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Wilt u het werk van 

Botanisch Kunstenaars  

Nederland steunen? 

Voor een kunstlievend  

lid kost het lidmaatschap 

25 euro per jaar. Kunst

lievende 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 

ballo tage aan door een 

brief of email te sturen 

aan de Vereniging  

Botanisch Kunstenaars  

Nederland, p/a  

Boomkruiperlaan 7 

2566 JH Den Haag; 

email:

info@botanischkunstenaar

snederland.nl

Meer informatie: 

www.botanischkunste

naarsnederland.nl
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Ballotage
Op woensdag 11 april 2012 vindt in het Nationaal 

Herbarium (NCB Naturalis), Einsteinweg 2 in Lei-

den, een ballotageronde plaats. Over aanleveren, 

afhalen en ballotagekosten kregen kunstlievende 

leden en aspirant-werkende leden al een e-mail 

van de secretaris. Heeft u deze informatie niet  

gezien maar wilt u wel werk insturen, neem dan 

contact op met secretaris Jacomien van Andel,  

secretaris@botanischkunstenaarsnederland.nl.

Trots op botanisch tekenaars
In het gebouw van het Nationaal Herbarium (NCB 

Naturalis) hangen beeldschermen waarop actuele 

informatie wordt vertoond. Een van de afbeeldin-

gen op deze schermen ziet u hierbij:  

NCB Naturalis-medewerkers Anita Walsmit Sachs 

en Esmée Winkel worden in het zonnetje gezet.

Franse vereniging
Op 24 maart vindt de eerste Algemene Leden  

Vergadering van de Franse vereniging voor  

botanisch kunstenaars plaats. Onze bestuursleden 

Hans en Anita Sachs zijn hierbij aanwezig.  

Afgebeeld enkele covers van boeken van Agathe 

Haevermans. Agathe is wetenschappelijk illustra-

tor aan het Museum d’Histoire Naturelle in Parijs 

en de oprichting president van de vereniging SFIB 

Société Française d’ Illustations Botanique.

Tuinstudio Rozenhorst
Marionne van de Klashorst stuurde ons het vol-

gende bericht: ‘Natuur, planten en tuinen vullen 

mijn leven. Als ecoloog en communicatieprofes-

sional heb ik 25 jaar gewerkt in de Nederlandse 

natuurbescherming. Planten en tuinen inspireren 

me tot ontwerpen, fotograferen, tekenen en 

schrijven. En ik lees en studeer veel over allerlei 

facetten van tuinkunst. Vanuit mijn Tuinstudio Ro-

zenhorst beoefen ik deze creatieve werkzaamhe-

den sinds kort als professioneel tuinontwerper. 

Ook met botanische kunst maken ben ik serieus 

bezig. Ik heb verschillende cursussen gevolgd en 

maak werk in aquarel, potlood, kleurpotlood en 

inkt. Op mijn vaste werkplek daarvoor ligt alles 

klaar zodat ik ook halve uurtjes kan benutten. 

Sinds herfst 2011 ben ik (aspirant) werkend lid. 

Deze aquarel van prunusbloesem (uit eigen tuin) 

maakte ik vorige zomer.’

Leden van VBKN krijgen tot april 2013 tien pro-

cent korting op een tuinontwerp, fotowerk of an-

dere opdracht. Marionne van de Klashorst, 

06 52723770, www.tuinstudiorozenhorst.nl.

Hortus Amsterdam
In de winkel van de Hortus Botanicus Amsterdam 

loopt een kleine verkoop-expositie van werk van 

Anita Walsmit Sachs, nog tot 1 mei.

Ledententoonstelling in Londen
Margriet Honingh bracht twee werkstukken in  

voor ‘Botanical Celebration’, de jaarlijkse leden- 

tentoonsteling van The Society of Botanical  

Artists. De expositie loopt van vrijdag 20 april t/m 

zondag 29 April 2012, Westminster Central Hall, 

Storey’s Gate, Londen.

www.soc-botanical-artists.org.
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Bloeiende bollen afgebeeld
Leden van de vereniging Botanisch Kunstenaars 

Nederland werken al twee seizoenen aan afbeel-

dingen van bloeiende bolgewassen. Elke kunste-

naar heeft een eigen bolgewas gekozen. 

