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Belgische flora’s voor 
wetenschap, educatie en 

vermaak
Een historisch overzicht van 1781 tot 2018

Ivan Hoste

Tot voor kort gebruikte elke veldbotanicus voor het op naam brengen van een plant een gedrukte flora met 

determinatiesleutels. Flora’s vertonen een grote continuïteit: qua opbouw lijkt de huidige Nouvelle flore/Flora van 

België sterk op de 19de-eeuwse Manuel van Crépin. Naast de als nationale referentie erkende flora’s bestonden er 

ook andere flora’s, elk met een eigen karakter en doelpubliek. Achter het komen en gaan van al die titels gaat een 

geschiedenis schuil. Niet de toe- of afname en veranderende status van de wilde planten houdt ons hier bezig, 

maar wel het profiel van de gebruikers van de flora’s en hoe de wetenschappelijke en maatschappelijke context de 

inhoud en vormgeving ervan bepaalde.

Planten determineren

Flora’s verschillen qua inhoud en omvang sterk van elkaar: met 
sleutels of uitvoerige beschrijvingen of een combinatie van 
beide, rijk geïllustreerd of niet, beperkt tot het niveau van de 
soorten of ook ingaand op ondersoorten en variëteiten, met of 
zonder synoniemen en lijsten van gereviseerd materiaal, al dan 
niet aangevuld met gegevens over de ecologie, verspreiding en 
beschermingsstatus van de soorten … Een flora die de gebruiker 
toelaat om op een handige en systematische manier de naam 
van een onbekende plant te bepalen via dichotome determina-
tiesleutels noemen we een analytische flora. Bevat het boek voor 
elke soort nog bijkomende informatie, waaronder een beknopte 
of uitgebreide beschrijving van de plant, dan spreken we van een 
beschrijvende flora. In de praktijk bieden veel veldflora’s analyse 
én summiere beschrijving. In oude flora’s eindigt de analyse 
soms bij de naam van het genus. Om de naam van de soort te 
vinden moest de florist vervolgens de beschrijvingen van de 
aparte soorten met elkaar vergelijken.

In België gebruikten en gebruiken floristen niet enkel speci-
fiek ‘Belgische’ flora’s, maar vaak ook een flora van een van de 
buurlanden of de Flora Europaea. Hier beperken we ons tot de 
Belgische analytische flora’s; andere titels komen alleen aan bod 
als ze op de ene of andere manier concreet verwijzen naar het 
Belgische grondgebied (Tabel 1).

Linnaeus, Rousseau en de Lamarck wijzen de weg

In de 18de eeuw lag Carolus Linnaeus (1707-1778) aan de basis 
van een reeks vernieuwingen die plantkundigen vandaag 
nog steeds toepassen. In een tijd dat natuuronderzoekers 

geconfronteerd werden met de aanvoer van onbekende en 
nog door niemand wetenschappelijk beschreven planten en 
dieren uit de hele wereld, publiceerde Linnaeus in 1735 Systema 
Naturae. Hierin presenteerde hij een classificatie van alle 
bekende vertegenwoordigers van de drie rijken (mineralen, 

Figuur 1. Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829), door Charles Thévenin.  

(© Wikipedia)
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planten en dieren), die hij opdeelde in klassen, orden, geslachten 
en soorten. Gebaseerd op het aantal meeldraden en stampers 
van de bloemen verdeelde hij de planten over 24 klassen, die 
zelfs een weinig geschoolde plantenliefhebber zonder veel 
moeite kon onderscheiden. Een kleine twintig jaar later, in 1753, 
paste hij in Species Plantarum op een methodische wijze de 
binomiale naamgeving toe: de combinatie van een genusnaam 
gevolgd door een soortnaam maakte een einde aan de warboel 
van lange pre-Linnaeaanse namen.

De werken van Linnaeus bekoorden naast natuurvorsers ook 
mensen met een meer recreatieve belangstelling voor de natuur 
en voor planten in het bijzonder. Tot zijn volgelingen behoorde 
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), die de werken van Linnaeus 
gebruikte voor het determineren van zijn vondsten. Door zijn 
enthousiasme en pedagogische gaven droeg Rousseau bij tot het 
populariseren van de botanie als tijdverdrijf (Duris 2007).

Toch was het op naam brengen van planten met de toenma-
lige botanische literatuur geen eenvoudige klus. De klasse 
bepalen was met Linnaeus gemakkelijk, maar dan begon het 
geploeter. De flora’s boden de gebruikers verder alleen korte of 
soms uitvoerige beschrijvingen om de identiteit van een plant 
te achterhalen. In zijn in 1779 gepubliceerde Flore Françoise 
droeg Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829) een oplossing 
aan voor dit probleem (Figuur 1). Hij werkte met dichotome 

determineersleutels en dit maakte de identificatie van een plant 
gemakkelijker. Deze sleutels vormen tot vandaag een onmisbaar 
onderdeel in wetenschappelijke flora’s. De Lamarck zag in dat 
respect voor de wetenschappelijke relevantie van een classifica-
tiesysteem het determineren van een plant niet in de weg mocht 
staan. De sleutels in de Flore Françoise waren in eerste instantie 
bedoeld om een plant te determineren, niet om haar plaats in 
welk classificatiesysteem dan ook te bepalen.

