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LINNAEUS EN DE APEN

CHUNGLIN KWA

Kort na zijn aankomst in Amsterdam, in 1735, zag Linnaeus voor het
eerst levende apen. De rest van zijn leven heeft hij een zwak voor
apen gehad. Lang na zijn terugkomst in Zweden, toen de koning zijn
mening vroeg over de aankoop van dieren van de menageriehouder
en dierenhandelaar Blauw Jan aan de Kloveniersburgwal, adviseerde
hij hem zijn geld op zak te houden. Alleen voor de apen maakte hij
een uitzondering. 'Er zijn geen dieren aardiger, wonderlijker en
verschillender en voor alles zo vol guitenstreken', schreef hij de
koning. Over zijn meerkat Diana stelde hij later een liefdevol boekje
samen. Maar Linnaeus liet ook in zijn indeling van het dierenrijk
uitkomen dat de apen heel dicht bij de mens stonden. Dat de mens
een dier was, was een cliche in de tijd van Linnaeus, maar nog
niemand had de mens een aap genoemd, en dat was wat Linnaeus
in feite deed door mensen en apen samen te rangschikken onder
de 'Anthropomorpha' (menselijkgevormden), een term die hij
later verving door 'Primates', oftewel 'eerste dieren'. Daarmee
vermenselijkte hij de dieren of verdierlijkte hij de mens, dat is om
het even.

Johannes Jonston (1603-1675) werd geboren in Polen uit Schotse
voorouders en had enl<ele jaren een artsenpral<;tijl< in Leiden. Van
zijn rijl< geillustreerde Historiae naturalis verscheen een Nederlandse
vertaling te Amsterdam in 1660, onder de titel Naeukeurige
beschrijving van de natuur. Jonston besteedt ruim aandacht aan
verschillende soorten apen. Artis Bibliotheek, 66:14.

Linnaeus' indeling van deprimaten riep ook vragen van heel andere
aard op. Waarop baseerde Linnaeus eigenlijk dat de orang-oetan die in
Indie was gezien in werkelijkheid de dagschuwe holbewoner (troglodiet)
was, bekend uit de Oudheid, en waarom gaf hij hem de status van tweede mensensoort? Baseerde Linnaeus zich niet op veel te weinig bronnen, die bovendien niet alle betrouwbaar waren, als het bijvoorbeeld om
zeelieden ging? Buffon zou Linnaeus later bespotten om het goedgelovig
opnemen van fabelwezens in zijn systematiek. Toch kan men wel het
een enanderaanvoeren terverdedigingvan Linnaeus. Ten eerste waren
er van de grote apen zeer weinig contemporaine waarnemingen door
geleerden. Ten tweede gaat het te ver om dc bronnen uit dc Oudheid af
te doen als folklore. Vooral op het gebied van de botanie had het kritisch
herlezen van klassieke auteurs de natuurvorsers van de Renaissance tot
aan Linnaeus' tijd enorm voordeel bezorgd. Waarom zou dat niet ook
het geval zijn voor de fauna? En ten derde had Linnaeus' taxonomische
systeem nu eenmaal ook zijn eigen logica. Er moest haast lets zijn als
een tweede mensensoort, en ook voor meer grote apen had zijn systeem
zeker plaats.
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Van de vijf apen op plaat vi in de
Natuurlyke historie (i-/6i) van Martinus
Houttuyn gaat dc chimpansee linksboven
terug op de 'orang-outang' die Nicolaas
Tulp honderdtwintigjaar eerder had
laten afbeelden in zijn Ohservationum
medicarum. Artis Bibliotheek, Linn. 1:2.

Martinus Houttuvn volgde in zijn
Natuurlyke historic het systeem van
Linnaeus. Op plaat v beeldde hij een
paartje orang-oetans af. Linnaeus zelf
had zijn geloof in de troglodiet toen al
opgegeven. Artis Bibliotheek, Linn. 1:2.

