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

Ik dank allen die zich weer extra voor de

kunstlievende leden,

Vereniging hebben ingezet, in het bijzonder
onze onvolprezen secretaris, Jacomien van

We kunnen terugkijken op een goed Vereni-

Andel. Zonder haar werk zou de Vereniging niet

gingsjaar, waarin wederom een behoorlijk aantal

zo hebben kunnen uitgroeien als nu het geval is.

initiatieven zijn ontplooid. Daarbij denk ik aan

Ingrid Elias heeft zeer veel werk gehad aan het

Aat van Wijk, Ellen Riemens en vele anderen.

op de rails zetten van de nieuwe website en
Eline de Jong zijn we ook veel dank

We hadden een geslaagde ledententoonstelling

verschuldigd voor de organisatie van de

in Warmond, waar we voor de laatste keer

nieuwsbrief en de komende cursus "Tekenen

Nienke Raven tot de deelnemers mochten

met kleurpotlood" van Sue Vize in 2015.

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.

rekenen.

Esmée Winkel voor het keurig bijhouden van de

In deze nieuwsbrief wordt nog stilgestaan bij

ledenadministratie en Trisnati Noto Soeroto voor

haar overlijden. In de afgelopen negen jaar is zij

de vertalingen van de nieuwsbrief voor onze

het tweede lid waar we door overlijden afscheid

anderstalige leden. Wil Wessel en

van hebben moeten nemen.

Marian van der Stee dank voor de organisatie

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

Ik heb de indruk dat het een prachtige tentoon-
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van de markten en onze “kaartenwinkel”.
De werken voor de expositie in Kew zijn op een
enkel stuk na allemaal ingeleverd. Er waren nog

De overige bestuursleden hebben zich weer tot

een paar herzieningen betreffende de inlijsting

het uiterste voor de Vereniging ingezet. Ook

Engelse stijl nodig.

daarvoor veel dank.

stelling wordt en hoop en verwacht dat al het

Veel dank voor de prachtige kaarten met goede

werk door de tweede ballotage in Engeland zal

wensen, een lust voor het oog en een geschenk

komen.

voor het hart!
Voor alle leden van de Verenigng van Botanisch

Het jaar 2015 is een superdruk Verenigingsjaar

Kunstenaars Nederland de allerbeste wensen

met drie exposities: in de Shirley Sherwood

voor 2015.

Gallery Kew, United Kingdom, het Westfries
Museum en het Noordbrabants Museum. We

Een hartelijke groet,

komen werkelijk nagenoeg overal; onze

Anita Walsmit Sachs

Vereniging wordt steeds bekender, ook buiten
onze landsgrenzen.
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Stilstaan bij het overlijden van
Nienke Raven
Op 8 november ontvingen we het droevige
bericht dat Nienke Raven is overleden.
Nienke was een lid van het eerste uur. Snel na
de oprichting van de Vereniging meldde ze zich
aan en kort daarna werd ze werkend lid.
Ze was betrokken bij de Vereniging, bezocht
trouw de ALV en kwam goed voorbereid op de
bijeenkomsten.
In de loop van de jaren hebben we Nienke leren
kennen als een gedreven en enthousiaste
tekenaar. Naast muziek, haar grote passie, nam
het botanisch tekenen een belangrijke plaats in

Nienke Raven bij de opening van de tentoonstelling in
Warmond

in haar leven.

Expositie Royal Botanic Gardens
Kew, Engeland

Begin vorig jaar openbaarde zich bij haar een

Van 21 februari – augustus 2015 exposeert de

ongeneeslijke ziekte. Ondanks alle ellende van

Vereniging in The Shirley Sherwood Gallery of

deze ziekte en de behandelingen bleef ze

Botanical Art in the Royal Botanic Gardens in

vasthouden aan datgene wat ze nog wel kon. Ze

Kew, Engeland.

heeft het afgelopen jaar met wilskracht gewerkt
aan de tekeningen voor exposities. Bij de

