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B. Theunissen*
FRANS VERDOORN
OP SARTONS VLEUGELS — IN LINNAEUS' VOETSPOOR**
Wie zijn inspanningen om iets tot de wetenschappen, kunsten of letteren bij te
dragen genegeerd ziet, trooste zich niet te gemakkelijk met de gedachte dat de
geschiedenis uiteindelijk wel zal oordelen — desnoods negatief. Er wacht hem
mogelijk nog een harder postuum lot: de totale vergetelheid.
Frans Verdoorn overleed op 18 mei 1984 en nu al vervagen de sporen die hij
heeft getracht na het laten. Wie noemt zich nog biohistoricus? Wie verdedigt
nog de biohistorische ideologic? Zelfs het Biohistorisch Instituut is omgedoopt en Verdoorns voormalige medewerkers hebben de rijen gesloten van
wat hij smalend aanduidde als "wetenschapsgeschiedenis — O, vanitas
vanitatum.'"
Verdoorn is in enkele beleefde necrologieen herdacht. Lof is hem toegezwaaid
voor zijn verdiensten als bryoloog, als organisator en als uitgever. Verdoorn
de biohistoricus bleef op de achtergrond. Zijn biohistorische concepties
werden hooguit gememoreerd, zonder kritiek of commentaar. Niemand nam
de moeite tot een appreciatie.
Zo'n waardering van de biohistorische ideologic is, dunkt mij, toch wel het
minste wat Verdoorn heeft verdiend, en ik wil die taak hier op mij nemen.^
Een oproep tot revival van de biohistorie zal het niet worden. Integendeel,
mijn oordeel zal negatief uitvallen, maar dat lijkt toch nog rechtvaardiger dan
een wat gegeneerd stilzwijgen. Geven we Verdoorns gedachtengoed aan de
vergetelheid prijs, dan moet tenminste geboekstaafd worden waarom. En dit
laatste niet alleen uit pieteit, maar ook ter markering van een doodlopende
weg.

• Instituut voor Geschiedenis der Natuurwetenschappen, Nieuwe Gracht 187,3512 LM
Utrecht.
** Gesprekken met Mart van Lieburg, Harry Snelders en vooral Rob Visser zijn een
bron van inspiratie geweest bij het schrijven van dit artikel. Ik dank hen daarvoor hartelijk.
Vanzelfsprekend berust de voUedige verantwoordelijkheid voor de hier gegeven analyse en
interpretatie van Verdoorns biohistorische ideologic bij mij.
1. F. Verdoorn, "Een en ander over de biohistorie aan de Utrechtse universiteit",
Notulae biohistoricae ultrajectinae no. 4 (herfst 1966).
2. Ik zal mij in dit artikel uitsluitend richten op Verdoorn zelf. Zijn medewerkers en
coUegae en hun opvattingen over de biohistorische ideologie laat ik hier, behoudens een
enkele opmerking, buiten beschouwing.
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Figuur 1: Verdoorn in 1944.
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Bryoloog, uitgever, biohistoricus
Een korte, selectieve levensloop.^ Frans Verdoorn werd op 24 juli 1906
geboren in Amsterdam. Zijn moeder was Laurina Francina Fiegen, zijn vader
Ferdinand Richard Petrus Verdoorn, eigenaar van de sigarenfabriek 'Wascana'. Verdoorns wetenschappelijke loopbaan startte toen hij nog het
Hilversumse gymnasium bezocht. Hij begon in die tijd met de inrichting van
een bryologisch en hepaticologisch herbarium* en trad in correspondentie
met botanici in alle delen van de wereld. Zijn eerste publikatie schreef hij als
achttienjarige, nog voordat hij in 1927 in Utrecht biologic ging studeren.
Tekenend voor zijn ondernemingslust is dat hij als student kans zag meerdere
malen naar het buitenland te gaan — Wenen, Geneve en's Lands Plantentuin
te Buitenzorg — om bij leidende bryologen en in herbaria zijn kennis te
vergroten. Ondertussen profileerde hij zich niet alleen als bryologisch
publicist, maar ook als uitgever. In 1928 zette hij bijvoorbeeld de reeks
Annates bryologici op, waarvan tot 1939 12 banden en 4 supplementdelen
verschenen, en in hetzelfde jaar startte hij de serie De Frullaniaceis, een reeks
revisies van tropische levermossen (tot 1937 16 bijdragen en 2 verhandelingen). In 1932 — hij was toen al een erkend specialist en zijn kamers in
Utrecht waren uitgegroeid tot een miniatuur bryologisch instituut — gaf hij
het 486 pagina's tellende Manual of bryology uit.
Verdoorns snelstijgende aanzien en zijn bekendheid met de internationale
botanische wereld maakten het hem na afronding van zijn studie in 1933
mogelijk in Oegstgeest de Chronica Botanica Company op te richten, een
uitgeverij die zich ten doel stelde internationale overzichten van lopend
botanisch onderzoek te publiceren, compleet met instituten en namen van
botanici. Dit doel kreeg gestalte in de vermaarde Chronica botanica-reeks.
Daarnaast startte hij in 1938 de reeks A new series of plant science books,
waarin tot 1956 dertig delen verschenen.
In 1934 trouwde Verdoorn met Johanna G. Hunik, evenals hijzelf een leerling
van de botanicus F.A.F.C. Went, en vanaf dat moment zijn meest toegewijde
medewerkster in al zijn ondernemingen. Ook in 1934 promoveerde Verdoorn
bij A.A. PuUe op een bryologisch onderwerp.
