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LINNAEUS ALS ICHTYOLOOG CAREL RICHTER 
HISTORIE EN MYTHE 

Voor Linnaeus was de natuur een keten van stenen, planten en 
dieren maar ook een ladder met op de hoogste trede: de mens. 
Zonder geleerde beschrijvingen geeft Linnaeus Latijnse namen 
aan alles wat hij in Gods schepping tegenkomt. In de dertien 
edities van de Systema naturae, geschreven in ongeveer 35 jaar, 
ontwikkelde Linnaeus zijn systeem voor de ordening van de natuur. 
Wat de vissen betreft is de oorspronkelijkheid van de Systema 
naturae niet duidelijk. Zijn alle Latijnse namen overgenomen van 
onderzoekers uit de Renaissance en de zeventiende eeuw? Heeft 
Linnaeus de morfologische kenmerken voor de indeling van de 
soorten en de regels voor de toepassingvan de binaire nomen-
clatuur zelf vastgesteld of is hij te rade gegaan bij zijn studievriend 
Peter Artedi? 

In de tiende editie van zijn Systema naturae noemt Linnaeus 
enkele belangrijl<e iclityologen. Een van hen is 'Catesbaeus', 
met wie de Engelsman Mark Catesby (1683-1749) bedoeld 
is. Tijdens twee tochiten door Noord-Ameril<a maal<te hij 
een grote hoeveelheid schetsen en aquarellen, die de basis 
zouden vormen voor het tweedelige werk The natural history 
of Carolina, Florida and the Bahama islands [17 31-1743). 
Artis Bibhotheek, Legk. 81. 



De betoveringvan het vinden van nieuwe soorten, de magie van het on-
derbrengen in geslachten, ordes en klassen hebben een stortvloed van 
publicaties teweeggebracht, in de eerste plaats van Linnaeus zelf, maar 
ook van zijn leerlingen en latere auteurs. Een catalogus van het British 
Museum uit 1933 met de titels van Linnaeus' publicaties en bijdragen 
die met zijn werk samenhangen, vermeldt 3741 beschrijvingen van boe-
ken, manuscripten, kaarten en tekeningen. De eerste exemplaren van 
de Systema naturae l<wamen in december 1735 van de pers. Het plano-
formaat is handzaam, het boek is als een krant te lezen. De reuzentabel-
len met kolommen en vakken zijn gevuld met rijen enkele en dubbele 
namen. 
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De eerste exemplaren van de Systema 
naturae kwamen in december 1735 van 
de pers. Het planoformaat is handzaam, 
het boek is als een krant te lezen. De 
reuzentabellen met kolommen en vakken 
zijn gevuld met rijen enkele en dubbele 
namen. Artis Bibliotheek, Legk. 222. 



LINNAEUS EN ARTEDI IN UPPSALA 

Zijn eerste ontmoeting met Peter Artedi (1705-1735) was voor Linnaeus 
heel belangrijk geweest, zo schreef hij enkele jaren na Artedi's dood. 
Diens rijzige gestalte met lang haar en een gezicht als van het Britse 
genie John Ray had diepe indruk op hem gemaakt. Ook de openhartig-
heid waarmee Artedi zijn theorieen over de natuur zonder aarzeling aan 
hem toevertrouwde, had Linnaeus geraakt. Linnaeus en Artedi Icwamen 
elkaar voor het eerst tegen in hetvoorjaarvan 1729 op de universiteit van 
Uppsala. Als voorbereiding op de universiteit hadden beiden een provin-
ciaals gymnasium doorlopen, de een in Vaxjo en de ander in Harnosand, 
dorpen in het zuiden en het midden van Zweden. Op school waren zij 
geoefend in de logica en de natuurfilosofie van Plato en Aristoteles. 

