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Botanisch tekenen, al van gehoord? Het is een van die ambachtelijke 
beroepen die in een sterk gedigitaliseerde samenleving als de onze met 
sneltreinvaart richting vergetelheid lijken te suizen. Maar schijn bedriegt. 
Want enkelingen blijven het vuur van de kennis en de vaardigheid 
doorgeven. En het goede nieuws is: ze zijn met steeds meer. 
 
Hilde Orye

WAAROM BOTANISCH TEKENEN AAN 
EEN COMEBACK BEZIG IS

AMBACHTEN

Botanisch tekenen kent een lange tra-
ditie en past in een bredere beweging. 
Tijdens de renaissance kwamen de 
kerkelijke dogma’s steeds meer op losse 

schroeven te staan en groeide de belangstelling 
voor de exacte wetenschappen. Dat zorgde voor 
een verandering in de manier waarop men naar 
flora (en ook fauna) keek. In die periode lieten 
vorsten de eerste botanische tuinen aanleggen; 
zo geldt de befaamde Orto Botanico in Padua, 
aangelegd in 1545 en erkend door UNESCO als 
Werelderfgoedsite, als de eerste botanische tuin 
van de wereld.1 Het voorbeeld uit Padua ken-
de snel navolging, ook bij gegoede burgers die 
een tuin voor eigen vermaak lieten aanleggen. 
Aanvankelijk kwamen hierin vooral planten voor 
medicinaal gebruik terecht, maar al snel ook exo-
tische planten die meegebracht werden uit alle 
hoeken van de wereld.2 

Door de toenemende belangstelling voor de 
flora groeide zowel bij burgers als bij de weten-
schappers zelf de noodzaak aan naslagwerken, de 
zogenaamde florilegia.3 Daarin prijkte, naast een 

korte beschrijving van de plant, ook telkens een 
illustratie. Een van de bekendste voorbeelden van 
zo’n florilegium is het Cruydeboeck van de Me-
chelse geneesheer-botanicus, Rembert Dodoens.4 
Die stelde het naslagwerk in 1554 samen, op vraag 
van de Antwerpse drukker Plantin-Moretus. Do-
doens beschreef 1.340 geneeskrachtige planten 
waarbij hij voor de illustraties een beroep deed 
op de Mechelse tekenaar Pieter Van Der Borcht. 
Tijdens de 16e eeuw groeide het Cruydeboeck uit 
tot het meest vertaalde boek, na de Bijbel welte-
verstaan.5

SPANNENDE TIJDEN
Tijdens de 18e en 19e eeuw groeide de kennis 
over het plantenrijk exponentieel. Het waren 
dan ook spannende tijden voor de wetenschap 
in het algemeen, en de botanica in het bijzonder. 
Nieuwe soorten werden vanuit alle hoeken van de 
wereld naar Europa gevoerd en wachtten op een 
beschrijving. Ook de visuele vertaalslag nam een 
hoge vlucht, met illustratoren die naam en faam 
kregen. Zo is Pierre-Joseph Redouté een naam 
die bij veel mensen nog steeds een belletje doet 
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rinkelen. Redouté was afkomstig uit Saint-Hubert in de 
huidige provincie Luxemburg en schopte het tot illustra-
tor van Joséphine, de eerste vrouw van Napoleon.6 
Bekend is zijn werk Les Roses, waarin hij meer dan hon-
derd rozen illustreerde met een verfijning die hem de 
flatterende bijnaam ‘Rafaël van de bloemen’ opleverde. 
Botanisch tekenen werd ook populair als gesofisticeerd 
tijdverdrijf voor dames uit de gegoede burgerij en adel. 
Tijdens de 19e eeuw konden die zelfs lessen volgen in de 
voornaamste plantentuinen van Europa, zoals Le Jardin 
des Plantes in Parijs en de Royal Botanic Gardens in Kew, 
nabij Londen.7 De bekendste leerlinge van Redouté was 
Louise Marie van Orléans, de tweede vrouw van Leopold I 
en de eerste koningin van België. 

De eerste Industriële Revolutie luidde voor talloze ambach-
ten de neergang in. Zo kreeg botanisch tekenen het – om 
begrijpelijke redenen – hard te verduren door de opkomst 
van de fotografie. Dat gold evenzeer voor de schilder-
kunst.8 Het met de hand tekenen van planten en bloemen 
kende echter wel een korte heropflakkering tijdens de 
arts-and-craftsbeweging in het Verenigd Koninkrijk, en de 
daaraan gelieerde art-nouveau- en art-decoperiode. Bota-
nische kunstenaars zoals de Schotse Jeannie Foord bleven 
plantenillustraties met de hand tekenen, ter inspiratie van 
de ambachtslieden. Desalniettemin bleef de botanische 
tekenaar voor wetenschappelijke werken zijn nut bewijzen, 
tot op de dag van vandaag. Een paar uitstekende Belgische 
illustratoren zijn Hélène Durand (1883-1943), dochter van 
de toenmalige directeur van de Plantentuin van Meise en 
Elisa Klopfenstein (1921-2018), die vooral gekend is voor 
haar superieure studies van wilde orchideeën.