Voor Verdoorns historische belangstelling zijn al in zijn vroegste publikaties
aanwijzingen te vinden. In de jaren dertig begon deze interesse de mossen zelfs
3. Meer biografische informatie is te vinden in A.P.M. Sanders, "In Memoriam. Frans
Verdoorn, bryologist, publisher and biohistorian", Janus LXXI (1984) 165-179; P. Smit,
"Van biografie tot biohistorie", U.B.I. Wendingen. Incidentele mededelingen van het
Biohistorisch Instituut te Utrecht N.S. 4 (oktober 1976); S.P. Gradstein en P.W. Richards,
"Obituary Werdoorn", Journal of bryology 14(1986)203-213; J. Ewan, "Frans Verdoorn,
24 July 1906—18 May 1984", Isis 78 (1987) 415-416.
4. Bryophyta: de mossen; Hepaticae: de levermossen.
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langzaam maar zeker naar de achtergrond te verdringen. In 1937 kondigde
Verdoorn in de Chronica botanica het Index botanicorum-proitct aan, een
ambitieuze poging om een wereldwijd samenwerkingsverband op te zetten ter
vervaardiging van een internationale biografische encyclopedic van botanici.*
Ook de Chronica botanica-rttks kreeg allengs een meer historisch accent,
hetgeen vanaf deel 8 (1944) ook in de ondertitel tot uitdrukking werd
gebracht: An international collection of studies in the methodology and history
of biology and agriculture.
De oorlogsdreiging deed Verdoorn in januari 1940 besluiten met de Chronica
Botanica Co. naar de Verenigde Staten uit te wijken. Hij vestigde zich in
Waltham, een voorstad van Boston, Massachusetts. In Amerika werd vooral
het Index botanicorum-pxo]tcX met kracht voortgezet. Met een aantal
medewerkers bouwde Verdoorn een biografische databank op die uiteindelijk
meer dan een miljoen systeemkaartjes met biografische gegevens zou
omvatten. Voor het schrijven van de biografieen wist hij toezeggingen te
krijgen van zo'n 150 wetenschappers in binnen- en buitenland. Het monsterproject werd overigens nooit voltooid; wat blijft is alleen de databank.
Zijn uitgeefactiviteiten zette Verdoorn in de U.S.A. onverdroten voort,
waarbij zijn historische belangstelling steeds meer op de voorgrond kwam. In
1948 startte hij bijvoorbeeld de reeks Pallas, a collection of offset reprints of
out-of-print classic scientific works en in 1952 gaf hij George Sartons Horus. A
guide to the history of science uit.
Behalve als uitgever was Verdoorn actief als organisator, onder meer op het
vlak van internationale wetenschappelijke betrekkingen. Als botanisch
secretaris van de International Union of Biological Sciences (1935-1953)
maakte hij het indienen van voorstellen ter verbetering van die betrekkingen
tot een stokpaardje. Tijdens en na de oorlog was hij adviseur van de Board for
the Netherlands Indies. Hij verzorgde in dit verband de inrichting van de
Central Depository Library for the Netherlands Indies, bedoeld om Indie na
de oorlog te voorzien van tijdens de bezetting verschenen wetenschappelijke
literatuur. Binnen dit kader kwam ook het in 1945, samen met Pieter Honig
uitgegeven Science and scientists in the Netherlands Indies tot stand. Verdoorns organisatorische kwaliteiten blijken ook uit zijn aanstelling, in 19481949, tot 'organising director' van het nieuw op te richten Los Angeles State
and County Arboretum in Arcadia, California. Het arboretum werd
grotendeels volgens het door Verdoorn opgestelde 'masterplan' ontwikkeld.
In de jaren vijftig werd Verdoorns historische belangstelhng van bijzaak tot
hoofdzaak. Hij verdiepte zich onder meer in de geschiedenis van botanische
tuinen en arboreta — een van zijn meest geliefde studieobjecten — en in de

5. F. Verdoorn, "The Index Botanicorum", Chronica botanica 3 (1937) 335-336.
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botanic ten tijde van Linnaeus. In 1950, op het zevende internationale
botanische congres in Stockholm, wist hij te bewerkstelligen dat op toekomstige congressen een sectie aan de geschiedenis van de botanic zou
worden gewijd. In 1951 richtte hij met een aantal geestverwanten de Boston
Biohistorical Club op, bedoeld als voortzetting, op een bredere basis, van
Harvey Cushings Boston Medical History Club. George Sarton werd
voorzitter, Verdoorn 'recorder'. De leden interesseerden zich vooral voor de
grensgebieden tussen de levenswetenschappen en de humaniora.
In deze tijd begon bij Verdoorn het idee te rijpen voor een biohistorische
onderzoeksinstelling. Pogingen deze in Amerika van de grond te krijgen
hadden geen resultaat. Het was de Utrechtse botanicus J. Lanjouw, midden
jaren vijftig bij Verdoorn te gast, die hem suggereerde terug te keren naar
Nederland en in Utrecht een Biohistorisch Instituut op te richten, als
onderdeel van de biologische subfaculteit. Lanjouw wist de partijen bij elkaar
te brengen en in 1957 kreeg het plan zijn beslag.
De Chronica Botanica Co. werd overgedaan aan de Ronald Press Co. in New
York en Verdoorn aanvaardde in Utrecht een bijzonder hoogleraarschap in
de geschiedenis van de biologic. In 1959 betrok hij met zijn Index botanicorumdatabank en zijn 15.000 titels tellende bibliotheek' het gerenoveerde pand
Nieuwe Gracht 187, voortaan Miquel Huis geheten. Het programma voor het
nieuwe instituut had hij al in 1958 uiteengezet in een inaugurele rede met de
titel Iter biohistoricum, een verkenning van de grensgebieden tussen de biologic
en de humaniora.
Het bijzondere hoogleraarschap werd in 1965 omgezet in een ordinariaat in
de biohistorie. Elf jaar later ging Verdoorn met cmeritaat.
Van biografie tot biohistorie''
Naar Verdoorns eigen zeggen had F.A.F.C. Went, bij wie hij plantenfysiologie studeerde, een formatieve invloed op de ontwikkeling van zijn
historische belangstelling. Went had een voor exacte wetenschappers in die
tijd bepaald opmerkelijk open oog voor de menselijke aspecten van wetenschappelijk werk. Planten of dieren, placht hij zijn studenten voor te houden,
produceren geen korreltje botanie of zoologie; uitsluitend door menselijke
bemoeienis met het object ontstaat wetenschap, met als gevolg dat elk
wetenschappelijk produkt een inherent menselijk aspect bezit. Went illustreerde deze stelling met voorbeelden uit de ontwikkelingsgang van het
botanisch onderzoek. Op Verdoorn maakte dit grote indruk.