De universiteit van Uppsala beschikte al in 1728 over een honderd 
jaar oud herbarium. Linnaeus en Artedi ontdekten in de plakboeken 
meer dan drieduizend gedroogde plantensoorten uit alle delen van de 
wereld. De twee jonge mannen hadden ieder voor zich een indeling van 
de flora gemaakt. Beide systemen vertoonden een Aristotelische hie
rarchic, een scala naturae volgens het principe genus et differentia, en 
toch konden de indelingen niet op elkaar afgestemd worden. Dat had te 
maken met verschillen in temperament: de simpele, heldere methode 
van Artedi tegenover de breedvoerige benadering van Linnaeus. De twee 
onderzoekers begonnen te rivaliseren. Artedi was het beste thuis in de 
vissen, de slangen en de kikkers, terwijl Linnaeus bijna alles wist van 
de planten, de vogels en de insecten. Dit verschil in interessegebieden 
bleek een goede afbakening te zijn voor hun aspiraties. Verder beloof-
denzij elkaar dat als een van beiden zou sterven, de ander het werk van 
de overledene zou publiceren. 

VROEGEICHTYOLOGEN 
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Gipsen borstbeeld van Linnaeus door 
Petrus Cornelius Depreteruit 1843. 
Tullberg (1907), nr. 370. Artis Bibliotheek, 
uit de collectie Universiteitsgeschiedenis, 
inv. nr. 000.406. 

Het natuurwetenschappelijk onderzoek aan vissen houdt zich vanaf de 
Klassieke Oudheid bezig met het onderscheiden van soorten en het zoe
ken naar verwantschap. Verse vissen en in alcohol bewaarde exemplaren 
worden met pincet en vergrootglas bekeken om verschillen en overeen
komsten in lichaamsbouw op te sporen. Ichtyologie heet dit onderzoek, 
een begrip dat is afgeleid van ichthys, het Griekse woord voor vis. 

In de late Renaissance verschijnen de eerste ichtyologen die de 
Latijnse namen en beschrijvingen van vissen op systematische wijze 
voorzagen van 'impressionistische' illustraties. Het zijn Pierre Belon 
(1517-1564), medicus en diplomaat in Franse dienst, Guillaume Ronde-
let (1507-1566), hoogleraar aan de medische faculteit van Montpellier, 
Ippolito Salviani (1514-1572), lijfarts van drie opeenvolgende pausen, 
en Conrad Gesner (1516-1566), oud-hoogleraar in de oude talen en arts 



te Zurich. Tussen 1553 en 1558 publiceerden zij hun werken. Het zijn, in 
chronologische volgorde: De aquatilibus (Belon, 1553), Libri depiscihus 

marinis (Rondelet, 1554), Aquatilium animalium (Salvianus, 1554-1558) 
enDepiscium et aquatilium (Gesner, 1558). De teksten behandelen de 
aquatische fauna van West-Europa en Noord-Afrika. 

Houtsneden en kopergravures uit deze boeken zijn keer op keer door 
natuuronderzoekers uit de zestiende tot het midden van de achttiende 
eeuw van elkaar overgenomen. De afbeelding kreeg in de loop van de 
tijd een type-status: de afgebeelde vissensoort werd de soort van Belon, 
Rondelet, Salviani en Gesner. Deze ontwikkeling in de vroege ichtyologie 
lijkt op het conserveren van referentie-exemplaren in museumcollecties 
door taxonomen uit de linneaanse tijd. Aangezien de vier onderzoekers 
onafhankelijk van elkaar prenten van vissen maakten - dit geldt overi
gens in mindere mate voor Gesner, die afbeeldingen uit Belon en Ronde
let kopieerde - ontstond er na overname vaak een opmerkelijke situatie. 
Een mooi voorbeeld leveren de afbeeldingen van zeeduivels en roggen. 
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Zeeduivel in De aquatilibus (15.53) 

van Belon. Ingekleurde houtsnede. 

Artis Bibliotheek, 168:14. 
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Drie zeeduivels. Houtsnede in L'histoire 

cn</fTerffs/)ois,son.s( 1558) van Rondelet 

(links), kopergravure m Aquatilium 

animalium (1554-1558) van Salviani 

(midden) en houtsnede in Depiscium et 

aquatilium (1558) van Gesner (rechts). 

Rondelet: Artis Bibliotheek, 188:20. 

Salviani en Gesner: privecollectie. 

Adriaen Coenen tekende de zeeduivels in 

Belon, Rondelet en Gesner na in zijn 

Walvisboeck, een manuscript uit 1585. 

