Nieuwsbrief 58 januari 2017

View this email in your browser

Beste Ingrid Elias,
Hierbij ontvang je de nieuwsbrief van
de Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland.
Veel leesplezier!
Bericht van de voorzitter
Om alvast te noteren
De Vereniging verwelkomt haar 200ste lid
Award voor Esmée Winkel
Fascimile Maria Sibylla Merian
TIP VAN ...
LEDEN VOOR LEDEN
Summary in English

Bericht van de voorzitter
Geachte leden van de Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland.
De allerbeste wensen voor het nieuwe jaar voor alle leden van de Vereniging en veel dank
voor alle Kerst- en Nieuwjaarswensen die wij hebben ontvangen.
Na een prachtig jubileumjaar met vele hoogtepunten en op de valreep de aanmelding van
ons 200ste lid. Welkom in een kersvers 2017.
Vol goede moed gaan we er weer een prachtig jaar van maken, waarbij we zullen proberen
iedereen zoveel mogelijk bij de Vereniging te betrekken. Hierbij hebben we natuurlijk hulp en
ideeën nodig om dit te realiseren. Zoals eerder gezegd worden ideeën van leden van harte
ondersteund door het bestuur en hebben we hiervoor ook een speciaal stimuleringsfonds
opgericht in 2014. Hierover kunt u lezen op onze website. Tot nu toe is er nauwelijks gebruik van
gemaakt en ik hoop van harte dat dit het komend jaar zal veranderen.
Afgelopen herfst heeft Esmée Winkel weer een prijs in de wacht gesleept dit maal in de USA,
hierover later meer. We hopen op nog meer van dit soort hoogtepunten in 2017.
Ingrid Elias en Gesine Beermann-Kielhöfer zijn hard bezig de ledententoonstelling ‘Botanische
Kunst, Fruit in Beeld’ die van 1 april 2017 tot 24 februari 2018 zal lopen in het Fruitteeltmuseum
in Kapelle op de rails te zetten. We verwachten een prachtige tentoonstelling te presenteren en
kijken uit naar de opening op 1 april.
Een woordje voor de deelnemers; de inlijsting is bekend, maar over de ondertekening valt nog wel
een adviesje te geven. Aannemende dat u achter uw werk staat, onderteken je het liefst met je
volledige naam, op bescheiden wijze zodat de aandacht niet van het werk wordt afgeleid. Initialen
geven weinig informatie over de naam van de maker en men moet er maar naar raden wie het
werk gemaakt heeft. Als Vereniging streven we tenslotte een zo professioneel mogelijke
presentatie na.

De naamgeving moet uiteraard ook correct zijn en volgens de regels gebeuren.
Genus en soort en daarna de variëteit. De geslachtsnaam begint met een hoofdletter, terwijl de
soortaanduiding altijd met een kleine letter begint, b.v. Rosa rugosa. De variëteit tussen enkele
aanhalingstekens ‘ en met hoofdletters geschreven, b.v. Rosa rugosa ‘Mooie Bloem’.
Verdere informatie hierover is op het internet te vinden.
In 2017 wordt de 300ste sterfdag van Maria Sibylla Merian herdacht met een conferentie
in Amsterdam. Hieronder vindt u meer informatie over dit interessante onderwerp.
Conference Changing the Nature of Art and Science. Intersections with Maria Sibylla Merian
On 7, 8 and 9 June 2017 the Maria Sibylla Merian Society, Artis Library of the University of
Amsterdam and ARTIS Academy will host an international conference in The Royal Tropical
Institute (KIT), Artis Zoo and the Artis Library UvA in Amsterdam.
Information and registration:

https://www.aanmelder.nl/merianconference

Hans Mulder | Curator Artis Library of the University of Amsterdam
Plantage Middenlaan 45 |1018 DC Amsterdam
T 020 5255898 | M 06 29393199 | E j.mulder1@uva.nl
De eerste twee dagen zullen bestaan uit lezingen, gegeven door een internationaal gezelschap
deskundigen, de 3e dag zal er iets vrijer uitzien b.v. met demonstraties e.d.
De voertaal is Engels. Zeker een aanrader!!!
Al met al het belooft weer een interessant jaar te worden, waarin we hard werken voor de
Worldwide exhibition in 2018. Deze expositie zal plaatsvinden in Museum ‘De Zwarte Tulp’ in
Lisse, u allen wel bekend. Het thema is inheemse planten. Over deze happening, die een
internationaal karakter heeft, hoort u later meer.
Een hartelijke groet aan allen, Anita Walsmit Sachs