Een selectie van het beste werk wordt in 2012 

geëxposeerd in ’t Huys Dever te Lisse. Heereweg 

349a Lisse; 25 maart t/m 6 mei, woensdag t/m 

zondag 14.00- 17.00 uur. 1e paasdag en 1e pink-

sterdag gesloten. www.kasteeldever.nl.

!!! Opgelet, in de communicatie over de expositie is 

een verkeerd huisnummer genoemd: 

het is niet 346 A maar 349 A !!!

Bloeiende bollen te boek
Het boekje ‘bloeiende bollen’, een uitgave van de 

vereniging ter gelegenheid van de expositie 

‘Bloeiende bollen afgebeeld’, is verschenen. 

Het is onder meer verkrijgbaar bij de portier van 

de Hortus botanicus Leiden en tijdens de expositie 

in Huis Dever.

Janneke Brinkman 25 jaar schilder
Janneke Brinkman viert haar 25-jarig schilders-

jubileum in de Fraeylemaborg (Koetshuis, 

Oranjerie en Borg) te Slochteren van 16 juni tot en 

met 30 september 2012 en in Museum Boerhave; 

11 oktober 2012 (opening) tot en met eind maart 

2013.

Florilegium
Het Bedgebury Florilegium legt vooral bomen en 

andere planten vast. Zes kunstenaars komen eens 

per maand samen in Bedgebury. Ze beelden alle 

stadia in de levenscyclus van de bomen af.

zie www.bedgeburypinetum.org.uk/florilegium.

Japan inspireert Middachten
Op Middachten zijn deze zomer twee tentoonstel-

lingen te zien. De expositie in de Oranjerie toont 

bijzondere botanische tekeningen van planten die 

hun oorsprong in Japan hebben. Terwijl de ten-

toonstelling in het kasteel laat zien hoe de tuinen 

op Middachten zijn ontstaan. Bezoekers van tuin 

en oranjerie zijn van harte welkom van 1 juni tot 

15 september 2012 (zondag t/m donderdag) van 

10.30 tot 16.30 uur. De expositie in het kasteel is 

te bezichtigen op alle zondagen in juli en augustus 

(13.00 – 16.00 uur) en tijdens de Rozenzondag en 

Open Monumentendag.

De collectie botanische aquarellen is gemaakt door 

leden van de Vereniging van Botanisch Kunste-

naars Nederland. Inspiratie voor hun werk zijn de 

bloemen en planten die Philipp Franz von Siebold 

begin 19de eeuw meenam uit Japan naar Neder-

land. De hortensia, camelia, wisteria en forsythia 

zijn zo in de Nederlandse én Middachter tuin geïn-

troduceerd. Siebolds bloementuin: bezoekers van 

de tuinen van Middachten kunnen zelf de planten 

en bomen ontdekken die Siebold in Europa heeft 

geïntroduceerd. Daarvoor is een speciale wandel-

brochure verkrijgbaar. 

Tuin 15 mei-13 september zondag-donderdag 

10.30-16.30 uur, kasteel Rozenzondag, zondagen 

juli/augustus en 9 september 13.00-16.00 uur 

€ 6 tuin; € 9 kasteel en tuin, www.middachten.nl.

Middachten, gravure, overzicht.

Van der Laan De Leth 1724

Bloeiende
 bollen

Jubileumtentoonstelling

25 maart t/m 6 mei 2012

’t Huys Dever
Heereweg 349-A, Lisse

Geopend:
woensdag t/m zondag

van 14.00 - 17.00 uur

Gesloten:
1e Paasdag en 

1e Pinksterdag

Raadpleeg de site
i.v.m. mogelijk
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openstelling
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Kunst in Twisk
Op zaterdag 9 en zondag 10 Juni 2012 vindt het 

evenement “Kunst, Kamer en Koegang”plaats in 

het pittoreske dorpje Twisk in West Friesland.  