Erboven prijkt de titel 'drie soorten hoos-

monden' en bij de tekening gekopieerd 

naar Rondelet staat 'een hoosmond bij 

ons': het dier op Rondelets houtsnede werd 

door Coenen 'verhollandst'. Antwerpen, 

Stadsbibliotheek, collectie Koninklijke 

Maatschappij voor Dierkunde, 

cat. nr. 707256. 
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In zijn boekOe^isafti/s (1613) ontleende 
Ulisse Aldrovandi afbeeldingen van de 
zeeduivel (midden en rechts) aan de 
kopergravure in Salviani (1554-1558) en 
de houtsnede in Gesner (1558). Gesners 
zeeduivel, Ranapiscatrix genaamd, kreeg 
bij Aldrovandi echter langere rugstekels 
en de naam Rana piscatrix authoris. Terug 
te voeren op Salviani is ook de zeeduivel 
in de Allgemeine Naturgeschichte der 
Fische (1782-1795) van Bloch (links). 
Aldrovandi: Artis Bibliotheek, 66:44. 
Bloch: Artis Bibliotheek, 218:1. 

In het Walvisboeck, een manuscript uit 1585 van de visafslager Adriaen 
Coenen (1514-1587) uit Scheveningen, staan drie aquarellen van de ho-
zemond [Ranapiscatrice). Hoosmond is een oude Nederlandse naam voor 
zeeduivel. De drie afbeeldingen zijn nagetekend uit de werken van Belon 
(1553). Rondelet (1554) en Gesner (1558), daarna naast elkaar in een col
lage geplaatst en voorzien van toelichtingen in cartouches. Boven het 
plakwerk prijkt de titel 'drie soorten hoosmonden' en bij de afbeelding 
overgenomen uit Rondelet staat 'een hoosmond bij ons'. De houtsnede 
van de zeeduivel door Rondelet krijgt dus bij Coenen een geografische 
faunistische status: het is de hozemond die in Holland voorkomt. 
Ulisse Aldrovandi (1522-1604), hoogleraar in de natuurlijke historic aan 
de universiteit van Bologna, gaf in zijn Depiscibus libri vet de cetis lib. 
unus (1613) ook afbeeldingen van de zeeduivel [Martinapescatore). Hij 
nam ze over van een kopergravure met de naamRana vulgaris piscatrix 
uit Salvianus (1554-1558) en van een houtsnede met de naam Rana pis
catrix uit Gesner (1558). De laatste afbeelding werd daarbij aangepast 
door langere stekels op de rug van de vis te tekenen en door toevoeging 
van het onderschrift Rana piscatrix authoris. 

pifcjtrixaudioiir. 
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Een navolger van Linnaeus, Marcus Elieser Bloch (1723-1799), een ge-
pensioneerde arts uit Berlijn, kopieerde eveneens renaissancistische 
afbeeldingen van vissen. In ziir\ Allgemeine Naturgeschichte der Fische 

uit de jaren 1782-1795 treffen we een prachtige gekleurde versie van de 
zeeduivel door Salviani aan, maar het dier krijgt van Bloch wel een eigen
tijdse linneaanse naam: Lophiuspiscatorius. 

Francis Willughby (1635-1672) en John Ray (1627-1705), twee oud-
studenten van de universiteit van Cambridge, presenteerden najaren-
lang onderzoek in 1685 hun De historiapiscium, een nieuwe visie op de 
indeling van vissen, waarover straks meer. Voor de naamgeving en de 
illustraties van de vissen raadpleegden de auteurs de werken van de Re-
naissance-ichtyologen. Zovondenzij bij Rondelet(i554)twaalf soorten 
roggen, die alle voorzien zijn van de genusnaam Raia. Willughby en Ray 
besloten dit geslacht in hun indeling op te nemen en onder te brengen 
in de orde van de platte kraakbeenvissen. Slechts acht van de twaalf 
soorten, waaronder de stekelrog [Raia clavata), kwamen voor plaatsing 
in aanmerking. De overgebleven roggensoorten waren verdacht in de 
zin dat het mogelijk synoniemen waren. De houtsneden van de acht er
kende soorten werden door een graveur gekopieerd op koperplaten, van 
de auteursnaam Rondelet voorzien en in spiegelbeeld in de De historia 

piscium afgedrukt. 

