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

kunstlievende leden, 

 
Eindelijk was het dan zover: de opening van de 

tentoonstelling "Flowering Bulbs and Tubers, 

Paintings for sale from the Dutch Society of 

Botanical Artists, op 12 maart in de Royal 

Botanic Gardens te Kew, United Kingdom. 

 
Er waren ongeveer 30 Verenigingsleden 

aanwezig, een mooie opkomst, want tenslotte is 

Londen niet naast de deur. De tentoonstelling 

werd ingeleid door de heer Chris Mills, Head 

 of Library, Art & Archives at Royal Botanic 

Gardens, Kew. Vervolgens kwam Masumi 

Yamanaka aan het woord; zij exposeert 

aquarellen van de bomen die in de botanische 

tuin staan. Na deze twee sprekers volgde een 

kort welkom door mevrouw Sherwood, de 

oprichtster van de Gallery en een bedankje 

namens de Vereniging van mij. Het werk, meer 

dan 50 stuks, hing prachtig en gelukkig naar 

ieders tevredenheid. We hebben, mede dankzij 

de badges die we droegen om ons bekend te 

maken, kennis kunnen maken met mensen die 

we alleen via email kenden. Al met al een 

geslaagde happening en een stap naar 

internationale bekendheid van onze Vereniging 

en haar leden. 

De tentoonstellingszaal in de Shirley Sherwood Gallery 

 
 

Groepsfoto van de Vereningsleden met  
dr Shirley Sherwood 

 

De koek was nog niet op, want op 22 maart 

vond er weer een opening plaats, dit maal in 

eigen land in het Westfries Museum te Hoorn, 

een charmant stadje. Deze expositie was ook 

een combinatietentoonstelling met o.a. het werk 

van de 17e-eeuwse schilderes Alida Withoos, 

die net als wij planten schilderde. Na het 

openingswoord van de directeur van het 

museum, de heer Geerdink, volgde een 

interessante lezing door Rosita Steenbeek, 

schrijfster van de historische roman “Ander licht” 

over het leven van Alida Withoos. Ook hier was 

veel publiek aanwezig. Het was een geslaagde 

dag, met dank aan Wil Stelling die met het idee 

voor deze tentoonstelling kwam en samen met 

Margriet Honingh de organisatie op zich 

genomen heeft. 

 

Inmiddels hebben alle werkende en aspirant-

werkende leden een badge. Enkele zijn nog 

handgeschreven, maar daar komt binnenkort 

verandering in. Hoewel ik bij sommige collega’s 

wat weerstand bespeurde om de badge te 

dragen, zou ik willen vragen te bedenken dat je 

trots kan zijn op je werk en dat ook mag en kan 

uitdragen. Bij openingen van tentoonstellingen 
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zijn, als het goed is, veel belangstellenden, die 

graag kennis willen maken met de exposanten 

om vragen te kunnen stellen over de 

achtergrond van het werk. Als lid van onze 

Vereniging kunnen we de kennis en waardering 

voor de natuur en botanische kunst uitdragen 

door ons niet te verbergen in anonimiteit. 

Binnenkort, op 11 april, is onze 9e Algemene 

Leden Vergadering; ik hoop u dan in groten 

getale te ontmoeten. 

Hanneke Jelles, een van onze oprichtingsleden, 

zal aan het eind van de vergadering een lezing 

geven: “Kijkend tekenen”, gevolgd door een 

gezamenlijke lunch voor wie daar, na 

aanmelding, aan wil deelnemen. 

 

Er is een oproep gedaan om een ontwerp in te 

sturen voor het nieuwe certificaat dat in 2016 in 

gebruik zal worden genomen na ons  

10-jarig jubileum. Tot nu toe zijn er pas twee 

ontwerpen van dezelfde hand gearriveerd. 

Er is nog een klein jaar te gaan en graag had ik 

nog wat meer inzendingen ontvangen, zodat de  

prijsvraag ook een echte prijsvraag/wedstrijd 

wordt. 

Er is genoeg talent onder de leden om tot een 

boeiende selectie te kunnen komen. 

In 2016 komt er een jaaragenda uit van de 

Vereniging van Nederlandse Botanische Tuinen, 

"Planten voor de toekomst", waar een aantal 

van onze leden een afbeelding voor zal leveren 

volgens de rondgestuurde plantenlijst. 

