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Tsch. Gesch. Gnk. Natuurw. Wisk. Techn., 1(1978)3. 

P. Smit 

NEDERLANDSE INVLOEDEN OP HET WERK VAN LINNAEUS* 

Het feit, dat Linnaeus 200 jaar geleden gestorven is, is een goede gelegenheid om 
te proberen een antwoord te geven op de vraag: Wat is de betekenis geweest van 
Linnaeus' verblijf in Nederland (dat Hep van 1735 tot 1738), voor L'nnaeus zelf? 
Beginnen we met de deel vraag: Waarom kwam Linnaeus naar Nederland? Hel 
antwoord op deze vraag laat zich in 2 gedeelten splitsen, een algemeen deel en 
een bijzonder deel. 
Wat het algemeen deel betreft kunnen we opmerken, dat er gedurende de eerste 
helft van de 18de eeuw in Zweden een geweldige geestelijke omwenteling plaats-
vond en dat zowel Nederland als ook Linnaeus daarbij een belangrijke rol hebben 
gespeeld. Zonder hier dieper op in te gaan, moge gewezen worden op de belang
rijke rol die Nederlandse kooplieden en industrielen hebben gespeeld bij de ver-
hoging van de materiele welvaart in Zweden, vooral dankzij de exploitatie van 
het ijzererts; zo is de opkomst van Goteborg aan Nederlandse invloeden te dan-
ken. Omgekeerd kregen vele Zweedse diplomaten en militairen in de 17de eeuw 
hun opleiding in Nederland'. 
In dit kader drong de Nederlandse wetenschap al reeds in de 17de eeuw in 
Zweden door en Linnaeus werd al op jonge leeftijd aangetrokken door de wer-
ken van Boerhaave. Als 18-Jarige begon hij een medisch aantekenboek, zijn 
Ortabok^ waarin we de geneeskunde vinden, zoals die in de Boerhaave-school 
gebruikelijk was^. Invloeden uit Nederland moet de jonge Linnaeus ook onder-
gaan hebben gedurende zijn studie te Uppsala, waar zijn leermeesters in Leiden 
gestudeerd hadden, waar zich een anatomisch theater bevond naar Leids voor-
beeld en waar de botanische tuin — hoewel in die jaren zeer verwaarloosd — 
volgeplant was geweest met planten afkomstig uit de Leidse Hortus^. Tenslotte 

*Voordracht gehouden tijdens de voorjaarsvergadeiing van het Genootschap GeWiNa op 
8 april 1978 te Haiderwijk. 

1. Zie bv. A.J. Boerman, Carolus Linnaeus als middelaar tussen Zweden en Nederland, 
(Utrecht; diss., 1953). 

2. T. Fredbarj, Carolus N. Linnaeus Ortabok 1725, (Stockholm, 1957). 
3. Zie K.R.V. Wikman, Lachesis and Nemesis, (Stockholm, 1970). 
4. Olaus Rudbeck de Oudere (1639-1702) was een leerhng van de Leidse anatoom Jan 

van Home. Hij lict in het zgn. "Gustavianum" - het toenmalige hoofdgebouw van de Uni-
versiteit van Uppsala - een anatomisch theater inrichten, en grondvestte de botanische 
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moge worden aangevoerd, dat het in die tijd voor Zweedse medische studenten 
vrijwel onmogelijk was de doctorsgraad in eigen land te behalen en dat vele van 
hen daartoe naar Nederland kwamen, mede met de bedoeling de grote Boerhaave 
te horen en om bezoeken te brengen aan Frankrijk en Engeland, hetgeen zich 
vanuit Nederland gemakkelijk Het verwezenlijken'. 
Naast deze algemene redenen speelden bij Linnaeus ongetwijfeld nog een aantal 
bijzondere redenen een rol bij zijn besluit naar Nederland te komen. Immers, 
gezien zijn reeds op jeugdige leeftijd ontstane grote belangstelling voor de bota-
nie, was Linnaeus bepaald niet onbekend met het feit, dat een aantal Nederland
se particuliere en akademie-tuinen van een rijk plantenassortiment voorzien wa-
ren. In het bijzonder wat betreft de kennis van de tropische flora stond Neder
land in die tijd ongetwijfeld aan de top. Bovendien moet nog worden gewezen 
op de grote collecties van naturalien, op de welgevulde bibliotheken en op de 
gerenommeerde boekdrukkers en uitgevers die Nederland rijk was*. 

