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1 
THEORETISCHE INTRODUCTIE 

"That anthers and stigmas constitute the sex in plants, has been discovered, described and assumed as 
infallible by Grew, Ray, Camerarius, Morland, Vaillant, Blair, de Jussieu, Bradley, van Royen etc.; nor can 
anybody who examines the flowers of whichever plant with open eyes fail to see it; although it can not be 
explained here owing to lack of space. Nowadays it is denied by practically nobody, unless perhaps only by 
Pontedera." 

Inleiding 

In dit proefschrift staat de vraag centraal hoe onder vroegmoderne onderzoekers de bewering dat 

bepaalde planten twee typen 'geslachtsdelen' bezitten om zaad te vormen, tot standaardkennis 

werd.2 Het ging deze vroegmoderne geleerden om twee bloemdelen: stamper en meeldraad. Zoals 

in biologieboeken beschreven staat, wordt onder de stamper dat deel van een bloem verstaan dat 

zich in het midden bevindt en vaak flesvormig is. Aan deze stamper zijn twee delen te 

onderscheiden: het vruchtbeginsel onderaan, waarin zich zaden uit zaadbeginselen vormen, en de 

stijl bovenaan die uitmondt in een afgeplat deel (stempel geheten). Meeldraden zijn die bloemdelen 

die deze stamper omringen. Ook meeldraden kennen twee delen: een bovendeel dat als helmknop of 

helmhokjes wordt aangeduid en een benedendeel dat helmdraad wordt genaamd. Het poeder dat uit 

helmhokjes tevoorschijn komt, heet stuifmeel. 

Over deze bloemdelen bestaat zoals gezegd een claim die tot standaardkennis werd, 

namelijk dat meeldraden stuifmeel uitwisselen met stampers om zaad tot stand te brengen. 

Meeldraden fungeren hierbij als 'mannelijke geslachtsorganen', stampers als 'vrouwelijke 

geslachtsorganen'. 'Vrouwelijke' stampers worden in deze opvatting ook vaak verbeeld als passieve 

bloemdelen en 'mannelijke' meeldraden als actieve bloemdelen, zoals in de zegswijze dat 

meeldraden door stuifmeel af te geven stampers "bevruchten'. De sekse van deze delen wordt zo in 

verband gebracht met een bepaald stereotiep denken over mannelijkheid en vrouwelijkheid. 

Ook vormt de sekse van stamper en meeldraad een proefondervindelijke onderbouwing 

voor de sekse die planten in hun geheel krijgen toegeschreven. Verenigen zich in de bloeiwijze of 

bloem van bepaalde planten zowel stampers als meeldraden, zoals bij de Tulp (Tulipa), dan noemen 

botanici ze tweeslachtig. Als tweeslachtig typeren zij ook de plantensoorten waarbij zich op de ene 

tak een 'vrouwelijke' bloeiwijze bevindt en op de andere een 'mannelijke', zoals bij de Wonderboom 
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Figuur 1.1. Bloembouw ontleend aan Kreutzer en Oskamp, Biologie voor de bovenbouw 4H, 121. 

vruchlbeginsel 

bloemsteel" 

Schema van een overlangs doorgesneden bloem. 

Figuur 1.2. Bloembouw ontleend aan Anoniem, Kijk woordenboek biologie, 45. 
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(Ricinus). Het predikaat eenslachtig krijgt een plantensoort die zich kenmerkt door de aanwezigheid 

van stampers op de ene variant en meeldraden op de andere, zoals de Moerbei (Morus).6 

Heden ten dage voeren veel botanici de representatie van stampers en meeldraden als 'vrouwelijke' 

en 'mannelijke geslachtsdelen', in deze studie kortweg dubbelgeslachtelijke opvatting genoemd, 

zonder aanhalingstekens op in hun handboeken. Hieruit blijkt dat zij deze opvatting de status van 

biologische waarheid of natuurlijk feit toekennen: in hun optiek hoort deze visie tot de 

standaardkennis. Als een vergelijkbare vanzelfsprekendheid verschijnt de claim bovendien in 

diverse boeken die biologiedocenten gebruiken voor hun onderwijs op middelbare scholen. Ook in 

andere uitingen van gepopulariseerde wetenschap en fictie duikt de bewering regelmatig op. 

Empirische vraag: hoe werd de dubbelgeslachtelijke visie tot standaardkennis? 