Met de komst van een sterk vereenvoudigde naamgeving en 
handige sleutels leek niets de opgang van de floristiek nog in 
de weg te staan. Iemand die de werkwijze van de Lamarck naar 
waarde schatte, was François Joseph Lestiboudois (1759-1815), 
zoon van een apotheker en hoogleraar botanie in Rijsel. In 1781 
publiceerde hij Botanographie Belgique, een ingekorte versie 
van de Flore Françoise ([1] in Tabel 1). Zijn flora bestreek ‘de 
noordelijke provincies van Frankrijk’, inclusief het grondgebied 
van het huidige België. Lestiboudois probeerde zijn flora toegan-
kelijk te maken voor zowel natuurliefhebbers als studenten 
geneeskunde. Een uitvouwbare plaat, die herinnert aan educa-
tieve zoekplaten die we nu kennen, maakte het mogelijk 22 
hoofdgroepen te onderscheiden. De genera binnen elke hoofd-
groep, waarvan sommige in grote lijnen overeenkwamen met 
een plantenfamilie, konden op hun beurt met behulp van een 
zoekplaat met dichotome keuzemogelijkheden gedetermineerd 
worden (Figuur 2). Om de naam van de soort te bepalen was de 
gebruiker verder aangewezen op de oude methode, namelijk het 
vergelijken van de korte beschrijving van elke soort.

De flora van Lestiboudois was een beloftevol begin, maar kreeg 
niet direct navolging. Wel zagen in de eerste decennia van de 
19de eeuw meerdere erudiete soms in het Latijn geschreven 
flora’s het licht, maar sleutels ontbraken hierin. Na 1830 kende 

Figuur 2. Sleutel voor het determineren van de plantengeslachten van klasse 

12 (Fleurs multiformes) in de Botanographie Belgique van F.J. Lestiboudois. Als 

voorbeelden zijn de stappen ingekleurd die nodig zijn voor het op naam brengen 

van de geslachten Digitalis (blauw, vertrekt bij ‘4 meeldraden’) en Veronica (groen, 

vertrekt bij ‘<4 meeldraden’). (Bibliotheek Plantentuin Meise)
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Tabel 1. Een chronologisch overzicht van ‘Belgische’ analytische flora’s.

Opmerking: de vermelding van plaats en uitgever heeft alleen betrekking op de eerste editie. De aanduiding ‘[*]’ betekent dat de sleutels zich beperken tot het op naam 

brengen van de families en genera of van grote plantengroepen. Dit overzicht beoogt met name voor de regionale flora’s geen volledigheid. In geval van latere uitgaven is ook 

de recentste ons bekende herdruk vermeld, waarbij dient opgemerkt dat eenzelfde uitgave meerdere verschillend gedateerde herdrukken kan hebben.

1781 [1] F.-J. Lestiboudois, Botanographie Belgique, ou méthode pour connoître facilement toutes les plantes qui croissent naturel-
lement, ou que l’on cultive communément dans les provinces septentrionales de la France. Lille, J.B. Henry. [1828: nieuwe 
uitgave, bewerkt door zijn zoon Themistocle en met als nieuwe ondertitel Flore du nord de la France et de la Belgique 
proprement dite.] [*]

1792 [2] Jean-François-Philippe Van der Stegen de Putte, Le guide du naturaliste dans les trois règnes de la nature. Bruxelles,  
Lemaire. [*]

1854 [3] J.E. Bommer, Tableau analytique de la flore belge et parisienne. Bruxelles, Librairie Universelle de J. Rozez. [De vermelding 8ste 
editie op de titelpagina slaat op de Franse flora die Bommer als uitgangspunt gebruikte. 1855: tweede editie.]

1855 [4] A. Bellynck, Flore de Namur. Namur, F.-J. Douxfils / Bruxelles, C. Muquardt.

1860 [5] F. Crépin, Manuel de la flore de Belgique ou description des familles et des genres accompagnée de tableaux analytiques 
destinés à faire parvenir aisément aux noms des espèces suivie du catalogue raisonné des plantes qui croissent spontanément 
en Belgique, et de celles qui y sont généralement cultivées. Bruxelles, Emile Tarlier. [1884: vijfde editie, met ongewijzigde 
herdrukken tot na de Eerste Wereldoorlog. Zie voor details Hoste (2013).]

1861 [6] H. Van Heurck & J.I. De Beucker, Antwerpsche analytische flora. Eerste deel. Antwerpen, Jos. Van Ishoven. [Het tweede deel is 
nooit gepubliceerd.]

1866 [7] L. Piré & F. Muller, Flore analytique du centre de la Belgique. Bruxelles, Victor Devaux et Cie.

1881 [8] A.-M. G[ochet] & Milliany (frères), Cours élémentaire de botanique suivi d’un synopsis complet de la flore belge. 3e édition. 
Namur, Veuve F.-J. Douxfils. [Eerste editie: 1867; de derde editie is de eerste waarin de synopsis is opgenomen. Latere heruitga-
ven, minstens tot 1947, vermelden M. Bertrand als auteur en hebben als titel Synopsis de la Flore de Belgique.]

1883 [9] L. Carlier, La flore des commençants. Louvain, Alphonse Meulemans-De Preter. [*]

[10] A. De Cock, Flora der Dendervallei. Analytische sleutel der familiën en geslachten. Gent, F. Meyer-Van Loo. [Tweede editie, 1883: 
Schoolflora. Analytische sleutel der familiën en geslachten. Gent, I. Vanderpoorten / A. Hoste / J. Vuylsteke.] [*]

[11] A. Cogniaux, Petite flore de Belgique à l’usage des écoles. Mons, Hector Manceaux. [1910: vierde editie.]

