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Op 23 mei 1957 is het 250 jaar geleden, dat de 
grote Zweedse geleerde Carl Linné geboren 
werd. 
Het artikel over Lapland in deze aflevering van 
De Levende Natuur brengt de reis in herinne
ring, door Linnaeus op 25-jarige leeftijd vol
bracht, die zo veel heeft bijgedragen tot zijn 
vorming en internationale roem als geleerde. 
Ook in 1907 ter gelegenheid van de 200ste ge
boortedag van Linné heeft De Levende Natuur 
in een extra aflevering met portretten verslag 
uitgebracht van officiële herdenkingsplechtig-
heden hier te lande en in Zweden. 
Het is niet zonder reden dat Nederland wordt 
betrokken bij deze jubileumvieringen. Hier in 
Nederland heeft Linnaeus immers, naar zijn 
eigen zeggen, de vruchtbaarste jaren van zijn 
leven doorgebracht, nadat hij hierheen ge
komen was om te promoveren aan de Hoge
school te Harderwijk en om in contact te 
treden met Nederlandse geleerden zoals Boer-
haave, Burman en anderen. 
Naast zijn studie in medicijnen had hij vooral 
veel kennis vergaard in botanie, zoölogie en 
mineralogie. Bij zijn verloving met Sara Lisa 
Moraea had de a.s. schoonvader de conditie 
gesteld dat Carl zou promoveren in genees
kunde en zich een artsenpraktijk verwerven om 
uiterlijk na drie jaar te kunnen trouwen. 
Bij de reis naar Holland had dc jonge Linné 
niet alleen het manuscript voor zijn dissertatie 
bij zich, maar nog een aantal andere ge
schriften. Sommige daarvan had hij reeds ge
tracht in Zweden of zelfs in Duitsland uit
gegeven te krijgen, maar hij slaagde daar pas 
in door de hulp van de invloedrijke en kapitaal
krachtige vrienden en vereerders, die hij zich 
spoedig hier in Nederland verwierf. 
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Op advies van de grote medicus-botanicus 
Boerhaave, die Linnaeus bijzonder genegen was, 
had de Amsterdamse burgemeester en bewind
voerder van de Oost-Indische Compagnie 
Georges Clifford hem aangesteld tot privé-
geneeshcer en prefect van zijn buitenverblijf 
,,De Hartecamp" te Heemstede. De huisvesting, 
de accomodatic en de financiële faciliteiten op 
de Hartecamp, maar nog meer de omvangrijke 
bibliotheek en de fantastisch rijke collecties 
van exotische planten en dieren in de tuin en 
kassen vormden een ideale werkgelegenheid 
voor de jonge geleerde, die zich nacht en dag 
inspande om dat alles volledig te benutten. Zo 
is een twaalftal van Linnaeus' belangrijkste 
werken in de jaren 1735—1738 in Nederland 
gedrukt en uitgegeven. Daaronder heeft in de 
eerste plaats „Systema Naturae" (indeling van 
de drie rijken der natuur) bijzonder bijgedragen 
tot het vestigen van zijn roem, voorts behalve 
„Flora Lapponica" vooral ook „Genera Plan-
tarum ". De met prachtige gekleurde platen 
voorziene „Hortus Cliffortianus" werd ter ere 
van zijn maecenas samengesteld en verscheen 
als uiterst kostbare privé-uitgavc. 
Bij zijn terugkeer in Zweden vestigde Linnaeus 
zich als arts in Stockholm en verkreeg daar 
ook een drukke praktijk zelfs in hofkringen en 
als chef van het marine-hospitaal. Pas weer 
drie jaar later kon hij tot de botanie terug
keren, nu als hoogleraar te Uppsala. 
Groot was het aantal studenten dat, ook uit het 
buitenland, speciaal om Linnaeus te horen, naar 
Uppsala kwam. Op zijn buitenplaats Hammar-
by gaf hij geregeld speciale cursussen aan 
buitenlanders, waaronder enkele zelfs uit 
Amerika en Afrika afkomstig. 
Linné's herbarium en het belangrijkste deel van 
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zijn bibliotheek en nagelaten manuscripten 
werden na de dood van zijn zoon en opvolger, 
die hem slechts vijf jaren overleefde, naar 
Engeland verkocht en bevinden zich thans in 
het bezit van de „Linnean Society" in Londen. 
Dat het levenswerk van Linnaeus van over
weldigende invloed is geweest voor de 
botanische en zoologische (vooral ook entomo-
logische) wetenschap van zijn tijd wordt 
algemeen erkend. Over de relatieve waarde 
van de afzonderlijke onderdelen van zijn werk
zaamheid voor ons tegenwoordig inzicht kan 
verschillend worden geoordeeld. 
Zonder twijfel is als concrete nalatenschap van 
dc grootste praktische betekenis de in „Species 
Plantarum" vastgelegde standaard-catalogus 
van 8000 plantesoorten. De daarbij voor het 
eerst consequent doorgevoerde binaire nomen
clatuur werd door Linnaeus zelf niet gezien als 
een principiële nieuwigheid. De in marginc bij 
iedere soort toegevoegde triviaalnaam. zo ge
noemd naar analogie van de verlatijnste volks
namen voor inheemse zoogdieren (vgl. lupus = 
wolf, vulpcs = vos) zijn oorspronkelijk be
doeld als een korte aanduiding ter vergemakke
lijking van het naslaan, zoals een afgekort tref
woord op tabkaarten in een kaartsysteem. 
Linné's zo beroemd geworden sexuele stelsel 
van het plantenrijk, waarvoor aantal en 
plaatsing van meeldraden en stampers als in
delingsprincipe worden gebruikt is, als zijnde 

