BBC Gardeners’ World Live
Anita Walsmit Sachs kreeg niet alleen een gouden medaille van de Royal Horticultural Society, de
zeer gerenommeerde en vooraanstaande oude Engelse Society, tijdens de BBC Gardeners’ World
Live Show, maar daarboven is zij ook uit 15 deelnemers verkozen tot “best artist in show”.
BBCGW is een vermaard Engels TV programma over alles wat met tuinieren en planten te maken
heeft. Onderdeel van de jaarlijkse show is een competitie van botanische kunstenaars,
georganiseerd door de Royal Horticultural SocheityIn Engeland is zeer veel belangstelling voor
botanische pentekeningen, niet alleen bij botanici, maar ook bij plantenliefhebbers en aquarellisten.
Vooral de details van de plant die goed uitkomen in dit soort tekeningen trekt de aandacht.
Ook waardeert men de hoge decoratieve waarde, en er is grote belangstelling voor opleidingen in
deze technieken.
Gezien de rijke historie van de botanie en het botanisch tekenen vindt Anita het jammer dat hier in
Nederland maar weinig belangstelling voor is. Zij zet zich ervoor in om de belangstelling en waardering van het botanisch tekenen en schilderen in Nederland te vergroten. Zij doet dit onder meer
door te exposeren en door jaarlijks twee cursussen botanisch tekenen en schilderen te geven in de
Leidse hortus en het Nationaal Herbarium.
Anita maakte deze (en veel andere) tekeningen in het kader van het NHN project “Orchids of New
Guinea on CD-ROM” dat beoogt alle 3000 taxa orchideeën van Nieuw Guinea uit te brengen op een
serie van 6 CD-ROM’s. Dit is een samenwerkingsproject van National Capital Botanic Gardens Port
Moresby in PNG, het NHN en de Hortus Botanicus. Er zijn sinds 1998 al 3 CD’s gepubliceerd, de
volgende 3 zullen in de loop van volgend jaar verschijnen.
De afgebeelde soort, Bulbophyllum macneiceae spec. nov. is in het kader van het project verzameld
in PNG, en is tot nu toe onbeschreven. Ze zal worden vernoemd naar Lady Yuen-Peng McNeice van
de Cheng Kim Loke Foundation in Singapore, de hoofdsponsor van het CD-ROM project. De soort
maakt deel uit van een groepje van 5 verwante soorten (3 onbeschreven) die het onderwerp zijn van
een artikel dat over enkele maanden zal worden gepubliceerd. In totaal heeft dit veldwerk al meer
dan 45 onbeschreven soorten orchideeen opgeleverd.