1884 [12] A. Cogniaux, Abrégé de la petite flore de Belgique destiné aux élèves des écoles primaires et moyennes. Mons, Hector 
Manceaux. [Laatste herdruk in 1952?]

[13] H. Heukels, Schoolflora voor Noord-België. Bewerkt naar den tweeden druk der schoolflora voor Nederland. Groningen, 
Noordhoff & Smit.

1885 [14] A. De Vos, Flore complète de la Belgique. Espèces indigènes et plantes cultivées sans abri. Mons, Hector Manceaux.

1887 [15] G. Bonnier & G. de Layens, Nouvelle flore de la Belgique et du nord de la France pour la détermination facile des plantes sans 
mots techniques. Bruxelles, J. Lebègue et Cie. [1920: zesde editie. Titel van de in Parijs uitgegeven versie: Nouvelle flore du nord 
de la France et de la Belgique (recentste uitgave: Ed. Belin, 1987?).]

[16] L. Carlier, La flore des amateurs. Louvain, Aug. Fonteyn.

1888 [17] C.-H. Delogne, Flore analytique de la Belgique. Plantes indigènes et cultivées. Namur, Ad. Wesmael-Charlier.

1892 [18] J. Mac Leod & G. Staes, Geïllustreerde flora van België. Gent, I. Vanderpoorten. [1959 : tiende editie.]

1910 (of 
1909?)

[19] G. Bonnier, Les noms des fleurs trouvés par la méthode simple. Bruxelles, J. Lebègue. [Recentste herdruk: 1926? Aanvankelijk in 
1909 uitgegeven in Parijs (recentste uitgave: Ed. Belin, 1985?]

1934 [20] J. Goffart, Nouveau Manuel de la flore de Belgique et des régions limitrophes. Liège, Desoer. [1945: derde editie. Zie voor details 
Hoste (2013).]

1935 [21] E. Heimans, H.W. Heinsius & J.P. Thijsse, Geïllustreerde flora van Nederland. Negende druk. Amsterdam/Djakarta, W. Versluys. 
[Eerste druk: 1899. Vanaf de 9de druk is Vlaanderen toegevoegd aan het gebied van de flora; later (23ste druk, 1994) is ook 
Wallonië toegevoegd.]

1937 [22] J. Goffart, Manuel pratique d’initiation botanique. Liège, Desoer.

1951-54 [23] R. Enckels & G. Gielen (m.m.v. E. Michiels), Geïllustreerde flora voor Zuid-Nederland. Antwerpen, Gust Janssens. [Eerste editie in 
vier deeltjes als nrs. 2-5 in de ‘Biokosmos-Collectie’. 1963: derde editie.]

1967 [24] J.-E. De Langhe et al., Flore de la Belgique, du Nord de la France et des Régions voisines. Liège, Editions Desoer. [Rechtstreekse 
voorloper van de huidige Nouvelle Flore de la Belgique… (1973; inmiddels 6de editie, 2012) en Flora van België… (1983; inmiddels 
3de editie, 1998). Zie voor details Dumortiera 104 (2014): 5-6.]

1978 [25] W. Mullenders, Flore moderne de la Belgique (phanérogames). Louvain-la-Neuve, Lab. de Palynologie et de Phytosociologie, 
Institut de Botanique. [1982 : vijfde oplage.]

1985 [26] B. Bastin, J.R. De Sloover, C. Evrard & P. Moens, Flore de la Belgique (Ptéridophytes et Spermatophytes) à l’usage des étudiants 
de candidature. [2007: vijfde oplage.]

2016 [27] R. van der Meijden, M. Strack van Schijndel & F. Van Rossum, Wilde planten van de Benelux, een veldgids. Meise, Agentschap 
Plantentuin Meise. [Gelijktijdig uitgegeven in het Frans (Guide des plantes sauvages du Benelux) en in het Engels (Field guide 
to the wild plants of Benelux).] [*]

2018 [28] A.-L. Jacquemart & C. Descamps, Flore écologique de Belgique suivant la classification APG IV (Ptéridophytes et 
Spermatophytes). Bouge, Editions Averbode/Erasme. 
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de wetenschappelijke botanische productie een dipje en ook van 
recreatieve plantenliefhebberij was er weinig sprake.

Het eerste réveil: Crépin en de Société royale de 
Botanique de Belgique

In de jaren 1850 manifesteerde zich in België een hernieuwde 
belangstelling voor de floristiek. Op het vlak van analytische 
flora’s opende in 1854 de nog jonge Joseph Edouard Bommer 
(1829-1895), die later een tijdlang waarnemend directeur van 
de Rijksplantentuin in Brussel was, de rij. Hij bewerkte een 
Franse flora, maar wat hij afleverde was geen meesterwerk [3]. 
Hij voegde bijkomende soorten die enkel in België voorkwa-
men gewoon toe aan het einde van de sleutel voor het betref-
fende plantengeslacht, maar liet voor het overige de sleutels 
ongemoeid (Figuur 3). Verdienstelijker en origineler was de 
kort daarop gepubliceerde flora van de provincie Namen van 
Auguste Bellynck (1814-1877), die wel degelijk gebaseerd was op 
eigen waarnemingen en die behalve sleutels ook korte beschrij-
vingen bevatte van in totaal 1.116 planten [4]. Ondertussen 
inventariseerde François Crépin (1830-1903) de flora van het 
hele Belgische grondgebied. Hij bouwde een groot netwerk van 
correspondenten uit voor het uitwisselen van floristische infor-
matie en herbariumspecimens. Dit mondde in 1860 uit in de 
publicatie van de Manuel de la flore de Belgique [5].