De Amsterdamse arts Nicolaas Tulp
zette de eerste beschrijving van een
'orang-outang' op zijn naam in zijn
Observationum medicarum (1641). De
plaat bij de beschrijving toont een jonge
vrouwtjeschimpansee met een dik buikje,
in een wat overdreven verlegen en zedige
pose. Amsterdam, UB: OK 62-2763.
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' _fytvetirij ,

Ill'

De 'orang-oetan' die Jacob de Bondt
gezien zou hebben, werd door Linnaeus
geidentificeerd als een troglodiet, een
holbewoner uit de Oudheid. De gravure in
De Bondts Historia: naturalis et medicee
Indiae orientalis (1658) is waarschijniijk
gebaseerd op afbeeldingen van behaarde
vrouwen in medische literatuur. Artis
Bibliotheek, 66:17.
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DE WETENSCHAPPELIJK BESCHREVEN APEN
UIT LINNAEUS' TIJD
Linnaeus zal tijdens zijn verblijf in Amsterdam apen gezien hebben bij
Blauw Jan, drinkend van zijn 'zure wijntje', de verplichte consumptie
aldaar, en ook bij zijn mecenas George Clifford op de Hartekamp. Jammer genoeg heeft Linnaeus geen mensapen gezien, noch in Amsterdam,
noch later in zijn leven. Blijkbaar had hij net pech. In het jaar waarin
Linnaeus er arriveerde, zag een landgenoot van hem, Carl Tersmeden,
in Amsterdam een 'oran utan' op een drukke markt, vastgemaakt met
een ijzeren keten aan zijn nek omdat hij zo wild was. Die markt kan niet
anders dan de Botermarkt (het huidige Rembrandtplein) zijn geweest.
Daar was herberg De Witte Oliphant gevestigd, de concurrent van Blauw
Jan, ook een handel in exotische dieren. Er was in Amsterdam een geregelde aanvoer van papegaaien en aapjes, maar er werden ook zeldzamer
dieren aangevoerd, zoals gordeldieren, luiaards, een schubdier, een
tapir en een Indische olifant. De vaart op Indie was daarvoor grotendeels
verantwoordelijk, de v o c had op Kattenburg speciale stallen ingericht.
Apen waren dus heel gewoon, maar mensapen waren een grote bijzonderheid.
Die Amsterdamse orang-oetan (of wat het dier ook mag zijn geweest)
van 1735 kennen we uit geen enkele andere beschrijving, en we moeten
dus aannemen dat hij verloren is gegaan voor de toenmalige weten-

Edward Tyson dacht dat de niensaap
uit Angola eigenlijk rechtop Hep en
liet hem zo afbeelden. Op een etsgravure in zijn Orang-Outang, sive
Homo Sylvestris: Or, The Anatomy
of a Pygmie (1699) staat het dier
recht overeind en steunt het op
een stok. Een andere afbeelding
in Tysons boek toont het dier van
achteren. Artis Bibliotheek, 61:9.
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schap. In Parijs, op de markt van Place St. Laurent, werd in 1740 een
'quimpensee' tentoongesteld, die volgens de Amsterdammer Martinus
Houttuyn, die hem noemt in zijn grote natuurlijke historic uit 1761,
'kastanjebruin van koleur' was. Dat is merkwaardig, want chimpansees
zijn doorgaans zwart. Hoe het ook zij, het dier leefde niet lang.
De mensapen die voor 1780 in Europa door wetenschappers waren
gezien en beschreven, zijn op de vingers van een hand te tellen. Al deze
dieren waren afkomstig uit Afrika, en we moeten aannemen dat het om
chimpansees of bonobo's ging. Ze werden overigens lange tijd aangeduid als 'orang-oetang' (bosmens), een naam die de Nederlanders hadden meegenomen uit Indie, waar ze over het dier hadden horen spreken.
Misschien hadden sommigen er ook een gezien, maar dat is niet zeker.