Een leuke uitnodiging; de agenda komt uit in 

ons jubileumjaar 2016. 

 

Tot ziens en hartelijke groet, 

Anita Walsmit Sachs 

 

 

 
 
 
 

Bloemrijk, botanische tekeningen en  
aquarellen 
Op zondag 22 maart vond de opening plaats 

van de dubbeltentoonstelling in het Westfries 

Museum: botanische kunst van onze Vereniging 

mét aquarellen van Alida Withoos, en fotografie 

van Jos Jansen, die het proces van planten-

veredeling in de Westfriese Seed Valley 

gedocumenteerd heeft.  

De openingsplechtigheid vond plaats in het 

Foreestenhuis, dichtbij het museum en in de tijd 

van Alida Withoos bewoond door de 

regentenfamilie Van Foreest.  

Cécile Koenjer, die de tentoonstelling en 

bijbehorende evenementen georganiseerd en 

gecoördineerd heeft, leidde de openings-

ceremonie.  

De directeur van het Westfries Museum,  

de heer Geerdink, was vooral getroffen door de 

intimiteit van de plantenportretten, die een groot 

contrast vormt met de massaliteit van de 

bollenvelden. Rosita Steenbeek, de wel heel 

bijzondere eregast, sloot hierop aan en 

vergeleek Hoorn met Rome: in beide plaatsen is 

dezelfde grootsheid en intimiteit te bespeuren. 

Namens onze Vereniging sprak Anita Walsmit 

Sachs over botanische kunst in het algemeen 

en de geschiedenis ervan. Peter van der Toorn, 

bestuurslid van Seed Valley, ging in op de kunst 

van plantenveredeling en gaf een toelichting op 

het werk van fotograaf Jos Jansen, waarmee de 

tentoonstelling gecombineerd wordt. 

Tentoonstellingszaal in het Westfries Museum 
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 Na de toespraken begaf het grote gezelschap 

zich naar het Westfries Museum, waar de 

dubbeltentoonstelling én de kleurrijke aquarellen 

van Alida Withoos een prachtige plek hebben 

gekregen. 

De tentoonstelling is tot en met 24 mei te zien.  

De VBKN verzorgt op 12 april en 10 mei een 

demonstratie botanisch tekenen en op 7 mei 

een kinderworkshop. 

 

Een Ode aan de Natuur 
Binnenkort is in het B.C. Koekkoek Huis te Kleef 

een solotentoontelling te zien van Anita Walsmit 

Sachs, onder de titel "Een Ode aan de Natuur". 

Op de opening van de tentoonstelling op zondag 

19 april om 11.30 uur bent u samen met uw 

vrienden en bekenden van harte welkom. De 

tentoonstelling is te zien tot 23 augustus. Voor 

informatie zie de agenda en www.koekkoek-

haus.de 

Workshops Janneke Brinkman 
In maart gaf Janneke Brinkman al een workshop 

in het Mesdag Museum, in het kader van het 

Mesdagjaar. Op 27 mei geeft Janneke Brinkman 

een workshop ter gelegenheid van de 

tentoonstelling over de bloeiperiode van het 

Nederlandse aquarel in de 19e eeuw in het 

Teylers Museum. www.teylersmuseum.nl 

 
Jubileumzegel 
De nieuwe POSTZEGEL voor ons 10-jarig 

jubileum is gearriveerd! Deze is te koop op de 

ALV, één vel van 10 stuks voor !8. 

Via de post  is een vel van 10 stuks ! 9,-, te 

bestellen via Hans Sachs (jjsachs@xs4all.nl) en 

na overmaking van het bedrag op  

NL86 INGB 0001 956999,  o.v.v. naam, adres 

en aantal velletjes. 

 

 
 

Fête de la Nature 

In het kader van “Fête de la Nature” 

(www.fetedelanature.nl) organiseren we als 

Vereniging van Botanische Kunstenaars 

Nederland op 23 mei een tekendag in de Hortus 

te Leiden. Handig om te weten: 

" We verzamelen om 10.30 uur in het restaurant 

van de Hortus. Met een museumkaart is de 

toegang gratis. 