Laten we nu eens zien hoe de antwoorden op deze deelvraag bijdragen tot de 
beantwoording van de hoofdvraag: Wat was de betekenis van Linnaeus' verblijf 
in Nederland voor hemzelf? 
Blijft het korte verblijf van nog geen week in Harderwijk' buiten beschouwing, 
dan heeft Linnaeus zich in Nederland grotendeels in drie plaatsen opgehouden: 
Leiden, Amsterdam en Haarlem. Wat Leiden betreft, hebben we reeds stil ge-
staan bij de invloeden van Boerhaave voor Linnaeus' komst naar Nederland. Een 
juiste evaluatie van Boerhaave's totaalinvloed is erg moeilijk en wat de medische 
kant betreft, behoort dat ook niet tot mijn competentie. Ik wil in dit verband 
slechts twee duidelijke invloeden aanstippen: ten eerste Boerhaave's doorwer-
king, via Linnaeus, in de Pharmacopoeia Holmiensis, vooral in de uitgave van 
1775 en ten tweede de invloed van Boerhaave in Linnaeus' opvattingen over 
voeding en hygiene, zoals die werden uitgewerkt in zijn Lachesis-colhges^. 
Interessant in ons verband is de invloed van Boerhaave als botanicus. Tenslotte 
was de Leidse Hortus onder zijn leiding tot grote bloei gekomen; nog nooit 
was het assortiment zo groot geweest en bovendien bezat Boerhaave een prachti-
ge tuin met arboretum rond zijn buitenhuis "Poelgeest", waarvan Linnaeus sprak 
als van "een paradijs, het wonder van Holland, welks gelijkenis geen sterveling 

universiteitstuin, die oveiigens nog steeds bestaat. Toon Linnaeus in Uppsala studeerde was 
de oude Rudbeck inmiddels opgevolgd door zijn zoon, die in Leiden en Utrecht gestudeerd 
had. 

5. Vgl. P. Smit, "De dissertaties van Linnaeus", iVcft/ra (1978), p. 30-36. 
6. Vgl. bv. H. Engel, "Alphabetical list of Dutch zoological cabinets and menageries", 

Bi/dr. Dierkunde 27 (1939), p. 247-346. Een zeer veel uitgebreidere versie is in bewerking 
en zal als boek verschijnen bij de firma Asher te Amsterdam. 

7. Linnaeus promoveerde op 23 juni te Harderwijk op een dissertatie, getiteld: Hypo
thesis nova de Febrium intertnittentium causa. 

