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VERSLAG LINNAEUS-SYMPOSIUM 

Ter gelegenheid van de 200e terugkeer van de sterfdag van Linnaeus, warden er 
van 20-24 mei 1978 te Londen en van 26-29 mei te Uppsala/Stockliolm een 
tweetal symposia georganiseerd. 
In Londen berustte de organisatie bij de Liniiacan Society of London, het 
oudste biologische genootschap van Engeland. In 1784 kwam een jonge Engelse 
arts. Sir James Edward Smith, in het bezit van de nalatenschap van Linnaeus en 
vier jaar later richtte hij, tezamen met een zestal anderen de Liniiaean Society 
op. Na zijn dood in 1828 kwamen zijn verzameUngen, inclusief de nalatenschap 
van Linnaeus door aankoop in het bezit van de Linnaean Societ)>. waarvoor deze 
Society weUswaar een grote schuldenlast op zich nam, waaraan zij tot 1861 heeft 
moeten terugbetalen, maar daarbij tevens de beheerster werd van een der belang-
rijkste coUecties van de wereld. 
Van bijzonder groot belang zijn daarbij Linnaeus' herbarium (14.000 planten), 
bibliotheek (1.600 boeken) en brievenverzameling (3.000 stuks). Om deze waar-
devoUe coUectie zo goed mogelijk te beveiligen werd in 1970 een soort bunker 
gebouwd, waaivoor op grote schaal geld werd ingezameld, zowel in het binnen-
als in het buitenland. 
Ter gelegenheid van het Symposium was er een tentoonstelling ingericht van 
enkele bezittingen van de Linnaean Society, waarvan ik zou willen noemen het 
oudste botanische handschrift van Linnaeus, geschreven toen hij 19 jaar oud was; 
de allereerste schema's voor zijn Fundamenta Botanica (1730), het boek dat hij 
in 1735 gedurende zijn verblijf in Nederland te Amsterdam publiceerde; het 
handschrift van zijn aantekeningen, gemaakt gedurende zijn Laplandse reis 
(1732); en een exemplaar van de eersie editie van de Systema Naturae, die door 
Gronovius benut werd door op de bianco achterzijden van de pagina's zijn ge-
droogde planten te plakken. 
In Zweden berustte de organisatie bij een drietal instanties. De eerste instantie 
was de Svenska Linnesdllskapet, opgericht in 1917 te Hammarby, Linnaeus' 
riddergoed door hem in 1758 aangekocht. Een der vergaderdagen vend op dit 
buitenhuis plaats. Het doel van het Linnesdllskapet is het bevorderen van studies 
over werk en leven van Linnaeus, het tezamenbrengen van documenten m.b.t. 
Linnaeus en het publiceren van een tijdschrift (Svenska Linnesdllskapets Ars-
skriftj. Deze opzet verschilt dus van die van de andere Linnaeus-genootschappen, 
die de studie der natuurlijke historic trachten te bevorderen. De door dit gezel-
schap verzamelde voorwerpen zijn ondergebracht (sedert 1935) in Linnaeus' 
voormalige woonhuis, gelegen in de botanische tuin van de universiteit van 
Uppsala. Tevens zorgt het gezelschap ervoor dat genoemde botanische tuin met 
bijbehorende orangerie behouden bUjven in een vorm zoals die was in Linnaeus' 
tijd. Aangezien de kosten hiervan niet door een genootschap te drageri zijn, 
sprong de universiteit van Uppsala bij, de tweede organiserende instantie. Deze 
universiteit stamt uit 1477 en is daarmee de oudste universiteit van Zweden. 
Gezien de toenmalige dominantie van de geestelijkheid was die universiteit vlak 
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bij de kathedraal gelegen, dezeltde kathedraal, waarin Linnaeus begraven ligt. 
Gedurende de RefoiTOatie en de tijd die crop volgde beleefde de universiteit 
moeUijke perioden en het is vooral mede dank zij Linnaeus geweest, die er van 
1741 tot aan zijn dood in 1778 aan verbonden was, dat deze universiteit in de 
18e eeuw tot grote bloei kwam. Tussen 1622-1625 werd het zgn. Gustavianum 
gebouwd door de Nederlandse bouwmeester Casper Panten als universiteitsge-
bouw. Olof Rudbeck het er het anatomisch theater in bouwen en tot 1887 was 
het Gustavianum het hoofdgebouw van de universiteit. 
Het meedoen van de derde instantie, de Kungl Vctenskapsakademien is ook zeer 
voor de hand liggend, aangezien Linnaeus in 1739 tot een van zijn oprichters 
heeft behoord en bovendien zijn eerste president is geweest. 
Als men het voorgaande op een rijtje zet en bovendien nog weet, dat Limiaeus 
op zeer goede voet stond met de Zweedse koninklijke familie en al de groten in 
den lande, dan kan men zich voorstellen, dat Linnaeus in Zweden vereerd wordt 
als een der allergrootste geesten door deze natie voortgebracht. 
De bijdragen aan de beide Linnaeus-symposia sloten heel goed aan bij de hier-
voor ontworpen achtergrond. Allereerst de voordracht van de grootste Linnaeus-
kenner van deze tijd, W.T. Steam, die op zeer persoonlijke wijze een overzicht 
gaf van Linnaeus, de mens en zijn werk. Odelberg (Stockholm), belichtte enkele 
momenten uit de historie van Linnaeus' buitenplaats Hammarby. 
Linnaeus is in de eerste plaats bekend als de grote naamgever van de 18e eeuw en 
de uitvinder der binaire nomenclatuur. Daarover was een voordracht van de 
filoloog Heller (Urbana, 111.) over de triviale namen, zoals ze door Linnaeus zijn 
ingevoerd. Eriksson (Umea) sprak over het succes van Linnaeus op het gebied 
der botanic, terwijl Larson (Berkeley, Calif.) zich vooral bezig hield met de 
Franse critici van Linnaeus. Veel interessante gegevens over Linnaeus' kennis van 
de Siberische flora werden naar voren gebracht in een voordracht van von 
Sydow, die inzage had verkregen in de nog niet gepubliceerde correspondentie 
tussen Linnaeus en de Duitse natuuronderzoeker Joh. Georg Gmelin. Een aantal 
voordrachten was gewijd aan de Linneaanse collecties (i.h.b. der vissen, insecten 
en lichenen) en hun betekenis voor de huidige taxonomie. Een ander soort 
coUectie, n.l. een der grootste coUecties Linneana van de wereld was in het bezit 
van Dr. Strandell (Stockholm). Hij zelf hield een voordracht over de samenstel-
ling van deze coUectie, terwijl Dr. Lawrence van de Hunt Botanical Library 
vertelde hoe deze coUectie in het bezit was gekomen van deze bibliotheek en hoe 
men hem m.b.v. computers gecatalogiseerd heeft. Een complete uitgewerkte 
catalogus zal nog voor het einde van dit jaar in druk verschijnen. 
Vooral in de laatste decennia is er steeds meer aandacht besteed aan de betekenis 
van Linnaeus als medicus. In een aantal voordrachten is dit aspect duideUjk naar 
voren gebracht o.a. in die van Garnham (G.B.) over Linnaeus als medicus; van 
Goerke (Miinchen) over de Materia medica van Linnaeus en in een andere voor
dracht over Duitse leerlingen van Linnaeus; van Sourander over Linnaeus en de 
neurologic. 
Een ander facet van Linnaeus dat aan de orde kwam was zijn betekenis als leraar, 
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organisator en stimulator van de wetenschap. Dit werd o.m. gedaan in voordrach
ten van Smit over de Linneaanse dissertaties en door HeUer in een voordracht 
over de Bibliotheca zoologica van Linnaeus. Ten slotte trachtten een aantal 
voordrachten Linnaeus te plaatsen in het hcht van zijn tijd, zoals die van Boer-
man (Stockholm) en van Smit over de relaties tussen Linnaeus, Zweden en 
HoUand; die van Hildebrand (Uppsala) over de economische achtergrond in 
Zweden in de 18e eeuw. De voordrachten van Lindroth (Uppsala), Larsen en 
Broberg (Uppsala) belichtten vooral de betekenis van Linnaeus tegen de achter
grond van de Verlichting. 
Rest nog te vermelden, dat er in Zweden een nieuwe Linnaeus-film is vervaar-
digd, die ter gelegenheid van het congres werd vertoond. 