Hoewel Crépin een autodidact was, kreeg zijn flora in België en 
de omringende landen zeer lovende kritieken. Het boek bleef 
decennialang de Belgische standaardflora voor veeleisende 
amateurs en academici. Net als Bommer nam hij een Franse 
flora als basis voor zijn werk, maar daar houdt de vergelijking op. 
Crépin herwerkte de uitstekende flora van Cosson en Germain 
(1845) grondig. De opbouw van de sleutels was doordacht en 
wetenschappelijk. Het op naam brengen van een plant volgde 
telkens hetzelfde stramien: eerst de familie bepalen, vervolgens 
het genus en tenslotte de soort. Daar zou in de opeenvolgende 
edities niets aan veranderen.

Aanvankelijk omschreef Crépin zijn doelpubliek als ‘de talrijke 
leerlingen van onze scholen en de amateurs van de inlandse 
flora’, die tot dan moesten teruggrijpen naar buitenlandse lite-
ratuur. In de sterk uitgebreide tweede editie (1866) was de toon 
in het voorwoord veranderd. Crépin sprak nog wel over de ijver 
van de amateurs, maar ging nu vooral in op de taak die de enkele 

jaren eerder gestichte Société royale de Botanique de Belgique 
als wetenschappelijke vereniging op zich had genomen.

De stichting van de Société royale de Botanique de Belgique in 
1862 was tegelijk een uitvloeisel van de opbloei van de Belgische 
floristiek en een stimulans voor een grotere botanische activi-
teit. Ze werd opgericht in een periode waarin stilaan de oude 
taxonomische, op botaniseertrommel en herbarium gesteunde 
botanie moest wijken voor vragen en methoden die de acade-
misch geschoolde wetenschappers eerder het labo injoegen dan 
het veld. Toch opteerde de Société aanvankelijk meer voor tradi-
tie dan vernieuwing.

Drie woorden beschrijven het ferment dat de grote botani-
sche bedrijvigheid in België tussen 1860 en 1880 kenmerkte: 
de Manuel, de Société en, als verbinding tussen beide en als 
krachtige katalysator, Crépin. Op korte tijd brachten botanici 
de inheemse flora van het hele grondgebied in grote lijnen in 
kaart. Voor een ambitieuzer atlasproject was het wachten op 
de 20ste eeuw. Vrijwel iedereen gebruikte de Manuel, die tot 
1884 geregeld up-to-date werd gehouden. In de jaren 1880 

Figuur 4. Pas in de vijfde editie bevatte de Manuel de la Flore de Belgique van 

François Crépin voor het eerst figuren, gegraveerd door V. Vermorcken op 

basis van tekeningen gemaakt door Crépin. Afbeelding: illustraties voor de 

kruisbloemenfamilie. (Verzameling van de auteur)

Figuur 3. Titelpagina van Tableau analytique de la Flore belge et parisienne van 

J.E. Bommer. Dit is de oudste analytische flora voor het op naam brengen van de 

genera en soorten van de Belgische flora. (Bibliotheek Plantentuin Meise)
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echter onderstreepten meerdere voorzitters van de Société de 
Botanique in hun toespraken dat de studie van de Belgische 
vaatplantenflora zo goed als afgerond was. Het was tijd voor 
nieuwe uitdagingen, zoals de studie van de algen, mossen en 
paddenstoelen. Tegelijk kwamen de traditionele vaatplantenflo-
ristiek en -taxonomie binnen de Société ook onder vuur te liggen 
omdat een opkomende generatie academici onder de leden de 
werking van de vereniging meer wilde afstemmen op moderne 
onderzoeksvragen (Diagre-Vanderpelen 2014). Van de Manuel 
verschenen voortaan alleen ongewijzigde herdrukken.

De jaren 1880: het onderwijs als vragende partij

Precies tijdens het decennium dat binnen de Société de vaat-
plantenfloristiek in vraag werd gesteld, bereikte de productie 
van flora’s een nooit geëvenaarde piek. In progressieve kringen 
drongen pedagogen aan op een versterking van het natuurhis-
torisch onderricht in de scholen, waarbij een belangrijke rol was 
weggelegd voor eigen observatie door de leerlingen. Plantkunde 
leende zich daar uitstekend toe (De Bosschere 1881).

In 1878 hadden de liberalen een klinkende verkiezingsoverwin-
ning behaald, waarna de nieuwe regering belangrijke onder-
wijshervormingen doorvoerde. De vernieuwde leerprogramma’s 
hadden aandacht voor de studie van levende planten. Omdat 
enerzijds de Manuel van Crépin te moeilijk was en anderzijds 
het botaniseren als recreatieve bezigheid traditioneel slechts 
weinigen aansprak, ontbrak het de leraren en leerlingen aan 
goede schoolflora’s. Verschillende botanici, al dan niet van dicht-
bij betrokken bij het onderwijs, getroostten zich grote moeite om 
die leemte op te vullen.