8. Zienoot3 . 
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zich kan voorstellen""*. Kennis te nemen van deze rijke verzamelingen moet dan 
ook voor Linnaeus van het grootste belang zijn geweest. 
Mogelijk nog veel belangrijker is evenwel geweest, dat Boerhaave Linnaeus ten 
sterkste heeft aangeraden, na zijn promotie tenminste nog enige jaren in Neder
land te blijven, oni zich hier verder te bekwamen en hij zorgde daarbij, zoals we 
nog zullen zien, voor een paar hoogst belangrijke introducties. Linnaeus is hierop 
ingegaan en zijn besluit nog enige tijd in Nederland te blijven is — achteraf ge
zien - waarschijnlijk het belangrijkste en meest ingrijpende besluit van zijn leven 
geweest, want in feite kan de beiangrijkheid van Linnaeus' verblijf hier te lande 
nauwelijks worden overdreven. 
Een andere ontmoeting te Leiden, die van onschatbare waarde is geweest voor 
Linnaeus, was die met de arts Johan Frederik Gronovius.'" Linnaeus schreef 
over hem: "Johan Frederik Gronovius, doctor in de geneeskunde, was de man 
met de grootste dorst naar wetenschap, die ik in Holland ontmoet heb. Ik bracht 
hem een bezoek en hij bracht mij een tegenbezoek. Ik toonde hem mijn manus
cript van de Systema Naturae, hetwelk hij met de grootste bewondering bestu-
deerde. Hij bood onmiddellijk aan het op zijn kosten te laten drukken en er werd 
direct met het drukken begoniien"''. 
Met deze woorden heeft Linnaeus een der belangrijkste momenten beschreven 
uit de geschiedenis van de biologische wetenschap van de laatste eeuwen. Welis-
waar had Linnaeus het manuscript van zijn Systema Naturae reeds gereed toen 
hij zijn tocht naar Nederland aanving, maar het bleef desalniettemin nodig, dat 
iemand het bestaan ervan te weten kwam, de betekenis ervan doorzag en de 
middelen verschafte om het uit te geven, want Linnaeus beschikte daar nu een-
maal niet over. 
De Systema Naturae (Leiden, 1735) is ongetwijfeld het belangrijkste werk ooit 
door Linnaeus gepubliceerd. Ook voor Linnaeus zelf, want hij was ervan over-
tuigd dat hij met dit werk het patroon der schepping had geopenbaard. Voor de 
wetenschap had het de betekenis dat Linnaeus er een open systeem aan ten 
grondslag had gelegd, waarin nieuwe gegevens zich moeiteloos lieten opbergen. 
Was de oorspronkelijke editie van de Systema Naturae van 1735 slechts een tien-
tal pagina's groot, de laatste en 17de editie, die 53 jaar later werd gepubliceerd 
was 6257 pagina's groot. Na deze laatste editie was de hoeveelheid materiaal zo 
groot geworden, dat die niet meer door een mens kon worden overzien. 
Vermeldenswaard is nog, dat, toen Linnaeus Gronovius bezocht, deze juist bezig 

9. Voorwoord Hortus Oiffortianus. Cf. J.L. Heller, "Linnaeus's Hortus Cliffortianus", 
Taxon 17 (1968), p . 663-719. 

10. Johan Frederik Gronovius (1686-1762) was de zoon van Jacobus Gronovius, pro
fessor in de Griekse taal en geschiedenis aan de Leid.se Universiteit (Vgl. H.J. Lam,'"The Life 
of Gronovius", Chronica Botanica 6 (1940), p. 28-30). 

U . Vgl. W. Blunt, The compleat naturalist: a life of Linnaeus (London, 1971), p. 101 
en Engel, "Alphabetical list . . .", p. 11. 

http://Leid.se
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was met de uitgave van de Flora Virginica (1739-1743)'^. De nieuwe genera, 
die door Gronovius daarin werden onderscheiden,werden door Linnaeus opgeno-
men in zijn Genera Plantarum, in 1737 te Amsterdam gepubliceerd en ongeveer 
de helft van de door Gronovius uit Virginia beschreven soorten zijn terug te 
vinden in Linnaeus' Species Plantarum. 

Zoals gezegd, lag het tweede zwaartepunt van Linnaeus'verblijf in Nederland te 
Amsterdam. Reeds de eerste dag na zijn aankomst in Nederland, op 14 juni 
1735, bracht Linnaeus een bezoek aan Albert Seba, eigenaar van een beroemd 
naturalienkabinet'^. Het feit dat Linnaeus vrijwel onmiddellijk na zijn aan
komst in Holland zijn schreden naar Seba richtte, maakt duidelijk dat het be
staan van dit kabinet reeds van te voren bij Linnaeus bekend was. Het waren in 
de eerste plaats de naturalienkabinetten, die Linnaeus' kennis van de zoologie 
met sprongen vooruit hebben gebracht en zo'n grote verzameling als hij bij Seba 
te aanschouwen kreeg, zal Linnaeus zeker tot dan nooit bij elkaar gezien hebben. 
Hoewel het bezoek aan Seba niet zulke direkte gevolgen gehad heeft - met uit-
zondering van het door Linnaeus uitgegeven werk over de vissen, samengesteld 
door Peter Artedi' ' ' heeft de bestudering van Seba's kabinet indirect wel de-
gelijk grote gevolgen gehad, in die zin, dat het vooral de invloed van Liimaeus is 
geweest, die ertoe heeft geleid, dat de naturalienkabinetten ook in Zweden po-
pulair geworden zijn. "Linnaeus", zou Linnaeus later over zichzelf schrijven, 
"heeft de natuurlijke historic in Zweden van het laagste tot het hoogste niveau 
gebracht, zodat zij gecultiveerd»werd door de grootheden van het land en zelfs 
door de koninklijke famil ie" ' ' . Inderdaad behoorden tot de belangrijkste col
lecties van het land, die van koning Adolf Frederik (rijk aan amphibia, vissen, 
vogels en wormen) en die van koningin Louise Ulrike (rijk aan schelpen, insec-
ten en koralen). Tussen 1750 en 1760 heeft Linnaeus veel tijd besteed aan het 
ordenen en beschrijven van deze collecties' *, waarvan belangrijke delen naar 