P. Smit 

MEDEDELINGEN VAN HET GENOOTSCHAP 

IN MEMORL\M PIET SCHIPPERS 

Met ontsteltenis ontvingen wij het bericht van het plotseling overlijden op 50-
jarige leeftijd van de heer Piet Schippers, direkteur van de uitgeverij Editions 
Rodopi N.V. te Amsterdam. Het is vooral aan hem te danken dat ons genoot
schap in staat was het nieuwe 'Tijdschrift voor de Geschiedenis der Genees-
kunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek' uit te geven. Uitvoerig 
heeft hij met de leden van het bestuur van Gewina en van de redaktie van het 
tijdschrift van gedachten gewisseld over de mogeUjkheden van een dergelijke 
periodieke uitgave. Hij toonde grote belangstelUng voor de doelsteUingen van ons 
genootschap en deed ons ideeen aan de hand om de doelsteUingen van Gewina in 
de toekomst meer j,estalte te kunnen geven. Wij wensen zijn vrouw en kinderen 
veel sterkte bij het verlies van deze integere mens. 

H.A.M. Snelders 

IN MEMORIAM DR O D O N BANKI (1903-1978) 
Op 9 februari 1978 is in zijn woning te Itteren (Maas
tricht) op 74-jarige leeftijd plotseling overleden 
Doctor Odon Banki. Enkele dagen tevoren, op 4 
februari, had hij nog te Amsterdam op de medisch-
historische cursus als een frisse grijsaard een voor
dracht gehouden over de vroegere Utrechtse hoogle-
raar Bleuland, een figuur die hem lang heeft geboeid. 
Banki was op 19 mei 1903 geboren te Gyor in Hon-
garije als de zoon van een gynaecoloog, die directeur 
was van de vroedvrouwenschool aldaar. Hij was een 
Hongaar, en is dat in zekere zin gebleven, ook na zijn 
naturalisatie als Nederlander. 
Hij bezocht het gymnasium in zijn geboorteplaats. Na 


