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 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

Een bericht van de voorzitter

Dick Smit heeft een prachtige nieuwe flyer voor

De herfst is ingetreden en er zijn weer prachtige

de vereniging gemaakt. Deze keer tweetalig

onderwerpen beschikbaar om te tekenen en te

want in het Engels taalgebied zijn er zeer veel

schilderen, zoals paddenstoelen, mooi

Botanical Art Lovers, die wij graag voor onze

gekleurde herfstbladeren en allerhande

vereniging willen interesseren. Dick bedankt!

vruchten.
Els Hazenberg en ik hebben samen het
driedaagse congres van de American Society of
Botanical Artists (ASBA) bezocht. Dit congres
was een geweldig evenement dat ik niet graag
wil missen.
Gedurende drie dagen waren er tal van

De Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland brengt botanisch kunstenaars
bij elkaar en werkt aan de kwaliteit en bekendheid van de botanische kunst in
Nederland.De Vereniging organiseert tentoonstellingen, competities, excursies en
cursussen, workshops en masterclasses in botanisch tekenen en schilderen.
De Vereniging publiceert over botanische kunst en er worden lezingen georganiseerd. Er is contact met botanische verenigingen in het buitenland en de Vereniging
brengt botanische kunst onder de aandacht van een zo breed mogelijk publiek.

The Dutch Society of Botanical Artists brings botanical artists together and is
dedicated to the improvement of the quality of botanical art and making this form
of art more widely known in the Netherlands. The Society arranges exhibitions,
competitions, trips and courses, workshops and master classes in botanical drawing
and painting. It organizes lectures and publications on botanical art. The Society is
associated with similar organisations and artists abroad and brings the botanical art
to the attention of public at large.

Wat is botanische kunst?
Een botanische tekening of schildering toont een gedetailleerde en wetenschappelijk
verantwoorde weergave van een plant of delen van een plant, met aandacht voor de
specifieke kenmerken die de plant van andere onderscheidt. De afbeelding kan een
prototype of een portret van een individuele plant zijn.
De hedendaagse botanisch kunstenaar bouwt voort op een eeuwenoude traditie
waarbij onderzoek, correcte weergave van het onderwerp en creativiteit in compositie en beeldtaal worden gecombineerd.

What is botanical art?
A botanical drawing or painting presents a detailed and scientifically correct image
of a plant or parts of a plant, focusing on specific features that distinguish one plant
from another. The image can be a prototype or a portrait of an individual plant.

Lid worden
Bent u botanisch kunstenaar en wilt u werkend lid worden van de Vereniging?
Vraag de criteria voor ballotage aan bij het secretariaat:
Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland,
Jagtlustkade 7, 2171 AG Sassenheim
E-mail: secretaris@botanischkunstenaarsnederland.nl
www.botanischkunstenaarsnederland.nl
U kunt het werk van de Vereniging
steunen door kunstlievend lid te
worden.
U ontvangt de Nieuwsbrief, een korting
van 5% op een, door u gekocht,
botanisch werk tijdens de jaarlijkse
ledententoonstelling en korting bij
verschillende activiteiten.
Voor informatie en/of aanmelden kunt u
terecht op de website:
www.botanischkunstenaarsnederland.nl
of bij het secretariaat.

Are you interested?
Would you like to join the Dutch Society of Botanical Artists?
Inquire about the full membership criteria:
Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland /
Dutch Society of Botanical Artists
Jagtlustkade 7, 2171 AG Sassenheim, The Netherlands
E-mail: secretaris@botanischkunstenaarsnederland.nl
www.botanischkunstenaarsnederland.nl

Nowadays the botanical artist continues a centuries old tradition, that combines
research, correct depiction of the subject and creativity of the composition and the
imagery.

It is possible to support the activities of
the Society by becoming a supporting
member. As a supporting member you
receive the digital newsletter,
5% discount on a purchased piece of
art during the yearly exhibition of the
Society and a discount on various
activities.