12. De plantencoUectic werd samengesteld door John Clayton; deze coUectie bevindt 
zich thans nog te Londen in het British Museum. 

13. Albert Seba (1663-1737) bezat een apotheek in de Haarlemmerstraat te Amsterdam. 
(Vgl. H. Engel, "Life of Albert Seba", Svenska L. Arsskr. 20 (1950), p. 75-100. Toen 
Linnaeus Seba bezocht, was deze bezig met de uitgave van zijn Thesaurus, een vierdelig werk 
waarin de voorwerpen uit zijn naturalienkabinet beschreven worden. 

14. Peter Artedi (1705-1735) was een jeugdvriend van Linnaeus uit Uppsala, die voor 
de zoologie dezelfde principes huldigde als Linnaeus voor de botanie. Toen Artedi in 1735 
door verdrinking in een der Amsterdamse grachten om het leven kwam, vond Linnaeus in 
zijn nalatenschap een lijvig manuscript. Op grond van een reeds in de studententijd gemaakte 
afspraak, waarbij de beide vrienden elkaar tot erfgenaam van hun eventuele wetenschappe-
Ujke nalatenschap hadden benoemd, zag Linnaeus zich verplicht het gevonden manuscript 
persklaai te maken en uit te geven. Zo verscheen in 1738 te Leiden de Ichthyologia, dank zij 
welke pubUcatie Artedi bekend kon worden als de vader van de ichthyologie. 

15. Vgl. Blunt, "The compleat naturalist. . .", p. 205. 
16. De catalogus van de collecties van de koning verscheen in 1754 onder de titel: 

Museum S.R.M. Adolphi Friderici. Het was de eerste publicatie waarin de binaire nomen-
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alle waarschijnlijkheid in Nederland zijn aangekocht en afkomstig zijn uit de 
Oost- en Westindische gebieden. Op de bestudering van vooral deze koninklijke 
collecties berustte in belangrijke mate Linnaeus' kennis van de zoClogie en dank
zij deze studies slaagde hij erin een nieuwe indeling te ontwerpen van de verte-
braten en de afdeling der Insecta in 10 groepen onder te verdelen, een onder-
verdeling, die in grote lijnen nog steeds gebruikt wordt ' ' . 

De eerste persoon, die Linnaeus — voor zover wij weten — in Nederland bezocht 
was Johannes Burman, slechts een jaar ouder dan Linnaeus en reeds directeur 
van de Hortus Medicus en als hoogleraar in de botanie verbonden aan het Athe
naeum Illustre te Amsterdam'*. Het grote belang van deze ontmoeting voor 
Linnaeus is geweest, dat Burman hem in huis nam en dat hij daar gebruik kon 
maken van Burman's uitgebreide bibliotheek, hetgeen Linnaeus goed te stade 
kwam bij de revisie van zijn reeds uit Zweden meegebrachte manuscript, getiteld 
Bibliotheca Botanica, een boekwerk over de literatuur over de botanie, dat hij 
in 1736 te Amsterdam kon publiceren. 
Tijdens zijn verblijf bij Burman, was deze bezig met de uitgave van de Tliesaurus 
Zeylanica, een werk dat gebaseerd was op een collectie Ceylonese planten, af
komstig van Paul Hermann''. Linnaeus had zeker nog nooit zo'n grote collec
tie tropische planten bijeen gezien, en hij zal zeker zeer nieuwsgierig geweest zijn 
of zijn vooral op Zweedse ervaringen gebaseerde klassificatiesysteem zich zou 
laten toepassen op deze voor hem zo vreemde plantenwereld^"; de verhouding 
met Burman is overigens altoos hartelijk gebleven. 
Tijdens zo'n verblijf bij Burman ontving Linnaeus van de rijke bankier George 