Om alvast te noteren
Op zaterdag 1 april 2017 zal de officiele opening plaatsvinden van de
algemene ledententoonstelling
'Botanische Kunst, Fruit in Beeld' in het Fruitteeltmuseum in Kapelle.
Op zaterdag 8 april 2017 wordt de algemene ledenvergadering gehouden in
de Hortus in Leiden.

De Vereniging verwelkomt haar 200ste lid
Esmée Winkel gaf een tijdje geleden aan het
bestuur te kennen dat het 200 ste lid van
onze vereniging in aantocht was. Dat is Nomi
Havelaar geworden en daar moest natuurlijk
aandacht aan worden geschonken. Nomi
heeft in Wageningen Vegetatiekunde
gestudeerd en dan is er een klik met planten.
Het botanisch tekenen hoort ook bij deze
studie. Als kind tekende zij ook al graag. Na
cursussen bij Anita Walsmit Sachs werd de
draad dus enthousiast opgepakt. Zij is nu
werkzaam als Ecoloog bij de Stichting
Landschapsbeheer Gelderland.
Namens het bestuur heeft Wil haar een bos
bloemen overhandigd en haar van harte
welkom geheten binnen onze Vereniging. We
kijken uit naar haar botanisch tekenwerk.

Award voor Esmée Winkel
Tijdens de ASBA's Annual Meeting &
Conference in Pitssburgh, Pennsylvania
ontving Esmée Winkel de ASBA

BOTANICAL ILLUSTRATOR AWARD
FOR EXCELLENCE IN SCIENTIFIC
BOTANICAL ART
Het bestuur feliciteert Esmée van harte
met deze mooie award.

Opnieuw uitgegeven
Het meesterwerk van Maria Sibylla Merian, een van de
grootste vrouwelijke wetenschappers en kunstenaars uit de
17de eeuw
Metamorphosis Insectorum Surinamensium (gepubliceerd in
1705) was het werk van een zeer ondernemende en
zelfstandige vrouw Maria Sibylla Merian. Zij reisde hiervoor
in 1699 speciaal naar Suriname om daar onderzoek te doen
naar de voortplanting en de ontwikkeling van insecten.
Tegenwoordig wordt zij beschouwd als een zeer begenadigd
kunstenaar, maar ook als een empirische wetenschapper,
die als een van de eersten het gangbare idee van de
spontane generatie van insecten uit aarde naar het rijk der
fabelen verwees.
De facsimile wordt voorafgegaan door enkele essays in het
Nederlands en Engels die het leven van Maria Sibylla
Merian, haar volledige oeuvre en haar tijd belichten. De
oorspronkelijke teksten worden achteraan in het boek ook
vertaald in het Engels. Het boek sluit af met een index van
planten-, dieren- en insectennamen.

Meer informatie: www.sibyllamerian.com

TIP VAN...
In deze rubriek deelt een werkend lid iets van zijn/haar werkwijze met ons.
Deze keer de tip van Marionne van de Klashorst

Kleurencirkel voor de schilder
Als je schildert, werk je vaak met kleur. Kleur gaat over licht, maar licht heeft andere
eigenschappen dan verf. Iemand die op dit gebied alles heeft uitgezocht is Bruce MacEvoy. Hij
heeft bijvoorbeeld alle kleur theorieën met bijbehorende kleurencirkels tegen het licht gehouden.
Al zijn onderzoek met uitleg staat op zijn website handprint.com. Een ware schatkamer om wijzer
te worden.
Een resultaat van zijn onderzoek is zijn Artist’s Color Wheel (foto), waarin 90 verven
gerangschikt zijn op basis van werkelijke kleur en verzadiging. Hoe dichter de verf bij het centrum
staat, hoe vuiler (grijzer) de kleur, ver weg van het centrum staan de heldere kleuren.
Mengkleuren tussen twee verven bevinden zich op een rechte lijn tussen deze twee verven. Zo
weet je of een mengkleur helder blijft of juist vuiler wordt. Heel handig, bijvoorbeeld als je een
schaduwkleur wil maken.
Een pdf van de kleurencirkel kun je downloaden en uitprinten (best op A3-formaat).

