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PLANTEN, DIEREN EN FORMULES 

De: nahiiuri8ke h h r i e  in het Ischt vm hk0ur55 W8&m!zcrp h Ac& 
e~ Fwcisuult" De W10odn en de Dkgen 

Samenvatting 

Dit proefschrift bevat drie verhalen. Wet eerste verhaal is een geschiedenis van 
de natuurlijke hnstorie, in het bijzonder wan het werenschappelijk clmsificereni 
van planten en dieren in de achttiende en vroeg negentiende eeuw. De beide m- 
dere verhalen zijn het resultaat van een beschouwing varil deze geschiedenis vm- 
uit twee sterk verschillende gezichtspunten die ik in dit proefschrift met elkaar 
confronteer, 

Een van deze gezichtspunten heb ik ontleend aan het werk wan de Franse 
filosoof Michel Foucaiult. Evenals vele moderne wetensclaapshisrorici heeft 
Foucaulr in zijn werk sterk de nadruk gelegd ap hel bestaan van disconti- 
nuïteiten in de historische ontwikkeling van wetenschappelijke kennis. Dat wil 
zeggen, in plaats van een voortdurende en cumulatieve goei  van kennis laat de 
ontwikkeling van wetenschap van tijid tot tijd diepgaande breuken zien in de 
manier waarop de wereld wordt gekend. Foucaullt heeft deze gedachte op een 
specifieke manier uitgewerkt In zijn boek De Woorden <LIYI. de Dingen. Daarin 
laat hij zien hoe halverwege de zeventiende eeuw onze Westerse cultuur een 
radicale verandering onderging en vanaf dat moment beheerst werd door een 
specifieke wijze van classificerend denken. Foucamlr spreekt van het ontstam 
van een klassieke 'kpistéuniC4"eeni ziet het streven naar ordening in de natuurlijke 
historie vm de zevetltiende en achttiende eeuw als een van de typische verscl~ij- 
ningsvomen daarvan. Wanl.heer aan her begin van de negentiende eeuw de klm- 
sieke manier van denken plaats maakt voor een radicaal nieuwe, moderne epi- 
stern&, verdwijnt ook de natuurlijke historie olm plaats te maken voor een bio- 
logie. Aldus formuleert Foucault OP eigenzinnige wijze een gedachte die ook bij 
veel historici van de biologie te vinden is: planten en dieren zij11 in de loop der 
eeuwen vanuit rad icd  verschillende gezichtspunten bestudeerd en van een bio- 
logie als levenswetenschap km daarbij pas vanaf het begin van de negentiende 
eeuw gesproken worden. 

Het werk van d e  Franse wetenschapsondeszoeker Bruna Latour, en in het 
bijzonder zijn boek Wetenschap in Rcrie, heeft mij geïnspireerd tlot een geheel 
andere analyse van de Iotgevakn vaar de natuurlijke historie. Niet her abstracte 



denken van weknschappem staat h L&aur's werk oen&&, m de concrete en 
zleer uiteenlopende middelen waarvan wetenschappers zich bednenen in hun 
streven om uissprden zo geloofwmdig mogelijk te maken. Het werk van La- 
tour weerspiegelt daarbij de groeiende belmgsitellhg in het moderne weten- 
schapsonderzoe voor de praktijken waarin wetenschappllijke kermis wordt ge- 
maakt. Vanuit een Latouriaans gezichtspunt vormden de cl~ssificatieschema's 
vapi de achttiende eeuwse natuurlijke histolrle slechts het topje van de ijsberg. 
Deze schema's waren slechts een middel naast vele andere middelen - zoals het 
gebruik van schepen, van legers, van conservatiemethoden, van de drukpers - 
waarmee planten en dieren op steeds grotere schaal konden worden bijeen- 
gebracht, bewaard, beschreven, vergeleken en geordend. Juist dergelijke midde- 
len, aldus Carour, stellen wetenschappers in staat om beweringen op steeds 
grotere schaal te koppelen aan dingen en verschijnselen en om zo hun bewe- 
ringen geloofwaardiger te maken dm die van anderen, Vanuit dit Lat~ouriaanse 
gezichtspunt moeten we de lotgevallen van de natniurlijke historie dan ook niet 
verbinden met grootse omwentelingen in het denken, maar met al die kleine en 
veelvormige vernieuwingen die het magelijk maakten om de mobiliteit, de sta- 
biliteit en de combineerbaarheid van planten en dieren voortdurend te verhogen. 