. Lunchen doen we meestal gezamenlijk in het 

restaurant van de Hortus, je kunt ook zelf eten 

meenemen, maar dat mag niet in het restaurant 

worden genuttigd. 

" Zelf materiaal meenemen: ik vind potlood (HB, 

B en 2B) en heel glad tekenpapier op een blok 

(A4 of A5) het plezierigst werken. Verder een  

kneedgum, punteslijper, een doorzichtige liniaal 

en een viskrukje. 

" We tekenen zelfstandig, er zal geen cursus 

gegeven worden, we laten ons inspireren door 

de planten in de Hortus. Maar het is wel leuk om 

tussentijds en achteraf elkaars werk te bekijken 

en met elkaar te bepraten. 

" Als je later wilt aanschuiven, geen probleem. 

Je kunt op zoek naar tekenende mensen. 

Aanvullende informatie en aanmelden via: 

ellen@ticketteam.nl (Ellen Riemens) 

 

Op 25 mei zal in de Tuinen van Mien Ruys 

(www.tuinenmienruys.nl) een tekendag 

plaatsvinden in het kader van het  

Fête de la Nature. Ook daar ben je van harte 

welkom. (Nicolien Bottema, 

nicolienmg@hotmail.com) 

 
Ballotage 2015 
De eerstvolgende ballotage is gepland op  

22 april 2015. Kunstlievende Leden en Aspirant 

Werkende Leden, die toe zijn aan een volgende 

stap in hun tekencarrière, kunnen zich melden 

voor deze ballotage. 

Aanmelden en inlichtingen via het secretariaat : 

secretaris@botanischkunstenaarsnederland.nl 
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Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief verschijnt begin juli;  

de sluitingsdatum voor de kopij is 30 juni.  

Heeft u kopij? U kunt deze sturen aan Jacomien 

van Andel, 

secretaris@botanischkunstenaarsnederland.nl 
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Agenda en cursusaanbod  
 

• t/m 9 augustus, "Flowering bulbs and tubers", Shirley Sherwood Gallery,       
Royal Botanic Gardens, Kew, Engeland, http://www.kew.org/visit-kew-
gardens/explore/attractions/shirley-sherwood-gallery-botanical-art 

• 22 maart t/m 24 mei, "Bloemrijk, botanische tekeningen en aquarellen", 
tentoonstelling botanische kunst in het Westfries Museum, Roode Steen 1,     
1621 CV Hoorn, www.wfm.nl 

• t/m 19 april, expositie van aquarellen van Dick Smit bij het Geldersch Landschap, 
Stroomhuis Neerijnen, Van Pallandtweg 1, Neerijnen, open van 11-17 uur, 
maandag gesloten, http://www.stroomhuisneerijnen.nl/exposities/210-20-mrt-19-
apr-dubbelexpositie-dick-smit-lothar-vigelandzoon.html 

• 11 april 2015: Algemene Ledenvergadering, Hortus botanicus, Leiden 
• 19 april t/m 23 augustus: solo-expositie Anita Walsmit Sachs "Een ode aan de 

natuur", B.C. Koekkoek Haus Museum, Koekkoekplatz 1, 47533 Kleve, dinsdag 
t/m zaterdag 14-17 uur, zon- en feestdagen 11-17 uur, www.koekkoek-haus.de 

• 23 mei: tekendag in de Hortus botanicus Leiden, Rapenburg 73, 2311 GJ Leiden, 
in het kader van Fête de la Nature, www.fetedelanature.nl 

• 25 mei: tekendag in de Tuinen van Mien Ruys, Moerheimstraat 84, 7701 CG 
Dedemsvaart, www.tuinenmienruys.nl, in het kader van Fête de la Nature, 
www.fetedelanature.nl 

• 12 september 2015 t/m 3 januari 2016, ledenexpositie in het Noordbrabants 
Museum, Verwersstraat 41, 5211 HT 's-Hertogenbosch, 
http://www.hetnoordbrabantsmuseum.nl/ 

• gedurende het hele jaar 2015 bijzondere activiteiten in het kader van het 450-jarig 
bestaan van de Hortus botanicus 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 

• permanent te downloaden/bekijken: overzicht van de ontwikkeling van de  studie  
van planten tussen de 15e en de 18e eeuw, webexpositie Museum Boerhaave, 
http://www.museumboerhaave.nl/uitgelicht/flower-
power/?gclid=CjwKEAjwru6oBRDDp4jRj4bL_xASJADJ2oby_tlSXiD6AETBNKJjpd
_rQDXeI54xei5rBqBitzMOlRoCFlzw_wcB 

 
In de bijlage treft u een actueel cursusoverzicht van de VBKN aan. Informatie over 
workshops kunt u op de website van de docenten vinden. 