clatuur voor zoologische objecten werd toegepast. De catalogus van de collecties van de 
koningin verscheen in 1764 onder de titel: Museum Ludovicae Ulricae. Het is een boekwerk 
van 720 pag., waarvan ruwweg twee derde deel gewijd is aan de insecten (Vgl. Y. Lowegren, 
"Linne och de Kungliga naturalsesamUngarua," Svenska /,. Arsskr., 42 (1959), p. 54-68. 

17. Zie noot 5. 
18. Johannes Burman (1707-1779) was een leerling van Boerhaave. Vanaf 1728 gaf hij 

lessen in de botanie in de Amsterdamse Hortus Medicus, waarvan hij tevens directeur was. 
In 1738 werd hij benoemd tot hoogleraar in de kruidkunde aan het Athenaeum lUustre 
(Vgl. o.a. F.A. Stafleu en A.H. Uggla, "Linne och Burmannerna", Svenska L. Arsskr., 20 
(1937), p. 128-144). 

19. Deze collectie Zweedse planten was door Paul Hermann vanuit Ceylon naar Jan 
Commelin gestuurd, Burman's voorganger als directeur van de Amsterdamse Hortus. De 
Thesaurus verscheen in 1737. In 1747 gaf Linnaeus zelf zijn Flora Zeylanica ui. Dat was 
naar aanleiding van een plantencoUectie, die in 1744 in zijn bezit kwam. Deze collectie was 
eveneens afkomstig van Ceylon en verzameld door Paul Hermann. Van deze collectie had de 
Engelse botanicus Sherard in 1717 een catalogus gepubliceerd onder de titel: Museum 
zeylanicum (Vgl. H. Trimen, "Hermann's Ceylon herbarium, and Linnaeus's 'Flora Zeyla
nica'." Journ. Linnaean 5oc.,24 (1888), p. 129-155. 

20. De in 1737 gepubliceerde Thesaurus zeylanicus vertoont overigens geen enkel spoor 
van Linneaanse invloeden: heel anders is het met de latere door Burman uitgegeven werken, 
waarin de nomenclatuur geheel in overeenstemming is met de Linneaanse regels. 
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Clifford een uitnodiging om bij hem als lijfarts in dienst te willen treden^'. 
Vermoedelijk heeft Linnaeus deze uitnodiging te danken aan een subtiel samen-
spel tussen Boerhaave, Gronovius en Burman enerzijds en Clifford anderzijds. 
In elk geval is het resultaat geweest, dat Liimaeus nog enige tijd aan Nederland 
verbonden bleef. 
Zo bracht Linnaeus de periode voorjaar 1736 tot mei 1738 door op Clifford's 
buitenverblijf de "Hartecamp" bij Haarlem, met zijn fraaie collecties tuin- en 
kasplanten en uitgebreide verzameling gedroogde planten. Naast de bestudering 
van dit uitgebreide materiaal, maakte Linnaeus ook nog een aantal werken 
gereed voor publicatie, waaronder de Hortus Cliffortianus (Amsterdam 1738). 
Zo kwam een der fraaiste botanische boekwerken tot stand door de samenwer-
king van een der grootste botanici, twee der grootste plantenschilders, Ehret en 
Wandelaar en een der rijkste tuinbezitters van Nederland. Het is een voorloper 
van de fraaie bloemenboeken, die tussen 1760 en 1860 zijn verschenen^ ^. 
In zijn voorwoord tot de Hortus Cliffortianus schreef Liimaeus aan Clifford: 
"In Uw paradijs heb ik twee der onschuldigste jaren doorgebracht, mijn vader-
land, mijn vrienden, mijn verwanten aan de vergetelheid prijs gevend; niet den-
kend aan toekomstige tegenspoed of aan vroeger doorgestaan leed". 
Van juni tot September 1736 verbleef Linnaeus te Engeland hetgeen mogelijk 
gemaakt werd door de financiele tegemoetkomendheid van Clifford en met een 
aanbevelingsbrief op zak van Boerhaave^ ̂ , bestemd voor Hans Sloane. Deze 
reis naar Engeland heeft Linnaeus in contact gebracht met nieuwe naturalien-
verzamelingen, collecties Amerikaanse planten en met een aantal van de belang
rijkste Engelse botanici, waaronder Dillenius met name genoemd moge wor
den^ V 