Een tweede impuls voor historisch werk kwam voort uit Verdoorns eigen

6. Verdoorn verkocht zijn bibliotheek hierbij aan de Rijksuniversiteit Utrecht.
7. Titel ontleend aan Smit, "Van biografie tot biohistorie" (noot 1).
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specialisme, de systematiek en taxonomie van lever- en bladmossen. Taxonomisch werk noopt de onderzoeker regelmatig tot een terugkeer naar
historische bronnen, en Verdoorn realiseerde zich dat voor een juist gebruik
van deze bronnen historisch inzicht noodzakelijk is. Wents lessen deden hem
beseffen dat biografische gegevens over vroegere botanici hierbij onmisbaar
zijn. Hiermee was het motief gegeven voor de Index botanicorum. De
historische benadering werd hier dus niet zozeer om zichzelfs wil gepropageerd, maar vanwege de diensten die zij het botanisch onderzoek kon
bewijzen. In zijn aankondiging van het project schreef Verdoorn dan ook: "I
am preparing an "Index botanicorum", which will contain detailed biographies of all plant science workers, whose curriculae vitae are of direct
scientific interest, viz. of all plant taxonomists, chief horticulturists, collectors, certain plant breeders, etc."* (Cursivering in het origineel.)
De studie voor de index werkte wel katalyserend op Verdoorns groeiende
zuiver historische belangstelling. De richting van zijn interesse werd daarbij
vooral bepaald door frequente bezoeken aan het door Charles Sprague
Sargent opgerichte Arnold Arboretum van Harvard University, met name
aan de bibliotheek, waar "natuurwetenschappen, kunst en geschiedenis
elkaar ontmoeten."' Sargent had de acquisitie namelijk niet beperkt tot
botanisch-taxonomisch literatuur, maar ook secties ingericht voor tuingeschiedenis, botaniegeschiedenis, tuin- en landschapsarchitectuur, tuinkunst, bosbouwgeschiedenis enzovoort. Andere voorbeelden van een dergelijke brede culturele orientatie vond Verdoorn bij een oudere generatie
wetenschapshistorici — mensen als Richard Burckhardt en vooral medischhistorici als William Osier en Harvey Cushing — die zich niet alleen
interesseerden voor de geschiedenis van de biologic of de geneeskunde, maar
ook voor kunsthistorische, literaire, filosofische en andere geesteswetenschappelijke aspecten van de levenswetenschappen. Ook in de bibliotheek
van het Johns Hopkins Institute for the History of Medicine en in de Yale
Medical History Library zag Verdoorn deze brede humanistische belangstelling weerspiegeld. (Hier en elders gebruik ik 'humanistisch' in zijn Amerikaanse betekenis van 'geesteswetenschappelijk', zoals Verdoorn dat ook
deed.)
Een directe stimulans ontving Verdoorn door zijn omgang met George
Sarton, een van de meest welsprekende ijveraars voor de overbrugging van de
kloof tussen de natuurwetenschappen en de humaniora. Via biografie en
botaniegeschiedenis verschoof zijn belangstelling aldus geleidelijk naar wat
hij en zijn medeleden in de Boston Biohistorical Club als 'biohistorie'

8. Verdoorn, "Index botanicorum", 335.
9. Verdoorn, Iter biohistoricum, 12.
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aanduidden: de exploratie van de grensgebieden tussen de levenswetenschappen en de humaniora. In de jaren vijftig werkte Verdoorn het begrip op
eigen wijze verder uit.
Op het achtste internationale wetenschapshistorische congres, in 1956 in
Florence, kwam hij met een eerste formulering van zijn biohistorische
conceptie.'° Inspelend op het probleem van de 'twee culturen', ook toentertijd
al een dankbaar discussieonderwerp, schoof Verdoorn de biohistorie naar
voren als een betere, want veel bredere, brug dan de 'history of science bridge'.
Hij omschreef de nieuwe discipline als volgt:
"We can visualize biohistory as something four dimensional — a meeting of biology
(incl. medicine), the fine arts, history and other humanities. We can also, and I prefer
this presentation, look at it as a Plasmodium which sends numerous multibranched
tentacles deeply into the natural sciences, the arts and other humanities while moving
over the "slide rule of history».""

Hierop volgde een classificatie van het vakgebied.'^ Verdoorn onderscheidde
vijf hoofdcategorieen:
1. Theoretische biohistorie. Hieronder begreep hij de methodes, de filosofie
en de ideologie van de biohistorie. De categoric kon worden gesplitst in
verschillende onderafdelingen, zoals 'methoden en filosofie van de natuurwetenschappen', 'methoden en filosofie van de humaniora', 'het systeem van
de levenswetenschappen', 'bibliografische en documentatietechnieken'. De
sartoniaans aandoende, niet nader toegelichte laatste onderafdeling betrof
'biohistorie en de eenheid van de wetenschap'.
2. Historiografische biohistorie, ofwel "the evolution of our knowledge of
biology and medicine," grosso modo samenvallend met 'geschiedenis van de
levenswetenschappen'. Verdoorns periodisering en indeling naar onderwerp
leverde 18 onderafdelingen op.
3. Algemene biohistorie. Een niet erg duidelijk uit de verf komende categoric,
omschreven als "those aspects of certain biological and medical sciences
which tie in with or depend upon sundry branches of the humanities." Het
ging hier om "humanistic borderland aspects" van zo uiteenlopende disciplines als genetica, paleontologie, archeologie, etnobiologie, psychologic,
enzovoort. Concrete voorbeelden van dergelijke aspecten gaf hij niet.