De Shirley Sherwood Gallery of Botanical Art is

opening van de Ledenexpositie in Warmond

de eerste galerie in de wereld die uitsluitend

was ze aanwezig. Haar werk voor de geplande

gewijd is aan botanische kunst en staat in de

expositie begin 2015 in Kew in Engeland is

Royal Botanic Gardens in Kew.

afgerond en ingelijst. Klaar om te verzenden.
Helaas is het haar niet gegund dit zelf nog mee

De expositie gaat vanaf 21 februari van start

te maken.

zonder feestelijke bijeenkomst. In maart zal een

Wij herdenken Nienke met respect voor haar

ontmoetingsavond met de kunstenaars

mateloze inzet voor het botanisch tekenen en de

georganiseerd worden. De juiste datum volgt

getoonde moed tijdens haar ziekteproces.

nog.

Wij wensen Maarten, haar man, en de overige
familie veel sterkte dit verlies te dragen.
Jacomien van Andel heeft de uitvaart
bijgewoond als afgevaardigde van het bestuur.
Verder waren Marian van der Stee en
Cock de Heer aanwezig om Nienke de laatste
eer te bewijzen.

22 maart tot en met 31 mei 2015
Tentoonstelling botanische kunst in het
Westfries Museum, Roode Steen 1,
1621 CV Hoorn
www.wfm.nl
Door de handelsactiviteiten van de VOC maakte
Hoorn in de zeventiende eeuw een bloeiperiode
door. De stad heeft prachtige monumenten uit
die tijd, waaronder het Westfries Museum.
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gevormd door ongeveer 15 originele werken van

Oproep voor de werkende en
aspirant-werkende leden

Alida Withoos (Amersfoort 1662 – Amsterdam

Het bestuur heeft het voornemen om binnenkort

1730), een botanisch kunstenares uit de

diverse bedrijven en organisaties, die met

zeventiende eeuw. Zij heeft enkele jaren in

beeldmateriaal van planten werken, te benade-

Hoorn, in de buurt van het museum, gewoond

ren. De bedoeling is om onze Vereniging onder

en gewerkt.

hun aandacht te brengen en tevens te vragen of

De roman “Ander Licht”, geschreven door

er opdrachtmogelijkheden zijn. Kortom: een

Rosita Steenbeek, geeft een geromantiseerd

commerciële aanpak.

beeld van haar leven. Op internet zijn ver-

Graag willen we weten wie van jullie daar

schillende afbeeldingen van het werk van

interesse in heeft. Het bestuur zal alleen als

Alida Withoos te vinden.

bemiddelaar optreden.

Het uitgangspunt van deze expositie wordt
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Heb je hiervoor belangstelling dan kun je dit
Rond de 50 werken van aspirant werkende en

melden bij Wil Wessel, wilwes46@hetnet.nl /

werkende leden van de Vereniging geven een

telefoonnummer: 0344 601280.

beeld van de hedendaagse botanische kunst en
complementeren de tentoonstelling.

Gezamenlijk tekenen

ASBA Congres

Oefening baart kunst, maar dan moet er ook

Half oktober was het congres van ASBA

geoefend worden! Dat kan vanaf februari, de

(American Society of Botanical Artists) in

eerste donderdag van de maand, in

Denver, Colorado.

Wageningen bij Jan van der Kamp.Voor meer

Een jaarlijks evenement waar vele botanisch

informatie :jan.vanderkamp@xs4all.nl

kunstenaars van de wereld bij elkaar komen. Dit
keer waren er ongeveer 250 mensen, o.a. uit

Website vernieuwd

de VS, maar ook Australië, Canada, Hongkong,

Vanaf 1 december 2014 is de vernieuwde

Duitsland, Engeland, Frankrijk en Nederland.