Conrad Gesner vereeuwigde in zijn
Historiae animalium (1587) een
merkwaardig schepsel dat door reizigers
gezien zou zijn in Palestina. Ulysse
Aldrovandi nam de afbeelding over in
De quadripedibus digitalis viviparis (1637)
en duidde het wezen aan als Lucifer.
Linnaeus daarentegen leek het eerder
te beschouwen als een mensensoort dan
als een dier of een duivel: hij gebruikte
dc benaming Homo caudatus, 'staartdragende mens'. Artis Bibliotheek, 93:10.

Het was de beroemde Amsterdamse arts Nicolaas Tulp die de eerste
beschrijving van een 'orang-outang' op zijn naam heeft staan (1641). Het
dier was in levende staat verkregen voor prins Frederik Hendrik, volgens
Tulp uit Angola. De plaat die Tulp het maken, toont een duidelijk herkenbare chimpansee, een jong vrouwtje met een dik buikje, in een wat
overdreven verlegen en zedige pose.
Met heel wat meer onzekerheden is de waarneming van de arts Jacob
de Bondt van omstreeks dezelfde tijd in Indie omgeven. Hij beschreef
een 'orang-oetan' die huilde en ook anderszins op een mens leek. In
zijn tekst verwees De Bondt naar een bijgevoegde plaat waarop een soort
behaarde vrouw is te zien. Maar het wezen op de gravure kan De Bondt
niet gezien hebben; het moet wel gaan om een plaat die de bezorger aan
het enige tientallen jaren na De Bondts dood verschenen boek heeft toegevoegd. Het lijkt namelijk als twee druppels water op harige vrouwen
zoals afgebeeld in de medische literatuur van destijds.
Het zou ruim vijftigjaar duren tot de volgende beschrijving verscheen. De Engelse arts en anatoom Edward Tyson overtrof Tulp in
detail en precisie in zijn boek Orang-Outang, sive Homo Sylvestris uit
1699. Jammer genoeg kreeg Linnaeus Tysons boek nooit onder ogen.
Hij hoorde pas in 1758 van het bestaan ervan en kon in Zweden geen
exemplaar bemachtigen. Tyson had twee jonge dieren gezien, een mannetje en een vrouwtje, die beide net uit Angola waren overgebracht. Het
mannetje was gewond geraakt tijdens de reis en zou spoedig sterven. Dit
dier is dooriyson getekend en ontleed. Hij liet het skelet opzetten; tegenwoordig is het nog te bezichtigen in het Natural History Museum in
Londen. Waar het vrouwtje is gebleven, is niet bekend. Tyson heeft haar
in elk geval niet kunnen inspecteren. Op de tekening zette Tyson zijn
aap rechtop, met een stok ter ondersteuning. Weliswaar had hij het dier
gezien met zijn typische gang op de knokkels van de handen, maar hij
veronderstelde dat het zo liep vanwege zijn verwonding, anders zou het
wel rechtop hebben gelopen net als een mens.