Bij de confrontatie van deze zeer verschillende gezichtspunten ben ik uit- 
gegaan van Latour's advies om, in onze pogingen om wetenschap te doorgrorni- 
den, onze aandacht altijd eerst te richten op de middelen waannee uitspraken, 
dinigen en verschijnselen worden aaneengesmeed in een reeks van opeen- 
volgende abstracties. Op deze minaer blijkt het mijns inziens inderdaad heel 
goed mogelijk om de c1assificatiescherna"s van de natuurlijke historie, die in 
Faucault's analyse verschi~nen als de uitdrukking van een specifieke manier van 
denken, te begrijpen als resultaat van een eindeloze keten van heterogene activi- 
teiten waarin plmten en dieren werden gemobiliseerd, gestabiliseerd en gecam- 
blneerd. M a ~ r  kunnen wc op deze manier nu ook de radicale veranderingen h- 
grijpen in de Pogixra van hei classificeren die volgens Foucault aan het begin vaui 

de ~niegesutiende eeuw het lot van de natuurlijke historie bezegeld hebben? Mijn 
antwaerd op deze vraag luidt bevestigend. Wat ik d a ~ b l j  probeer te laten zien is 
dnqjiilst naarmate naturalisten er in slaagden arn steeds weer nieuwe middelen 
te vinden waarmee een toenemend aantal planten en dieren kon worden gecom- 
bineerd in een allesomvattend ~Passificatiesysteem, ze ook steeds wees vosr de 
keus werden gesteld om bepaalde vemouwde manieren van denken op te geven. 
Wet Lataiariaanse gezìcl~tspunt sluit dus de door Foucault besproken veranderin- 
gen in manieren van denken allesbehalve uit. Vanuit dit gezichtspunt, echter, 
verschijnen deze veranderingen niet als manifestatie van geheimzinnige, en 
weinig tastbare, epistemische breuken in de geschiedenis van het denken, maar 
als resultaat van een geschiedenis van zeer uiteenlopende concrete middelen 



waarmee in de natuurlijke historie netwerken van uiespraken, dinglen en ver- 
schijnselen woortdurend werden uitgebreid. 

Een groot deel van dit proehchrift is gewijd aan een geschiedenis van de 
natuurlijke historie in de achttiende en vmeg negentiende eeuw die me in staai 
heeft gesteld om de gezichtspunten van Foucault en Latour op specifieke l;cri.jze 
met elkaar te confronteren. Dambij heb ik in deze geschiedenis geprobeerd om 
me zoveel mogelijk tussen verschillende gezichtspunten te bewegen. Met m- 
dere woorden, mijn verhaal is een poging om zowel am de geschiedenis wan 
ideeën, als van praktijken en instituties in de natuurlijke historie recht te doen. 
In het bijzonder beschrijf ik (1) de wijze waarop planten en dieren werden var- 
zameld in tuinen, in herbaria, en in kabinetten of musea volar natuurlijke histo- 
rie, (2 )  de verschillende manieren van doen en kijken belichaamd in de acrlvirei- 
ten van apothekers, wan artsen, en van naturalisten in kabinetten of in het veld, 
(3) de kennistheoretische idealen in termen waarvan: deze activiteiten werden 
gerechtvaardigd, en (4) sommige van de systemen, theoíieEn en concepten zoals 
die in de geschriften van individuele naturalisten te vinden zijn. Ik heb bowen- 
dien geprobeerd om deze verschillende verhaallijnen met elkaar ite verbinden 
door de activiteiten van naturalisten te beschouwen als t zijin betrokken in een 
proces van abstractie: collecties van planten en dieren, manieren van doen en 
kijken, en kennistheoretische idealen verschijnen dan als bepalend voor de ma- 
nier waarop in de natuurlijke historie aan abstracties zoals "typen" an "wetten" 
is vorm gegeven. 