website van de Vereniging online. Omdat de

Anita Walsmit Sachs, Esmée Winkel en

software van de vorige beheerder niet meer

Marian van der Stee waren aanwezig en hebben

geüpdatet kon worden, heeft het bestuur er voor

genoten van het geboden programma, met

gekozen de website onder te brengen bij een

lezingen, workshops, excursies, demonstraties

nieuwe beheerder. Deze heeft aan de site een

en een portfolioshow. Anita en Esmée hadden

CMS (content management system) toege-

werk meegenomen voor de show ( zie foto).

voegd, zodat wijzigingen en toevoegingen nu

Voor wie meer wil weten; de ASBA heeft een

door het bestuur zelf gedaan kunnen worden.

website met veel inspiratie (www.asba-art.org )

Verder is de pagina "Exposities" toegevoegd en
zijn de cursussen duidelijker in beeld gebracht.
Er is een inschrijfformulier om lid te worden van
de Vereniging en een inschrijfformulier om te
balloteren toegevoegd. De pagina "Portfolio’s"
heeft duidelijkere afbeeldingen gekregen en in
de gehele site zijn meer afbeeldingen van
botanische kunst toegevoegd.

Anita Walsmit Sachs en Esmée winkel tijdens het ASBA
Congres
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(Laten) Genieten van botanische
kunst
Het bestuur heeft het PR / Stimuleringsfonds
opgericht. Informatie hierover vindt U op de
startpagina van de Vereniging (bij de
reglementen).

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt begin april;
de sluitingsdatum voor de kopij is 31 maart.
Heeft u kopij? U kunt deze sturen aan Jacomien
van Andel,
secretaris@botanischkunstenaarsnederland.nl

Agenda en cursusaanbod
•

•
•
•
•
•
•

•

!

18 januari 2015: lezing in de Hortus botanicus, Leiden door Renske Ek,
conservator van Paleis Het Loo, Hortus botanicus, Rapenburg 73, 2311 GJ
Leiden, http://hortus.leidenuniv.nl/index.php?/hortus_wintercolleges_2014-2015/
tot 15 maart 2015, "Natuurdruk: echte afbeeldingen", Teylers Museum,
Spaarne 16, 2011 CH Haarlem, www.teylersmuseum.nl
19, 20 en 21 februari: Sneeuwklokjesfeest De Boschhoeve te Wolfheze
(10-17 uur), Boschhoeve 3, Wolfheze, http://www.boschhoeve.nl/
22 maart t/m 31 mei, tentoonstelling botanische kunst in het Westfries Museum,
Roode Steen 1,1621 CV Hoorn, www.wfm.nl
11 april 2015: Algemene Ledenvergadering, Hortus botanicus, Leiden
12 september 2015 t/m 3 januari 2016, ledenexpositie in het Noordbrabants
Museum, Verwerstraat 41, 5211 HT 's-Hertogenbosch
gedurende het hele jaar 2015 bijzondere activiteiten in het kader van het 450-jarig
bestaan van de Hortus botanicus Leiden, Rapenburg 73, 2311 GJ Leiden,
http://www.hortus.leidenuniv.nl/index.php/programma
permanent te downloaden/bekijken: "Kunstformen der Natur" van Ernst Haeckel,
http://caliban.mpipz.mpg.de/haeckel/kunstformen/natur.html

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 2015
CURSUS
Anita Walsmit Sachs
Leiden

Wintercursus
Voorjaarscursus
Zomercursus
Herfstcursus

Dick Smit,
Utrecht

OMSCHRIJVING

DATUM EN TIJD

KOSTEN

INFORMATIE

Tekenen/aquarel

03-02-2015 t/m 06-02-2015 (4 dgn. van 5! uur)
17-03-2015 t/m 21-03-2015 (5 dgn. van 5! uur)
27-07-2015 t/m 31-07-2015 (5 dgn. van 5! uur)
03-11-2015 t/m 06-11-2015 (4 dgn. van 5! uur)
Aantal deelnemers ongeveer: 14