IS ER EEN DRAAGVLAK?
Botanisch tekenen blijft een duidelijke meerwaarde heb-
ben voor wetenschappers. Dat blijkt uit het feit dat veel 
botanici een tekening boven een foto verkiezen, ondanks 
de immer voortschrijdende technologische vooruitgang. 
Ook zijn er botanische tekenaars in dienst in tal van 
botanische tuinen, overal ter wereld, waaronder ook 
de Plantentuin van Meise.9 Esmée Winkel, illustratrice 
voor de Hortus in Leiden – de oudste botanische tuin 
van Nederland – en het instituut Naturalis, eveneens in 
Leiden, verwoordt het als volgt: “Ondanks de voordelen 
van fotografie kunnen alleen in een illustratie kapotte 
onderdelen gereconstrueerd worden, in de weg liggende 
delen opzij geschoven, belangrijke details benadrukt, 
onderdelen vergroot en ook nog eens in het gewenste 
aanzicht getekend worden. Onbelangrijke chaos die op de 
foto staat wordt weggelaten. De tekenaar kiest zelf wat er 
wel en niet wordt weergegeven.”10 Eenzelfde geluid horen 
we bij Deborah Lambkin, wetenschappelijk illustratrice 
voor de Royal Horticultural Society en Kew Gardens in 
het Verenigd Koninkrijk. Zij vertelt: “Botanisch tekenen 
wordt gebruikt om een   herkenbare, visuele record van 
een specifieke bloem of plant aan te maken. Anders dan 
een foto kan een illustratie ook beter de structuur en 
werking van een plant uitleggen. Een botanisch tekenaar 
zal proberen om de eigenschappen van de plant in een 
prettig leesbare én coherente volgorde weer te geven. 
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Zijn of haar werk kan gebruikt worden om 
artikels en publicaties te illustreren of om 
als zelfstandig record te worden bewaard.” 
Verenigingen van botanische tekenaars 
nemen ook een educatieve rol op zich: 
door hun illustraties van (bedreigde) 
plantsoorten benadrukken zij de fragiliteit 
van het leven in diverse ecosystemen.

WELKE TOEKOMST VOOR HET 
BOTANISCH TEKENEN?

Voor het project rond regionale telers-
variëteiten doet het groentemuseum ‘t 
Grom in Sint-Katelijne-Waver beroep op 
een botanische illustrator.11 Die maakt 
portretten van oude, maar nog bestaande 
tuinbouwgewassen als Roem van Me-
chelen, Glorie van Wilryck en Praal van 
Duffel. Voor het publiek blijft botanisch 
tekenen echter een wat onbekend am-
bacht. Nochtans is de voorbije jaren hard 
gewerkt aan de bekendheid ervan.

Een botanisch tekenaar moet – naast 
een kenner van plantkunde – ook een 
uitstekend tekenaar en aquarellist zijn. 
Geduld en precisie zijn twee noodzakelijke 
eigenschappen voor wie planten op een 
realistische manier wil portretteren. Voor 
het tekenen in een natuurgetrouw realisme 
is er vandaag in het kunstonderwijs geen 
plaats. Dat legt de nadruk op de persoon-
lijke ontwikkeling van de kunstenaar in 
spe, en daarbij worden originaliteit en 
persoonlijkheid gestimuleerd. Bij de studie 
van botanisch tekenen ligt de nadruk op 
het aanleren van technieken. Het doel 
is immers om een plant realistisch af te 
beelden. Het gevolg is dat het kunstonder-
wijs vandaag geen botanische tekenaars 
aflevert. De geïnteresseerde die zich hierin 
wil verdiepen moet op zoek naar een mees-
ter of het op eigen houtje aanleren. Voor 
veel botanisch tekenaars ligt de oplossing 
besloten in zelfstudie. 

Sinds een aantal jaren bestaat er een 
alternatieve piste: workshops. Toen de 
Plantentuin van Gent in 2014 het voor-
stel kreeg om mee de schouders te zetten 
onder dergelijke workshops, reageerde die 
alvast enthousiast. Drie jaar later sprong 
’t Grom mee op de kar. Dat was niet toe-
vallig: 2017 was het herdenkingsjaar van 
Rembert Dodoens.12 ’t Grom-directeur 
Maarten Jacobs: “Naast de kennis in het 
Cruydeboeck wou ’t Grom ook de tekenin-
gen erin weer tot leven wekken. Die waren 
namelijk minstens zo belangrijk voor het 
succes ervan. Speurwerk toonde al snel 

aan dat er bij onze noorderburen een heel 
netwerk actief was onder leiding van de 
Vereniging van Botanische Kunstenaars 
Nederland. En in België? Het ambacht, de 
kunst van het wetenschappelijk botanisch 
tekenen leek hier bijna niet meer in stand 
gehouden. Tot we toevallig Hilde Orye op 
het spoor kwamen, een kunstenares uit 
het ‘verre’ Bredene die zich gepassioneerd 
had toegelegd op deze kunstvorm. Na een 
eerste kennismaking zag Hilde het hele-
maal zitten om een uitgebreid programma 
uit te bouwen in ‘t Grom. Ondertussen 
leidde die participatieve aanpak tot een 
aparte vrijwilligersclub, genaamd Den 
Botanique, samengesteld uit ex-cursisten.”

Sindsdien blijft de vraag naar workshops 
en kennis, inzicht en kunde aantrekken. 
Om het botanisch tekenen uit de steek-
vlamsfeer van de workshops te trekken 
werd begin dit jaar de Vereniging van Bo-
tanische Kunstenaars België opgericht.13 
Het doel is om botanische kunstenaars uit 
België, zowel professionals als amateurs, 
samen te brengen. Leden van de vereni-
ging engageren zich ertoe om zichzelf 
te verbeteren en elkaar te inspireren. 
Bezoeken aan specifieke vakgebonden ten-
toonstellingen, lezingen over plantkunde 
en veldexcursies zijn daarbij belangrijke 
instrumenten. Op lange termijn wil men 
ook het milieubewustzijn van het publiek 
verhogen, met onder meer tentoonstel-
lingen. Ook op internationaal vlak zijn de 
eerste stappen voor een samenwerking 
gezet. ■
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