In het eerste deel van dit proefschrift staat centraal de manier waarop de natuur- 
lijke historie zich in de achttiende eeuw ontwikkelde tot een ware wetenschap 
van het classificeren. Planten en dieren uit alle delen van de wereld werden op 
grote schaal verzameld en beschreven en daarbij kwamen kwesties van orde en 
naamgeving hoog op de agenda te staan. Door sommigen werden deze kwesties 
voorai als een praktisch probleem beschouwd. Vanuit dat gezichtspunt gezien 
was een classificsltiesyskem niet meer dan een handig hulpmiddel bij het identi- 
ficeren van planten: en dienen. De meeste naturalisten echter, sagen het classi- 
ficeren als het kernprobleem van een wetenschappelijke natuurlijke historie, 
juist omdat het in hun ogen om meen ging dm een praktische oplossing voor een 
pr;aktisch probleem. &n systeem zou ook uitdrukking moeten geven mn de na- 
tuurlijke stand van zaken. Maar wat moest daarbij als de natuurlijke stand vaa 
zaken worden beschouwd, en hoe zou. kermis over die stand van z&en kunnen 
worden verkregen? Over deze vragen bestonden in de zeventiende en achttiende 
eeuw grote verschillen van mening. 

Een wel zeer duidelijke illustratie daarvan levert de vergelijking van ket 
werk van twee van de meest bekende naturalisten van de achttiende eeuw: Lin- 



naeus en Bxeffon, Voor Linnaeus werd de natuurlijke orde in het planten- en 
dierenrijk belichaamd door een hiEraarehisch systeem waarin alle planten en 
dieren warm ondergebraht in klssen, ordes, genera, en soorten, en waarbij elk 
van deze groepen op elk niveau was gedefinxeerd in termen van een bieperkt 
aantal essentiiiile kenmerken. Buffon, darmegen, mg een dergelijk systeem oI- 
een onduldbme abstractie van een natwuslijke werkelQ8cl-neid5 een werkelyleheld 
die alleen maras gekend zou kunnen worden door een volledige beis~hrijvhxg van 
plant en dier en door de werkelijke, genealogische relaties tussen individuen in 
kaart te brengen. Buffoai" s n p &  werd, in tegenstelling tot die van: Linnaeus, 
echter nauwelijks aanvaard. Dit onderstreept, zoals ik in hoofdstuk drie laat 
zien, het Latowriaanse adagium dat we bij het bestuderen van de wetenschap 
onze aandacht miet lap het denken, m m  op het doen moeten richten. Linnaeus' 
succes berustte namelijk niet op de wijze waarop hij zijn systeem rechtvaar- 
digde, maar vooral op de middelen die hij intraduceerde - zoals een rigoreus 
gestandaardiseerde manier van beschrijven - waarmee de combineerbaarheid 
van planten in een class~ficatiesysteem aanzienlijk werd verhoogd. Buffon 
faalde, niet vanwege onbegrip voor zijn ideeen, maar vooral omdat hij niet de 
middelei1 wist re vinden waarmee de genealogische relaties tussen individuen h 
beden en verleden zouden kunnen worden opgespoord. 