" 245
" 295
" 295
" 245

anitaws@xs4all.nl
www.anitawalsmitsachs.nl

Kennismaken met Botanisch
Tekenen

Tekenen/aquarel

6 mei 2015
2 september 2015

" 75
" 75

dick-smit.tek@kpnmail.nl
www.dick-smit.nl

Jacomien van Andel
Sassenheim

Basiscursussen potlood/aquarel,
Cursus 1
Cursus 2
Cursus 3
Cursus 4

Potlood/aquarel

23-02-2015 t/m 27-02-2015 (5 dgn van 5! uur)
11-05-2015 t/m 15-05-2015 (5 dgn van 5! uur)
20-07-2015 t/m 24-07-2015 (5 dgn van 5! uur)
26-10-2015 t/m 30-10-2015 (5 dgn van 5! uur)
Maximaal aantal deelnemers: 7

" 260
" 260
" 260
" 260

jacvanandel@planet.nl
www.jacomienvanandel.nl

Margriet Honingh
Twisk
Wognum

Workshops botanisch tekenen en
schilderen
Workshop botanisch tekenen en
schilderen in de fuchsiatuinen van
Jan Dekker

Potlood/aquarel

25 april, 2 en 9 mei 2015
Maximaal aantal deelnemers: 8
25 en 26 juli 2015 (10.00-15.30 uur)
Maximaal aantal deelnemers: 5

" 160

info@margriethoningh.nl
www.margriethoningh.nl
www.jandekker-fuchsia.nl

Ria van Elk
Wijchen

Voorlopig geen cursus

Marionne van de
Klashorst
Zutphen

Introductiecursus 1
Introductiecursus 2

Aquarel
Aquarel

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

Marianne Verschoor
Mook

Botanische avonden

Tekenen

IDriedaagse workshop midwinter
schilderen
Introductiecursus botanisch tekenen
Tweedaagse workshop Het ontluiken
van de natuur
Herfstworkshop botanisch tekenen in
Hortus Arcadië

Tekenen/aquarel

Marloes Vreeburg
Velp

Beginnerscursus botanisch
aquarelleren

Wil Wessel
Rhenen
Wil Wessel/Jenny Post,
Rhenen

Nijmegen

Algemeen
Consumpties
Materiaal
Cursussen

(2015 nº 1)
(2015 nº 2)
(2015 nº 3)
(2015 nº 4)

Potlood/aquarel

" 110

ria@riavanelk.nl
www.riavanelk.nl
" 185*
" 185*

m.vandeklashorst@tuinstudiorozenhorst.nl
www.tuinstudiorozenhorst.nl
of 06-52723770
*(incl.cursuspakket papier)

16/9, 21/10, 18/11, 16/12, 20/1, 17/2, 17/3, 21/4
19/5 en 18/6 (19.30-22.00 uur)
21, 22 en 23 januari 2015 (10.00-16.00 uur)

" 210

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

3/2, 10/2, 24/2, 3/3 2015 (19.30 tot 21.45 uur)
7 en 8 maart 2015 (zaterdag van 9.30 tot 15.30 uur,
zondag van 10.30 tot 16.30 uur)
19/10/2014 (11.00 tot 16.00 uur)

" 98
" 120
" 60

www.hortus-arcadie.nl

Aquarel

21/5, 28/5 en 4/6 (10.00-15.00 uur)
(data onder voorbehoud)
Maximaal aantal deelnemers: 5

" 150

www.ateliervreeburg.nl

Basiscursus voorjaar

Tekenen/potlood/
pen en inkt

2,9,16,23 maart (4 dgn van 5 uur)
Maximaal aantal deelnemers: 12

" 160

wilwes46@hetnet.nl

Vervolgcursus 1 (na basiscursus)
Vervolgcursus 2 (gevorderden)

beide: basistekening
(Wil),
kleurpotlood (Jenny)

5,12,19,26 maart (4 dgn van 5 uur)
6,13,20,27 maart (4 dgn van 5 uur)
Maximaal aantal deelnemers: 14

" 160

wilwes46@hetnet.nl
fepost1@gmail.com

Tekenen
Tekenen
Tekenen

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

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

" 187,50