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.
(Bericht ingestuurd door Dorine Plantenga)

Workshop botanisch tekenen op perkament, door Sarah Gould
Voor mijn 70ste verjaardag had mijn familie voor mij een bijzonder cadeau bedacht: een drie
daagse workshop botanisch tekenen op perkament van Sarah Gould in het Cotswold district in
Engeland.
Botanisch tekenen op perkament is nog zo eenvoudig niet. Het gebruikte perkament is kalfshuid
(vellum), dat zorgvuldig gelooid en schoongeschraapt is tot prachtig, - soms bijna doorzichtigspek glad ‘papier’. De kleurvaste aquarelverf breng je zeer nauwkeurig, bijna ‘tamponnerend’ aan
op de gladde ondergrond, met een kortharige fijne penseel. Het perkament neemt nauwelijks
water op, dus de kleuren worden praktisch droog, óver elkaar heen aangebracht. Het resultaat is
een klein werkje dat er bijna als een juweel uitziet, vol van intense pigment.
Aquarelleren op perkament vraagt een enorme precisie en perkament is duur. Dus de
werkstukken die door de kursisten werden gemaakt waren klein van formaat: een eikeltje, een
veertje, of wat eitjes. Ikzelf was wat te ambitieus en waagde me aan een oranjerode rozebottel,
met ingewikkelde blaadjes en stekels. Maar ik leerde veel en was gelukkig met het eindresultaat.

Summary in English
Message of the president
Best wishes for 2017 to all. Ingrid Elias and Gesine Beermann-Kielhöfer are busy with the coming
exhibition “Botanical art, fruit in focus” which will be on show in Kapelle.
A small word of advice regarding signing your work: Initials only give little information about the

artist, a full name, modestly placed within the artwork, is preferred. And please take proper notice
to the spelling of the scientific name, with capitals and small letters on the right places (example:
Rosa rugosa ‘Beautiful Flower’).
To commemorate the death of Maria Sibylla Merian 300 years ago, an international conference is
organised (by several parties) in June with lectures, demonstrations and other activities. More
information can be found on https://www.aanmelder.nl/merianconference.
Last but not least we will also be working towards the Worldwide exhibition in 2018 on the local
flora.
Dates to remember
1st of April 2017: official opening of our exhibition in Fruitteeltmuseum in Kapelle.
8th of April 2017: General Members Meeting at the Hortus in Leiden.
The Society welcomes her 200th member
Wil Wessel welcomed Nomi Havelaar as a member of our Society with a lovely bunch of flowers.
Award for Esmée Winkel
Many congratulations to Esmée for gaining the ASBA Botanical Illustrator Award for Excellence in
Scientific Botanical Art.
Facsimile Maria Sibylla Merian
Reprint of Maria Sibylla Merian’s masterpiece, Metamorphosis Insectorum Surinamensium. More
information can be found on www.sibyllamerian.com.
Hint: Artist’s Color Wheel by Marionne van der Klashorst
Bruce MacEvoy conducted research on light, colour and paints. The result of his research is his
Artist’s Color Wheel, containing 90 paints ordered to hue and purity. The closer to the centre, the
dirtier the colour. Handy when mixing shade-colours. His research can be found on
handprint.com.
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
Sent in by Dorine Plantenga:
Workshop Botanical Drawing on vellum, by Sarah Gould
Vellum is calfskin, and is almost transparent, has a smooth surface, and it works differently than
with paper. Hardly absorbing water, the paint is applied very dry with a short brush. It is a very
expensive material, but the colours are immensely intense.
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;

Cursusoverzicht
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