Dat vrijwel iedereen deze dubbelgeslachtelijke representatie van stamper en meeldraad anno 2003 

tot waarheid bestempelt, wil ik in deze studie niet aanvechten. Ook is het niet mijn inzet om in het 

kader van de ideologiekritische stroming binnen genderstudies te analyseren hoe stereotiep denken 

over mannelijkheid en vrouwelijkheid verbonden raakte aan de sekse van stamper en meeldraad. Ik 

wil dus niet bekritiseren hoe 'mannelijke' meeldraden als actieve organen werden gerepresenteerd 

en 'vrouwelijke' stampers als passieve. Ook met de verklaring die wel voor die verbinding wordt 

gegeven, namelijk dat het een mannelijk hersenspinsel zou zijn, wil ik mij niet bezighouden. Wel 

beoog ik in deze studie om met behulp van een empirische analyse te demonstreren hoeveel moeite 

het onderzoekers in het verleden kostte om de dubbelgeslachtelijke visie op stamper en meeldraad 

tot standaardkennis te verheffen - en daarmee de anatomische sekse van planten tot een natuurlijk 

feit te maken. 

Ik zal me dus concentreren op het proces, op de wijze waarop de dubbelgeslachtelijke visie 

tot standaardkennis werd. Geformuleerd vanuit de onderzoekers die daarbij betrokken waren, luidt 

mijn vraag: met welke contextuele (technische en culturele) mogelijkheden en beperkingen kregen 

de onderzoekers te maken die betrokken waren bij het proces waarin de dubbelgeslachtelijke visie 

op stamper en meeldraad tot standaardkennis werd? Bij technische beperkingen denk ik zoals ik 

verderop in deze inleiding zal toelichten aan overtuigingstechnieken, en bij culturele beperkingen 

aan maatschappelijke denkbeelden over mannen en vrouwen. 
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Theoretische vraag: sekse als constructie 

Relevantie 

Wat zou de relevantie voor genderstudies kunnen zijn van een studie over de seksualisering van 

delen van planten die een onderbouwing vormt voor de sekse van het gehele organisme? In dit 

proefschrift wil ik aantonen dat de ogenschijnlijk natuurlijke anatomische sekse van planten in feite 

een constructie is. Daarmee vormt de studie een onderbouwing voor de centrale stelling in het debat 

over het sekse-genderonderscheid dat sinds zo'n vijftien jaar in genderstudies wordt gevoerd: 

wanneer is aangetoond dat sekse net als gender een constructie is, zal een dergelijk onderscheid 

geen nut meer hebben. 

Onderzoeksters genderstudies introduceren dit sekse-genderonderscheid tijdens de tweede 

feministische golf. Zij plaatsen hiermee kanttekeningen bij het dominante idee dat de biologie of 

het lichaam van vrouwen haar maatschappelijke bestemming bepaalde (biology-is-destiny). Al in 

1949, in haar klassieker La deuxième sexe, stelt de Franse filosofe Simone de Beauvoir dat 

biologische feiten pas betekenis krijgen door de maatschappij. In het verlengde daarvan roept zij op 

om vooral de maatschappelijke betekenis van vrouwen te problematiseren, en om het gegeven dat 

vrouwen in tegenstelling tot mannen een lichaam hebben waarmee ze kinderen kunnen baren te 

laten voor wat het is, omdat die biologische constitutie hen alleen maar belemmert. 

Tijdens de tweede feministische golf geven onderzoeksters vrouwenstudies (zoals 

genderstudies aanvankelijk getiteld was) gehoor aan deze oproep door het aanbrengen van een 

analytisch onderscheid tussen gender en sekse. Met gender, een begrip dat zij aan psychologische 

theorieën over identiteit ontlenen, doelen zij op de sociale en culturele omschrijving van 

vrouwelijkheid en mannelijkheid. Onder sekse verstaan zij de biologische afbakening van 

vrouwelijkheid en mannelijkheid. 

De meeste onderzoeksters vrouwenstudies richten zich vervolgens op onderzoek naar 

gender. Vooral de omschrijving die de Amerikaanse historica Joan Scott daarvan geeft, een 

beschrijving die het relationele benadrukt, wordt populair: gender is een constitutief element van 

sociale relaties, gebaseerd op waargenomen verschillen tussen de seksen. De problematisering 

van sekse laten deze onderzoeksters achterwege. Sekse functioneert voor hen als het onbevraagde 

structurele fundament waar culturele (of sociale) opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid 
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op zijn gebouwd. 

