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Een bericht van de voorzitter 
 
Geachte  kunstlievende leden en collega’s,  

 

De tweede nieuwsbrief van dit jaar in uw 

mailbox, vlak voor de vakantieperiode, met weer 

actueel Verenigingsnieuws. 

De tentoonstelling in Hoorn was een succes en 

is inmiddels afgerond.  

 

Onze kleurpotloodtekenaars zijn goed aan hun 

trekken gekomen met een zeer geslaagde 

workshop van Sue Vize, georganiseerd door 

Eline de Jong, waarvoor dank. De locatie in de 

Tuinen van Mien Ruys was, naar ik heb 

vernomen, zeer prettig. 

 

Volgende maand gaan Hans en ik naar Kew om 

onze werken weer terug te halen. Tot op heden 

is er niets verkocht. Geen probleem, lijkt me, 

aangezien de commissie 50% is. 

De tentoonstelling wordt wel goed bezocht, naar 

ik heb vernomen. Regelmatig maken leden van 

onze Vereniging een tripje naar Londen om de 

tentoonstelling te bekijken. 

 

Nu kijken we reikhalzend uit naar de tentoon-

stelling in het Noordbrabants Museum; het 

belooft een geweldig interessante expositie te 

worden. Er wordt een begeleidende catalogus 

gemaakt en een gratis informatieboekje. 

 

Ondertussen is de jubileumcommissie hard aan 

het werk om een gezellige dag te organiseren in 

Lisse, waar ook de ledententoonstelling zal 

plaatsvinden in 'Museum De Zwarte Tulp’.  

De tentoonstelling gaat in maart open, maar de 

officiële opening zal op 16 april plaatsvinden in  

 

 

 

 

verband met de bollenvelden die dan weer in 

bloei staan. 

De Hortus in Leiden, onze bakermat, bestaat 

425 jaar: ter ere van deze gelegenheid zal er 

een artikeltje komen in The Botanical Artist, 

Journal of the American Society of Botanical 

Artists. 

Ons komende jubileum zal hier ook in vermeld 

worden. 

De verkoop van de jubileumpostzegel loopt 

goed. Wellicht is er onder u nog interesse voor 

een aankoop van deze prachtige zegel, door 

Dick Smit ontworpen. 

De postzegel is te bestellen bij Hans Sachs. 

 

  

 

 

 

 

Ik wens u allen een prettige zomer en een fijne 

vakantie toe. 

 

Met hartelijke groet,  

Anita Walsmit Sachs 

 

Ledendag 2015 
Voor uw agenda: de ledendag zal dit jaar 

plaatsvinden op zaterdag 26 september. 

Nadere informatie volgt. 

 

Botanische kunst in  
De Tuinen van Mien Ruys 
Van 5 juli tot eind september 2015 exposeert 

een aantal botanisch kunstenaars, onder wie 

Aat van Wijk, in de Tuinen van Mien Ruys in 

Dedemsvaart (www.tuinenmienruys.nl).
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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@botanischkun
stenaarsnederland.
nl 
Meer informatie: 
www.botanischkun
stenaarsnederland.
nl 
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Activiteiten tijdens de tentoonstelling 
in het Westfries Museum 
Gedurende de tentoonstelling heeft de 

Vereniging in samenwerking met het Westfries 

Museum een aantal activiteiten verzorgd.   

Op zondag 12 april en zondag 10 mei zijn er 

demonstraties gegeven in de expositie ruimte 

door Dick Smit, Els Hazenberg en Margriet 

Honingh. Er waren veel enthousiaste reacties en 

vragen over hoe een botanische aquarel tot 

stand komt.  

Een zestal lezingen en rondleidingen zijn 

verzorgd door Jacomien van Andel, Eline de 

Jong en Els Hazenberg met informatie over de 

Vereniging en uitleg over de botanische aquarel. 

Janneke van Laar heeft een interessant verhaal 

verteld over Maria Sybille Merian en de relatie 

met Alida Withoos. Alle partijen waren 

enthousiast en de faciliteiten van het museum 

waren piekfijn in orde. 

Marian van der Stee heeft op 7 mei een 

kinderworkshop gegeven. Een kweekvijver voor 

botanisch tekenaars van de toekomst! 

We kijken terug op een bijzonder mooie 

tentoonstelling en een uitstekende 

samenwerking met het Westfries Museum. 

