemd tot
coördinator van de werkgroep Educatie.

Wij betreuren het dat Hanneke het stokje wil doorgeven en
willen haar ten zeerste bedanken voor het vele werk dat zij
heeft verricht. Eén troost: u kunt nieuws en berichten van
Hanneke blijven volgen op www.hortusfreak.nl. Want dat is
Hanneke!

Opvolging
Tweede troost is dat de nieuwsbrief blijft bestaan.
Eline de Jong en Ingrid Elias zullen hier zorg voor dragen.
U kunt uw berichten doorgeven aan de secretaris van de
vereniging, Jacomien van Andel,
secretaris@botanischkunstenaarsnederland.nl
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t/m 15 september: expositie "Botanische tekeningen van de Siebold-collectie", kasteel Middachten,
www.middachten.nl
t/m 2 september: expositie "Tuinen van de Farao's", Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
28-29 juli, 4/5 en 11/12 augustus: workshops botanisch tekenen en schilderen door Margriet Honingh in de
fuchsiatuinen in Wognum. Info: www.margriethoningh.nl
2, 3 en 4 augustus: benefietworkshop Anita Walsmit Sachs botanisch tekenen van orchideeën in de Hortus
Botanicus in Leiden
6, 7, 8 en 9 augustus: Zomer basiscursus botanisch tekenen door Jacomien van Andel in Atelier
"De Blauwe Regen" in Sassenheim. Info: jacvanandel@planet.nl
9 augustus: eendaagse benefietworkshop Anita Walsmit Sachs, www.hortusleiden.nl
10 augustus: workshop botanisch tekenen door Ria van Elk en Wil Wessel in kasteel Middachten.
Info: ria@riavanelk.nl
16 augustus: lezing in het Bijbels Museum i.s.m. de Vrije Academie over de verborgen taal van flora en
fauna in schilderijen, boeken en tekeningen
8 en 9 september: Liefhebbersdagen Eenrum. Aanwezig met kaartverkoop (onder voorbehoud).
12 september: workshop "Introductie Botanisch Tekenen" in de Botanische Tuinen van de Universiteit
Utrecht
15 september: aanwezig op de Oogstfair op de Boschhoeve, met kaartverkoop, www.boschhoeve.nl
13 en 14 oktober: kaartverkoop op de Herfst-Plantendagen Trompenburg Tuinen & Arboretum,
www.trompenburg.nl
19, 20, 26 en 27 oktober: Herfst basiscursus botanisch tekenen door Jacomien van Andel in Atelier
"De Blauwe Regen" in Sassenheim. Info: jacvanandel@planet.nl
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