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Voorwoord

Lin naeus is de bloem in het knoopsgat van de Zweedse wetenschap, een 
bloem die niet verwelkt, ondanks het verstrijken van de tijd. Meer dan 
honderd jaar geleden werd de biografie van Thore M. Fries over Lin naeus 
gepubliceerd: Linné: Lefnadsteckning (1903), twee stevige delen die onver-
slaanbaar zijn in detail, expertise en liefde voor de hoofdrolspeler. Maar 
dat werk beantwoordt geen moderne vragen, zelfs niet over de evolutie-
theorie, waarover ongetwijfeld werd gediscussieerd toen Fries aan het 
schrijven was. Hij deinst ook terug voor de schaduwzijden van de hoofd-
persoon.
 Ook dit is een biografie, weliswaar met ingevoegde wetenschapshisto-
rische delen. De nadruk ligt niet geheel gebruikelijk op de oude Lin naeus. 
Ik wil weten hoe hij dacht en waar hij zijn gedachten vandaan haalde. Ik 
wil hem in zijn voetstappen volgen, ik wil horen hoe hij sprak, ik wil bij 
hem thuis langsgaan. Ik wil ook oude teksten tot leven brengen. Dit bete-
kent dat het verhaal grotendeels in zijn eigen woorden of die van zijn 
tijdgenoten verteld wordt, met de kansen op nabijheid die dat biedt. Lin-
naeus hield zich bezig met hoe hij zou worden herinnerd, maar zijn 
woorden mogen niet onweersproken blijven. Dat vereist aandachtig luiste-
ren naar het taalgebruik van die tijd en stemmen uit verschillende kringen. 
Opgemerkt kan worden dat hij in zijn eigen autobiografische geschriften 
in de derde persoon over zichzelf spreekt. Ik heb niet veel kunnen doen 
aan de vaak veranderde spelling en betekenis van de woorden, bijvoor-
beeld dat iets dat ‘ganska’ (tamelijk) lekker is, betekent dat iets ‘synnerli-
gen’ (bijzonder) lekker is, of dat ‘mask’ (worm) vroeger kennelijk als ‘matk’ 
werd gespeld.
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	voorwoord

 Net als Fries gebruik ik in deze biografie de adellijke naam (von) Linné, 
die hij bijna twintig van zijn zeventig levensjaren droeg, maar die zijn 
weg heeft gevonden naar het Zweedse bewustzijn. In de rest van de we-
reld heet de man in kwestie Lin naeus. Hij is actueel. Wanneer ik dit in 
mei 2019 schrijf, heeft het Intergouvernementeel Platform voor Biodiver-
siteit en Ecosysteemdiensten (ipbes) van de VN verklaard dat een miljoen 
– van de ongeveer zeven miljoen – planten- en diersoorten binnen de ko-
mende decennia dreigen te verdwijnen.
 De literatuurverwijzingen en noten, selectief gebruikt maar nog steeds 
groot in aantal, staan aan het einde van het boek, waar ook een register te 
vinden is. Paginaverwijzingen naar de reisverslagen zijn meestal niet ver-
meld, omdat ze gezien de vele edities die in de loop der jaren zijn ver-
schenen zelden naar de juiste pagina zullen leiden.

Gunnar Broberg
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Noot van de vertaler

Gunnar Broberg heeft zich ten doel gesteld de biografie van Lin naeus 
grotendeels samen te stellen uit de eigen woorden van Lin naeus, aange-
vuld met teksten over Lin naeus van zijn tijdgenoten. Een groot deel van 
deze teksten is of in het Latijn of in achttiende-eeuws Zweeds geschreven. 
Waar de Zweedse teksten wel werden vertaald, koos Broberg ervoor de 
achttiende-eeuwse teksten te handhaven. Hoewel het Zweeds in de afge-
lopen 250 jaar aanzienlijk is veranderd, zullen de meeste Zweden min of 
meer kunnen volgen wat er destijds werd bedoeld, al zal de spelling an-
ders zijn. Ook zal de nuance soms verloren gaan, omdat woorden en uit-
drukkingen in modern Zweeds niet meer of op een andere manier wor-
den gebruikt.
 Deze achttiende-eeuwse citaten zijn voor deze uitgave vertaald in mo-
dern Nederlands. Desalniettemin zal de ambiguïteit van de oorspronke-
lijke teksten van Lin naeus en anderen in bepaalde fragmenten nog weer-
klinken. Uit de context en de noten zal ook altijd duidelijk blijken waar, 
wanneer en door wie de tekst destijds is geschreven.
 Hoewel Gunnar Broberg de adellijke naam (von) Linné gebruikt, 
wordt in deze vertaling zijn in Nederland ingeburgerde oorspronkelijke 
naam Lin naeus gebruikt, met als voornaam Carl, tenzij hij of anderen in 
bepaalde teksten de gelatiniseerde vorm Carolus gebruiken. Wanneer het 
over de naam Linné zelf gaat, wordt deze uiteraard wel gebruikt.
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Wie was hij?

