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Een bericht van de voorzitter
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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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Beste collega’s en niet te vergeten beste

De tentoonstelling is op de langste dag gestart

kunstlievende leden,

en is tot en met 15 september te bezichtigen.
Hoewel de expositie goed verzorgd is, heeft de

Als ik dit bericht schrijf, in de rust van de

ontvangst van de leden niet echt de

Ardennen, vraag ik mij af waar de zomer blijft.

schoonheidsprijs verdiend, waarvoor excuses.

Niet dat er veel tijd is voor bespiegelingen want

Er is een excuusbericht aan de betrokkenen

er is weer een heleboel gebeurd de afgelopen

gemaild en we hopen op de welwillendheid ons

tijd.

het een en ander te vergeven. Er zal worden

Hoewel geen Verenigingsactiviteit, was er de

onderzocht waar de communicatie met het

Redouté tentoonstelling in Teylers Museum te

paleis fout is gegaan.

Haarlem. Ik hoop dat veel van onze leden een
bezoekje hebben gebracht aan deze

Een aantal van onze leden gaat in september

interessante en leerzame tentoonstelling!

naar Pittsburgh, waar de American Society of
Botanical Artists zijn jaarlijkse conferentie zal

Vervolgens de ledententoonstelling 2013 in

houden.

Museum In ’t Houten Huis in De Rijp, met

Mocht er nog iemand mee willen: u bent van

20 deelnemers.

harte welkom! Informatie: www.asba-

De tentoonstelling werd - onder anderen -

art.org/annual-meeting

geopend door Jet Houtman van de

Inmiddels zijn we dan alweer bijna aan onze

POMologische Vereniging met een interessante

vierde nieuwsbrief toe van dit jaar.

verhandeling over fruitrassen.

Misschien krijgen we toch nog een beetje zomer

De tentoonstellingsruimte is klein maar fijn en

en vast en zeker een prachtige herfst.

goed ingedeeld. Al het werk komt goed tot zijn
recht.

Een hartelijke groet, Anita Walsmit Sachs

De expositie is nog tot en met 13 oktober te
bezichtigen en zeer de moeite waard, net als het
pittoreske dorpje De Rijp.
Op uitnodiging van Renske Ek, van origine
tropisch bioloog en conservator van de
Paleistuin van Het Loo, heeft een aantal leden
van de Vereniging een tentoonstelling verzorgd.
Er is naar aanleiding van een plantenlijst van de
paleistuin uit reeds bestaand werk geput en dit

De opening van de tentoonstelling in De Rijp:
Jet Houtman en Anita Walsmit Sachs plukken de appels

heeft geresulteerd in een prachtige tentoonstelling:
‘Bloemenpaleis Het Loo, Geurende bloemen aan
het hof’.
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Streven naar Perfectie
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Op een zeldzaam zonnige zaterdag in april vond
de opening van de jaarlijkse ledententoonstelling plaats, die deze keer in De Rijp
(Noord-Holland) te zien is, en als thema
(Nederlands) fruit heeft. In een volle zaal van de
Doopsgezinde Kerk werden in maar liefst vier
openingstoespraken de aanleiding en het thema
van de tentoonstelling belicht. Sprekers waren

De kinderworkshop in museum "In 't Houten Huis"

onder anderen Aldert Prick, namens het bestuur
van het museum, Anita Walsmit Sachs, en Jet
Houtman namens de POMologische Vereniging
Noord-Holland.
Ingegaan werd onder andere op de botanische
aquarellen uit de periode rond 1850 van de
gebroeders Admiraal en Hendrik Weeshoff.
Deze aquarellen bevinden zich in het bezit van
het museum en vormen het uitgangspunt van de
expositie.
Na de toespraken wandelde het gezelschap
naar "In 't Houten Huis", alwaar de opening op
wel zeer ludieke wijze werd geopend: door de
appels van een doek te "plukken" werd de
tentoonstelling voor geopend verklaard.
Het merendeel van de bezoekers had het
volgende uur slechts oog voor de prachtige
botanische tekeningen en stond er zelfs letterlijk
met de neus bovenop!

Bloemenpaleis Het Loo
Op 21 juni, de langste dag, vond de opening
plaats van nóg een tentoonstelling van onze
Vereniging en wel in Paleis Het Loo.
In een schitterende ambiance, de Balzaal, werd
de tentoonstelling door drie sleutelfiguren van
de expositie geopend. De directeur van Paleis
Het Loo, Michel van Maarseveen, opende de
reeks toespraken en ging kort in op het belang
van de tuin voor het paleis. Hierop volgde een
sprankelende en boeiende lezing door
Anita Walsmit Sachs, met prachtige afbeeldingen uit de geschiedenis van de botanische
kunst en voorbeelden van hedendaagse
beoefening van botanische kunst.
Renske Ek, hoofd van de tuin, sprak nog enkele
afsluitende woorden en lichtte de samenhang
tussen de tuin en tentoonstelling toe.