27

Jonstons Naeukeurige beschrijving van de
natuur bevat vier gegraveerde titelpagina's
en 250 bladgrote gravures, alle van de hand
van Matthias Merian. Op plaat LXI (boven)
zijn twee nieerkatten ('Cercopithecus')
en twee bavianen ('Papio') afgebeeld.
Plaat LIX (onder) toont twee bavianen
('Cijnocephalus'), twee meerkatten
('Cercopithecus') en twee niet nader
aangeduide apen ('Simla'). De beide laatste
dieren hebben elk een ring in hun pool.
Artis Bibhotheek, 66:14.
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De derde mensaap die een uitvoerige beschrijving kreeg, was alweer een
chimpansee uit Angola en Icwam in augustus 1738 in Londen aan. Het
was een vrouwtje, dat 'Madame Chimpanzee' genoemd werd. Met dit
dier kwam de aanduiding chimpansee vanuit een Afrikaanse taal in de
Westerse talen terecht. Madame Chimpanzee droegzijden kleren, dronk
thee uit een theekopje en volgens de toegestroomde Londenaren getuigden haar manieren van Franse elegantie. Een half jaar later stierf ze. In
aanwezigheid van Hans Sloane, de voorzitter van de Royal Society, werd
er sectie op haar verricht door de chirurgijn van de koningin. Ze is vereeuwigd op twee platen, waarvan een haar toont zonder kleren maar met
een theekopje. Linnaeus besloot blijkbaar dat het om een exemplaar van
dezelfde soort moest gaan die Tulp onder handen had gehad, misschien
wel vanwege haar alweer wat te dik aangezette buikje. Blijkbaar heeft
Linnaeus niet geweten van een 'orang-outang' die door de Rouaanse chirurgijn Claude-Nicolas Le Cat werd onderzocht op zijn zenuwstelsel en
waaroverhij publiceerde in 1753. Ook de andere onderzoekers negeerden dit dier.
De vijfde mensaap, ten slotte, was in Londen terechtgekomen, volgens opgave alweer uit Afrika, en eveneens in bezit geraakt van Sloane.
George Edwards, bibliothecaris van het Royal College of Physicians,
haalde het dier in 1758 uit de brandewijn, droogde het en zette het zo
goed mogelijk rechtop. Hij maakte een tekening en stuurde die naar
Linnaeus. Die was erwegvan. Hij bejegende Edwards met veel egards
en nam diens suggestie over dat het om een andere soort moest gaan
dan Madame Chimpanzee. Volgens Edwards was ze wel van dezelfde
soort als het dier van Tyson, maar dat had Linnaeus dus niet gezien.
Twintigste-eeuwse primatologen hebben zuur opgemerkt dat de aap
op Edwards' tekening het midden houdt tussen een chimpansee, een
orang-oetan en een gibbon. Hoe het dier aan zijn rossige kleur kwam,
is niet bekend. Verschillende onderzoekers hebben het dier vanwege die
kleur als een orang-oetan geidentificeerd, maar dat klopt niet met zijn
Afrikaanse herkomst. Edwards' kracht lag in zijn kennis van de vogels en

de vele mooie platen die hij van ze vervaardigde. Mogelijk dat Linnaeus
hem daardoor als autoriteit aanvaardde.
Meer eigentijdse waarnemingen van collega-naturalisten heeft Linnaeus voor 1760, toen de dissertatie over de antropomorfa van zijn leerling Hoppius verscheen, niet gezien. Er circuleerde nog een in 1718 gepubliceerd verhaal van Daniel Beeckman, een zeeman in Engelse dienst,
die in Borneo een jonge orang-oetan kocht en hem zeven maanden bij
zich hield. Beeckman beschrijft het dier als haarloos, dat wil zeggen
als behaard op alleen die plaatsen waar mensen dat ook zijn. De bijgevoegde plaat laat een menselijk soort naaktheid zien, maar we mogen
aannemen dat de uitgever van het boek een graveur in de arm heeft genomen die louter op de tekst afging. Edwards vermeldt de waarneming
van Beeckman over de naaktheid van de orang-oetan, en het is goed mogelijk dat Linnaeus er via Edwards kennis van heeft genomen.
In 1776 verkreeg de Nederlandse anatoom Petrus Camper zijn eerste
echte orang-oetan uit Borneo, de eerste van vele die nog zouden volgen,
en toen begon een nieuwe fase in de geschiedenis van de primatologie.
Camper gaf Linnaeus en ook Buffon, de Franse naturalist en tegenstander van Linnaeus, ervan langs vanwege de door hen veroorzaakte chaos
in naamgeving van de grote apen. Maar laten we ons niet verliezen in
wat Linnaeus had kunnen weten als hij maar wat later had geleefd. Beter
kunnen we onder de loep nemen welke kennis Linnaeus ter beschikking
stond en hoe hij daarmee omging.

