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KORTE MEDEDELINGEN
In deze rubriek worden korte mededelingen van verschillende aard opgenomen,
zoals beknopte artikelen, readies op eerder verschenen artikelen, aanvuUingen of
verbeteringen hij verschenen publicaties en boeken; zij dienen voldoende gedocumenteerd te zijn.
DE BETEKENIS VAN CAROLUS LINNAEUS (1707-1778)
VOOR DE GENEESKUNDE*
I. Linnaeus (Linne) was door zijn vader, Luthers predikant te Rashult, oorspronkelijk bestemd voor het predikambt, doch zijn hart ging uit naar de natuurwetenschap, met name de plantkunde, destijds alleen in de medische faculteiten aan de
universiteit beoefend.
Tijdens zijn gymnasium-jaren was hij te Vaxjo in huis bij Dr. J. Rothman, die in
1713 te Harderwijk gepromoveerd was en hem Boerhaave's Iiistitutiones Medicae
in handen gaf. Ook tijdens zijn medische studie te Lund was hij bij een geneesheer (Dr Stobaeus) in huis, die de jonge student veel leerde. Na zijn studie
voortgezet te hebben in Uppsala (onder L. Rohberg), maakte hij een reis door
Lapland en schreef hij in 1734 een boekje over het natuurlijk dieet (Diaeta
naturalis).
Op 22 juni 1735 promoveerde Linnaeus te Harderwijk op een klein, in Zweden
reeds geschreven proefschrift: Hypothesis nova de febrium intermittentium
causa. De oorzaak van de zogenaamde tussenpozende koortsen (malaria? ) in zijn
land zou gelegen zijn in drinkwater, dat verontreinigd was met modder, waarvan
de kleine deeltjes de porien van de huid verstopten.
Daarna begaf Linnaeus zich naar Leiden, waar hij de colleges volgde van Boerhaave (ook die in het Caecilia Gasthuis). Hij was daar lid van een internationaal
studie-clubje, waarvan onder anderen G. van Swieten en Lieberkiihn ook deel
uitmaakten. Boerhaave, die hem aan Clifford als hoofd van zijn plantentuin op
de Hartecamp had aanbevolen, bood hem tevergeefs een reis naar Kaap de Goede
Hoop en een aanstelling als geneesheer in Suriname aan.
Na zijn terugkeer in Zweden en huwelijk, ve;*igde Linnaeus zich te Stockholm,
* Samenvatting van een voordracht gehouden tijdens de voorjaarsvergadcring van het Cenootschap GeWiNa op 8 april 1978 te Harderwijk.
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waar hij slechts langzaam practijk kreeg, tot hij benoemd werd als marine-arts.
Na een benoeming te Gottingen als hoogleraar in de fysiologie te hebben afgeslagen, volgde in 1741 zijn aanstelling als hoogleraar in de geneeskunde te Uppsala.
Door een ruiling met Rosen verkreeg hij in 1742 de hem het best liggende vakken te doceren (botanic, materies medica, diaetetick. natuurlijke historie).
II. 1. De betekenis van Linnaeus voor de geneeskunde in het algemeen is niet
bijzonder groot. Ze bestaat daarin, dat hij een nosologisch systeem overeenkomstig zijn plantkundig stelsel trachtte in te voeren.
De eerste, die hier toe een poging heeft gedaan, was Boissier de la Croix Sauvages
(1700-71) te Montpellier, die in 1731 zijn .\'oii\-ellcs classes de maladies publiceerde, met wie Linnaeus dan ook correspondeerde voor hij, pas in 1763. zijn
Genera morborum uitgaf; hij onderschcidde 11 classes en 325 genera. De kennis
van pathologic en aetiologie was nog veel te gebrekkig en onvoldoende om zulk
een stelsel met vrucht te kunnen opbouwen.
Voorts schreef Linnaeus boekjes over materia medica, afkomstig uit de drie
rijken in de natuur (regnum vegetabile, animalium en lapidum), later samengevoegd tot een werkje over de materies medica, "per tria rcgna naturae". Tenslotte gaf hij een eenvoudig repertorium der geneeskunde uit: Claris medicinae.
Deze publicaties waren voor de Europese geneeskunde van weinig belang.
11. 2. Linnaeus' betekenis voor de Zweedsc geneeskunde is des te groter.
Allereerst werkte hij krachtig mede aan een Zweedse pharmacopee. Vervolgens
heeft hij yele studenten opgeleid tot geneesheren, die in Zweden ~ tevoren arm
aan doktoren — practijk gingen uitoefenen. Hij had vele promovendi; de studenten trokken voor hun promotie niet meer naar het buitenland. Hij onderwees
hen in woord en geschrift in hygiene, diaetetick, zuigolingenzorg (paediatrie).
Aldus heeft hij de stoot gegeven tot het aankvveken van een medische stand en
een betere medische voorziening in Zweden. tcrwijl bovendien zijn algemene
hygienische en diaetetische voorlichting de volksgezondheid ten gocde kwam.
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