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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.
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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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BOTANISCH KUNSTENAARS NEDERLAND

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

21 deelnemers en 34 werken in aquarel, potlood

kunstlievende leden,

en kleurpotlood.

Na een succesvolle afronding van de
tentoonstelling in Slot Zeist en de boeiende trip
naar Transssylvanië vond op 17 mei de
Algemene Leden Vergadering plaats.
Een select gezelschap bezocht de vergadering,

Een mooie, lichte locatie met een aantal
enthousiaste vrijwilligers die de tentoonstelling
zullen bemensen. De opening werd goed
bezocht, we hadden twee volle zalen!
Het is zeker een bezoekje waard.

die gevolgd werd door een leerzame lezing,
gehouden door mevrouw Gerda van Uffelen,
hoofd collectiebeheer van de Hortus. Het
onderwerp was Carolus Clusius, de eerste
prefect van de Hortus te Leiden.
Jammer dat er niet meer leden aanwezig waren
op de Ledenvergadering, die meestal maar een
uur duurt, maar waar voor en na de vergadering,
onder het genot van koffie of thee met iets
lekkers, gelegenheid is de onderlinge contacten
weer te versterken en de laatste nieuwtjes uit te
wisselen.
Vervolgens was er de Ledendag in de prachtige
botanische tuin te Utrecht.
Het aantal deelnemers lag rond de 60, met
helaas op het nippertje nog een aantal
afzeggingen. Jammer van het bestelde lekkers!

Wat de signering betreft zou ik graag willen
adviseren uw naam duidelijk, maar niet
opvallend links of rechts onder, langs de rand
van de passe-partout te plaatsen, in potlood.
Initialen zijn voor jezelf misschien leuk maar
voor de toeschouwer onduidelijk en het is lastig
om te achterhalen wie de maker is.
Vaak staat de naam alleen op de prijslijst en
wordt deze helaas niet bij het werk vermeld.
Iedere galerie heeft hier weer zijn eigen ideeën
over.
Inmiddels is er een lustrumcommissie gevormd
die ideeën gaat selecteren voor ons 10- jarig
jubileum dat we graag uitgebreid willen vieren.
Schroom niet om suggesties te doen voor deze
feestelijke gelegenheid.

Het was een genoeglijke dag; de lezing over de
geschiedenis van het botanisch tekenen werd
goed ontvangen en na een heerlijke lunch was
er gelegenheid voor de portfolioshow waar deze

Ons volgende project is de afronding van de
werken voor KEW, Engeland.
Happy painting!!

keer ook niet-werkende leden hun werk konden
tonen.

Een hartelijke groet,
Anita Walsmit Sachs

Kort daarop vond de opening plaats van de
ledententoonstelling te Warmond in
“Galerie Het Oude Raadhuis” met
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Opening tentoonstelling "Kijken
met
pen en penseel"

2014

Op een zonnige maar koude zondagmiddag
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vond de opening van de overzichtstentoonstelling van Anita Walsmit Sachs plaats,
"Kijken met pen en penseel". De opening, waar
ongeveer 200 personen bij aanwezig waren,
werd verricht door achtereenvolgens
Dick Bouma, organisator van de tentoonstellingen op Slot Zeist, en Joke Leenders,
wethouder te Zeist. Marjan Scharloo, directeur
van het Teylers Museum, gaf een uitgebreide
inleiding op de vele aspecten van botanische

The Linnean Society omschrijft het als volgt:
"Established in 1986 by the late
Mr B E Smythies FLS, in honour of his wife, the
late Florence Mary Smythies ("Jill"), whose
career as a botanical artist was cut short by an
accident to her right hand. Awarded to a
botanical artist in recognition of excellence in
published illustrations, such as drawings or
paintings, in aid of plant identification, with the
emphasis on botanical accuracy and the
accurate portrayal of diagnostic characteristics."
http://www.linnean.org/TheSociety/awards_and_grants

kunst en overhandigde het eerste exemplaar
van het boek "Kijken met pen en penseel" aan
Anita Walsmit Sachs. Ten slotte sprak Anita
Walsmit Sachs nog een dankwoord, onder
andere aan enkele kwekerijen. Het geheel werd
muzikaal omlijst door pianist Jan-Pieter
Visschers. Twee reusachtige bloemstukken
werden gearrangeerd door Els Hazenberg. Ook
waren enkele werken van het Highgrove
Florilegium te zien.