Ondertussen was in 1874 de derde editie van de Manuel versche-
nen. Om het boek voor veldfloristen aantrekkelijker te maken 
had Crépin in de tekst gesnoeid. Die trend naar vereenvoudiging 
zette zich in latere edities door. In de vierde editie stelde Crépin 

hoopvol vast dat ‘de dag ongetwijfeld niet meer veraf is dat de 
kinderen van onze lagere scholen de elementen van deze weten-
schap zullen kennen en nuttige en aangename ontspanning 
zullen vinden in het zoeken van onze inheemse planten’. In de 
vijfde editie uit 1884 zette hij het educatieve karakter extra in 
de verf door het inlassen van illustraties en de toevoeging van 
Nederlandse plantennamen en Nederlandse begrippen in het 
glossarium, maar al bij al behield het boek zijn streng weten-
schappelijk karakter (Figuur 4).

De Manuel kon niet optornen tegen een waaier aan nieuwe 
schoolflora’s, die goedkoper waren en meer op maat gesneden 
van de leerlingen (Tabel 2). Ze waren doorgaans toegespitst op 
het leren determineren, gebaseerd op de eigen waarneming. 
De informatie over ecologie, status en verspreiding was tot het 
strikte minimum beperkt. Nagenoeg alle auteurs verwezen naar 
de Manuel als de onmisbare referentie voor elke ernstige florist.

De eerste van die schoolflora’s verscheen in 1881 als onderdeel 
van een handboek elementaire plantkunde [8]. Het was een 
bijzonder compacte maar qua opgenomen soorten ‘zeer volle-
dige’ flora die, met toestemming van Crépin, nauw aansloot 
bij de sleutels van de Manuel. Veel minder ambitieus was de 
beknopte Flora der Dendervallei van de volkskundige en onder-
wijzer A. De Cock (1850-1921) [10]. Dat drie Gentse boekhande-
laren onder de titel Schoolflora van dit laatste boekje al spoedig 
een tweede, nauwelijks bijgewerkte editie op de markt brachten, 
illustreert de combinatie van educatieve en mercantiele drijfve-
ren die het uitgeven van schoolflora’s in die jaren aanstuurde.

De flora die ongetwijfeld het best beantwoordde aan het 
concept ‘eenvoudige schoolflora’ werd samengesteld door Alfred 

Tabel 2. Prijs van flora’s gepubliceerd tussen 1881 en 1892. Bron: Bibliographie de 

Belgique. Journal officiel de la Librairie (behalve Schoolflora voor Noord-België: 

Natura, maandschrift voor Natuurwetenschappen).

Flora Prijs (Fr.)

A.-M. G[ochet] & Milliany, Cours élémentaire… (1881) 2,00

F. Crépin, Manuel, 4e édition (1882) 6,00

L. Carlier, La flore des commençants (1883) 3,00

A. Cogniaux, Petite flore de Belgique (1883) 3,00

A. De Cock, Flora der Dendervallei / Schoolflora (1883) 0,60

A. Cogniaux, Abrégé de la petite flore (1884) 1,00

F. Crépin, Manuel, 5e édition (1884) 5,00

H. Heukels, Schoolflora voor Noord-België (1884) 5,00

A. De Vos, Flore complète de la Belgique (1885) 7,00

G. Bonnier & G. de Layens, Nouvelle flore… (1887) 5,00 *

L. Carlier, La flore des amateurs (1887) 5,00

C.-H. Delogne, Flore analytique… (1888) 7,50

J. Mac Leod & G. Staes, Geïllustreerde flora… (1892) 1,50

* Prijsopgave voor de in Parijs uitgegeven editie (Nouvelle flore du nord 
de la France et de la Belgique).

Figuur 5. In de tweede editie breidde Alfred Cogniaux zijn Petite Flore de Belgique 

uit met lijntekeningen. Afbeelding: Klein hoefblad. (Bibliotheek Plantentuin Meise)
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Cogniaux (1841-1916), een wereldwijd gereputeerde botanicus, 
die echter een groot deel van zijn carrière actief was als normaal-
schoolleraar [11]. Het succes van zijn flora was helemaal verze-
kerd nadat hij in de tweede editie een groot aantal figuren had 
toegevoegd (afwezig in de meeste andere flora’s!) en op de titel-
pagina de vermelding ‘Aanvaard door de Overheid’ had mogen 
toevoegen (Figuur 5). Hij bracht bovendien een ingekorte versie 
op de markt [12], waardoor een ideale tandem ontstond voor het 
onderwijs: de Petite Flore voor de onderwijzer en de Abrégé voor 
de leerlingen. Vooral de Abrégé werd een langlopend succes.

Twee ervaren botanici, André De Vos (1834-1889) en Charles-
Henri Delogne (1834-1901), oordeelden dat de belangstelling 
voor planten voldoende groot was om naast de Manuel en de 
schoolflora’s nog een derde type flora op de markt te brengen 
[14] [17]. Naast de wilde flora kregen hierin ook tal van gekweekte 
sierplanten en land- en tuinbouwgewassen een plaats. Waar 
de vijfde editie van de Manuel van Crépin ca. 1.640 soorten 
vermeldde, liep dit aantal bij De Vos en Delogne op tot respectie-
velijk ca. 3.000 en 4.240.