Hyacint Pink Pearl, aquarel Margriet Honingh
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BOTANISCH KUNSTENAARS NEDERLAND

Gentiana sino-ornata, aquarel Dick Smit

Nieuwsbrief !
november
2012 !

workshops, lezingen, tentoonstellingen en
uitstapjes te beleven en te ondernemen.Voor en
na de conferentie waren er workshops waar je
apart voor kon intekenen.
Alles was geweldig goed georganiseerd, om
jaloers op te worden. Misschien dat we in de
toekomst ook eens een dergelijk evenement
kunnen houden. Wie nieuwsgierig is geworden
kan googlen op www.asba-conf.org/index.php of
op www.asba-art.org. Veel plezier!
Met trots vertel ik u ook dat Ria van Elk is

Op 1 november kunnen de werkende leden en
aspirant-werkende leden intekenen voor de
workshop van Jenny Phillips uit Australië. Er zijn
14 plaatsen beschikbaar: wees er dus snel bij,
want de plaatsen worden toegekend op
volgorde van binnenkomst. Mocht er een
enorme overtekening zijn, dan zal ik proberen er
nog een week bij te organiseren.
Een hartelijke groet, Anita Walsmit Sachs

uitgenodigd door het Hunt Institute for Botanical
Documentation te Pittsburgh om volgend jaar
deel te nemen aan hun drie-jaarlijkse expositie
tijdens het 19e congres van de ASBA. Misschien
een goede aanleiding om volgend jaar ook mee
te gaan?
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Ledendag 2012, Wageningen

Benefietworkshop

Dit jaar is de ledendag georganiseerd door

Anita Walsmit Sachs

Wil Wessel en vond plaats in Wageningen op

Van 2 t/m 4 augustus heeft Anita een

7 juli. Het startpunt was de beeldengalerij Het

benefietworkshop gegeven.

Depot, gevestigd in een gebouw dat voormalig

Geheel belangeloos: de opbrengst was voor de

eigendom was van de Universiteit Wageningen.

renovatie van de tropische kassen in de Hortus.

Dit gebouw is onlangs schitterend verbouwd

Het onderwerp was de orchidee.

door stichting Het Depot. De stichting heeft
tevens de Botanische Tuin De Dreijen in beheer.
De beeldengalerij en de tuin, nu een mooi park,
vormen één geheel.
De zon scheen en de tuin lokte, maar het
gezelschap werd eerst onthaald met koffie en
gebak in het Restaurant Linnaeus, behorend bij
de beeldengalerij. Na een kleine inleiding over
de gebouwen en de doelstelling van stichting
Het Depot - het ondersteunen van
beeldhouwers in hun ontwikkeling - kon een
ieder de beelden dan wel de tuin gaan bekijken.

Uitslag ballotage

Rond het middaguur werd een gezamenlijke

Op 19 september 2012 is het werk van een

lunch in het restaurant genuttigd en 's middags

aantal leden geballoteerd.

stond een bezoek aan botanische tuin Belmonte

Het bestuur deelt met plezier mee dat

op het programma. Twee vrijwilligers van het

Gesine Kielhoefer, Marionne van de Klashorst

IVN stonden de groep al op te wachten voor een

Ineke Smeets en Eline de Jong tot het werkend

interessante rondleiding. Vooral het uitzicht over

lidmaatschap zijn toegelaten.

de Rijn en de Betuwe was heel bijzonder.
Na de rondleiding vertrok een deel van de
mensen richting huis en de rest verzamelde zich
weer bij Het Depot om onder het genot van een
drankje de dag af te sluiten. Het was genieten
van de locaties, het zonnige weer en de
onderlinge contacten.
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Leydse Weelde, Groene

De tuin in vier seizoenen

ontdekkingen in de Gouden Eeuw

In december verschijnt de eerste editie van

Museum Boerhaave toont van 11 oktober 2012

De Tuin in vier seizoenen, de opvolger van

t/m 5 mei 2913 de tentoonstelling Leydse

De Tuin Exclusief. In elk nummer van dit

Weelde, Groene ontdekkingen in de Gouden

kwartaalblad wordt werk getoond van een

Eeuw. Parallel hieraan exposeert botanisch

botanisch kunstenaar. In het decembernummer

kunstenaar Janneke Brinkman in het museum

is dat Jan van Os, die onlangs zijn zeventigste

een selectie van haar prenten. Museum

verjaardag vierde en in het Nationaal

Boerhaave, Lange Sint Agnietenstraat 10,

Herbarium Nederland nog altijd prachtige

Leiden, www.museumboerhaave.nl.

pentekeningen maakt. Wilt u meer weten over
het blad, kijk dan op www.tijdschriftdetuin.nl.
Meer informatie of een abonnement:
info@tijdschriftdetuin.nl.
Wij wensen Hanneke veel succes toe!