Toch blijkt op grond vaui mijn analyse in het eerste deel van dit proefwhift 
een Larouriaanse interpretatie van de abstraherende activiteiten van nattsurdis&n 
niet geheel bevredigend. Wat naturalisten deden was duidelijk meer dan alleen 
het creiisren van abstracties. Ze wapen ook verwikkeld in een strijd over de be- 
tekenis die am deze abstracties moest worden toegekend: waren cllassificatie- 
systemen er alleen om het geheugen! te ontlasten of &uken ze ook een natuur- 
lijke stmd van lulen uit? h & ogen van veel naturalisten v d d d  het systeem wan 
Linnaeuw, hoe bruikbaar ook in de praktijk, niet aan het ideaal v m  een natuur- 
lijk systeem. Historici van de biologie zien daarbij het einde van de achttiende 
eeuw vwk als een keerpunt in de geschiedenis van het classificeren, juist omclair 
vanaf cllaie moment: het denken over een natuurlijk systeem het doen van natuia- 
listen in hoge mate ging bepalen, En hei is in dit verband dat Foucaulr spreekt 
van een epistemische breuk die helt einde betekende varr de klassieke natuurlijke 
historie en de voorwaarden schiep voor het ontstaan van een moderne biologie. 
Hoe deze geschiedenis te begrijpen v a u i t  een Latoiuriaans gezichtspunt? 

Deze vraag wordt beantwoord in het meede deei van dit proefschrift waarin ik 
het bovengenoemde thema van de tmsfomade van de natuurlijke historie een- 
traal heb gesteld. Mijn! blik concentreert zich daarbij op het werk van Franse, in 
het bijzonder Parijse, naturalisten die ani? het einde van de achttiende en het 
begin vati de negentiende eeuw in deze transformatie van de natuurlijke historie 



een cruciale rol hebben gespeeld. De meeste van deze natwdisten wamn hel er 
over eens dat een natuurlijk classificatie-systeem alleen dan binnen bemik zou 
komen wanneer, in plaats van een beperkt amtd willekeurig gekazen eigen- 
schappen, het geheel aan kenmerken van een! pllant of dier in ogenschouw 
genomen werd. Dit bekkmde dat, in het bijzonder in de zooliogie, classificaties 
niet op de meest opvallende, uiterlijke, maar vooral ook op innerlijke keniner- 
ken zouden moeten warden gebaseerd. Kennis van de inwendige anatomie was 
in de achttiende eeuw eehbr voornamelijk voorbehouden aan wtsen-mauiatomen 
die meer in ziekten dan in zoölogische clmslficaties waren geïnteresseerd. Natu- 
ralisten daarentegen richtten zich bij het classificeren vooral op uiterlijke ken- 
merken, nietalleen omdat deze gemakkelijk te herkennen waren, maar ook 
omdat zij in hun werk voornamelijk waren aangewezen op collecties in kabinet- 
ten voor natuurlijke historie waarin schelpen, huiden, tanden en nagels zich ge- 
makkelijker lieten verzamelen en bewaren dan weekdieren of Ingewanden. Het 
ideaal van een natuurlijk systeem was voor de werwezenlijking daarvan dus af- 
hankelijk van kennis die in de achttiende eeuw met twee zeer verschillende 
praktijken verbonden was: die van artaen-anatomen in de snijzaal en die van 
natwalsten: in een kabinet. 