Terwijl de meeste vrouwenstudiesonderzoeksters gender centraal stellen, beginnen zij die 

de biologische wetenschappen bestuderen, sekse te problematiseren.21 Startend vanuit het idee van 

de veranderlijkheid van sekse, laat medicus en filosofe Annemarie Mol in het stimulerende artikel 

'Wie weet wat een vrouw is' (1985) bijvoorbeeld zien hoe de disciplinaire achtergrond van 

(hedendaagse) biologen doorwerkt in de betekenis die zij aan sekse geven. Mol toont dat een 

anatoom een vrouwenlichaam beschrijft als een lichaam met een baarmoeder en eierstokken, terwijl 

een endocrinoloog vrouwen karakteriseert in termen van hormonen en hormoonspiegels.22 

Sekse en constructivistische analyses van biologische wetenschappen 

Het idee over de veranderlijkheid van sekse leidt bij onderzoeksters vrouwenstudies in de biologie 

tot het theoretische uitgangspunt dat de wetenschappelijke feiten die biologen over sekse naar 

buiten brengen - of het nu geseksueerde lichamen van mensen of dieren betreft of geseksueerde 

planten - eigenlijk als constructies moeten worden gezien. Sekse is geen transhistorische of 

transculturele categorie, maar een historische en culturele categorie die wordt geproduceerd vanuit 

een bepaalde context. De term 'constructie' ontlenen deze onderzoeksters aan een nieuwe stroming 

binnen het wetenschapsonderzoek: het constructivisme. 

De constructivistische kijk op kennis ontstaat in aansluiting op het boek The structure of 

scientific revolutions (1962) van de wetenschapshistoricus Thomas Kuhn, en vormt momenteel een 

belangrijk perspectief in het onderzoek naar de ontwikkeling van kennis. Binnen het 

constructivisme wordt 'de natuur1 (en soms ook 'de samenleving') gezien als uitkomst van 

interactieprocessen tussen wetenschapsbeoefenaars en hun omgeving. Volgens constructivisten 

worden wetenschappelijke feiten of waarheden niet ontdekt, maar gemaakt. 

Dit impliceert echter niet dat de werkelijkheid een kwestie is van wat 

wetenschapsbeoefenaars ervan wensen te maken en anderen willen doen geloven.2 In 

constructivistische analyses is het juist eerder de bedoeling om te laten zien hoeveel moeite het 

wetenschapsbeoefenaars kost om tot waarheden of kennisclaims over de natuur te komen. 

Constructivistische wetenschapsonderzoekers die biologisch onderzoek naar sekse analyseren, 

richten zich dus niet zozeer op de vraag welke feiten of waarheden biologen over sekse waarnamen 

of ontdekten, maar op de vraag hoe wetenschapsbeoefenaars kennisclaims over sekse 
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waarmaakten. Onder welke sociale, materiële, technische en culturele voorwaarden vestigden 

wetenschapsbeoefenaars hun kennisclaims over sekse? 

Van het constructivisme bestaan twee varianten: het gematigd en het radicaal constructivisme. 

Onderzoekers van de eerste stroming analyseren hoe de ontwikkeling van kennis afhankelijk is van 

de bredere maatschappelijke, politieke en culturele context waarin wetenschapsbeoefenaars 

opereren. Zij bestuderen wetenschappelijke feiten en de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis 

in hun afhankelijkheid van de maatschappelijke omgeving. In dat verband luidt een belangrijke 

vraag in hoeverre de maatschappelijke omgeving de acceptatie of verwerping van concurrerende 

visies of methoden bepaalt. 

Een voorbeeld van het gematigd constructivisme vormt het door de Britse 

wetenschapssocioloog Harry Collins ontwikkelde Empirical Program of Relativism (EPOR). 

Startend vanuit een expliciet relativisme, waarin de natuurlijke wereld een kleine of niet-bestaande 

rol heeft in de ontwikkeling van kennis, beschouwt Collins hoe wetenschapsbeoefenaars in de 

praktijk tot consensus komen. Collins koppelt deze consensus daarbij aan een bredere sociale 

context. 