LINNAEUS EN ARTEDI IN AMSTERDAM 

Aan het begin van de achttiende eeuw hadden studenten aan Zweedse 
universiteiten nog niet de mogelijkheid om te promoveren. Linnaeus 
besloot om met zijn reeds geschreven proefschrift naar het buitenland 
te gaan. In februari 1735 vertrok hij naar Harderwijk om daar, op 23 juni 
van hetzelfde jaar, een doctorstitel in de medicijnen te verwerven. De 
reis van Uppsala naar Harderwijk ging via Amsterdam. Op 3 juni 1735 
komen we Linnaeus tegen in het naturalienkabinet van de apotheker Al
bertus Seba (1665-1736} aan de Haarlemmerstraat in Amsterdam. Seba 
had de gegevens over de planten, de viervoeters, de vogels en de slangen 
uit zijn verzameling al gepubliceerd in deel 1 en 2 van de Locupletissimi 

rerum naturalium thesauri. Hij zocht nu nog iemand die hem kon helpen 
bij het beschrijven van de vissen en de kikkers. Linnaeus vertelde dat hij 
een vriend had, die goed thuis was in deze diergroepen. Maar waar was 
deze vriend gebleven? 

Artedi was in September 1734 vanuit Stockholm met de boot naar 
Londen gereisd. In Bloomsbury had hij Hans Sloane (1660-1753) be
zocht om diens indrukwekkende collectie vissen te bestuderen. Artedi 
was daarna naar Holland gekomen in de hoop financiering te vinden 
voor het behalen van een doctorsgraad. 



De Amsterdamse apotheker Albertus 
Seba (1665-1736) had in korte tijd een 
grote collectie gesteenten, schelpen, 
geprepareerde dieren en uitheemse 
naturalia bijeengebracht. Seba verkocht 
zijn collectie in 1717 aan tsaar Peter de 
Grote en begon meteen aan een nieuwe 
verzameling. Daarvan wilde hij een 
meerdelige catalogus laten publiceren. 
Het eerste deel van de Thesaurus verscheen 
in 1734, het vierde en laatste deel pas in 
1765, lang na Seba's dood. De collectie zelf 
was toen al geveild en uiteengevallen. 
Artis Bibliotheek, portrettencollectie 410. 
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In hun De historia piscium uit 1685 
presenteerden Francis Willughby en John 
Ray een nieuwe indeling van de vissen. Van 
de twaalf soorten roggen die Rondelet had 
onderscheiden, brachten zij er acht onder 
in de orde van de platte kraakbeenvissen. 
De roggen op de houtsneden in Rondelet 
(boven) keren in spiegelbeeld terug op de 
kopergravures in De historia piscium 
(onder). Artis Bibliotheek, 66:18. 

pagina 44-45 
Plaat XXVIII in het derde deel van Seba's 
Thesaurus (1759). Amsterdam, UB: 
OF 88-14. 

Op 8 juli 1735 zagen Linnaeus en Artedi elkaar weer. Het was een on-
verwachte ontmoeting aan de universiteit van Leiden. De twee vrienden 
namen hun persoonlijke situaties door. Het besluit was gauw genomen: 
Artedi zou de vissen uit de collectie van Seba gaan beschrijven om in zijn 
onderhoud te voorzien. Nog dezelfde maand huurde Artedi kamers in de 
Warmoesstraat, slechts enkele honderden meters verwijderd van Seba's 
huis. In de zomer van dat jaar liep hij dagelijks tussen deze adressen been 
en weer om vissen uit het kabinet op te halen, thuis te determineren, en 
terug te brengen. In de nacht van 27 op 28 September, na een etentje bij 
Seba, viel Artedi in een gracht en verdronk. 

Linnaeus verbleef in Heemstede, op het landgoed de Hartekamp, toen 
het bericht van Artedi's dood hem bereikte. Ontdaan door het slechte 
nieuws reisde hij direct naar Amsterdam om de begrafenis te regelen. 
Enkele weken later slaagde Linnaeus erin Artedi's Ichthyologia en andere 
aantekeningen over vissen tegen betaling uit diens nalatenschap los te 
krijgen. In 1738 publiceerde Linnaeus de Ichthyologia onder de naam van 
Artedi bij een uitgever in Leiden. Artedi's beschrijvingen van de vissen uit 
Seba's naturalienkabinet verschenen vele jaren later in het derde deel van 
de Locupletissimi rerum naturalium thesauri. 