DE ANTIEKE BRONNEN
Ooit leefde er bij de NijI een volk van dwergen oftewel pygmeeen. Ze
raakten in oorlog met de kraanvogels en werden verslagen. Deze fabel
wordt door Homerus verteld; latere Griekse auteurs, onder wie Aristoteles, hebben geprobeerd er een historische kern in te ontwaren.
Volgens Edward Tyson konden deze pygmeeen niets anders zijn dan
orang-oetans, apen die dicht bij mensen stonden, maar geen mensen.
(De nu als Pygmeeen aangeduide Afrikaanse stammen werden pas in
1867 ontdekt.) Tulp en de op Java werkzame arts Jacob de Bondt hadden
gedacht dat orang-oetans de saters van de Oudheid waren, maar niets
was volgens Tyson minder waar. Saters moesten apen met staarten zijn.
Ook voor de cynocephali (hondkoppigen) had Tyson een verklaring: dat
waren bavianen.
Tyson toonde zich hier een geleerde die als het ware nog met een
been in de Renaissance stond: de klassieke auteurs als bron serieus nemen en tegelijkertijd waarheid van verdichtsel onderscheiden. Van Linnaeus zou je misschien verwachten dat hij, als man van de Verlichting,
de bronnen uit de Oudheid zou negeren. Dat was inderdaad wat Buffon
later principieel zou doen. Maar voor Linnaeus woog blijkbaar zwaarder
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daterveel te weinig contemporaine waarnemingen waren, enzol<wam
hij bij de Romein Plinius uit. In de Systema naturae komt naast Homo
sapiens nog een groepje andere mensensoorten voor, die hij tooide met
de algemene naam Homo nocturnus (nachtmens). Daarbij baseerde Linnaeus zich in de eerste plaats op de door Plinius genoemde troglodieten
(holbewoners). lets minder zeker van zijn zaakwas Linnaeus over een
staartdragende mens, beschreven door de Italiaanse Renaissance-geleerde Ulisse Aldrovandi, die hem overigens niet zelf had waargenomen.
Linnaeus noemde deze Homo caudatus alleen in een voetnoot.
Plinius had zijn aantekeningen over Afrika deels overgenomen van
Herodotus, en het is dus Herodotus die we moeten raadplegen over
de troglodieten, die bij hem overigens Trogodieten heten. Volgens de
Griekse historicus waren ze een Ethiopisch volk en leek hun taal op die
van piepende vleermuizen. Uit niets blijkt dat Herodotus hun mens-zijn
in twijfel trok.
In de daarop volgende eeuwen waren deze elementen een eigen leven
gaan leiden. De schrijfwijze 'troglodieten' (die ook terechtkwam in de
gangbare tekstuitgaven van Herodotus) maakte van hen holbewoners,
en weer later zou het wonen in holen verklaard worden uit hun overgevoeligheid voor zonlicht. Maar zien in het donker konden ze als de
besten. Hun eigenaardige taal leidde tot vermoedens over beperkte verstandelijke vermogens. Ze werden 'wit' en wat aanvankelijk misschien
hun huidskleur betrof, werd steeds letterlijker genomen en ging ook op
hun beharing slaan. Het waren deze elementen die Linnaeus meende
te herkennen in de door Jacob de Bondt in 1658 op Java waargenomen
'orang oetan' en die hem tot de conclusie brachten dat dit een troglodiet

christian Emanuel Hoppius was een
Kussische student van Linnaeus die in
zijn proefschrift uit 1760 - waarschijniijk
door Linnaeus zelf geschreven - vier op
mensen gelijkende wezens afbeeldde.
Het zijn van links naar rechts de orangoetan van De Bondt, de homo caudatus
van Aldrovandi, Madame Chimpanzee
en de 'Man of the Woods' van Edwards.
Artis Bibliotheek, Linn. 5:46.

moest zijn geweest. Toen in 1758 het bericht de ronde deed dat men in
Londen tegen betaling een geheel wit meisje vertoonde, met wit haar en
overgevoelig voor licht, raakte Linnaeus buiten zichzelf van opwinding.
Een student van hem die in Engeland verbleef, stuurde hij op onderzoek
uit. Deze testte het meisje onder andere op het vermogen in het pikdonker te kunnen lezen. Dat bleek niet het geval. Linnaeus had ook graag
de geslachtsdelen van het meisje onderzocht willen hebben, maar daar
kreeg zijn student geen toestemming voor. Dat Linnaeus hier nieuwsgierig naar was, is overigens volkomen begrijpelijk: zijn hele plantkundig
systeem was immers gebaseerd op de seksuele organen van de plant.

