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LINNAEUS 1707-1778

‘Kennis zon der
naam ge ving is
nutteloos’.
Deze uit spraak
van de be roem -
de Zweed se ge -
leer de geeft in
een kort zin ne -
tje weer waar -
om wij dit jaar
zijn drie hon -

derd ste ge boor te jaar her denk en. Carl Lin -
nae us, la ter, na zijn ver hef fing tot de
adel stand, in Zwe den be kend als Carl von
Linné, was niet de groot ste on der zijn bo ta -
ni sche vak ge no ten, maar hij heeft met zijn
bi no mi na le stel sel van naam ge ving een blij -
vend, we reld wijd stem pel op zo wel de flo ra 
als de fau na ge drukt. Zelfs he den ten dage,
on danks DNA streepjes co -
des, ge ven we plan ten en
die ren een La tijn se ge -
slacht- en een soortnaam,
zodat iedereen weet
waarover het gaat.
Van zelf spre kend bracht de
Zweed se post dienst be gin
van dit jaar een her den-
kings ze gel uit met zijn por -
tret en een af beel ding van
een van zijn be kend ste
naam ge ving en: Lin nea bo -
re a li us, een plant je dat hij voor het eerst
be schreef tij dens zijn reis door La pland.
Eer der werd het Cam pa nu la ser pyl li fo lia ge -
noemd. U ziet, eni ge zelf pro mo tie was Lin -
nae us ze ker niet vreemd. De af beel ding op
de ze gel ver wijst naar zijn be roemd ste
boek, Sys te ma Na tu rae, waar in hij zijn sys -
teem van naam ge ving uit legt. Het ver -

scheen in Lei den in 1735, tij dens zijn drie ja -
rig ver blijf in Hol land. Latere, meer
uitgebreide, drukken kwamen in Stockholm 
uit.
Voor ons Skan di na vië-fi la te lis ten is Carl von 
Linné be kend door Zweed se Fa cit num mers
321 en 323 en dan voor al door de mo ge lij ke 
com bi na ties met num mer 321 met zijn ver -
schil len de tan ding en. Het zijn her denk ings -
uit ga ven voor het 200-ja rig be staan van de
Zweed se Aca de mie voor We ten schap pen.
Tij dens zijn kor te pe ri o de als prak ti se rend
arts in Stock holm (1739) was Lin nae us een
van de me de oprich ters van dit ge noot -
schap. Er werd ge loot wie de eer ste voor zit -
ter voor de komende zes maanden zou zijn
en het lot viel op hem.
Een an de re Lin nae us-ver wij zing zijn Fa cit
num mers 551-2, het zo mer huis in Zweed se

plat te lands stijl dat
Lin nae us op zijn land -
goed Ham mer by in
1762 liet bou wen. Het
klei ne land goed ten
zui doos ten van Uppsa -
la werd door hem in
1758 voor 80.000 daal -
ders ge kocht. Lin nae us 
moest zich in de schul -
den ste ken om het te
kun nen aan schaf fen,
vier jaar la ter werd er

een be hoor lijk on der ko men ge bouwd, sa -
men met een klein ge bouw tje voor zijn col -
lec tie mi ne ra len, her ba ria en op ge zet te
dieren. Het geheel is nu een
Linnaeus-museum.
De aar dig ste her in ne ring aan het le ven en
werk van Lin nae us is de uit ga ve van 1978,
Fa cit num mers 1039-1044, boek je H307. Het 
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me mo reert de
rei zen van hem
in Zwe den en de 
boe ken die hij
er over pu bli ceer -
de, in het La tijn
en later in het
Zweeds.
Fa cit num mer 1039 ver wijst naar zijn laat -
ste reis (Skônska Resa) uit 1749 naar de
zui de lijk ste pro vin cie Ska ne. Zo’n reis had
een prak tisch doel en werd door de Zweed -
se over heid ge fi nan cierd. De na tuur lij ke
hulp bron nen, de staat van de land bouw en 
mo ge lij ke nieu we ge was sen wer den in het
‘eindrapport’ beschreven.
Num mer 1040 houdt ver band met zijn reis
naar Öland en Got land uit 1745, zijn reis -
ver haal be na drukt de gro te vo gel rijk dom
van de sche ren rond om de ei lan den. Het
doel van de ex pe di tie was een on der zoek