Aan educatie is ook gedacht: Marianne van der
Stee heeft op 8 mei een workshop botanisch
tekenen en schilderen gegeven aan kinderen
van basisscholen in de omgeving.
Bent u nog niet in de gelegenheid geweest de
tentoonstelling te bezoeken: tot en met
13 oktober zijn de botanische tekeningen en
schilderijen te zien.
Paleis Het Loo: het uitrijden van de laatste kuipplant
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De 150 toehoorders begaven zich vervolgens
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naar het bordes, alwaar men het uitrijden van de
laatste kuipplant, een citrusboom, kon zien. De
citrusboom werd op plechtige wijze door de tuin
naar zijn 'standplaats' gereden: een bijzondere
ceremonie.
De tentoonstelling is op verrassende wijze
ingericht: er zijn 'geurtafels', men kan
plaatsnemen op bankjes met prints van
wetenschappelijke tekeningen en ook op
de decorpanelen zijn wetenschappelijke prints te
zien. De toelichtingen bij de botanische
tekeningen en schilderijen gaan in op de
cultuurhistorische achtergrond van de plant.
Janneke Brinkman, van wie ook schilderijen op

Paleis Het Loo: een overzicht van de zaal

de tentoonstelling te zien zijn, heeft in het paleis
een workshop botanisch tekenen gegeven.

Esmée Winkel Master of Scientific

Activiteiten Noord/Oost Nederland
Al enige tijd geleden zijn leden van de
Vereniging een paar maal bijeen geweest om de

Illustration

mogelijkheid te bekijken ook in het noorden/

Esmée Winkel heeft op 26 juni 2013 haar

oosten gezamenlijke schilderactiviteiten te

diploma Master of Scientific Illustration behaald

ontwikkelen. Probleem hierbij is dat er in deze

aan de academie van beeldende kunsten/

regio betrekkelijk weinig leden zijn en zij ver van

universiteit van Maastricht.

elkaar wonen. De afstand blijkt te groot te zijn
om bij elkaar thuis te komen om te tekenen/
schilderen. Inmiddels hebben we een min of
meer centrale plek gevonden om bijeen te
komen: de Tuinen Mien Ruys in Dedemsvaart.
Het overleg hierover met mevrouw Brandwagt
van de Tuinen heeft ertoe geleid dat
Nicolien Bottema en ik tijdens een feestelijke
opening van het zogenaamde Kennishuis in de
Tuinen onze Vereniging konden presenteren op
een bescheiden markt. Niet alleen vanwege het

Jacques Spee, hoofddocent van de opleiding, en Esmée
Winkel, die haar diploma ondertekent.

fraaie weer maar ook vanwege de grote
belangstelling kunnen we die dag als een
succes bestempelen.
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Zaterdag 6 juli kwam de groep Noord/Oost voor

Verschijningsdata nieuwsbrief

de eerste keer bijeen in de Tuinen. Wellicht het

De nieuwsbrief verschijnt voortaan aan het

begin van meer activiteiten in het noorden en

begin van het kwartaal; de sluitingsdatum voor

oosten?

kopij is de laatste dag van het kwartaal ervoor.

Namens de groep Noord/Oost, Aat van Wijk.

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de eerste
week van oktober en de sluitingsdatum voor

Ballotage

kopij is 30 september.

Op 17 september 2013 vindt er weer een

Heeft u kopij? U kunt deze sturen aan Jacomien

ballotage plaats in het Herbarium in Leiden.

van Andel,

Kunstlievende leden, maar ook niet-leden,

secretaris@botanischkunstenaarsnederland.nl

kunnen zich aanmelden voor deze ballotage.
Bij deze eerste ballotage kunt u het Aspirant
Werkend Lidmaatschap verkrijgen.
Aspirant Werkende Leden kunnen zich
aanmelden voor 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

Agenda en cursusaanbod
•

•
•
•

•

•

t/m 13 oktober: Ledententoonstelling "Streven naar perfectie, botanische kunst
van heden en verleden" in het "Museum In 't Houten Huis" aan de Tuingracht in
de Rijp (NH), www.houtenhuis.nl
t/m 15 september: expositie van een aantal leden van de Vereniging van
Botanisch Kunstenaars Nederland op Paleis Het Loo, www.paleishetloo.nl
t/m 29 september: Highgrove Florilegium in de Nationale Plantentuin van België,
Domein van Bochout, Nieuwelaan 38, Meise, www.br.fgov.be
t/m 18 augustus: tal van activiteiten en een expositie van enkele kunstenaars/
architecten in de hortus conclusus van Uden, Museum voor Religieuze Kunst,
Vorstenburg 1, 5401 AZ Uden. Voor het veelomvattende programma:
www.museumvoorreligieuzekunst.nl
19/20 juli, 26/27 juli, 5/6 augustus, 20/21 september: cursussen botanisch tekenen
(geen VBKN-cursussen) door Aloïs Wilfling in respctievelijk Nationalpark
Neusiedler See, Nationalpark Gesäuse, Weng bei Admont, Aflenz Kurort en
Wenen, alois.wilfling@utanet.at
4 t/m 7 en 11 t/m 14 september: Latijns-Amerikaanse planten- en bloemenshow
bij Kwekerij Van der Velde te Heerde, met lezingen, rondleidingen en
demonstraties, www.kwekerijvandervelde.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 2013