LINNAEUS' TAXONOMISCHE PRINCIPES
Een gebruikelijke opvatting in de achttiende eeuw was dat er een onoverbrugbare afgrond bestond tussen mens en dier. Mensen hadden
ratio, een ziel, een geest, en dieren niet, volgens respectievelijk het theologische, fllosofische en wetenschappelijke criterium. Het laatste was
in omloop gebracht door Descartes, diens L'homme was in de achttiende
eeuw zijn meestgelezen werk. Filosofen als Leibniz en Condillac hadden de grens tussen mens en dier wel lets verzacht maar toch in stand
gehouden.
Maar apen dreigden de grens tussen mens en dier te doen vervagen.
Met gewone apen was dat nog binnen de perken gebleven, die kregen
meestal de slechte menselijke eigenschappen toebedeeld, zoals ijdelheid en lust. Maar de mensapen boden een nieuw probleem. Van tijd tot
tijd waren er die zich lieten meeslepen door hun enthousiasme, zoals
de toeschouwers van Madame Chimpanzee (onder wie Sloane, die haar
'een mens' noemde).

pagina 32-33
George Edwards (1694-1773), bibliothecaris van het Royal College of Physicians
te Londen, maakte naam met de meerdelige werken A natural history of birds
en Gleanings of natural history. Het eerste
deel (1758) van het tweede werk bevat een
afbeelding van een rossige mensaap, die
moeilijk te identificeren is. Het dier
'is supposed to come the nearest in its
outward shape to man', aldus Edwards,
die het beschrijft onder het kopje 'The Man
of the Woods'. Artis Bibliotheek, 208:3.

Eerder had Tyson de zaak wel rigoureus aangepakt. Door vergelijkend anatomisch onderzoek had hij een lijst van overeenkomsten en
verschillen tussen enerzijds 'pygmee' en mens, anderzijds tussen pygmee en gewone aap opgesteld. Er bleken 48 punten te zijn waarop de
pygmee meer op een mens leek dan op een aap, en 34 punten waarvoor
het omgekeerde gold. Het kwam er dus eigenlijk op neer dat de pygmee
tussen aap en mens in stond, maar toch beslist geen mens was.
Tysons analyse illustreert op voorbeeldige wijze het in de achttiende
eeuw gangbare idee dat alle schepselen konden worden ingedecld binnen een reeks van toenemende perfectie, de zogenoemde scala naturae,
een lineaire ladder met de mens bovenaan (althans op aarde). Het bijzondere van Tysons taxonomie is dat hij zijn indeling mens-pygmceaap niet baseerde op een enkel criterium, maar een soort cladistiek of
numerieke taxonomie avant la lettre bedreef. Alle door Tyson opgesomde overeenkomsten en verschillen kregen namelijk hetzelfde gewicht,
hoewel ze in functioneel opzicht van uiteenlopend belang zijn.
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with dark reddiih fldns. This tree is found d'un rouge Jonce en dehors. Cet arbre croit
de foi-meme dims le fud de FAngletcrre.
wild in the fouthern jferts of England.

C H A P . III.

P L A. 213.

7he MAN of the WOODS.