Terwijl gematigd constructivisten een verklaring zoeken in de sociale context, zien radicaal 

constructivisten niet alleen wetenschappelijke kennis, maar ook maatschappelijke verhoudingen als 

uitkomst van kennisontwikkeling. Het actornetwerkmodel van de Franse wetenschapssocioloog 

Bruno Latour dient voor onderzoek vanuit dit constructieperspectief vaak als theoretisch kader. Dit 

model borduurt voort op de aanname dat eenmaal geconstrueerde feiten tot een ingrijpende 

verandering van maatschappelijke verhoudingen leiden. Tijdens de constructiefase van deze feiten 

vindt er namelijk een onderhandeling plaats tussen verschillende actoren die tezamen een netwerk 

vormen. Niet alleen mensen, maar ook dingen kunnen in dit netwerk de status van actor krijgen. 

Dat geldt in principe voor alles dat onontbeerlijk is voor het proces waarin een feit wordt 

geconstrueerd, of het nu een materieel, technisch, sociaal of cultureel karakter heeft. De actoren 

van Latour zijn synoniem aan de voorwaarden waaronder kennisclaims worden geproduceerd. 

Voor de onderzoeksters vrouwenstudies die zich sedert ongeveer 1980 met de biologische 

wetenschappen bezighouden, is vooral de bredere visie op kennisproductie van het constructivisme 
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inspirerend. Vóór de introductie van de constructivistische wetenschapsvisie hanteren zijzelf een 

nauwere opvatting over hoe wetenschapsbeoefenaars tot kennisproductie kwamen. Zij houden zich 

niet met de sociale, technische en materiële voorwaarden voor kennisproductie bezig, maar 

onderzoeken onder welke culturele voorwaarden wetenschapsbeoefenaars kennisclaims vestigden. 

Daarbij bakenen ze de culturele voorwaarden af tot maatschappelijke opvattingen over mannen en 

vrouwen. Zo toont biologe Joke 't Hart dat het denkbeeld dat mannen logisch en vrouwen holistisch 

denken, verknoopt is met de door neurobiologen gepresenteerde theorie dat de hersenen van 

vrouwen en mannen een verschillende structuur hebben. Volgens deze theorie, die een min of meer 

vanzelfsprekende status heeft, is bij mannen de rechterhersenhelft meer ontwikkeld (gelateraliseerd) 

dan bij vrouwen. Mannen zouden daarom vooral logisch en vrouwen bij voorkeur holistisch 

denken. 

Wanneer deze onderzoeksters vrouwenstudies zich gaan afvragen hoe maatschappelijke 

opvattingen over mannen en vrouwen tot onderdeel van de biologische wetenschap zijn geworden, 

putten zij inspiratie uit het constructivisme. Dit leidt tot een vergroting van de interesse voor de 

sociale en materiële voorwaarden van kennisproductie. 

Een voorbeeld hiervan is de analyse van biologe Marianne van den Wijngaard over het 

ontstaan van beelden over mannelijkheid en vrouwelijkheid in onderzoek en behandelingen 

gebaseerd op de organisatietheorie. Dit onderzoek gaat ervan uit dat hormonen reeds voor de 

geboorte de sekse van de hersenen en het gedrag dat hiermee samenhangt bepalen. Bij afwezigheid 

van androgenen (ook wel mannelijke hormonen genoemd) zouden vrouwelijke hersenen ontstaan, 

bij aanwezigheid mannelijke hersenen. Van den Wijngaard vraagt zich niet alleen af hoe medisch 

onderzoekers en artsen deze man-vrouwbeelden construeerden, maar ook welke rol een sociale 

beweging als de vrouwenbeweging daarbij speelde. 

Een ander voorbeeld van een studie die aandacht besteedt aan de sociale en materiële 

voorwaarden voor de ontwikkeling van kennis, is die van biologe en sociologe Nelly Oudshoorn. 

Oudshoorn onderzoekt de opkomst van de kennisclaim uit het begin van de twintigste eeuw dat 

lichamen van mannen en vrouwen in het bezit zijn van geslachtshormonen. Dit zijn stoffen 

waarvan tegenwoordig wordt aangenomen dat respectievelijk de vrouwelijke eierstokken en de 

mannelijke teelballen ze aanmaken. Voor het vestigen van die claim bleek de creatie van sociale 

netwerken tussen groepen mensen binnen en buiten het laboratorium van groot belang. Zo gingen 
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de biologische laboratoriumwetenschappers na de vondst van vrouwelijk geslachtshormoon in de 

urine van mannelijke dieren samenwerken met scheikundigen om de identiteit van dit hormoon vast 

te stellen. Deze scheikundigen kwamen vervolgens tot de conclusie dat vrouwelijke en mannelijke 

geslachtshormonen nauw gerelateerde chemische stoffen waren. Door het sociaal netwerk dat zich 

vormde tussen biologische en chemische laboratoriumwetenschappers ontstond aldus een 

chemische beschrijving van geslachtshormonen. 