De Franse naturalist Cuvien is bij uitstek degene geweest die aim her einde 
v m  de achttiende eeuw deze praktijiken tot elkaar heeft gebracht m die vervol- 
gens, in de ogen van zijin tijdgenoten, een natuurlijk systeem in de zoölogie am- 
zienlijk dichterbij wist te brengen. Zijn werk beschrijf ik naast dat van zijn col- 
lega, en latere tegenstreven, Geoffroy Salnit-Wiltrire, die in het begin vim de 
negentiende eeuw naturalisten eveneens h hoge mate ge'hspireerd heeft tot een 
nieuwe kijk op de relaties in het dierenrijk. Qok in Foucault's analyse van het 
lot van de natuurlijke historie Is Cuvier een centrale figuur. Cuvier, aldus Eou- 
cault, gaf in zijn werk gestalte aan een nieuwe, moderne episrbm& waarin de 
aiandacha verschoven is van de zichtbaute buitenkant van de levensvormen n m  
het binnenste, waar het onzichtbare leven verborgen ligt. Juist in deze verschui- 
ving van de blik werd het lot van de klassieke naluuriî~ke historie bezegeld en 
school de mogelijkheid van het ontstaan van een biologie. Deze verschuiving 
van de b l l  vinden we volgens Foucault ook terug in het werk van Ceoffroy die, 
net zo als Cmvier, overeenikomsten probeerde te vinden welke onzichtbm onder 
het oppervlak van Ievensvorrnen verscholen Iqen. 

In het slorhoofdsc~k w a n  dit proefschrift confronteer ik Fouc;nwlt% analyse 
opnieuw met een aan het werk van Latour ontleend gezichtspunt. Mijn stelling 
is dat het werk van Cuvier niet door een verschuiving van de blik gekeilmerkt 
werd, mam door een poging om verschillende blikcsichringen met elkaar te ver- 
binden. Alleen ddor het gezichtspunt van naturalisten te verbinden met dat van 
fysiologen en anatomen zou volgens Ciuvier een werkelijk geloofwaardige 



cliassificatie kunnen worden bereikt. Cuvier slaagde omdat hij inderdaad ook de 
middelen wist te vinden wmrmee een dergelijke verbhdbg tot stand kon wor- 
den gebracht, waarmee, anders gezegd, een netwerk vm uitspraken, dingen en 
verschijrihslelm dudwerkelijk kon worden uitgebreid, Was Cuvier uit op een 
radicale breuk met bestaiainde manieren van denken? Verse vm &t. Zijn vraag 
was jui3á hoe zoveel mogelijk bestaande gezichtspunten in een classificatie 
mudm kunnen worden khsuden, 

Toch is er ook vm~lib dit LatsruHjiaanse gezichBpunt geen reden om te ont- 
kennen dar Cvwier's werk leidde rat een breuk met onder naturalisten diep ge- 
koest~rdle beelden en overtuigingen. Zo kon het aloude beeld van continuiiteit in 
de natuur, gesyrnbolalseerd in de voorstelling v-n een ononderbroken reeks van 
vormen, in Cuvier's agan geen genade vinden zodra naast de uiterlijke schijn 
ook de interne anatomie xm dieren serieus genomen werd. Cluvia% probleem 
was echter veel subtieler dan dat van een reuo1utionair die simpelweg breekt 
met bestaande ideeën: wie er naar streeft om een netwerk van uitspraken, din- 
gen en verschij~nselen zo ver rnogeli~k uit re breiden, ontkomt er niet aan om 
daarvoor ook het een en ander op te geven. Een vergelijking wan het werk van 
Cuvier met dat van Geoffroy leert ons daarbij dat er voor een naturalist meer 
dan een manier was waarop een netwerk kon worden uitgebreid. Op heel ver- 
schillende manieren braken Cuvier en Geoiffroy beide met bestamde ideeën, 
maar wat zij daarbij opgaven werd in de eerste plaats bepaald door al het andere 
dar zij wilden behouden. In dit proefschrift laat ik dus niet alleen zien dat ken- 
merken van de natuurlijke historie die door Eoucault aan een onderliggende epi- 
stern& wordeia! toegeschreven heel goed begrepen kimnen worden als het resui- 
vaat van het concrete werk van het maken van abstracties. Ook wordt duiddijk 
hoe veranderingen in manieren van denken die Foucault toeschrijft aan het op 
geheimzinnige wijze ontstaan van een radicaal nieuwe episténrh op Latom- 
riaimse wijze kunnen worden verklaard vanuit een dynamiek van behouden en 
opgeven die aan de uitbreiding van netwerken verbonden is. 