L ' H O M M E SAUVAGE.

which is one of the firft
T HofI Stheanimal,
genus of Monkies, is fuppofed

r\N fuppofe que cet animal, qui eji un da
^ premiers du genre Singe, eji celui de ions,
qui approche le plus de thomme par textcrieur. Pltfieurs Anglois, qui ont vo)'age en
Afrique et aux Indes, rapportent que ceux
qui ont fait leur crue, ont pros de fix pi,ds
de haut, quand ils fe tiennent de bout, et fiih
marcbent fur leurs pieds de derriere.
Le fujet d'apres lequel cette figure a c:e
dejfinee, eft a prefent dans cette vilk de Londres, dans le fameux Cabinet Britanmii,;.
II eloit jeunc, ct n avoit guere que deux
pieds et demi de hauteur quand il mourut: on
le fit dabord tremper dans de I'cj'prit de vin,(t
puis on lefit fecber; enfin on le difpofa dam
rattitude que je lui ai donnee ici, taiant
tire avant que les parties fuffent trop dej'ecbees ou retirees. II rejjembloit par la tailk
d la plufpart des aittres finges; fes maim
et fes pieds etoient tmt de meme: inaisil differoit du general, en ce qu'il n avoit ni
queue, ni peau caleufe anbas du doi furqmi
sajfeoir, ccmme en ont la flufpart des jinxes,
et en ce qu il avoit la tele plus ronde, it
plus fcmilable d cclle de C horn me, que la
finges ne Pont d'ordinaire. Le front eltit
haut et e'leve, le nez plat, les dents fort rf
femblantes aux dents kumaines: le poll (i»t

to come the neareft in its outward rtiape to
man. The old ones are faid, by many of
our voyagers to Africa and India, to be
near fix feet high, when ftanding, or walking ered.
The fubjeft from which this figure was
drawn, is now preferved in the Britifh
Mufeum, in London: it was a young one,
and about two feet and an half high when
it died: it was firft foaked in fpirits of
wine, then dried, and fet up in the adion
I have given it, the draught being taken
before its parts were too much dried or
fallen in. Its ftiape refembled moft others
of the Monkey kind; its hands and feet
the fame. It differed from the generality
in having no tail, or callous Ikin behind,
to fit on, as moft Monkies have; and in
having the head rounder, and more humanlike, than moft of its kind: the forehead
was high and rifing, the nofe flat, the
teeth much refembled thofe of men; the
hair from the neck inclined upwards round
to the forehead, and hung down a little
over the forehead and the fides of die face,
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We weten niet wat Linnaeus van Tysons werk zou hebben gevonden; zoals al opgemerkt is, kende hij het niet. Linnaeus' taxonomieen van planten en dieren waren hierarchisch van structuur, het waren zich vertakkende boomdiagrammen. Buffon zou zich later nog tegen Linnaeus' indelingen keren, zich beroepend op de scala naturae, die impliceerde dat
de hogere taxonomische niveaus een gedachteconstructie waren. Om
pragmatische redenen vond Linnaeus het niet erg dat zijn indelingen
kunstmatig waren, al streefde hij wel naar zo natuurlijk mogelijke indelingscriteria. Maar de logica van de indelingen hield in dat hij steeds
moest kiezen voor een uniek kenmerk. Linnaeus gaf de zoogdieren hun
naam op grond van het bezit van tepels, maar hij had ook beharing of
levenbarend-zijn als onderscheidend criterium kunnen kiezen. De ordes
binnen de zoogdieren, dus ook de primaten, deelde hij in op grond van
de structuurvanhetgebit, degebitsformule. Hij had 66k, wist hij, wat de
primaten betreft kunnen afgaan op de plaatsingvan de tepels, namelijk
op de borst en niet op de buik.
Op een ander punt was Linnaeus het nog meer oneens met Buffon.
De laatste hield met een beroep op de scala naturae ook het onderscheid
tussen soorten en geslachten voor kunstmatig. Maar voor Linnaeus waren de soorten, later minstens de genera, echte door God geschapen entiteiten. Wel erkende hij dat dc variatie binnen een genus zeer groot kon
zijn. Maar hoe onderscheidde Linnaeus dan de genera ten opzichte van
elkaar? Dat waren volgens hem immers 'natuurlijke' groepen.
De grens zoals Linnaeus die trok in de Systema naturae tussen mens
en aap was 'kunstmatig', gebaseerd op slechts enkele kenmerken. Daar
was de ratio niet bij. Het verschil tussen mens (inclusief troglodiet!) en
aap lagbesloten in het beroemde devies 'Ken u zelve', dat slechts een
bepaalde vorm van rationaliteit bij de mens impliceerde. Weliswaar
noemde Linnaeus de mens Homo sapiens (denkende mens), maar daarnaast gebruikte hij de aanduiding Homo diurnus (dagmens). Zoveel gaf
hij blijkbaar niet om het sapiens als onderscheidend criterium voor de
mens. Dat blijkt temeer uit zijn bereidheid om ook aan apen verstand
en ratio toe te kennen: Linnaeus overwoog het bestaan van een Simla
sapiens. 'Descartes heeft nooit een aap gezien', was het bondige commentaar van Linnaeus op het idee dat apen machines zouden zijn.
Als we nu alleen naar Linnaeus' indeling in genera kijken (en die
hield hij voor natuurlijk), dan treedt lets bijzonders aan het licht. Linnaeus hanteerde een vorm van 'numerieke taxonomie', maar heel anders dan Tyson. Binnen de twee groepen van Homo keek Linnaeus naar
een lijstje van eigenschappen die polair van elkaar verschilden en vervolgens in verschillende combinaties konden optreden: dagmens versus
nachtmens (gerelateerd aan de ogen), mens met en zonder staart, aanof afwezigheid van een derde ooglid, met en zonder een spleet tussen de
tanden, met en zonder haar, en wat de vrouw betreft met en zonder clitoris. Linnaeus hanteerde dus niet een simpele glijdende schaal van per-