naar een mo -

ge lij ke vind plaats van wit te klei voor de
por se lein fa bri ca ge. Dit liep op een
teleurstelling uit.
De slijp steeng roe ve, af ge beeld op num -
mer 1041, ver wijst naar een pu bli ca tie
van Lin nae us over de mo ge lij ke con nec -

tie tus sen de long ziek -
tes van de ar bei ders
en het stof van het
ste nen slij pen. Na zijn
stu die te Uppsa la be -

zocht Lin -
nae us
Da lar na en
in het bij -
zon der Fa -
lun met
zijn mij nen 
en de
streek
rond om
het
Orsa-meer
waar hij

met de slijp steen in dus trie ken nis maak te.
Hij leer de er zijn toe kom sti ge bruid ken nen
en vond er de fi nan ci ële middelen voor zijn
reis naar Holland.
De af ge beel de bloe men van num mer 1042
zijn de al eer der ge noem de Lin nea bo re a li -

us, het plant je dat hij in zijn Flo -
ra Lap po ni ca (Lei den, 1737)
be schreef en naar zich zelf ver -
noem de. De reis door La pland on -
der nam hij in 1732, toen hij nog
in Uppsa la stu deer de. Hij kreeg
toen gro te be won de ring voor de
Lap pen en was de eer ste die hun
le vens wij ze we ten schap pe lijk be -
schreef. Ook ver wierf hij er zijn
bekende Lappenklederdracht.
Tij dens zijn reis door
Vöstergötland be zocht hij de Kin -
ne kul le (Fa cit 1043), heu vel (kul -
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le) waar het vuur voor het ba ken ont sto ken
(kin na of kin da) wordt. In zijn ‘Wöstgöta
Resa (1747) noem de hij deze streek de
aang enaam ste van heel Zwe den. De heu vel -
rug ligt ten oos ten van het Väner meer en
steekt al tien dui zend jaar als kalk ste nen
rots for ma tie bo ven het om ring en de vrucht -
ba re land bouw ge bied uit. Het is een pa ra -
dijs voor vo ge laars, bo ta ni ci, fos siel ja gers
en na tuur min naars. Sinds het be zoek van
Lin nae us in 1746 lijkt er niets ve ran derd, er 
is een par keer plaats met het be ken de bord
van de Zweed se dienst voor oud he den en
verd er niets. Geen in for ma tie hut, geen ki -
osk of pan nenk oe ken res tau rant. Toen de
schrij ver de zes in het late voor jaar van
1993 deze in heel Zwe den be roem de plek
be zocht, heers te er een weldadige,
overweldigende stilte. Toch waren wij niet
de enige bezoekers.

De laat ste ze gel
van de reeks,
num mer 1044,
toont Lin nae us
in zijn La pland -
kos tuum. Maar,
de ba ret die hij
draagt is die
van de pro mo -
ven dus van de
uni ver si teit van
Har ling en, waar 
hij met zijn in
Zwe den ge -
schre ven dis ser -
ta tie de doc tors ti tel verwierf.
Het schil de rij werd tij dens zijn ver blijf in
Hol land ge maakt. Twee ko pie ën er van zijn
bekend.

Ver de re fi la te lis ti sche ver wij zing en naar
Lin nae us zijn de por tret ten van enk ele van
zijn be kend ste leer ling en: nr. 827, Thun -
berg; nr. 828, Sparrman; en nr. 2265, So lan -
der. Te vens geeft nr. 1471 een beeld van de
bo ta ni sche tuin van de uni ver si teit van
Uppsa la. Na zijn aan stel ling als pro fes sor
aan de me di sche fa cul teit al daar, werd hij
in 1741 ook be noemd als di rec teur van deze 
hor tus. Want de me di sche we ten schap en
de botanie gingen toen nog hand in hand.
juni 2007.
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