Janneke van Laar in de Tuinzaal van het Westfries Museum 

 

Tentoonstelling in Het Noordbrabants 
Museum 
Van 12 september tot en met 13 december 2015 

organiseert Het Noordbrabants Museum de 

tentoonstelling 'Een bloemrijke wetenschap' 

over botanische kunst.  

Naast ruim tachtig werken van de leden van de 

Vereniging van Botanisch Kunstenaars 

Nederland zal het museum ook werk uit eigen 

collectie tonen. De combinatie tussen de 

botanische tekeningen van de VBKN en de 

historische alsook moderne werken uit de 

collectie van het museum zullen voor een 

interessante en intrigerende tentoonstelling 

zorgen waarin bloemen en planten centraal 

staan. 

 

Er zal bij de tentoonstelling een boek uitgegeven 

worden dat zal bestaan uit 96 pagina's in full 

colour. Tevens zal er gedurende de tentoon-

stelling een gratis mee te nemen boekje op zaal 

voor de bezoeker klaarliggen. 

Dit 40 pagina's tellende boekje, De Verkenner 

genaamd, zal over een aantal werken extra 

informatie geven. In de bijlage bij deze 

nieuwsbrief kunt u het persbericht lezen. 

 

Nadere informatie is te lezen op de website van 

de Vereniging en van het Noordbrabants 

Museum (http://www.hetnoordbrabantsmuseum.nl/). 

 

Wetenschappelijk tekenen 
in de Hortus   
Hortus botanicus Leiden organiseert een aantal 

workshopdagen "Wetenschappelijk illustreren”.  

Tijdens iedere workshop wordt er aandacht 

besteed aan een specifiek botanisch onderwerp, 

de biologie van het onderwerp en hoe tot een 

wetenschappelijk illustraties te komen, 

waaronder aanpak, toon en compositie worden 

besproken. De docente is Esmée Winkel, 

wetenschappelijk illustrator Naturalis 

Biodiversity Center, met medewerking van 

Hanneke Jelles, illustrator en Hoofd Educatie 

Hortus botanicus, en Rinny Kooi, onderzoeker 

en docent Universiteit Leiden.  

Data: 
6 juli: Bestuiving en Bloemen 
3 augustus: Veldnotities 
28 september: Bladeren en Bekers 
24 october: Vruchten 
12 december: Tropische Planten Families 
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28 november: Zade Tijd: 10.30-15.00 h 
Waar: Hortus botanicus Leiden 
Deelname: 75 euro per dag, gratis voor 
studenten (breng uw studentenkaart mee!), incl 
koffie en thee, entree tot de tuin is niet inbegre-
pen. Let op: het aantal plaatsen is beperkt!  
Materiaal: Er wordt gezorgd voor papier met 
potloden. Neem gerust ook uw eigen materiaal 
mee. 
 
Voor meer informatie of om u op te geven voor 

één of meerdere dagen kan u contact opnemen 

met de Hortus botanicus Leiden: 

educatie@hortus.leidenuniv.nl,  

Esmée Winkel tijdens een cursusdag 
 
Oproep 
Op zaterdag 12  en zondag 13 september van 

10-18 uur is de Clusiustuin van de Hortus vrij 

toegankelijk in het kader van de Open 

Monumentendagen. Er is een kleine bollen-

markt, en tussen 12.00-15.30 demonstraties 

botanisch tekenen. Wie wil hieraan meedoen? 

Geef je voorkeursdag door aan 

educatie@hortus.leidenuniv.nl, Hanneke Jelles. 

 
Ballotage 2015 
De eerstvolgende ballotage is gepland op  

23 september 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 

 

 
 
 

Aan de slag voor de 
Jubileumtentoonstelling  
(maart – augustus 2016)! 
Volgend jaar wordt de jubileumtentoonstelling 

gehouden in Museum De Zwarte Tulp (MDZT) in 

Lisse.  

Hierover hebben alle aspirant- en  werkende 

leden een poos geleden een mail ontvangen. 

Het thema van de tentoonstellimng sluit aan bij 

het karakter van het museum en zal zijn: 

bloeiende bollen en knollen. 

Het mag de bekende hyacinth, tulp, crocus en 

narcis zijn, maar ook bijzondere knol- en 

bolgewassen. Dit verbreedt de keus. 