4. Toegepaste biohistorie: die aspecten van de toegepaste levenswetenschappen die met de humaniora verweven waren. Verdoorn noemde onder
meer de humanistische aspecten van de voedingsleer, van de toegepaste
10. F. Verdoorn, "Biohistory, its aims and scope", Actes du Vllleme congres international d'histoire des sciences, Florence 3-9 Septembre 1956, dl. 2 (Florence etc., 1958)
762-769.
11. Ibid., 16i.
12. Ibid., 764-767.
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oecologie, en van Morley Roberts' 'biopolitics'. '^ Een onderafdeling van heel
andere orde die hier ook een plaats kreeg was "modern scientific library
practice" in levenswetenschappelijke bibliotheken.
5. Speciale biohistorie: "a miscellany of subjects where the natural sciences
and humanities (particularly the fine arts and belles lettres) meet in some
other way than outlined above." Voorbeelden: de natuur in de kunsten,
reconstructie van botanische tuinen, planten- en dierensymboliek, historische
kookboeken, historische biologische woordenboeken, dialectflora's.
Verdoorn benadrukte het tentatieve karakter van het schema en erkende ook
min of meer de tekortkomingen in helderheid en eenduidigheid. Gelijk had hij
niettemin met de toevoeging: "Yet [the scheme] shows us how vast the
borderlands are between the natural sciences and the humanities.'"*
Korte tijd later presenteerde Verdoorn het schema opnieuw in zijn Utrechtse
oratie, Iter biohistoricum. De rede bevat daarnaast ook enkele interessante
andere elementen. Had hij tot dan toe bij al zijn pogingen historische
projecten van de grond te krijgen steeds weer gewezen op het 'nut' van
wetenschapsgeschiedenis en biohistorie voor de hedendaagse wetenschap, nu,
eenmaal op zijn bestemming aangeland, presenteerde hij zijn vak als een
zelfstandig discipline, een onderdeel van de cultuurgeschiedenis met een
intrinsiek belang. Een vak ook dat bepaald niet gelijkgesteld mocht worden
aan 'geschiedenis van de biologic':
"Indirekt hoop ik ook duidelijk gemaakt te hebben, dat biohistorie om een zo
uitgebreide en vooral om een zo specifiek biohistorische documentatie vraagt, dat deze
alleen in speciale biohistorische instituten en niet in biologische afdelingen van
instituten voor de algemene geschiedenis van de natuurwetenschappen bijeengebracht
kan worden.""

Een ander nog naar voren te halen element in Verdoorns rede was zijn
pleidooi voor de inrichting van het Biohistorisch Instituut als een internationaal documentatiecentrum voor de grensgebieden tussen de levenswetenschappen en de humaniora, waar boeken, kaartsystemen, manuscripten
en andere archivalia, prenten en wat al niet door 'borderland researchers'
geraadpleegd konden worden. "Biohistorische instituten," vond hij, "zijn
voor alles biohistorische bibliotheken en biohistorici voor alles bibliofielen."" Een veelzeggende uitspraak, die niet op zichzelf staat; Verdoorns
latere publikaties bevestigen dat hij de documentatiefunctie altijd als een van
de belangrijkste, zoniet de belangrijkste, van zijn instituut heeft gezien."
13. Zie M. Roberts, Bio-politics. An essay in the physiology, pathology and politics in the
social and somatic organism (Londen, 1938).
14. Verdoorn, "Biohistory", 767.
15. Verdoorn, Iter biohistoricum, 14.
16. Ibid., 15.
17. Zie bijvoorbeeld F. Verdoorn, "History of science institutions and their universities",
Janus LVIII (1972) 278-288, m.n. 281.
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Tijdens zijn Utrechtse professoraat heeft Verdoorn zich voUedig geconcentreerd op het verder uitbouwen, toelichten en verdedigen van de biohistorische systematiek en ideologie. Inhoudelijke biohistorische studies heeft
hij niet verricht. Ironisch genoeg dragen de vakinhoudelijke artikelen die hij
publiceerde een 'gewoon' wetenschapshistorisch, veelal biografisch karakter.
Verdoorn hield van het introduceren van nieuwe begrippen, zoals 'matricale
factoren' (i.e. de sociaal-culturele context) en 'de horizontale en de verticale
aanpak' (respectievelijk de synchronische en de diachronische benadering),
maar de lading die ze dekten was niet nieuw, en bovendien niet van typisch
biohistorische aard. Over het inhoudelijke aspect straks meer, nu eerst een
schets van de verdere ontwikkeling van Verdoorns biohistorische ideologie.
Aanvankelijk richtte Verdoorn zich op een nadere detaillering. Het manuscript van een nooit voltooid Vademecum biohistoricum,^^ waarin hij een
bibliografisch overzicht van het vakgebied wilde geven, laat zien dat hij de
systematiek van de discipline in 1964 zover had uitgebouwd, dat alleen de
inhoudsopgave van de bibliografie al dertien pagina's besloeg. In 1966
verscheen "From botanical biography towards animal iconology," waarin hij
een geheel nieuwe definitie en indeling van het vakgebied presenteerde.
'Biohistorie' vatte hij nu op als: "the historical relationships of plants,
animals and man in science, early medicine, and culture."" Er werden zeven
hoofdafdelingen onderscheiden:^°
1. De formatieve periode: de genoemde historische relaties vanaf het
paleolithicum tot en met de middeleeuwen.^'
2. De geschiedenis van de levenswetenschappen vanaf de Renaissance. In
deze afdeling werden ook ondergebracht de methodologische en filosofische
aspecten van de geschiedschrijving in het algemeen en van de wetenschapsgeschiedenis in het bijzonder.
3. Etnologische aspecten: de plant-dier-mens relaties in etnobiologie en
folklore.
4. Biocontrole, oftewel "the history of man's domination of nature."
Hieronder vielen onder meer de geschiedenis van de domesticatie van
huisdieren, van de jacht en de visserij, voedingsgeschiedenis, geschiedenis van
de biotechnologie enzovoort.