OMSCHRIJVING

DATUM EN TIJD

KOSTEN

INFORMATIE

(2013 n° 3 )
(2013 n° 4 )

Tekenen/aquarel
Tekenen/aquarel

23-07-2013 t/m 27-07-2013 (5 dgn. van 5! uur)
23-10-2013 t/m 26-10-2013 (4 dgn. van 5! uur)
Aantal deelnemers ongeveer: 14

" 285
" 235

anitaws@xs4all.nl
www.anitawalsmitsachs.nl

Anita Walsmit Sachs
Leiden

Zomercursus
Herfstcursus

Dick Smit
Utrecht

Kennismaken met Botanisch Tekenen

Tekenen/aquarel

4 september (1 dag, 8 uur)
Maximaal aantal deelnemers: 10

" 75

dicksmit37@gmail.com
www.dick-smit.nl

Jacomien van Andel
Sassenheim

Basiscursus zomer
Basiscursus herfst

Tekenen/potlood
Tekenen/potlood

5 t/m 8 augustus 2013
(4 dagen, 5! uur)
4, 5, 11 en 12 oktober 2013 (4 dagen, 5! uur)
Maximaal aantal deelnemers: 7

" 210
" 210

jacvanandel@planet.nl
www.jacomienvanandel.nl

Margriet Honingh
Wognum

Workshop botanisch tekenen en schilderen
in de fuchsiatuinen van Jan Dekker

Tekenen/aquarel

27 en 28 juli
(10.00-15.30 uur)
3 en 4 augustus
(10.00-15.30 uur)
10 en 11 augustus (10.00-15.30 uur)
U kunt zich opgeven voor één of meerdere
weekenden
Maximaal aantal deelnemers: 5
21, 28 september en 5 oktober (10.00-15.00 uur)
(incl. koffie/thee, excl. materiaal)
Maximaal aantal deelnemers: 10

" 105
" 105
" 105

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

" 160

www.margriethoningh.nl

24/9, 1/10 en 15/10 (19.30-21.45)
(materiaal inbegrepen)
26, 27 en 28 augustus (10.00-16.00 uur)
(incl. lunch, excl. materiaal)
24/9, 8/10, 22/10, 5/11, 9/11 en 3/12 (19.30-21.45)
7/6, 26/7 en 28/9 (10.00-16.30)
(incl. koffie, gebak, lunch, materiaal)

" 65

info@marianneverschoor-remerie.nl
www.marianneverschoor-remerie.nl

" 88
" 65
(p.dag)

www.hortus-arcadie.nl

www.jandekker-fuchsia.nl

Grootebroek

Cursus botanisch tekenen en schilderen

Tekenen/aquarel

Marianne Verschoor
Mook

Introductiecursus Botanisch Tekenen

Tekenen/aquarel

Zomercursus Botanisch Tekenen en Schilderen

Tekenen/aquarel

Botanische (dinsdag)avonden najaar
Botanische cursus Hortus Arcadië, Nijmegen

Tekenen/aquarel
Tekenen/aquarel

Wil Wessel
Rhenen

Basiscursus I (beginners)
Basiscursus II (meer gevorderden)

Beide cursussen:
tekenen/potlood/
pen en inkt

2, 9, 16 en 23 september (4 dagen van 5 uur)
4, 11, 18 en 25 september (4 dagen van 5 uur)
Maximaal aantal deelnemers: 12

" 160

wilwes46@hetnet.nl

Wil Wessel en
Jenny Post
Rhenen

Botanisch tekenen voor gevorderden

3x tekenen +
3x kleurpotlood

26 september en
3, 10, 17, 24 en 31 oktober (6 dagen van 5 uur)
Maximaal aantal deelnemers: 14

" 240

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

Algemeen
Consumpties
Materiaal
Workshops

!

CURSUS

Leden krijgen " 10,00 korting per cursus. Voor workshops geldt een korting van " 5,00.
Het consumptiebeleid kan per cursus verschillen, dus er is geen algemene richtlijn.
In principe is al het materiaal exclusief (eventuele bedragen komen dus ten laste van de cursist)
Informatie over workshops kunt u vinden op de website van de docenten
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