Kopij nieuwsbrief
Heeft u kopij voor de volgende nieuwsbrief? U
kunt deze sturen aan Jacomien van Andel,
secretaris@botanischkunstenaarsnederland.nl
(sluitingsdatum: 7 januari 2013)

Agenda en cursusaanbod
•
•
•

•

!

t/m 5 mei 2013: Leydse Weelde, Groene ontdekkingen in de Gouden Eeuw,
Museum Boerhaave, Lange Sint Agnietenstraat 10, www.museumboerhaave.nl
t/m 14 december: tentoonstelling van Dick Smit, Protestants Landelijk
Dienstencentrum (in het restaurant), Joseph Haydnlaan 2A te Utrecht
8, 10 en 11 november: ‘Zien met je Ziel’, expositie van Marianne Verschoor,
Rozemarijn Verschoor en Meike Sterre Verschoor, Mortel 27 6585 XG Mook,
www.marianneverschoor-remerie.nl
t/m 10 november: (Fr)uit de Kunst, Met een knipoog naar de 'Schoone van
Boskoop', een duo-expositie van olieverfschilderijen en echt fruit,
Boomkwekerijmuseum, Reijerskoop 54 te Boskoop,
www.boomkwekerijmuseum.nl

In de bijlage treft u een cursusoverzicht van de VBKN aan. Nog niet alle data zijn bekend;
raadpleeg in dat geval de website van de betreffende docent of neem contact op via het
vermelde e-mailadres.
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CURSUSOVERZICHT VAN DE VERENIGING VAN BOTANISCH KUNSTENAARS NEDERLAND (2012 gedeeltelijk + 2013)

CURSUS
Wintercursus (2013 n° 1 )
Voorjaarscursus (2013 n° 2 )
Zomercursus (2013 n° 3 )
Herfstcursus (2013 n° 4 )

06-02-2013 t/m 09-02-2013
12-03-2013 t/m 16-03-2013
23-07-2013 t/m 27-07-2013
23-10-2013 t/m 26-10-2013

Dick Smit

Kennismaken met Botanisch Tekenen

15 mei en 4 september

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

Eline de Jong

Workshops tekenen / aquarel

18/11 en 9/12 van 13.00-17.00 uur

elinedejong2010@gmail.com

Jacomien van Andel

Voorjaarscursus basiscursus
Zomercursus basiscursus
Herfstcursus basiscursus

8 en 9 maart, 15 en 16 maart 2013
5 t/m 8 augustus 2013
4 en 5 oktober, 11 en 12 oktober 2013

jacvanandel@planet.nl
www.jacomienvanandel.nl

Margriet Honingh

Botanisch tekenen en schilderen
Botanisch tekenen en schilderen

2, 16 en 23 maart
27 april, 11 en 25 mei

info@margriethoningh.nl
www.margriethoningh.nl

Marianne Verschoor

Introductiecursus tekenen (incl. mat.)
Winterbloeiers (beginners en gevorderden)

21/1 + 4/2 + 18/2-2013 (19.30 tot 21.45)
6, 7 en 8 feb. 2013 (10.00 tot 16.00 uur)

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

Wil Wessel

Basiscursus

data nog niet bekend

wilwes46@hetnet.nl

Wil Wessel + Jenny Post

Vervolgcursus (3x tekenen + 3x kleurpotlood)

data nog niet bekend

post.jenny@planet.nl

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)

"!

(4 dgn. van 5! uur)
(5 dgn. van 5! uur)
(5 dgn. van 5! uur)
(4 dgn. van 5! uur)

INFORMATIE

Anita Walsmit Sachs

Algemeen
Consumpties
Materiaal

!

DATUM EN TIJD

anitaws@xs4all.nl
www.anitawalsmitsachs.nl