een kunstmatig systeem, ook meer van prak
tische dan van zuiver wetenschappelijke waar
de. De kunstmatigheid bestaat daarin, dat een 
van te voren gekozen kenmerk wordt toe
gepast voor het indelen in groepen. Een na
tuurlijk systeem moet worden opgebouwd door 
het samenvatten van groepen wier saamhorig
heid bij onbevangen onderzoek door verschil
lende kenmerken vanzelf naar voren komt. 
Linné heeft met grote nadruk herhaaldelijk hier
op gewezen en als wetenschappelijke opdracht 
voor zichzelf en voor zijn leerlingen steeds 
voor ogen gehouden zoveel mogelijk het ideaal 
van „het natuurlijke systeem der organismen" 
te verwezenlijken. De belangrijkste eerste grote 
stap daar naar toe had hij zelf reeds in 1737 
volbracht met de opstelling van de natuurlijke 
genera van het plantenrijk in „Genera 
Plantarum". 
Als grootste bijdrage van Linnaeus aan de na
tuurwetenschap kan juist gelden het inzicht, dat 
niet alleen de soorten die als zodanig ge
schapen, dus vanzelf „natuurlijk" zouden zijn, 
maar ook door het oordeel van de mens op
gestelde groeperingen als weliswaar complexe 
maar toch natuurlijke eenheden kunnen worden 
opgevat. 
Hierdoor is voor het eerst aan dc systematiek, 
die voordien niet veel meer was dan een tech
niek voor het ordenen en rangschikken van 
objecten wetenschappelijke standing verschaft. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDELINGEN 
Bijzondere terugmelding. Van het Rijksmuseum 
te Leiden werd bericht ontvangen, dat een 
Wilde eend 9 , dat op 5 december 1955 werd 
geringd in de eendenkooi van het Ministerie 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te 
Herwijnen (GId.), op 12 december 1956 werd 
geschoten aan de rivier de Gediz bij Turgutler 
in westelijk Turkije. S. BRAAKSMA. 

Appelvink. In 
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vinken. Het mannetje „zong 

het Van Boetzelaerpark (De 
18 februari 1957 twee Appel-
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Turkse tortels in OldenzaaL 3-12-'56: vier 
Turkse tortels bij de villa van dc N.A.M, ge
zien en dc baltsroep gehoord. ll-12-'56: vier 
Turkse tortels in onze tuin (bij het ziekenhuis); 

ze laten hun baltsroep horen. 12-12-56: vijf 
Turkse tortels achter ons huis gezien. 13-12-'56: 
koerende Turkse tortel gehoord. 18-12-'56: 
koerende Turkse tortel gehoord en 's middags 
tien exemplaren in een boom en een heester in 
de villatuin van de N.A.M, aan de Spoorstraat 
gezien; ze zaten zich heerlijk te zonnen. 
25-12-'56: een Turkse tortel koerend op een 
primitief „nest", hoog in de Beuk van villa „dc 
Beuk"; twee paar aanwezig. 6-1-'57: de Turkse 
tortels (vier stuks) koeren en baltsen. 12-l-'57: 
's middags tien Turkse tortels op het platte 
dak van Deiman, waar de tamme duiven van 
bakker Huiskes gevoerd worden. Al het ge-
koer van het vorige seizoen schijnt dus toch 
wel enig resultaat te hebben gehad. 
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