Hierboven hebben we reeds meermalen gewezen op door Linnaeus in Neder
land gepubliceerde boeken, zoals de Systema Naturae, de Bibliotheca Botanica, 
en de Hortus Cliffortianus. In totaal gaf Linnaeus evenwel in Nederland 14 boe
ken uit, in totaal 1350 octavo en meer dan 500 folio pagina's groot. Hoewel 
hij de meeste van deze werken reeds in manuscriptvorm uit Zweden had meege-

21. George Clifford was niet alleen bankier, maar tevens een der directeuren der V.O.C. 
Hij was een enthousiast tuinUefhebber en hij bezat een fraaie siertuin met menagerie op de 
Hartecampbij Haarlem (Vgl. L.F. Springer,"Hartecamp p5 Linnes tid och dess senare oden", 
Svenska L. Arsskr., 19 (1936), p. 59-66. 

22. Zie o.m. Blunt, The compleat naturalist . . ., p. 107 en C. CaUmer en O. Gertz,"Om 
illustrationerna till Hortus Cliffortianus", Svenska L. Arsskr., 36 (1953), 81-88. 

23. Volgens de meeste bronnen was de betreffende aanbevelingsbrief inderdaad van 
Boerhaave, doch volgens andere bronnen (o.a. Blunt, The compleat naturalist . . . , p. 112) 
was die brief van de hand van Gronovius. 

24. Andere belangrijke botanici, die Linnaeus in Engeland ontmoette waren Phillip 
Miller, directeur van Chelsea Physick Gardens; Peter Collinson, die zeer actief was bij de ver-
breiding van Linnaeus' leer in Amerika; en John Martijn, professor in de botanie aan de 
universiteit van Cambridge. 
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bracht, kon hij gedurende zijn verblijf in Nederland daarin niet onaanzienlijke 
verbeteringen en aanvuUingen aanbrengen, dankzij de welvoorziene bibliothe
ken, plantencoUecties en naturalienkabinetten, die hij er aantrof. 
We willen hier slechts enkele van Linnaeus' andere in Nederland gepubliceerde 
werken in het kort bespreken en daarbij het belang aangeven voor de weten
schap. Zo verscheen in 1736 te Amsterdam de Fundamenta Botanica, welk werk 
het basismateriaal omvat, waarop volgens Linnaeus de gehele botanische weten
schap dient te berusten. Het gedeelte betreffende de regels der nomenclatuur 
werd apart uitgewerkt in de Critica Botanica, gepubliceerd te Leiden in 1737. 
Een ander fundamenteel, in Nederland gepubliceerd werk, is de Genera Planta
rum, een beschrijving van alle destijds bekende plantengeslachten. Speciale 
aandacht werd daarin besteed aan de omgrenzing van het geslacht. In aansluiting 
hieraan moet worden genoemd de Classes Plantarum (Leiden, 1738). Het zijn 
vooral Gronovius, Boerhaave, Burman en Clifford geweest, die deze grote boe-
kenproductie hebben mogelijk gemaakt. 