Een literatuurprofessor vat samen: ‘Lin naeus was een groot en een zeld-
zaam gelukkig man. Hij had dat te danken aan zijn harmonieuze aard, 
waarvan het optimisme kracht putte uit de lutherse vroomheid die heerste 
in de Smålandse pastorie waar hij opgroeide. Hij had geen intellectuele 
zorgen; met nederige en dankbare vreugde voerde hij zijn werk uit en 
oogstte hij zijn vruchten. [...] levendig overtuigd dat hij nooit een stilist 
zou worden, creëerde hij half onbewust zijn eigen stijl, die rechttoe recht-
aan was, maar soms een poëtische kleur kreeg, deels door idyllische roco-
co, deels door Bijbelse zalving.’1 Vrijwel elke bewering kan net zo goed 
worden omgekeerd. Wie was dan de man wiens overblijfselen zich be-
vinden onder een grafsteen net voorbij de ingang van de kathedraal van 
Uppsala?
 Er zijn maar weinig Zweden uit zijn tijd over wie we zoveel weten. Laten 
we daarom een zeer snel inleidend overzicht maken en beginnen met zijn 
uiterlijk en zijn persoonlijkheid. Zelf omschrijft hij zich als volgt: ‘Lin naeus 
was niet groot, niet klein, mager, bruine ogen. Eenvoudig, haastig, liep snel, 
deed alle dingen prompt. Tolereerde geen laatkomers; was snel aangedaan, 
gevoelig, werkte continu; kon zich niet sparen. Hij at graag goed eten, 
dronk goede dranken, maar was daarin nooit onmatig. Hij gaf weinig om 
de buitenkant, vond dat de man de kleren maakte, niet andersom.’2

 Voor de zekerheid heeft hij zichzelf opnieuw beschreven, hier gedeel-
telijk vertaald uit het Latijn: ‘Eerder kort dan lang; vet noch mager, met 
tamelijk gespierde artus en grote aders vanaf de kindertijd. Het hoofd 
groot, bij de halsnaad ingedaald. Haar in de kindertijd sneeuwwit, daar-
na donker, op oudere leeftijd grijzend. Ogen bruin, levendig, zeer scherp, 
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wie	was	hi j ?	

met uitstekend zicht. Voorhoofd op hoge leeftijd gerimpeld. Op de rech-
terwang een zwak ontwikkelde wrat en een andere aan de rechterkant 
van de neus. Tanden slecht, veroorzaakt door erfelijke kiespijn in de 
jeugd.’ Aldus een beschrijving van iets meer dan een pagina die duidelijk 
de vorige persoonsbeschrijving voor zich had.3 De nauwkeurige fysieke 
beschrijving klinkt misschien verrassend, maar is ook te vinden in Lin-
naeus’ portret van zijn schoonvader, die ‘gemiddeld lang van bouw was, 
gelijkmatig en recht. Zijn botten en knokkels waren sterk, omhuld door 
vast en stevig vlees, pezen en aders. Zijn gezicht was mannelijk, zijn ogen 
levendig en oprecht, zwarte baard en donkere huidskleur; hij zag er in 
één woord mannelijk uit.’ Een naturalisme dat in het geval van Lin naeus 
daarom ook een zwak ontwikkelde wrat op zijn rechterwang en een an-
dere aan de rechterkant van zijn neus vermeldt. De wrat op de wang is te 
zien op het portret van Lin naeus dat het omslag van dit boek siert.
 Iemand die Lin naeus herhaaldelijk beschreef was de Duitser Johann 
Beckmann, ook wel de vader van de technische geschiedenis genoemd: 
‘Ridder von Linné was kort van bouw en als hij liep een beetje gebogen, 
zodat het leek alsof hij korter was dan in werkelijkheid. Hij had een open 
geest en felle en sterke ideeën [...] Hij hield van de grap, het geluk en het 
algehele welzijn. Zijn gevoel van eer kende geen grenzen. Hij gaf niets 
om het oordeel van zijn buren, alleen om dat van geleerden.’4

 ‘Lin naeus behoort tot degenen die nooit het gevaar van superlatieven 
hebben ontdekt,’ merkt de uitgever van zijn autobiografie, met de titel 
Vita, op.5 Soms liet hij echter blijken dat hij zich ervan bewust was dat ei-
gen roem stinkt. Aan zijn oude vriend Carl Fredrik Mennander kondigde 
hij in 1762 aan dat hij zijn ‘elogie’ had geschreven en ‘vond dat propria laus 
sordet, ja zo stinkt, dat ik dat nooit in de wereld aan iemand heb getoond, 
ook niet voor de enige die al vanaf mijn slechte jaren mijn begunstiger is 
geweest. Als Mijn Beste hier iets zou kunnen halen, moet het zoiets zijn 
dat aandacht vroeg, omdat het van een dergelijke hand kwam.’6 Er is 
geen reactie van de bisschop bekend, noch weten we wat Lin naeus hem 
eigenlijk had toegezonden – nog een autobiografie? Hij moest waar-
schijnlijk het cv van Lin naeus bij de hand hebben wanneer de kwestie van 
de nationale beloning zou worden beslist. In 1770 was het nog aan de or-
de dat Mennander de biografie van Lin naeus zou schrijven of op zijn 
minst zou bewerken. Deze werd via een bediende naar zijn vriend Abra-
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