VISSEN I N D E SYSTEMA NATURAE 

Het is de vraag of Linnaeus voor de samenstelling van de eerste vijf edities 
(1735-1747) van de Systema naturae veel vissen onder ogen heeft gehad. 
Voor de kenmerken van de indeling in vijf ordes - de Plagiuri (walvissen), 
de Chondropterigii (kraakbeenvissen), de Branchiostegi (vissen met ste
kels op de kieuwdeksels), de Acanthopterigii (stekelvinnige vissen) en 
de Malacopterigii (zachtvinnige vissen) - maakte hij gebruik van Artedi's 
aantekeningen. 

Pas in de zesde editie (1748) geeft Linnaeus literatuurverwijzingen. 
Het zijn voornamelijk referenties aan de Ichthyologia van Artedi, maar 
liefst 178 in getal, en aan de Fauna Suecica van Linnaeus zelf De zesde 
editie is ook nog bijzonder door de toevoeging van een gravure met een 
walvis, een zee-engel, een koffervis, een zeedonderpad en een karper. 
De afgebeelde soorten zijn vertegenwoordigers van de eerdergenoemde 
ordes. 

Voor het totstandkomen van de negende editie (1756) moeten de bij
dragen van de Leidse geleerden Johan Frederik Gronovius (1686-1762), 
botanicus, en zijn zoon Laurentius Theodorus Gronovius (1730-1777), 
ichtyoloog, genoemd worden. De eerste, een mentor van Linnaeus, ver-
zorgde de redactie en de tweede reviseerde het gedeelte over de vissen. 
De Latijnse vissennamen met de referentie Gron. mus. in de negende edi
tie komen uit het hoek Museum ichthyologicum van Laurentius Theodorus. 
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(Kuleis Jor/i dicem. 
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inicroculos, aliaquc in medio, poncoculos, confpicitur. Cirri feu appcndiculx plurimx, breves, in 

maxilla 

riftire cl> reulentcnt percic de deux. Se* yf ux font gros, eilip- TVrt J'^ae^ dont j'li dans mon Cibinet les Ccpt Etpecet fuinntn, 
tiquo. Les ouvcrturci des ou'iei font c«nfiJcrabl«. La mem- que jc viij ddcrirc avec ordrc. 
biitic du milieu ctl dcmcKc dans fun contour de pluiicurs pain-
«»> mj« Iw autrcs mcmbmcs font liffb ft: «nics Son corps jsl-_ , (.-ĵ ^̂ pf fy„^,^, ^nailUl , <7W a la huche 
buiKMirc cit rev^tiva ccailtcs d'une erunocur ordinaire, rabo- -. i 1 J / • 1 1 • -
teufe., & rclev^c. de fijt wyiiret longitudinals, noiraircs. Lc /«W«* « « « * » & '" f^^'Tti dt ' « pOttrine 
fotnmtt ell vergctri d'un parcil nombre dc raycs, qui d^courcm conttnuies jusqua (a oueuh', 
Lrttuvcrliileoictii. La nagcoirc du dot a pour appui ircntc-iroii 
.rrttc, pumi lc«,mlto on en « in compter trcke dc poimuc, j j „ j ^ | , , , i f e J , p i , „ , „ . s» ojgroire du dm . pour 
m luncni commc d un ailon. L o lugccrcs dc U po.<.,nc font ; , i „„ .„„„rc .rtS.a,d^nt trcilc fon? pointifa. u t n.-

r«i. auiir Wancte, & formic, dc r,x .rritci. L . n.g.o,tc dc f , r ^ ^^s_ ^̂ ^̂  ^^ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^ _b __̂ .̂ H ^^^ 
1~1. cu • on.c, dont l a troll premieres font piqu.nm. I j „ £ J ^ . ^ ji j„„, , „ ,„», p „ „ | „ „ font > r m ^ 
. ]»« en . dix-fept mollo, tc a fon cxtrtaite Cgalc. j . ^ ' jg„j||„„ j . oncuc oko.igue ell fonira de qujtorzc gi.n-