Internationale belangstelling

In de jaren 1880 beproefden ook twee buitenlandse floramakers 
hun geluk in België. In 1883 zette Hendrik Heukels (1854-1936) in 
Nederland de eerste stap in een succesverhaal dat tot vandaag 
doorloopt (de Vries 2009). Net als de Manuel was de Schoolflora 
voor Nederland van Heukels een bewerking van een bestaande, 
in dit geval Duitse, flora. De eerste editie kreeg ook in België 
lovende kritiek. Geïnspireerd door het succes dat het boek in 

Vlaanderen kende, maakte Heukels van de tweede editie, die al 
in 1884 verscheen, ook een bewerking voor de Vlaamse gebrui-
kers, met 48 extra soorten die wel bekend waren van Vlaanderen, 
maar niet van Nederland [13].

De in Vlaamse scholen gebruikte flora’s waren, indien niet de 
Manuel van Crépin zelf, hooguit ‘afgeslankte’ versies ervan met 
een eenvoudiger taalgebruik en minder details. Ze weken boven-
dien van de klassieke aanpak af door bij het determineren niet 
altijd eerst de naam van de familie en het genus te bepalen. De 
Schoolflora daarentegen was pedagogisch vernieuwend. De 
auteur ging uit van een natuurlijke classificatie van de planten-
soorten, maar gaf ook ‘Tabellen tot het bepalen van de familiën 
(en van eenige geslachten) volgens het kunstmatige stelsel van 
Linnaeus’, wat het determineren van veel planten gemakkelijker 
maakte. Ook bevatte het boek extra tabellen voor lastige groe-
pen, zoals planten met minuscule bloemen.

De Vlaamse editie was een eenmalige gebeurtenis, maar dit 
belette niet dat de Schoolflora en later vooral de Geïllustreerde 
schoolfora (nu Heukels’ Flora van Nederland) in België altijd een 
schare volgers zou hebben. Het boek bevatte aanvankelijk geen 
illustraties, maar dit tekort werd in 1911 gecompenseerd door de 
publicatie van een bij de Schoolflora horende Plantenatlas met 
plaatjes die ontleend waren aan de Franse flora van Hippolyte 
Coste (1858-1924). Tot vandaag siert een deel van die illustraties 
Heukels’ Flora.

De Belgische floramakers kregen ook concurrentie vanuit 
Frankrijk. In 1887 kondigden Gaston Bonnier (1853-1922) en 

Figuur 6. Vierenzestig platen in kleur, met in totaal 372 afgebeelde plantensoorten, gaven Les Noms des Fleurs van Gaston Bonnier een meerwaarde voor gebruik als 

schoolflora. (Verzameling van de auteur)
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Georges de Layens (1834-1897) hun flora voor Noord-Frankrijk 
en België aan. Dit was een bewerking van een pas verschenen 
flora voor Parijs en omgeving van dezelfde auteurs. Verbaasd 
vroeg Crépin zich af of die beide Franse heren voldoende op de 
hoogte waren van de Belgische flora en of er al niet voldoende 
schoolflora’s bestonden (Hoste 2017). Ook had hij vragen bij 
de pedagogische waarde van een boek dat zich beperkte tot 
het determineren, zonder enige aandacht voor de indeling in 
families en genera. Toch werd de qua aanpak en presentatie 
innovatieve flora van Bonnier, geïllustreerd met duizenden 
lijntekeningetjes, een succes. Een inhoudelijk volkomen iden-
tieke Belgische uitgave ervan beleefde meerdere herdrukken 
[15].

Later, in 1909, richtte Gaston Bonnier zich specifiek op beginners 
met een flora die toeliet alle minder zeldzame en wijd verspreide 
soorten van Frankrijk en België op naam te brengen met behulp 
van geïllustreerde sleutels. Een reeks van 64 kleurenplaten met 
habitusfoto’s van 372 planten maakte dit boek extra aantrekke-
lijk (Figuur 6). Ook van die flora was vanaf 1910 een ongewijzigde 
Belgische uitgave beschikbaar [19].

De lange winterslaap van de Belgische floristiek

Na 1887 viel in België het aanbod aan nieuwe analytische 
flora’s nagenoeg stil. Decennialang was de keuze beperkt tot 
herdrukken, die veelal nauwelijks up-to-date werden gehouden, 
of buitenlandse flora’s. De uitzondering was de flora van Mac 
Leod en Staes, die tien edities beleefde en de Nederlandstalige 
pendant van de Petite Flore van Cogniaux mag genoemd worden 
[18]. Julius Mac Leod (1857-1919) was hoogleraar aan de Gentse 
universiteit en een leidende figuur in het cultuurflamingantisme 
voor de Eerste Wereldoorlog. In een tijd van stapsgewijze verne-
derlandsing van onderwijs en samenleving beantwoordde de 
Geïllustreerde flora van België aan een reële behoefte.

Rond de eeuwwisseling oordeelden velen dat de flora van het 
hele Belgische grondgebied bekend was, dat de inventaris afge-
rond was. Théophile Durand (1855-1912) en Emile de Wildeman 
(1866-1947) publiceerden een imposante Prodrome de la Flore 
Belge, die een gedetailleerd overzicht gaf van de kennis van de 
Belgische flora, opgebouwd sinds de 16de eeuw. Door de nog niet 
voldoende bestudeerde punten onder de aandacht te brengen, 
hoopten ze nieuw onderzoek te stimuleren, maar achteraf beke-
ken was de Prodrome eerder een sluitstuk dan een nieuw begin 
(Durand & De Wildeman 1898-1907).