Ongeveer 30 kunstenaars tonen hun werk in de 

kerken en vele boerderijen. Al wandelend kunt u 

de kunstroute door Twisk volgen en de kerkjes en 

boerderijen binnenlopen om de kunstwerken te 

bewonderen. Jacomien van Andel en Margriet  

Honingh exposeren hun botanisch werk en geven 

een demonstratie botanisch tekenen en schilderen.

Meer informatie www.kunstroutetwisk.nl en 

www.margriethoningh.nl.

Basiscursus in Hoorn
Botanisch kunstenaar Margriet Honingh organi-

seert een basis cursus botanisch tekenen en schil-

deren op de zaterdagen 14 april, 21 april en 

12 mei 2012. Informatie en aanmelden  

info@margriethoningh.nl, tel. 06 54 777 880, 

www.margriethoningh.nl.

Basiscursus in Sassenheim
Atelier de ‘Blauwe Regen’. In deze cursus komen 

de basisbeginselen van het (botanisch) tekenen 

aan de orde. Er wordt gewerkt met potlood.

Voorjaar basiscursus: vrijdag/ zaterdag 6 en 7 

april, vrijdag/zaterdag 13 en 14 april 

Zomer basiscursus: ma t/m do 6, 7, 8 en 9 augus-

tus Herfst basiscursus: vrijdag/ zaterdag 19 en 20 

okt. en vrijdag/zaterdag 26 en 27 okt.

Voor meer informatie: Jacomien van Andel,  

tel. 0252 216773, e-mail jacvanandel@planet.nl.

Introductiedagen
Dick Smit geeft weer twee keer een introductiedag 

botanisch tekenen in de Botanische Tuinen van de 

Universiteit Utrecht: 16 mei en 12 sept.  

Kosten € 75.- Opgave dicksmit37@gmail.com.

Fuchsiatuinen
28/ 29 juli, 4/ 5 en 11/ 12 augustus 2012. Tijdens 

de open dagen van de fuchsiatuinen van  

Jan Dekker wordt op drie achtereenvolgende 

weekenden een workshop botanisch tekenen en 

schilderen gegeven door botanisch kunstenaar 

Margriet Honingh. www.margriethoningh.nl.

Nienke Raven
Nienke Raven heeft een nieuwe website:  

www.nienkeraven.nl.

Workshops Anita Walsmit Sachs
De workshop begin dit jaar telde uit 15 deelne-

mers, waarvan er vijf op herhaling waren. De kas-

chef van de Hortus, Rogier van Vugt, heeft alle 

moeite gedaan om meer dan 10 Nepenthes plan-

ten door de vrieskou naar het leslokaal te bren-

gen. Alle planten moesten goed verpakt worden 

want deze tropentypjes houden nog minder van 

koude dan wij. Diegenen die zich niet aan een 

vleeseter durfden wagen hebben een Amaryllisbol 

geschilderd. Ook deze keer, ondanks dat de work-

shop behoorlijk vol was, deelde iedereen mee te-

vreden te zijn er veel geleerd te hebben.

Ook de voorjaarworkshop is inmiddels gepasseerd 

met 14 deelnemers. Bij de zomerworkshop zijn 

nog een paar plaatsen vrij, in de herfst nog 6 

plaatsen. www.anitawalsmitsachs.nl.

Sneeuwklokjesdagen
De sneeuwklokjesdagen op de Boschhoeve in fe-

bruari waren weer een succes. Gelukkig was het 

niet al te koud en de sfeer is er altijd bijzonder. 

Het bezoekersaantal was minder dan andere jaren, 

maar de belangstelling voor onze vereniging heeft 

daar niet onder geleden. Ook de kaartverkoop, on-

danks behoorlijk wat concurrentie, viel niet tegen.

Om drie dagen te bemensen is best veel maar 

dankzij de hulp van veel leden /cursisten was het 

goed te doen en bovendien gezellig en vlogen de 

dagen om. Een paar leden waren zo slim om hun 

tekenmap neer te leggen en  dan blijkt dat men-

sen zeer enthousiast informeren naar de cursus-

sen. Dus weer nieuwe aanwas.