N. a n t ' r . t - j - ' - t r dcs arrctcs. Toutcslci naffcoircl.dc mime quc 1̂  qucuc,font u . 

tevanctf,« forf/ marque de rayures lon^irud'males, c^ 
la tugeoire Ju dot armee it dix arrita efmeuj'es. N " . r . Chahot cairvert J'/cailUi, mar^( de d'rver-i 

nic eft leflcmbUnte en pluficurs point, i celk qu'on vient dc / " " " ' ' " - ^ * P " ' - " ' ' ' " ^ - r i a ^ w mdcboircs, 
dccrirti cepcndint fon corps eft plmUrgci Ton dos dcpuis 1« aux narmes, (^ a [a ri^UTe lateraU. 
yeux piroit s'clcvcr davint>gc,Sc etrc un pcu pointu. Son corpi 
eft bUnc, vcrgcttc fur ft longueur de t in^, & m*me d'un plui | j pen,yc, i en iugfr par lc rapon d« Figures, que c'cfl ici to 
gnnd nombre dc riyM, d'un brun-rougcaire. Le fommet eft Smpiot ou Smttmi in SiWUn pug, 117, dc Ccawr p. ^4. Edit. 
tcrabliblemeni marqunc dc (luclqucs r.yure* long.tudmala. Allcmandc, de Willoughby pag. j j i 1 dc Ray pag. 141, qui Ic 
I rcnic-dcux arrdici, dont les da ant^currs foni ipincufcs, « n,j^,n(. ^ Q,gai Sftffien. 
paroiflcnt fonir d'un fillon , fonncnt la nagcoirc du doi. Cellc Toute fa i^ie eft armic d'lm gmnd nombre de pointcs, parmi 
«I'wiuj en a onic pour fouticn. L a autrcs parties dc Ion corps j„qucllei il y en a autuurdeqiiariiUc-qiuirequiparoiirentrurtou-
loot inxa comtne duu U Pcrchc prccidcnte. icsfciautrei. L'anmell twt floignf de fa nageoirt, S* bouehc eft 

Btandc. Son Koiicr, ion pjljii Sc fes micboircs font garmcj dc 
P L A N C H E V I N G T - H U I T I E M E . Setitcs dents. On .prrjoit un grand creuxentre let yt-u*,fc 

un autnrMcrriwc Ici )tuK, au milieu. Sa michoirc inifiicuro 
J= paflcau Genre dcPc.iironiioiimieCMs/,5: en Langucdoc a plulicun Pctitei baibo, ou couitei appcndiccij U micho.re 
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In de tiende editie (1758) noemt Linnaeus de namen van enkele in zijn 
ogen belangrijke ichtyologen. Zo zijn er de oude werken van de 'ichthy-
ologi practici': Bellonius, Rondeletius, Salvianus, Gesnerus, Aldrovandus, 

Willugbaeus en Rajus en de moderne werken van de 'ichthyologi theore-
X\cV: Artedi, Gronovius, Hasselqvist, Valentinus en Catesbaeus. De boeken 
van Linnaeus' tijdgenoten leverden vele nieuwe exotische soorten op 
uit Palestina (Hasselquist), de Molukken (Valentijn), Noord-Amerika 
(Catesby), Oost-Indie en Zuid-Amerika (Artedi). Linnaeus kreeg zelden 
geconserveerde exemplaren te zien. In de meeste gevallen maakte hij 
gebruik van beschrijvingen en afbeeldingen, die door de auteurs waren 
aangereikt. 

We zouden Linnaeus tekort doen door niet te vermelden dat het am-
bacht van tellen en meten van kenmerken van vissen ook door hemzelf 
ter hand is genomen. Dat gebeurde toen hem gevraagd werd het natu
ralienkabinet van koning Adolf Frederik van Zweden te onderzoeken. 
In de vissenverzameling vond Linnaeus tot zijn verrassing een aantal 
nieuwe soorten voor de wetenschap. Hij liet er prachtige afbeeldingen 
van maken voor het majestueuze hoekMuseum AdolphiFriderici uit 1754. 