Naast deze sociale voorwaarde bleken ook bepaalde materiële voorwaarden doorslaggevend 

bij de vestiging van de kennisclaim over geslachtshormonen. Zonder grote hoeveelheden teelballen 

en eierstokken konden de wetenschapsbeoefenaars hun onderzoek naar geslachtshormonen niet met 

succes voortzetten. Dankzij een alliantie met de farmaceutische industrie, die van oudsher deze 

klieren van slachthuizen betrok, kwam vanaf 1920 volop onderzoeksmateriaal beschikbaar. 

Tot slot bleken ook culturele voorwaarden - de maatschappelijke dwang om in twee seksen 

te denken - bepalend voor de ontwikkeling van de visie dat een lichaam geslachtshormonen heeft. 

Endocrinologen werden door "culturele noties" over de essentie van vrouwelijkheid in eierstokken 

en mannelijkheid in teelballen in eerste instantie verhinderd om te kunnen bedenken dat zich in een 

vrouwelijk lichaam ook 'mannelijke hormonen' bevinden, en in een mannelijk lichaam 'vrouwelijke 

hormonen'. Deze beperking werd later opgeheven. 

Hoewel deze constructivistische analyses van de wording van kennis over sekse sterk zijn in het feit 

dat ze meer dan voorheen naast de culturele voorwaarden de sociale en materiële voorwaarden van 

kennisproductie over sekse blootleggen, zijn er ook kanttekeningen bij te plaatsen. Deze 

constructivistische analyses stellen niet vast hoe in de bepaling van de kennisontwikkeling over 

sekse de culturele voorwaarden zich verhouden tot andere typen voorwaarden, zoals sociale, 

materiële en technische. Werken de verschillende typen voorwaarden misschien op elkaar in? Zo ja, 

is er soms één type voorwaarde dwingend of doorslaggevend in die kennisontwikkeling? 

Sekse en Butler 

De invloedrijke Amerikaanse filosofe Judith Butler formuleert een heel duidelijk antwoord op die 

vraag. Volgens haar zijn culturele factoren in de zin van maatschappelijke denkbeelden over man-

vrouwverhoudingen en/of de dwang om van een seksetweedeting uit te gaan de enige en daarom 
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doorslaggevend factoren in de constructie van sekse. 

In haar boek Gender trouble (1990) stelt zij de vraag centraal of de categorie vrouw die ten 

grondslag ligt aan het feministische project van politieke representatie wel verwijst naar een 

gemeenschappelijke identiteit. Net als de onderzoeksters vrouwenstudies biologie zet zij 

vraagtekens bij het nut van het sekse-genderonderscheid. Schatplichtig aan de Franse filosoof 

Michel Foucault, die het subject als een discursieve constructie ziet, neemt zij aan dat niet alleen 

gender maar ook sekse een discursieve constructie is. 

In dat kader poneert ze ook de vraag - en hier wordt haar analyse interessant voor 

onderzoeksters vrouwenstudies biologie - hoe sekse door discoursen wordt geproduceerd. 

Enerzijds stelt ze daarbij de retorische vraag of de zogenaamd natuurlijke feiten van sekse 

discursief geproduceerd worden door verschillende wetenschappelijke discoursen in dienst van 

andere politieke en sociale belangen. Anderzijds merkt ze op dat een 'geseksueerde natuur' of een 

'natuurlijke sekse' wordt voortgebracht door het discursieve middel gender. Dit middel zorgt er 

tevens voor dat 'natuur' en 'sekse' worden gemaakt tot iets 'prediscursiefs', tot iets wat aan de cultuur 

voorafgaat: een politiek neutraal oppervlak waarop de cultuur inwerkt. 