18. Archief van het voormalige Biohistorisch Instituut, aanwezig in het Instituut voor
Geschiedenis der Natuurwetenschappen.
19. F, Verdoorn, "From botanical biography towards animal iconology", j4«aio/amca
Neerlandica 15 (1966) 86-94, m.n. 89.
20. Ibid., 89-92.
21. Verdoorn tekende hierbij aan dat voor het onderzoek van de paleolithische en
neolithische periode een biohistorisch laboratorium diende te worden ingericht. Jammer
genoeg lichtte hij dit niet nader toe — men zou toch willen weten hoe deze experimentele
geschiedenis in zijn werk ging!
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Figuur 2: Verdoorn in 1976. Tekening J. Gerritsen.
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5. Literaire aspecten: de genoemde relaties zoals die in de literatuur, in de
brede zin des woords, dus ook in mythen en legenden, tot uitdrukking
kwamen. Voorbeeld: de symbolische rol van dieren in mythologische
literatuur.
6. Kunsthistorische aspecten: de relaties zoals die werden gerefiecteerd in
kunstuitingen, bijvoorbeeld de iconologische betekenis van planten en dieren
in de schilderkunst.
7. Linguistische aspecten. Voorbeelden: de etymologic van planten- en
dierennamen, de betekenis van planten- en dierensymbolen in vroege
schriftvormen.
Eind jaren zestig — de geest van de tijd miste zijn uitwerking op Verdoorn
kennelijk niet — voegde hij nog een achtste afdeling aan zijn schema toe,
namelijk de historische sociale biologic, gemodelleerd naar Henri Sigerists
'historical social medicine'. Hierin stonden de sociale dimensies van de plantdier-mens relaties centraal.^^
Puur taxonomisch bezien was deze nieuwe indeling van het vakbebied een
verbetering ten opzichte van Verdoorns eerste poging. De vage aanduidingen
van de categorieen ('algemene', 'speciale' biohistorie) waren verdwenen, de
inhoud werd beter toegelicht en de verder doorgevoerde uitsplitsing van het
systeem werkte verhelderend.
Blijkbaar kon de indeling Verdoorn echter nog niet bevredigen. In "De plant
in de biohistorie" uit 1970 werd het systeem andermaal gereviseerd. Motief
hiervoor was ongetwijfeld dat de verschillende categorieen onderling nog
sterke incongruenties vertoonden. Verdoorn zocht daarom naar een indelingsprincipe waardoor het vakgebied in meer gelijkwaardige afdelingen uiteen
zou vallen. Dit vond hij door zich op een hoger abstractieniveau te plaatsen en
aan de classificatie een soort sociologische/cultureel-antropologische indelingsratio ten grondslag te leggen, namelijk "de primaire menselijke
motiveringen of drijfveren."^' Verdoorn sprak nu van "de acht hoofdkleuren
van het biohistorische spectrum," waaruit vele "mengkleuren" konden
worden samengesteld. Om hiervan een goede indruk te geven kan hij het best
verbatim worden geciteerd. De acht hoofdkleuren waren:
"I Het denken — te benaderen volgens de normen van i.h.b. het primitief denken
(polythei'sme, magie, allegoric, e.d.), het nieuwere transcendentale denken, en verder
ook langs de wegen der psychologic en filosofie (i.h.b. der logica en semantiek).
II De spraak en de taal — te benaderen volgens de normen van de vergelijkende,
algemene en speciale linguistiek in haar diverse ramificaties.
III De vocale en andere musicale expressie van de mens, 'direct' (zang, e.d.) dan wel

22. F. Verdoorn, "De plant in de biohistorie", Jaarboek der Koninklijke Nederlandse
Botanische Vereniging over 1970 (1971) 29-84.
23. Ibid, 37-38.
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'indirect' (via een instrument...) — te benaderen volgens de normen der muziekwetenschap en haar ramificaties.
IV Het verhaat (van mythen tot 'belles lettres') — te benaderen volgens de normen der
algemene, speciale en vergelijkende literatuurgeschiedenis.
V De visuele expressie — te benaderen volgens de normen der kunstgeschiedenis, die
nogal eens verschillen bij de zeer talrijke vormen van visuele expressie.
VI De utilisatie (biocontrole) —• te benaderen volgens de normen p.p. van de
technologiegeschiedenis, p.p. volgens die der diverse types van cultuur- en wetenschapsgeschiedenis, die hierop aansluiten.
VII De kennis (empirisch en georganiseerd, zuiver en toegepast) — te benaderen volgens
de normen der historiografie, dikwijis met filosofische inslag van deze of gene aard.
VIII Met beirekking tot bepaalde relaties in de menselijke samenleving (de 'sociale
aspecten') — soms te benaderen volgens de normen der sociologie (vaak in een
combinatie daarvan met historiografie), soms volgens de normen van diverse takken der
niet-fysische anthropologic (i.h.b. der gedragswetenschappen), etc.""

In de hierop volgende 40 pagina's werkte Verdoorn de hoofd- en mengkleuren
aan de hand van voorbeelden en literatuurreferenties verder uit. Zoveel
voorbeelden en verwijzingen overigens, dat zelfs de meest welwillende lezer de
moed na een aantal bladzijden in de schoenen zinkt; het artikel is er nagenoeg
onleesbaar door geworden — de spreekwoordelijke omgevallen kaartenbak.
Duidelijk is wel dat Verdoorns conceptie van de biohistorie zich meer in de
breedte dan in de diepte ontwikkelde; de biologische wortels van het vak
waren uiteindelijk nauwelijks nog te onderkennen. Anderzijds moet gezegd
dat de indeling volgens de 'menselijke drijfveren' een, taxonomisch gesproken, samenhangend en redelijk congruent systeem opleverde. De nadruk
in de classificatie lag nu ook op de 'borderlands', waar het Verdoorn immers
vooral om ging. De 'wetenschapsgeschiedenis s.s.', ondergebracht in afdeling
VII, de kennis, was duidelijk slechts een onderdeel van het biohistorische
spectrum. Een onderdeel bovendien dat zeker geen hoofdrol mocht spelen;
dat zou, zoals Verdoorn elders opmerkte, leiden tot een 'clerk-like declension
of our spirits."^'
Kennelijk was Verdoorn nu tevreden met zijn biohistorisch systeem want "De
plant in de biohistorie" vormde de afsluiting van zijn inspanningen ter
classificatie van het vakgebied.