fectie, maar ontwikkelde een systeem van permutaties van kenmerken,
waarbij elke soort of genus gekarakteriseerd zou zijn door een unieke
set kenmerken. Hetzelfde systeem van permutaties komt ook weer bij de
apen voor: apen met staart en zonder staart, behaard en haarloos, vrouwelijke geslachtsdelen met en zonder clitoris, en denkende apen zouden
misschien ook kunnen bestaan. Het was alsof God de dieren en mensen
in elkaar had gezet met vaste onderdelen die in verschillende samenstellingen konden voorkomen.
Deze interpretatie van Linnaeus' taxonomische logica met betrekking tot mensen en apen is speculatief, al hebben diverse auteurs het
polaire karakter herkend van dagmens en nachtmens. Ik ontleen het
idee aan Linnaeus' tot in de puntjes uitgewerkte permutatiesysteem
van kenmerken voor het plantenrijk. Hij had namelijk aan het vruchtvormend element van de plant (dus vooral de bloem) 38 verschillende
onderdelen geidentificeerd, die ieder op vier verschillende wijzen van
elkaar konden verschillen. Dat verschafte hem een systeem waarmee
5776 verschillende plantengenera gedefinieerd konden worden, meer
dan genoeg voor alle planten in de wereld. Zoverwas Linnaeus bij de dieren nog lang niet. Maar het was deze taxonomische logica die Linnaeus
zo ontvankelijk maakte voor het bestaan van andere mensensoorten. Er
waren blijkbaar zelfs maar enkele combinaties gerealiseerd van alles wat
er in principe mogelijk was.
Linnaeus heeft in Azie nog laten zoeken naar de troglodiet, maar
helaas, hij werd niet gevonden. En wat de Trogodieten uit de Oudheid
betreft: meer dan driehonderd jaar na hun beschrijving door Herodotus
leefden ze nog steeds in een uithoek van het Egyptische rijk. Plutarchus
vertelt dat Cleopatra hun taal leerde spreken. Cleopatra had een mooie
stem met veel registers. Zij zal de vleermuisgeluiden van het Trogodiets
prachtig hebben verklankt.
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