Langzamerhand werd de wens van Linnaeus om terug te gaan naar zijn vaderland 
onweerstaanbaar. Over zijn afscheid van Nederland schreef Linnaeus in zijn 
autobiografie, dat hij naar huis terug ging, "ondanks het feit, dat hij (Linnaeus) 
leefde onder ideale omstandigheden, want hij kon naar Leiden gaan wanneerhij 
maar wilde om daar de voordrachten van Boerhaave bij te wonen; hij kon in Am
sterdam gebruik maken van een koets met 4 paarden bespannen, waar hij kon 
blijven zo lang hij maar wilde; de lieftallige tuinen van de Hartecamp stonden al-
tijd tot zijn beschikking; er waren bedienden die op hem stonden te wachten en 
hij kon iedereen die hem kwam bezoeken in passende stijl bezighouden. 
Toen Clifford hoorde, dat Linnaeus plannen had om hem te verlaten, stelde hij 
voor dat Lirmaeus in Leiden zou blijven op zijn kosten voor zo lang als hij wilde 
om Boerhaave te volgen;hij smeekte hem niet weg te gaan voor de oude Serrurier, 
professor in de botanie te Utrecht, gestorven zou zijn, daar hij erop rekenen kon 
hem op te kunnen volgen. Hij zei, dat hij voort wilde gaan met hem een salaris te 
betalen. Maar ondanks al deze aanbiedingen en de voldoening die hij had van 
deze reputatie en van het feit dat hij door elke botanicus die hem bezocht voor 
een orakel werd gehouden, ging hij toch afscheid nemen van Clifford. Hij ver-
langde emaar naar huis terug te keren en het Hollandse klimaat is niet geschikt 
voor Zweden".^' 

Van 1738 tot 1741 oefende Linnaeus in Stockholm de artsenpraktijk uit. 
Hierbij aansluitend moge vermeld worden, dat in 1739, onder voorzitterschap 
van Linnaeus, de eerste vergadering plaatsvond van zes geleerden, welk gezel-
schap later, in aantal toegenomen, zou worden tot de Zweedse Akademie van 
Wetenschappen. Ook dit is weer een — zij het indirect — gevolg van zijn verblijf 

25. Vgl. Blunt, The compleat naturalist . . . , p. 123. Voordat Linnaeus Holland verliet 
bracht hij nog een bezoek aan Boerhaave, die toen reeds zeer ernstig ziek was. 
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in Nederland, want tijdens een kort bezoek aan Parijs, werd Linnaeus benoemd 
tot corresponderend lid van de Academic Royale des Sciences, met de medede-
ling erbij, dat, mocht hij zich in Frankrijk vestigen, hij direct tot gewoon lid zou 
worden benoemd. 
Gedurende zijn professoraat te Uppsala, waartoe hij in 1741 werd geroepen, werd 
de universiteitstuin gerenoveerd^ *, verdrievoudigde zich het aantal studenten en 
vonden onder zijn voorzitterschap niet minder dan 186 promoties plaats^ ̂ . On
der de indruk gekomen van de rijke, nog onbekende plant- en dierenwereld van 
vreemde, vooral tropische gebieden, zond hij zijn "apostelen" uit over de gehele 
wereld om nieuw materiaal voor hem te verzamelen, dat als basis heeft gediend 
voor talrijke publicaties. 
Op al deze veranderingen en verbeteringen die Linnaeus in de Zweedse weten
schap heeft teweeg gebracht, heeft zijn verblijf in Nederland zijn stempel ge-
drukt. Hij kwam in 1735 naar Nederland als een arme en onbekende student en 
hij ging er in 1738 weg als een bekend Europees geleerde, dankzij zijn ontmoe-
tingen met een aantal prominente Nederlandse geleerden. In wezen vallen de 
meest vruchtbare jaren van Linnaeus in zijn Hollandse periode, want reeds in 
1740 begon zijn originele inbreng uitgeput te raken, als gevolg van de enorme 
intensiteit waarmee hij tot dan toe gewerkt had^*. 

26. In 1748 gaf Liimaeus zijn Hortus UpsaUensis uit, een catalogus van de in dat jaar 
in de tuin aanwezige planten en bedoeld als leerboek voor zijn studenten. Deze studenten 
waren hoogst verbaasd in Zweden planten te zien bloeien, afkomstig uit Azie of de Kaap. 

27. Op initiatief van Linnaeus, besloot de Zweedse Rijksdag in 1747 dat aan alle Zweed
se universiteiten onderwijs in de natuurlijke historie gegeven diende te worden. Niet min
der dan 23 leerlingen van Linnaeus brachten het tot een professoraat. 

28. Vgl. Wikman (noot 3), die schrijft, dat reeds in 1749 de toenmalige leider der 
Smalandse studenten in een toespraak zijn bezorgdheid uitte over Linnaeus' gezondheid. 
Desondanks wist Linnaeus zijn carriere nog gedurende drie decennia op een min of meer 
miraculeuze wijze voort te zetten. 
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