Inhoudelijke biohistorische studies bleven echter uit, zoals al gezegd. Ook de
produktie van Verdoorns staf kan niet als uitwerking van zijn ideologie
worden beschouwd. Zeker in de latere jaren van zijn professoraat kreeg het
werk van zijn medewerkers steeds meer een puur wetenschapshistorisch
karakter. De biohistorische ideologie bleef, zoals het Vademecum bio24. Ibid., 38.
25. F. Verdoorn, "Medicine and arts. Introduction to a special session on medicine and
the humanities". Proceedings of the XXIII Congress on the History of Medicine (London, 2-9
September 1972), dl. 2 (Londen, 1974) 865-869, m.n. 868.
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historicum, in de inhoudsopgave steken; het bock zelf werd niet geschreven.
Met Verdoorns cmeritaat in 1976 kwam de definitieve ontmanteling. Vanaf
dat moment werd de geschiedenis van de biologic formed het onderzoeksterrein van het instituut.
Linnaeus en Sarton
De brug die Frans Verdoorn tussen de biologic en de humaniora wilde slaan,
bleek voor de tot dan toe zo succesvolle ondcrnemer een brug te ver. Meerdere
verklaringen dringen zich op. Wie "De plant in de biohistorie" tot het eind toe
doorworstelt, realiseert zich dat een mammoetinstituut met tientallen specialisten uit alle denkbare disciplines nodig geweest zou zijn om iets van
Verdoorns grootse plannen te realiseren. Daarbij komt dat Verdoorn het tij in
feite van meet af aan tegen had, omdat juist ten tijde van zijn aantreden de
belangstelling voor 'wetcnschapsgeschiedenis-in-engere-zin' internationaal
sterk toenam. De discipline wist in de jaren zestig en zeventig een groeicnd
contingent onderzoekers voor zich te winnen en maakte een snelle professionalisering door. Er is naar mijn idee echter geen ontkomen aan de
conclusie dat de hoofdoorzaak van het falen bij Verdoorn zelf en in de geringe
levensvatbaarheid van zijn concepties lag. Ik zal dit toelichten door een
vergelijking te trekken tussen Verdoorn en twee figuren met wie hij grote
overeenkomst vertoonde en met wie hij zelf ook een sterke affiniteit vocldc:
Carolus Linnaeus en George Sarton.
In zijn oratie zei Verdoorn:
"Alle biologen, vooral indien ze van huis uit systematici zijn, lijden aan de Linnaeaanse
inclinatie dat, wat ze van een onderwerp weten of niet weten, het een urgente zaak voor
hen is voor een juiste nomenclatuur en passende classificatie te zorgen.""

Even verderop meldde hij dan ook dat hij zich met de classificatie van zijn
nieuwe vakgebied was gaan bezighouden, "nadat ik het mij tot een taak was
gaan stellen het gehele [biohistorische] complex op een zo consequent
mogelijke wijze als een geheel te zien."^' Zoals voor Linnaeus de ideale
classificatie de natuurlijke samenhang van de elementen van een systeem
weergaf, zo diende de ideale biohistorische classificatie de eenheid van het
vakgebied te illustreren. Met Linnaeus erkende Verdoorn dat het natuurlijke
systeem een onbereikbaar ideaal was — ook hier drukte hij zich zelf in termen
van de analogic uit:
"the borderlands between the natural sciences and the humanities are so multifarious
that the classification of this subject... can never have the merits of a natural or even a
Linnaean or Dewey classification."'*
26. Verdoorn, Iter biohistoricum, 9.
27. Ibid., 10.
28. Verdoorn, "Biohistory", Ibl-lbi.
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Dit spoorde Verdoorn er echter alleen maar meer toe aan orde te brengen in
de chaos en de veelheid aan verschijnselen tenminste in ordelijke schemata te
vangen, met het natuurlijk systeem als richtinggevend ideaal voor ogen.
Verdoorn, de systematicus van huis uit, leed inderdaad in hoge mate aan de
linnaeaanse inclinatie, zelfs zozeer dat hij het perfectioneren van zijn
biohistorische classificatie als zijn hoofdtaak zag. Het systematiseren werd,
zoals bij zijn Zweedse tegenhanger, een doel op zichzelf.
We kunnen de analogic nog iets verder doortrekken. De invulling van het
systeem geschiedde bij Linnaeus door een enumeratie van de uiterlijke
kenmerken van de samenstellende onderdelen, de genera en de soorten. Bij
Verdoorn kreeg deze invulling langs bibliografische weg gestalte: elk
onderdeel van het biohistorische systeem werd gekenmerkt door een compilatie van bibliografische gegevens. Het nooit voltooide Vademecum biohistoricum en "De plant in de biohistorie" zijn sprekende voorbeelden.^' Een
andere illustratie zijn de bij ieder die het tijdperk Verdoorn heeft meegemaakt
bekende 'biohistorische tests'. Aanvankelijk bedoeld als hulpmiddel bij het
onderwijs, presenteerde Verdoorn ze toch al spoedig als fundamenteel
onderdeel van het onderzoek van zijn instituut. De tests — ik noem de
Tree-test, de Bird-test — beoogden van het object in kwestie een zogenaamde
biohistorische spectraalanalyse te geven, waarbij het werd 'doorgelicht' op
alle hoofd- en mengkleuren van het biohistorische spectrum. Middel en doel
was een geannoteerde bibliografische opsomming van werken over, zeg, 'de
boom in de geschiedenis', gerangschikt volgens de biohistorische systematiek.