Maart

2012

Nieuwsbrief

B O T A N I S C H  K U N S T E N A A R S  N E D E R L A N D

Wilt u het werk van 

Botanisch Kunstenaars  

Nederland steunen? 

Voor een kunstlievend  

lid kost het lidmaatschap 

25 euro per jaar. Kunst

lievende 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 

ballo tage aan door een 

brief of email te sturen 

aan de Vereniging  

Botanisch Kunstenaars  

Nederland, p/a  

Boomkruiperlaan 7 

2566 JH Den Haag; 

email:

info@botanischkunstenaar

snederland.nl

Meer informatie: 

www.botanischkunste

naarsnederland.nl

4

Expositie Marian van der Stee
In verpleegtehuis Leytherode exposeert werkend 

lid Marian van der Stee van 14 april t/m 30 mei 

2012 botanisch werk. Het is te zien in de centrale 

hal van het verpleeghuis. 

Adres: Hoogmadenseweg 55, Leiderdorp, 

dagelijks van 10.00 tot 20.00 uur.

Tulpen in de Tijd Wageningen UR 
Ter gelegenheid van de Floriade, de World Tulip 

Summit, beide in Venlo, en de viering van 400 jaar 

diplomatieke relaties tussen Nederland en Turkije 

gaat de voorjaarstentoonstelling in de bibliotheek 

van Wageningen UR over de tulp. Basis vormt de 

verzameling vaak unieke werken van de Speciale 

Collecties. Bijzonder zijn onder meer tal van origi-

nele en kostbare florilegia uit de zeventiende, 

achttiende en negentiende eeuw.  Een van de 

hoogtepunten van de collectie is zonder meer het 

beroemde Tulpenboek van Pieter Cos gemaakt tij-

dens de hoogtijdagen van de Hollandse tulpoma-

nie (1637). 

De tentoonstelling loopt t/m 29 juni 2012; ma-vr. 

9-17 uur. Forum (Gebouw 102), Wageningen  

Campus, Droevendaalsesteeg 2, Wageningen.  

Vrij entree.

Agenda 2012
• 25 maart-6 mei, expositie Bloeiende bollen 

afgebeeld, Lisse, www.kasteeldever.nl.

• 6, 7, 13, 14 april Basiscursus Botanisch Tekenen 

in Sassenheim Atelier de ‘Blauwe Regen’. 

• 14, 21 en 28 april basiscursus botanisch tekenen 

en schilderen, Hoorn

• 28 april algemene ledenvergadering, Leiden

• 11-12 mei aanwezig op Meimarkt Hortus 

botanicus Leiden met kaarverkoop. 

www.hortusleiden.nl

• 16 mei introductiedag botanisch tekenen in de 

Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht. 

Kosten € 75.- Opgave dicksmit37@gmail.com.

• 26 mei aanwezig op Meimarkt De Boschhoeve 

met kaartverkoop. www.boschhoeve.nl.

• 15-16 juni aanwezig op Kwekerijdagen  

Bingerden, www.bingerden.com.

• 2, 3 en 4 augustus, benefietworkshop botanisch 

tekenen van orchideeën (vol).

• 6, 7, 8 en 9 augustus Zomer basiscursus  

Botanisch Tekenen in Sassenheim. 

• 8 en 9 september, Liefhebbersdagen Eenrum. 

Aanwezig met kaartverkoop (onder voorbehoud)

• 12 sep introductiedag botanisch tekenen in de 

Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht. 

Kosten € 75.- Opgave dicksmit37@gmail.com.

• 15 sep aanwezig op Oogstfair De Boschhoeve 

met kaartverkoop, www.boschhoeve.nl.

• 13 en 14 okt, kaartverkoop op Herfst-

Plantendagen Trompenburg Tuinen & 

Arboretum, www.trompenburg.nl.

• 19, 20, 26, 27 oktober Herfst basiscursus  

Botanisch Tekenen in Sassenheim,  

Atelier de ‘Blauwe Regen’.