Esmée Winkel ontvangt de award uit handen van de
chairman of the Board of the Linnean Society

Ledendag in de Botanische
Tuinen van Utrecht
Dit jaar werd de ledendag in de serre van de
Botanische Tuinen van de Universiteit van
Utrecht gehouden. Het werd een gezellige
bijeenkomst, waarbij velen weer even konden
bijpraten onder het genot van koffie/thee met
gebak, een lunch en thee. Anita Walsmit Sachs
opende de dag en de bestuursleden stelden
zich nog eens uitgebreid voor aan de leden.

Marjan Scharloo overhandigt het eerste exemplaar van
"Kijken met pen en penseel" aan Anita Walsmit Sachs

Na koffie/thee en gebak hield Anita Walsmit
Sachs een lezing over botanische kunst en

Award voor Esmée Winkel van
The Linnean Society

belichtte de vele aspecten ervan, met een

In mei reisde Esmée Winkel af naar Londen om

had iedereen alleen nog oog voor de

de Jill Smythies Award in ontvangst te nemen.

schitterende portfolioshow; er was onder andere

Deze award van de prestigieuze Linnean

veel(belovend) werk te zien van nieuwe leden.

Society wordt uitgereikt aan een botanisch

Het was warm en zonnig buiten, dus velen

kunstenaar die uitblinkende illustraties

bleven nog in de tuin.

prachtige powerpoint-presentatie. Na de lunch

publiceert.
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Tentoonstelling Hortus botanicus
Haren

juli

Enige tijd geleden werd Nicolien Bottema

2014

uitgenodigd te exposeren in de Hortus botanicus
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Haren. Zij vroeg enkele andere leden van de
tekengroep Noord/Oost van de VBKN om
samen met haar te exposeren. Van juni tot
28 augustus zijn de tekeningen, aquarellen en
Lunch tijdens de ledendag

collages van deze zes mensen te zien in de
entree van de Hortus en in het restaurant 'De

Algemene Ledenexpostie 2014

Plantage' (open vanaf 11.30). Wandel

Dit jaar vindt de Algemene Ledenexpositie

vervolgens vooral door de Laarmantuin.

plaats in Warmond, in Galerie Het Oude

Of bezoek de Engelse en de Keltische tuin, de

Raadhuis. In twee lichte kamers kunt U het

prachtige rotstuin en uiteraard de Chinese

werk bewonderen van 21 werkende of

tuin. www.hortusharen.nl

(aspirant-)werkende leden van de Vereniging.
De opening van deze tentoonstelling werd

Ballotage

verricht door Jeannette Heijmenburg, secretaris

In april 2014 is het werk van een aantal leden

van de Vereniging Galerie Het Oude Raadhuis

geballoteerd.

en Anita Walsmit Sachs. Jeannette Heijmenburg

Het bestuur deelt met plezier mee dat Janneke

sprak lovend over het tentoongestelde werk:

van Laar en Jan van der Kamp tot het aspirant

"alsof je - bij het inrichten van de tentoonstelling

werkend lidmaatschap zijn toegelaten.

- iedere keer weer een cadeautje uitpakte!"

Ingrid Elias heeft het werkend lidmaatschap

Sigrid Frensen gaf een korte toelichting op haar

verkregen.

werk en verwees naar een film van haar op

In september 2014 vindt er weer een ballotage

You Tube. Het filmpje kunt U vinden door

plaats in het Herbarium in Leiden.

"Sigrid Frensen" op You Tube in te typen.

Informatie over de ballotage in september

De tentoonstelling in Het Oude Raadhuis is nog

ontvangt u allen binnenkort van de secretaris

tot en met 20 juli te zien.

van de Vereniging, per e-mail.

www.hetouderaadhuisvanwarmond.nl

Giclées
Binnen de vereniging laat een aantal leden
giclée reproducties maken van hun werk.
Wie behoefte heeft aan meer informatie hierover
kan contact opnemen met het secretariaat.
Binnenkort wordt er een excursie georganiseerd
naar een drukkerij in Heemstede voor
belangstellenden.
Galerie Het Oude Raadhuis
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Volgende nieuwsbrief

juli

De volgende nieuwsbrief verschijnt begin
oktober; de sluitingsdatum voor de kopij is