Ondertussen was geleidelijk een nieuwe categorie van potentiële 
floragebruikers opgestaan. Naarmate bredere lagen van de bevol-
king, aanvankelijk vooral in de middenklassen, genoten van een 
betere scholing en toegenomen mobiliteit en vrije tijd, groeide de 
belangstelling voor natuurschoon. Een indicator hiervoor waren 
de verkoopcijfers van natuurhistorische literatuur, zoals deter-
minatiewerken. In Nederland beschikten de floristen sinds 1899 
over de Geïllustreerde Flora van Nederland van E. Heimans en J.P. 
Thijsse, die vooral bestemd was voor schoolkinderen, ‘doch ook 
voor de ouderen, die zelf voor hun genoegen op hun wandelingen 
of in ’t buitenverblijf iets van onze Flora willen leeren kennen’. 
In het boek waren tal van sierplanten opgenomen en ging veel 
aandacht naar bloembezoekende insecten. Met hun flora en 
talrijke andere publicaties droegen de auteurs  in Nederland bij 
tot het zogenaamde biologisch of natuurwetenschappelijk réveil, 
dat een prominente rol speelde in de vroege ontwikkeling van het 
natuurbehoud (van Berkel 1998, Coesèl et al. 2007).

Figuur 7. De presentatie van de illustraties in de Nouveau Manuel de la Flore 

de Belgique et des Régions limitrophes van Jules Goffart doet denken aan zijn 

voorganger, de Manuel van Crépin. Plaat 29: orde van de Geraniales. (Verzameling 

van de auteur)

Figuur 8. Vanaf de negende druk (1935) behandelde de Geïllustreerde Flora van 

Nederland van E. Heimans, H. W. Heinsius en Jac. P. Thijsse ook alle soorten die 

niet bekend waren van Nederland maar die wel voorkwamen in Vlaanderen. 

(Bibliotheek KNBV, Naturalis Biodiveristy Center, Leiden)
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In België liep het niet zo’n vaart. De Belgische flora-auteurs 
hadden allen een wat stijve aanpak gemeen. Crépin zag in de 
veldbotanie wel degelijk een bron van vermaak, maar plant-
kunde in het lager en middelbaar onderwijs was volgens hem 
toch vooral een opstapje naar hoger onderwijs en wetenschap 
(Crépin 1878: 272-273). Niemand waagde zich aan de uitgave 
van een nieuwe analytische flora die zich kon meten met de 
Geïllustreerde Flora. Ook de floristen in Franstalig België konden 
in die jaren alleen terugvallen op herdrukken en import uit het 
buitenland.

Pas in de jaren 1930 veerde de ingedommelde Belgische floristiek 
weer op (Lawalrée 1987). In 1934 publiceerde de Société royale 
de Botanique een up-to-date checklist van de flora, waarin de 
auteurs komaf maakten met de verouderde systematiek en 
nomenclatuur van de Manuel en de Prodrome (Hauman & Balle 
1934). In hetzelfde jaar publiceerde Jules Goffart (1864-1955), 
een gepensioneerde leraar middelbaar onderwijs en ereconser-
vator van het Institut de Botanique van de Luikse universiteit, 
een opvolger voor de Manuel van F. Crépin [20]. Het was een 
waardige opvolger, maar het werd de samensteller niet door 
iedereen in dank afgenomen dat hij zijn boek omschreef als 
‘Ancien Manuel de la Flore de Belgique par François Crépin’. Een 
opmerkelijk verschil met de Manuel was dat het gebied van de 
flora de Belgische grenzen overschreed en vooral in zuidelijke 
richting tot diep in Frankrijk doordrong (Figuur 7). Toeval of niet, 
maar in 1935 bracht de uitgever van de Geïllustreerde Flora van 
Nederland een nieuwe editie op de markt die de behandelde 
flora uitbreidde met alle soorten die niet in Nederland, maar 

wel ‘in het Vlaams sprekend gedeelte van België voorkomen’ [21] 
(Figuur 8).

Wanneer kort voor de oorlog het grote karteringsproject van de 
Belgische flora op gang kwam, dat in 1972 zou uitmonden in de 
Belgische plantenatlas, was de flora van Goffart voor alle mede-
werkers een onmisbaar hulpmiddel. De eerste streeplijst nam 
integraal de nomenclatuur van de Nouveau Manuel over (Van 
Rompaey 1963). In 1937 publiceerde Goffart ook een compacte 
Belgische flora, vooral bedoeld voor het middelbaar en normaal-
schoolonderwijs [22].

Via de blauwe en rode flora naar het digitale 
tijdperk

Na de Tweede Wereldoorlog verzeilden analytische flora’s voor 
leerlingen en recreatieve gebruikers naar de achtergrond. De 
publicatie, tussen 1951 en 1954, van de Geïllustreerde flora voor 
Zuid-Nederland — dit wil zeggen: Vlaanderen! — van apotheker 
Raymond Enckels (1892-1968) veranderde daar weinig aan [23]. 
In het woord vooraf van de tweede editie (1958) beschreef Jos 
van Limbergen die flora als een ‘gids doorheen het weelderige 
en meestal onderschatte plantenrijk van het Vlaamse land’, een 
gebied dat deze rechtse, katholieke flamingant beschouwde als 
een ‘natuurlijke levensruimte’.

