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Ik heb pas een boekje geschreven waar deze 
iris op de voorkant staat. Met een eenvoudig 
stappenplan wordt in het boekje het botanisch 
schilderen beschreven, of simpeler gezegd: het 
schilderen van bloemen in waterverf. Een iris 
is door haar duidelijke en eenvoudige vorm een 
goede bloem om mee te beginnen, net als een 
tulp en een clematis. Een roos is veel moeilijker. 
Toen mij werd gevraagd een lesboekje te maken, 
dacht ik: dat is niets voor mij. Ik schilder nu een-
maal liever dan dat ik schrijf. Maar nu het af is, 
ben ik er eigenlijk reuze trots op. Na een inleiding 
met wat persoonlijke en historische schetsen 
heb ik geschreven over materialen, tekenen, 
kleuren en het mengen daarvan. Daarna heb ik 
stap voor stap een beschrijving gegeven van wat 
je moet doen om een mooie prent te krijgen. Ik 
heb geprobeerd door te geven wat ik in de loop 
der jaren zelf van anderen heb geleerd. Als je 

dat zo bondig achter elkaar opschrijft, lijkt het 
best eenvoudig, maar ik weet uit ervaring dat je 
heus wel een poosje bezig bent voordat je de 
boel onder de knie hebt. Het blijft immers een 
enorme uitdaging om die geweldige variatie aan 
kleuren en vormen van de plantenwereld over 
te brengen op een eenvoudig stukje wit papier. 
De briljante kleuren van waterverf lenen zich bij 
uitstek voor het weergeven van tere en door-
schijnende bloemen. Net als het leren van een 
taal of bespelen van een muziekinstrument, kost 
ook schilderen inspanning, tijd en doorzettings-
vermogen. Veel oefening en geduld dus. Laat u 
zich dus niet ontmoedigen door teleurstellingen 
in het begin. Net als in het gewone leven leer je 
van tegenslagen vaak het meest. En in dit geval 
hoeft u gelukkig alleen examen af te leggen voor 
uzelf, pottenkijkers uitgezonderd. Zodra u voor 
uzelf bent geslaagd, zult u merken dat u aan 
het schilderen van bloemen en planten net zo 
veel plezier kunt beleven als aan de bloemen en 
planten in uw tuin of de vrije natuur.
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