2014

30 september.
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Heeft u kopij? U kunt deze sturen aan Jacomien
van Andel,
secretaris@botanischkunstenaarsnederland.nl

Volgende

Agenda en cursusaanbod
•

•

•
•
•

•
•
•

18 juni t/m 20 juli 2014: Algemene Ledenexpositie, Galerie Het Oude Raadhuis,
Dorpsstraat 36, Warmond, geen speciaal thema,
www.hetouderaadhuisvanwarmond.nl
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
t/m 14 september: "Ode aan de hyacint", Museum De Zwarte Tulp, Grachtweg 2A,
Lisse, http://museumdezwartetulp.nl/site/nl/tentoonstellingen/
t/m 31 oktober: Planten uit de oertijd, Hortus botanicus Leiden, .
http://hortus.leidenuniv.nl/index.php?/oerplanten_atelier/
t/m 25 oktober: Hofwijck in Voorburg en Duivenvoorde in Voorschoten:
"Heerlijk en Adellijk Groen. De historische tuinen van Hofwijck en Duivenvoorde.
Colleges van het HOVO van de Universiteit Leiden op 1, 8, 15 en 22 oktober,
http://www.onderwijs.leidenuniv.nl/hovo/aanbod/kunst-cultuur/adel.html
10, 17, 31 oktober en 14 november, 10-12 uur, hoorcolleges in de Hortus
botanicus Leiden,
http://www.onderwijs.leidenuniv.nl/hovo/aanbod/natuurkunde/hortus-menp.html
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
Anita Walsmit
Sachs
Leiden

Zomercursus
Herfstcursus

Dick Smit,
Utrecht

OMSCHRIJVING

DATUM EN TIJD

KOSTEN

INFORMATIE

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

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
Wognum

Workshop botanisch tekenen en schilderen
in de fuchsiatuinen van Jan Dekker

Tekenen/aquarel

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

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

Ria van Elk
Wijchen

Voorlopig geen cursus

Marionne van de
Klashorst
Zutphen

Vervolgcursus 1
Vervolgcursus 2
Introductiecursus 1
Introductiecursus 2

Potlood/kleurpotlood
Potlood/kleurpotlood
Aquarel
Aquarel

4/9 t/m 16/10,
6/11 t/m 11/12
8/1 t/m 12/2
5/3 t/m 9/4
Aantal deelnemers: 3-6

Marianne Verschoor
Mook

Botanische (dinsdag)avonden
vervolgcursus
Botanische (dinsdag)avonden - vervolg

Tekenen/aquarel
Tekenen/aquarel

Nijmegen
Ede

(2014 nº 3)
(2014 nº 4)

Introductiecursus botanisch tekenen
Midzomerworkshop botanisch tekenen
Herfstworkshop botanisch tekenen
Workshop botanisch tekenen

ria@riavanelk.nl
www.riavanelk.nl

Tekenen/aquarel
Tekenen/aquarel
Tekenen/aquarel
Tekenen/aquarel

(6 dagdelen van 3 uur)
(6 dagdelen van 3 uur)
(6 dagdelen van 3 uur)
(6 dagdelen van 3 uur)

" 185*
" 185*
" 185*
" 185*
*(incl.cursuspakket
papier)

m.vandeklashorst@tuinstudiorozenhorst.nl
www.tuinstudiorozenhorst.nl
of 06-52723770

21/1, 18/2, 18/3, 22/4, 27/5 en 3/12 (19.3021.45)
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

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

" 210
" 98
" 60*
" 60*
" 37,50*
(incl.mat.)

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

Marloes Vreeburg
Velp

Beginnerscursus botanisch aquarelleren

Aquarel

(10.00-15.00 uur)

" 150

www.ateliervreeburg.nl

Wil Wessel
Rhenen

Basiscursus najaar

Tekenen/potlood/
pen en inkt

15/9, 22/9, 29/9, 6/10 (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

18/9, 25/9, 2/10, 9/10 (4 dgn van 5 uur)
19/9, 26/9, 3/10, 10/10 (4 dgn van 5 uur)
Maximaal aantal deelnemers: 14

" 160
" 160

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

Algemeen
Consumpties
Materiaal
Cursussen

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 cursussen kunt u vinden op de website van de docenten