Op zijn beurt leverde deze bibliografie weer een illustratie van het biohistorische systeem.^"
Ook het grote gewicht dat Verdoorn hechtte aan de documentatiefunctie van
het instituut moet in deze context worden gezien. De bibliotheek was, om in
stijl te blijven, zijn kabinet van biohistorie, de materiele belichaming van zijn
biohistorische systeem. En in de beste linnaeaanse traditie gaf Verdoorn aan
het verzamelen van nieuwe specimina ten behoeve van zijn boekenkabinet en
aan hun beschrijving en classificatie zeer hoge prioriteit.
De grote waarde die Verdoorn hechtte aan boeken, bibliografieen en
bibliotheken moet 66k worden gezien als een uitvloeisel van zijn bibliofilie, of
beter, zijn bibliomanie. Frans Verdoorn was een botanische Johan Polak: in
zijn Chronica-tijd behoorde hij tot die inmiddels rarae aves onder de uitgevers
voor wie het plezier in het vak voortkomt uit liefde voor het bock. De uitgaven
van zijn Chronica Botanica Co. spreken wat dit betreft boekdelen; het zijn
29. Verdoorns nalatenschap in het voormalige Biohistorisch Instituut bevat vele andere
voorbeelden van zijn preoccupatie met bibliografisch werk. Veel van zijn plannen bleven
echter, zoals het Vademecum, in de ontwerpfase steken.
30. De bibliografieen waarin de tests resulteerden werden niet gepubliceerd.
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stuk voor stuk juweeltjes van boekdrukkunst. Ook in de geschiedenis vond
zijn boekenliefde een uitlaatklep, getuige de unieke biohistorische privebibliotheek die hij uit Amerika meebracht. En het is in dit verband niet
verwonderlijk dat Verdoorn van weinig meer in verrukking raakte dan van —
liefst uitputtende, liefst overvloedig geannoteerde, liefst minutieus geindexeerde — bibliografieen
Op zichzelf valt op Verdoorns systematische en bibliografische preoccupaties
natuurlijk weinig af te dingen. Maar bij hem werd het hulpmiddel tot
hoofdzaak en einddoel. Niet in onderzoek, maar in zijn systeem en zijn
bibliotheek stak hij al zijn tijd en energie. Naar academische maatstaven was
deze prioriteitstelling eenvoudig een misrekening. Om een nieuwe discipline
bestaansrecht te geven was meer nodig.
Hiermee zijn we aangeland bij de sartoniaanse kant van Verdoorns persoonlijkheid. Eerst een opmerking ter kwalificatie van Sartons directe
invloed. In zijn oratie kenschetste Verdoorn de biohistorie als 'een geheel'. Hij
deed dat opnieuw in "De plant in de biohistorie," nu met het postuleren van
de eenheid van de plant-dier-mens relaties. Wat hij hiermee precies bedoelde
is moeilijk te zeggen want een toelichting bleef achterwege. Wel verwees hij
graag naar uitspraken van Sarton als: "The unity of nature, the unity of
knowledge, and the unity of mankind are but three aspects of a single reality
..."" Een kanttekening is hierbij op zijn plaats. Niets wijst crop dat Verdoorn
Sarton volgde in diens 'new humanism'. Voor Sarton moest historisch werk
uiteindelijk dienstbaar zijn aan het heden en de toekomst — de weg wijzen
naar een nieuwe mensheid. "History itself is no concern to us ... To build up
[the] future, to make it beautiful [is rather the aim]," schreef hij zelfs eens.'^
Ook bij Verdoorn is een onmiskenbaar ideologisch element aanwezig, maar
zijn belangstelling was toch meer een zuiver (bio)historische. Hij richtte zich
bovendien steeds tot de — naar zijn eigen zeggen relatief kleine — groep van
biohistorisch geinteresseerden. Bij hem lijkt het veel meer te gaan om een
individueel ideaal van humanistische vorming, om een brede cultuurhistorische orientatie, ter verrijking van de geest en als antidotum tegen eng
vakspecialisme van de wetenschapper en intellectueel. Sartoniaanse zendingsdrang ten aanzien van de mensheid als geheel spreidde hij niet tentoon." Lag
aan Sartons 'new humanism' een 19e-eeuws, positivistisch vooruitgangs-

31. Geciteerd in Verdoorn, "De plant in de biohistorie", 33.
32. G. Sarton, The life of science (New York, 1948) 57-58.
33. Zendingsdrang sprak wel uit Verdoorns pleidooien ter verbetering van de internationale wetenschappelijke betrekkingen. Zie bijvoorbeeld zijn "The future of biology in
world affairs", Afflfure 154(1944) 595-599, of "The international plant science congresses.
Their history and aims", Proceedings of the 7th International Botanical Congress. Stockholm
(Stockholm, 1950) 42-56.
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geloof ten grondslag, Verdoorns biohistorische ideologie roept eerder
herinneringen op aan het aloude ideaal van de eenheid van kunsten en
wetenschappen of aan de omnivore culturele belangstelling — meer in de
breedte dan in de diepte — van de 18e-eeuwse patricier. Kan dus aan
Verdoorns citeren van Sarton geen al te grote betekenis worden gehecht, in
bevlogenheid voor zijn ideologie deed hij niet voor Sarton onder, en zeker
heeft Sartons voorbeeld hem geinspireerd — ook tot zijn wat vage uitspraken
over de 'eenheid' van de biohistorie: "my whole idea of viewing the
borderlands between the biological and humane sciences as a whole is mainly
a result of your teaching and writing," schreef hij ooit in een brief aan
Sarton.'"
Maar de overeenkomst tussen Sarton en Verdoorn waar het mij hier om gaat
ligt op een ander vlak, namelijk in de wijze waarop zij hun ideologie in de
praktijk vorm trachtten te geven. Het is in feite meer een overeenkomst in het
negatieve, in wat zij beiden verzuimden.'"'