 

Van maart tot augustus is een lange periode. 

Het is de bedoeling dat we halverwege de 

periode wisselen van werk: eerste helft van de 

periode voorjaarsbloeiers en de tweede helft 

zomerbloeiers. 

We kunnen bestaand werk (bijvoorbeeld werk 

van KEW dat niet verkocht is) aanbieden en 

nieuw werk. 

Op dit moment zijn alle voorjaarsbollen 

uitgebloeid en heeft iedereen als het goed is 

een mooie tekening van een voorjaarsbol/knol 

op de plank voor deze tentoonstelling. 

 

Het is nu tijd om aan de zomerbollen te 

beginnen. Dus: ga naar het tuincentrum of de 

kwekerij bij jou in de buurt, maak een keuze en 

ga hard aan de slag. 

Nog vragen? Ik hoor het graag. 

Veel succes ermee. 

Jacomien van Andel. 

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

oktober; de sluitingsdatum voor de kopij is  

30 september.  

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 

• 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       
t/m 2 augustus, expositie over botanisch tekenen, Het Pakhuis (op zondagen van 
13.00-17.00 uur), Boelenhamsestraat 7 - 6672 MC Hemmen, 
www.pakhuishemmen.nl 

• 5 juli t/m 30 september, expositie van de tekengroep Noord/Oost, De Tuinen van 
Mien Ruys, Moerheimstraat 84, 7701 CG Dedemsvaart, www.tuinenmienruys.nl 

• 12 september t/m 3 januari, Ledenexpositie, Het Noordbrabants Museum, 
Verwerstraat 41, 's-Hertogenbosch, http://www.hetnoordbrabantsmuseum.nl/ 

• 12 en 13 september, Open Monumentendag, Clusiustuin, Hortus botanicus 
Leiden, www.hortusleiden.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 

• Ria van Elk, televisie-uitzending van Omroep Gelderland op 26 mei 
 http://www.omroepgelderland.nl/tv/programma/275708580/Tuinen-van-Kleijs/aflevering/241180182 
 of ga naar youtube.com "Tuinen van Kleijs 26 mei" 

• 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_rQDXeI54xei5rBqB
itzMOlRoCFlzw_wcB 

• permanent te bezoeken met regelmatig melding van "botanische" 
tentoonstellingen: wageningenur.nl/library/special-collections 

 net verschenen: Leendert Blok, "Les Extravagantes", fotoboek van bloemen voor 
 bloemenkwekers en bollenboeren in de Bollenstreek vanaf de jaren twintig door 
 de fotograaf Leendert Blok (1895-1986) 
 
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 2 september 2015 "  75 dick-smit.tek@kpnmail.nl  
www.dick-smit.nl 

Jacomien van Andel 
Sassenheim 

Basiscursus potlood/aquarel, cursus 3 
Basiscursus potlood/aquarel, cursus 4 
 

Potlood/aquarel 
Potlood/aquarel 

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 
 

jacvanandel@planet.nl 
www.jacomienvanandel.nl 
 

Margriet Honingh 
Wognum 
 
Twisk 

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

Potlood/aquarel 
 
 
Potlood/aquarel 

25 en 26 juli 2015 (10.00-15.30 uur) 
Maximaal aantal deelnemers: 5 
 
24 en 31 oktober en 7 november 
Maximaal aantal deelnemers: 8 

" 110 
 
 
" 160 

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 
Voorst 

Vervolgcursus 4 
 
Vervolgcursus 5 

Aquarel 3 september t/m 8 oktober (donderdagochtend 
9.30-12.30) 
29 oktober t/m 3 december (donderdagochtend 
9.30-12.30) 

" 185 
 
" 185 

m.vandeklashorst@tuinstudiorozenhorst.nl 
www.tuinstudiorozenhorst.nl 
of 06-52723770 
 

Marianne Verschoor 
Mook, Ede 
 
 
 
 

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

Tekenen 
Tekenen 
Tekenen 
Tekenen 
Tekenen 
Tekenen 
 

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 

"   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 

31/8, 7/9, 14/9, 21/9 (4 maandagen 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) 

10/9, 17/9, 24/9, 1/10 (4 donderdagen van 5 uur) 
18/9, 25/9, 2/10, 9/10 (4 vrijdagen van 5 uur) 
Maximaal aantal deelnemers: 14 

" 160 
" 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 
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