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Heb je eerdere delen van deze 
serie gelezen? En heb je gemerkt 
dat orchideeën vrijwel zonder 
uitzondering naar mannen zijn 
vernoemd, door andere mannen? 
Welnu, hier is zo’n uitzondering: er 
is een orchideeëngeslacht vernoemd 
naar de zeer getalenteerde botanisch 
illustrator Sarah Anne Drake (1803-
1857) - beter bekend als Miss Drake, 
de naam die ze gebruikte om haar 
schilderijen te ondertekenen.

Een talent ontdekt
Er is opmerkelijk weinig bekend 
over Miss Drake. De botanicus 
en secretaris van de Horticultural 
Society in Londen, John Lindley 
(1799-1865), gaf Drake de opdracht  
tal van planten te tekenen. Zijn Sertum 

Hoe komen orchideeën aan hun naam? Deel 8

Miss Drake
Tekst: Julia Buckley en Gab van Winkel

Orchidaceum (1837-1841) bevat 
enkele van haar meest verbluffende 
illustraties. De bibliotheek van 
Kew Gardens heeft het geluk om de 

John Lindley op 50-jarige leeftijd, in Journal of 

Horticulture and Cottage Gardener, 1902 

Sarah Anne Drake op 44-jarige leeftijd, schets 

gemaakt door Sarah of Barbara Lindley, 1847 

Galeandra devoniana, plaat 37 in Sertum Orchidaceum van John Lindley, 

1838 

Rossioglossum insleayi (als Oncidium insleayi), plaat 21 in The 

Orchidaceae of Mexico and Guatemala by James Bateman, 1842
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Encyclia phoenicea (als Epidendrum phoeniceum), plaat 46 in Sertum 

Orchidaceum van John Lindley, 1838

Drakaea livida
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Drakaea elastica bloem. Let op het ‘scharnier’ in het midden van de lip, en 

de punt van de lip die een vrouwelijke wesp imiteert
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meeste originele tekeningen gemaakt 
door Drake voor dit boek te bewaren.
Drake werd geboren in Norfolk en 
door haar vriendschap met de familie 
Lindley verhuisde ze rond 1830 naar 
Lindley’s Londense adres in Turnham 
Green. Ze werd door de familie 
liefdevol ‘Ducky’ Drake genoemd. 
Het is niet duidelijk in welke 
hoedanigheid ze in het huishouden 
kwam (mogelijk als gouvernante van 
de kinderen), maar haar tekentalent 
werd al snel erkend door Lindley, die 
haar aan het werk zette om planten te 
illustreren.

Een zwaar boek
Nadat Lindley Sertum Orchidaceum 
had gepubliceerd, ging Drake platen 
maken voor The Orchidaceae of 
Mexico and Guatemala van James 
Bateman (1837-1843). Het boek 
was niet alleen beroemd om zijn 
prachtige illustraties, maar had 
ook de zonderlinge eer het grootste 

botanische boek te zijn dat ooit werd 
geproduceerd. Het was 72 x 52 cm 
groot en woog bijna 18 kilo.

Ook andere planten
De illustraties van Drake waren 
geenszins exclusief gewijd aan 
orchideeën. Ze illustreerde tal 
van andere planten, maar je kunt 
wel zeggen dat ze met orchideeën 
uitblinkt. Drake was zeer productief 
tijdens een relatief korte carrière en 
maakte platen voor onder andere 
Ladies Botany (1834-1837) en 
Edward’s Botanical Register (1815-
1847) – voor deze laatste produceerde 
ze een verbazingwekkende 1100 
platen!
In 1847 keerde ze terug naar haar 
geboorteplaats Norfolk, trouwde in 
1852, maar stierf al in 1857. In 2000 
werd een gedenkplaat onthuld aan 
Drake ‘door bewonderaars van haar 
werk’ in de parochiekerk in Norfolk 
waar ze begraven ligt.

Het geslacht Drakaea
Het Australische orchideeëngeslacht 
Drakaea werd door John Lindley 
vernoemd naar Miss Drake in 
1840, op het hoogtepunt van haar 
schildercarrière. Het geslacht is 
endemisch in het zuidwesten van 
Australië en bevat tien soorten kleine, 
terrestrische orchideeën.
Zoals de foto’s laten zien, is het 
moeilijk om zo’n minimale bloem 
als een orchidee te herkennen. Toch 
zijn het echte orchideeën en ze 
‘doen’ wat vrij veel orchideeën doen: 
bestuiving door seksuele misleiding. 
De ‘gelukkigen’ in dit geval zijn 
mannelijke solitaire wespen.
De lip van de bloem ziet eruit en ruikt 
als een vrouwelijke wesp. Wanneer 
de mannelijke wesp de bloem heeft 
opgemerkt door haar geur, grijpt hij 
de punt van de lip omdat hij die houdt 
voor het achterlijf van een vrouwelijke 
wesp. Onmiddellijk zwiept de 
scharnierende lip de wesp tegen 
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Drakaea gracilis, bloem en blad vlak op het zand
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het zuiltje van de bloem, waar hij 
ofwel pollenkorrels krijgt opgeplakt 
of eerder verzamelde pollen op de 
stempel deponeert. Bingo! Nadat de 
wesp is vertrokken, zwaait de lip 
terug naar zijn oorspronkelijke stand, 
klaar om de volgende mannelijke 
wesp te bedriegen.

Wist Lindley dit?
Het bestuivingsmechanisme van 
Drakaea werd pas in 1974 ontdekt 
door de Amerikaanse botanicus 
Warren P. Stoutamire. Toen Lindley 
in 1840 Drakaea beschreef, had hij 
alleen een gedroogd exemplaar tot zijn 
beschikking. Hij heeft nooit een plant 
in het veld gezien en was zich zeker 
niet bewust van de merkwaardige 
manier van bestuiving. Maar als hij 
dat wel had geweten, zou hij dan 
- in die Victoriaanse tijd - de naam 
van een ongehuwde dame hebben 
gegeven aan een orchidee die mannen 
bij bosjes bedriegt?

Verantwoording en dank

Dit artikel is deels gebaseerd op een blog 

van Julia Buckley, Library, Art & Archives, 

Royal Botanic Gardens, Kew, 3 februari 

2017: www.kew.org/read-and-watch/miss-

drake-illustrator-orchids.

Wij danken de bibliotheken van Kew Gardens 

en Missouri Botanical Garden, en ACC Art 

Books voor hun toestemming om enkele 

illustraties in dit artikel te publiceren. Dank 

aan Rudolf Jenny voor twee illustraties. Dank 

aan Colin & Mischa Rowan uit Australië 

voor hun foto’s van Drakaea-soorten.
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Drakaea glyptodon
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hun flora. Als orchideeënliefhebber 