Sarton mag van onuitwisbare betekenis zijn geweest voor de erkenning van de
wetenschapsgeschiedenis als een zelfstandige discipline, zijn directe invloed
op de inhoudelijke profilering en de professionalisering van het vakgebied is
gering geweest. Hij heeft geen school gemaakt, tegen het eind van zijn leven
was zijn historische aanpak al gedateerd, zijn 'new humanism' vond
nauwelijks weerklang. Sarton was de propagandist en pleitbezorger van een
discipline waaraan door anderen een cognitieve identiteit werd gegeven en
waarvoor door anderen een methodologische standaard werd ontwikkeld.
Behalve als gangmaker bleef zijn rol beperkt tot het verschaffen van
hulpmiddelen: een tijdschrift, kritischc bibliografieen, handboeken en encyclopcdische overzichten. Ook Sartons hoofdwerk, de Introduction to the
history of science, is in feite een naslagwerk, een historische encyclopedic van
de natuurwetenschappen, niet een uiteenzetting van methoden en problemen
van het vakgebied, noch een voldragen 'geschiedenis van de natuurwetenschappen'.
Hier geldt voor Verdoorn in wezen hetzelfde. Hij is er niet in geslaagd het vak
biohistorie een cognitieve identiteit te geven: hij heeft geen methodologische
34. Brief 13-3-1956, Instituut voor Geschiedenis der Natuurwetenschappen. Elders {Iter
biohistoricum, 22) schreef Verdoorn: [Tjalking with him ... doubtlessly was the strongest,
single influence I ever underwent." Contra Sarton is echter het volgende citaat, dat laat zien
dat Sartons invloed op Verdoorn meer in algemene dan in specifieke zin moet worden
verstaan: "The enthusiastic historians of science declared at one time, with DUBOISREYMOND, that the history of natural science is the real history of mankind... These are,
in my opinion, exaggerated statements" ("Problems of botanical historiography". Archives
internationales d'histoire des sciences 15 (1951) 448-457, m.n. 451).
35. Voor het navolgende, zie A. Thackray en R.K. Merton, "On discipline building. The
paradoxes of George Sarton", Isis 63 (1972) 473-495.
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procedures ontwikkeld, geen problemen geformuleerd waarmee de discipline
haar onafhankelijke status kon legitimeren. Evenmin heeft hij inhoudelijke
studies verricht of geentameerd waarin die eigen identiteit zich impliciet
manifesteerde. Evanals Sarton richtte Verdoorn zijn aandacht hoofdzakelijk
op het propageren van zijn ideologie en op het verschaffen van hulpmiddelen
— de kritischc bibliografie, de systematiek van het vakgebied enzovoort. En
zoals in Sartons geval was dit onvoldoende ter Icgitimering van een nieuwe,
opafhankelijke onderzoeksrichting. Ook het grote voordeel dat Verdoorn
hierbij op Sarton had, namelijk dat hij zijn profcssionele, c.q. professorale
status bij wijze van spreken in dc school geworpen kreeg, kon het vak
uiteindelijk niet redden. Om op langere termijn te kunnen voortbestaan was
een inhoudelijk profiel nodig, en dat ontbrak.
De wetenschapsgeschiedenis heeft zich ondertussen wel bestaansrecht verworven, dankzij Koyre bijvoorbeeld, die wel een problematiek en methodiek
ontwikkelde en daarmee wel school maakte. De biohistorie is verdwenen.
Zou er niet een biohistorische Koyre kunnen opstaan die de discipline alsnog
een eigen intellectueel gezicht geeft? Ik betwijfel het. Wat Verdoorn op de
keper beschouwd voor ogen stond, was een instituut waar (afgezien van
zuiver wetenschapshistorisch werk) kunsthistorisch, literatuurhistorisch,
linguistisch, etnobiologisch (enz. enz.) onderzoek werd bedreven, met
planten, dieren of de mens als object. Hier liggen natuurlijk interessante
mogelijkheden voor studie, en onderzoek op deze terreinen werd en wordt
ook gedaan, door onderzoekers uit de meest uiteenlopende disciplines. Maar
waar het hier om gaat is: zijn er stringente redenen om op basis van deze
objectkcuze een nieuw, multidisciplinair instituut op te richten? Vertegenwoordigen die plant-dier-mens relaties een zo op zichzelf staande problematiek, nopen ze tot een z6 specifieke methodologische aanpak, dat ze 'en bloc'
van de zojuist genoemde disciplines mocten worden afgescheiden en in een
nieuw vakgebied mocten worden ondergebracht? Verdoorn is er gedurende
de bijna twintig jaar van zijn professoraat niet in geslaagd deze vragen op een
overtuigende manier bevestigend te beantwoorden, en dat zegt eigenlijk al
genoeg. Naar mijn indruk althans is zijn biohistorische systeem, al wekt het
vanuit taxonomisch gezichtspunt de indruk van een eenheid, uiteindelijk toch
een puur kunstmatig systeem, dat een aantal zaken die geen 'natuurlijke
verwantschap' hebben op artificiele wijze onder een noemer brengt.
SUMMARY
Frans Verdoorn (1906-1984), the renowned bryologist and publisher of the Chronica
botanica series, was Professor of Biohistory at Utrecht University from 1957 until 1976. In
this article his career and his 'biohistorical ideology' are reviewed. Biohistory was defined
by Verdoorn as "the historical relationships of plants, animals and man in science, early
medicine and culture." Verdoorn devoted most of his time and energy to elucidating and
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refining his ideology and his classification of the biohistorical subject matter. Much
attention was also given to building up the Biohistorical Institute's library and archival
collections. It is argued that Verdoorn's classificatory and bibliographical preoccupations
prevented him from providing a clear cognitive identity for hisfield:he failed to make clear
on what grounds biohistory deserved that status of an independent discipline, with its own
problems and methods. This point is illustrated by a comparison of Verdoorn with two
figures whom he regarded as kindred spirits, Carolus Linnaeus and George Sarton. After
Verdoorn's retirement, the biohistorical ideology was abandoned and replaced by a
programme in the history of biology.