Erzijn nog meer vernieuwingen in de tiende editie aan te wijzen. Ar
tedi's indeling van de vissen werd aangepast door veel genera te splitsen 
en andere samen tevoegen. In het voetspoor van Aristoteles werd de 
orde van de Plagiuri (walvissen) overgeheveld naar de Mammalia (zoog
dieren). Naast de verbeteringen in de systematiek kent de tiende editie 
ook enkele zwarte bladzijden. Het betreft de prikken, de roggen, de 
haaien, de zeeduivels, de draal<vissen en de steuren, die door Linnaeus 
overgeplaatst werden naar de Amphibia. Boze ichtyologen beschouwden 
deze wijziging als een transgressie, een schending van grenzen. Aange
zien de overgeplaatste groepen niet over longen beschikken - en dat is 
een van de voorwaarden om bij Amphibia ingedeeld te kunnen worden 
- is het onbegrijpelijk waarom Linnaeus hiertoe overging. 

De botanicus Jan Frederik Gronovius 
(1686-1762) was zo onder de indruk van 
Linnaeus' taxonomische inzichten dat hij 
de publicatie van diens Systema naturae 
financierde. De negende editie van het 
boek werd bovendien door hem geredi-
geerd. Leiden, Museum Boerhaave. 

DE MYTHE VAN LINNAEUS' BINAIRE NOMENCLATUUR 

De methodologie is zoals we zagen de basis voor de ordening en de or
dening biedt de mogelijkheid tot systematische naamgeving. In de bio
logie heeft dat geleid tot de invoering van de binaire nomenclatuur. De 
ordening is slechts tijdelijk omdat een wetenschappelijke grondslag, die 
aan de ordening voorafgaat, ontbreekt. 

Willughby en Ray ontwierpen in hun De historia piscium (1685) als 
eersten een rangschikkingssysteem voor vissen dat berust op uitwen-
dige morfologische kenmerken. Het opstellen van definities met gren
zen voor soorten en geslachten was echter niet hun sterkste kant. Veel 
renaissancistische Latijnse genus- en speciesnamen horen bij een en 



Naast Jan Frederik Gronovius was ook 
diens zoon Laurentius Theodorus (1730-
1777) bij de negende editie van de Systema 
naturae betrokken. Deze ichtyoloog 
reviseerde het gedeehe over de vissen. 
Anoniem portret in waterverf van 
Laurentius Theodorus met zijn kinderen. 
Leiden, Stedelijk Museum De Lakenhal, 
inv. nr. S 100. 

dezelfde soort. Door een ruimhartige toekenning van verschillen aan 
soort- en geslachtskenmerken kregen deze synoniemen in de systema
tiek van Willughby en Ray ten onrechte onderdak. 

Volgens de overlevering had Artedi De historia piscium permanent op 
tafel liggen. De lacunes in het systematische werk hadden bij wijze van 
spreken zijn dagelijkse aandacht. In Ichthyologia (1738) geeft Artedi 'wa-
terdichte' kenmerken die de soorten en geslachten van elkaar scheiden 
en regels voor het hanteren van de nomenclatuur. Artedi's kritische bij
drage was een perfectie van het oude Britse rangschikkingsysteem. 

Toch is Linnaeus de geschiedenis ingegaan als de bedenkervan de 
binaire nomenclatuur. Hoe is dat te verklaren? De tiende editie van de 
Systema naturae werd door taxonomen uit de negentiende eeuw gezien 
als de eerste publicatie met een consistente toepassingvan de binaire 
nomenclatuur. In artikel 3 van de Internationale Code voor de Zoologi-
sche Nomenclatuur is dit officieel in 1842 vastgelegd. Tegelijk met de 
invoering van Linnaeus' binaire nomenclatuur is aan alle in de tiende 
editie beschreven soorten de auteursnaam 'Linnaeus (L.)' toegekend. 
Dit had enige consequenties. We geven de wijziging in de naamgeving 
van de eerdergenoemde stekelrog als voorbeeld: 'Raia clavata, Ronde
let, 1553' werd 'Raia clavata, L., 1758'. Men zou kunnen zeggen dat in 
de negentiende eeuw een groep taxonomen de binaire nomenclatuur, 
inclusief de auteursrechten van de namen van de soorten, op naam van 
Linnaeus heeft gezet. Vanaf dat moment wordt in de ichtyologische lite
ratuur nauwelijks nog verwezen naar de oorspronkelijke auteurs, die in 
de tijd van de late Renaissance tot het midden van de achttiende eeuw 
de binaire nomenclatuur tot ontwikkeling hebben gebracht. 
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