 

CURSUSOVERZICHT VAN DE VERENIGING VAN BOTANISCH KUNSTENAARS NEDERLAND 2015 
 

 CURSUS OMSCHRIJVIN
G 

DATUM EN TIJD KOSTEN INFORMATIE 

Anita Walsmit Sachs 
Leiden 

Zomercursus        (2015 nº 3) 
Herfstcursus         (2015 nº 4) 

Tekenen/aquarel 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 

" 295 
" 245 

anitaws@xs4all.nl 
www.anitawalsmitsachs.nl 

Dick Smit,  
Utrecht 

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 potl./aquarel, Cursus 2 
Cursus 3 
Cursus 4 

Potlood/aquarel 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 

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 
 
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 
 
" 110 

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

Ria van Elk 
Wijchen 

Voorlopig geen cursus 
 

   ria@riavanelk.nl 
www.riavanelk.nl 

Marionne van de  
Klashorst 
Zutphen 

Introductiecursus 2 Aquarel 5/3 t/m 9/4 (6 dagdelen van 3 uur) 
Aantal deelnemers: 3-6 

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

Marianne Verschoor 
Mook, Ede 
 
 
 
 

Workshop botanisch tekenen 
Workshop botanisch tekenen voor gev. 
Botanische avonden 
Basiscursus 1 
Workshop: De wereld vol bloemen 
Basiscursus 2 
Basiscursus 3 

Tekenen 
Tekenen 
Tekenen 
Tekenen 
Tekenen 
Tekenen 
Tekenen 
 

30 juni 2015, Kwekerij De Hessenhof, Ede 
5 augustus, Kwekerij De Hessenhof, Ede 
22/9, 27/10, 24/11, 15/12 
15/9, 29/9, 6/10, 13/10 en 20/10 (19.30 tot 
21.45) 
14 mei 2015 
26/1, 2/2, 9/2, 1/3, 8/3 2016 
22/3, 29/3, 5/4, 12/4, 26/4 2016 

"   45 
"   65 
"   65 
" 130* 
"   60** 
" 130* 
" 135* 

info@marianneverschoor-remerie.nl 
www.marianneverschoor-remerie.nl 
*(incl. materiaal) 
**(incl. lunch) 
 
 
 

Marloes Vreeburg 
Velp 

Beginnerscursus botanisch aquarelleren Aquarel 21/5, 28/5 en 4/6 (10.00-15.00 uur) 
Maximaal aantal deelnemers: 5 

" 150 www.ateliervreeburg.nl 
 

Wil  Wessel 
Rhenen 

Basiscursus najaar Tekenen/potlood
/ 
pen en inkt 

Data nog niet bekend (4 dgn van 5 uur) 
Maximaal aantal deelnemers: 12 

" 160 wilwes46@hetnet.nl 

Wil Wessel/Jenny 
Post, Rhenen 

Vervolgcursus 1 (na basiscursus) 
Vervolgcursus 2 (gevorderden) 

beide: 
basistekening 
(Wil), 
kleurpotlood 
(Jenny) 

Data nog niet bekend (4 dgn van 5 uur) 
Data nog niet bekend (4 dgn van 5 uur) 
Maximaal aantal deelnemers: 14 

" 160 wilwes46@hetnet.nl 
fepost1@gmail.com 

 
Algemeen Leden krijgen " 10,00 korting per cursus. Voor workshops geldt een korting van " 5,00.  
Consumpties Het consumptiebeleid kan per cursus verschillen, dus er is geen algemene richtlijn. 
Materiaal In principe is al het materiaal exclusief (eventuele bedragen komen dus ten laste van de cursist) 
Cursussen Informatie over cursussen kunt u vinden op de website van de docenten 

 