Het is niet dat de belangstelling voor wilde bloemen en planten 
in die jaren afnam, wel integendeel. Stilaan echter verdrongen 
bij het grotere publiek kleurrijke natuurgidsen zonder sleu-
tels, veelal vertalingen van buitenlandse werken, de wat saaie, 

Figuur 9. Digitale fotografie speelt vandaag in de floristiek een belangrijke rol. Foto’s kunnen nuttig zijn om een gevonden plant op naam te brengen, om de identiteit door 

derden te laten bevestigen of als extra documentatie bij een herbariumcollectie. (© Brigitte Van Passel)
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SUMMARY:

Hoste I. 2018. Two centuries of Belgian floras for scientific, educa-
tional and recreational use. Natuur.focus 17(3): 100-108. [In Dutch]

During more than two centuries analytical floras have been used by both 
amateur and professional botanists. In Belgium field botany revived in 
the 1850s after a period of slumbering, resulting in and encouraged by 
François Crépin’s 'Manuel de la flore de Belgique' (1860). Due to chang-
es in the school curriculum the Belgian market for floras boosted during 
the 1880s. New floras were published and foreign authors and publish-
ers saw opportunities for increased sales in Belgium. At the turn of the 
century nature study and conservation increasingly gained support in 
Western Europe, yet in Belgium interest in floristics diminished and 
naturalists primarily depended on reprints of old floras or imports from 
abroad. It was only in the 1930s that field botany again received more 
attention and a new flora substituted Crépin’s Manuel. Today floristics 
flourishes but due to competition from colourful nature guides and new 
digital media and apps the demand for analytical floras, especially out-
side academia, has diminished.
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schoolse flora’s. Op de Nederlandstalige markt gaf Elsevier 
jarenlang de toon aan. Tegen dit kleurrijke aanbod kon een klas-
sieker als de Geïllustreerde Flora van Nederland, inmiddels met J. 
Heimans als bewerker, op termijn niet veel inbrengen. Ondanks 
pogingen om die flora te vernieuwen, onder meer door toevoe-
ging van Wallonië aan het floragebied, was de door J. Mennema 
herwerkte 23ste druk (1994) de zwanenzang van de ‘dwarsligger’ 
onder de flora’s van de Lage Landen [21]. In een streven om het 
beste van twee werelden met elkaar te combineren, verscheen 
recent (2016) Wilde planten van de Benelux, een Veldgids, waarin 
kleurenfoto’s, beknopte beschrijvingen en verspreidingskaart-
jes van alle wilde plantensoorten (behalve grassen, russen en 
zeggen) worden voorafgegaan door summiere inleidende deter-
minatiesleutels [27].

De kring van gebruikers van analytische flora’s, op papier of 
in digitale vorm, is gaandeweg ingekrompen en beperkt zich 
vandaag vooral tot academici, studenten uit het hoger onder-
wijs en gedreven amateurs. Dat was ook al het publiek dat de 
Leuvense hoogleraar William Mullenders (1913-2009) in de jaren 
1960 voor ogen had gehad toen hij enkele auteurs rond zich 
verzamelde voor het samenstellen van een Flore de la Belgique, 
du Nord de la France et des Régions voisines [24]. Het boek, vaak 
kortweg omschreven als de flora van De Langhe (naar de naam 
van de eerste van zeven op de titelpagina vermelde auteurs), 
werd spoedig erkend als de nieuwe standaardflora voor België. 

Na een herschikking van de auteursploeg behielden sindsdien 
de blauwe Nouvelle Flore de la Belgique en de rode Flora van 
België, zijn Nederlandstalige pendant, tot vandaag die status. Als 
tegemoetkoming aan de studenten verschenen van de Nouvelle 
Flore in 1978 en 1985 vereenvoudigde en goedkopere afgeleide 
producten [25] [26].

Met de doorbraak van de digitale media staan de klassieke 
flora’s vandaag onder druk en vormen apps, digitale foto’s en 
internetsites als Waarnemingen.be aantrekkelijke kanalen 
voor het uitwisselen van kennis en informatie over wilde plan-
ten (Figuur  9). Voor het checken van een determinatie hebben 
herbariumcollecties en illustraties in boeken inmiddels stevige 
concurrentie gekregen van Google Images. En sinds kort maakt 
de in 2017 gelanceerde app ObsIdentify het op naam brengen van 
wilde planten met behulp van foto’s een stuk minder bewerke-
lijk. Met de flora van Parijs en omgeving van Cosson en Germain 
uit 1845 begon een traditie die, via Crépin en Goffart, naadloos 
doorloopt tot de huidige flora van Lambinon et al. Het voortzet-
ten van die traditie is vandaag niet langer vanzelfsprekend. De 
vraag ‘Wat is de naam van die plant?’ zal om diverse redenen 
blijven bestaan, maar mensen zullen steeds minder geneigd zijn 
het antwoord te zoeken met behulp van sleutels in een gedrukte 
analytische flora. Alternatieven voor die meer dan twee eeuwen 
oude methode bekoren professionelen én amateurs. Dat kan 
niemand verbazen.