Met die laatste opmerking onderstreept Butler haar visie dat gender niet alleen verwijst naar 

de betekenis die cultureel wordt ingegrift in een vooraf gegeven sekse. Gender vormt ook het 

discursieve of culturele middel dat 'sekse' voortbrengt.35 Vertaald naar de constructie van sekse in 

wetenschappelijke vertogen, meent Butler dus dat gender niet alleen slaat op de stereotiepe beelden 

over vrouwelijkheid en mannelijkheid die met sekse in verband worden gebracht. Ze brengt ook de 

revolutionaire opinie naar voren dat gender het middel is dat de productie van 'sekse' in 

wetenschappelijke discoursen bewerkstelligt, en onderstreept dit door sekse voortaan tussen 

aanhalingstekens te plaatsen. Zelfs suggereert zij dat gender de allesomvattende motor is achter 

deze constructie. Maar wat verstaat zij dan precies onder gender? 

Dat Butler haar concept van gender als motor de betekenis geeft die ik hierboven aan culturele 

voorwaarden gaf, blijkt uit haar (empirische) analyse van het biologisch discours over het 

zogenaamde "mastergen", een regio aanwezig op geslachtschromosomen die eind 1987 door 

bioloog Page en zijn medewerkers werd bestudeerd. Het 'mastergen' kreeg van Page c.s. deze titel 

omdat deze regio volgens hen de ultieme determinant bleek voor het onderscheid tussen mannen en 
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vrouwen. 

Page en zijn medewerkers probeerden te verklaren waarom sommige mannen in het 

drieëntwintigste chromosomenpaar niet het gebruikelijke XY-chromosomenpaar maar een XX-

chromosomenpaar bezaten, en sommige vrouwen niet het gewone XX-chromosomenpaar maar een 

XY-chromosomenpaar. Zij suggereerden dat bij de mannen een bepaalde regio van het Y-

chromosoom, de regio die actief was in de productie van testosteronweefsel, op de een of andere 

manier verplaatst was naar een van de beide X-chromosomen. Toen zij vervolgens precies 

eenzelfde regio op een X-chromosoom van vrouwen vonden, verwierpen zij de theorie over het 

'mastergen' niet, maar stelden zij dat deze regio alleen in mannen actief was. 

Volgens Butler betwist dit voorbeeld niet de mogelijkheid van een valide claim over sekse. 

Eerder is zij van mening dat maatschappelijke denkbeelden over mannen en vrouwen en de 

maatschappelijke aanname dat er een sekseonderscheid moet zijn, het door Page en zijn 

medewerkers verrichtte onderzoek naar sekse kaderden. Dit gebeurde op zo'n manier dat de claim 

over sekse die dit onderzoek opleverde als vanzelfsprekend of 'natuurlijk' overkwam. Butler ziet de 

drie kemaspecten van gender terug in het werk van Page c.s.: koste wat kost de tweedeling in 

mannen en vrouwen overeind houden, daarbij volop gebruikmaken van het stereotiepe denkbeeld 

dat mannen actief zijn en vrouwen passief, en uitspraken over sekse 'naturaliseren'. 

Jammergenoeg analyseert Butler de biologische wetenschappen eerder als een vertoog dan als een 

praktijk waardoor zij meer naar de woorden dan naar de dingen kijkt. Toch biedt haar concept van 

gender als motor achter de constructie van sekse nieuwe perspectieven voor constructivistisch 

onderzoek naar sekse in de biologische wetenschappen. Hiermee daagt zij namelijk de suggestie 

van vrouwenstudies biologie uit dat zowel culturele als materiële, sociale en technische factoren 

bepalend zijn voor de wording van kennis over sekse. Butler meent immers dat culturele factoren 

de enige factoren zijn die de constructie van sekse bepalen. 

Zowel Butler's visie dat culturele factoren de enigste factoren zijn in de constructie van 

sekse en door de visie van vrouwenstudies biologie dat daarin culturele factoren naast andere typen 

factoren van belang zijn, intrigeren mij. Daarom wil ik in deze studie onderzoeken of verschillende 

typen voorwaarden, zoals culturele en technische, op elkaar inwerken om sekse tot stand te 

brengen. In het geval er van een interactie tussen verschillende typen voorwaarden sprake is, wil ik 
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tevens bekijken of culturele factoren doorslaggevender zijn in de ontwikkeling van kennis over 

sekse dan technische. In aansluiting op deze overwegingen zet ik de volgende theoretische vraag 

centraal in deze studie: 

Hoe verliep de constructie van de anatomische sekse van planten? In hoeverre werkten culturele en 

technische factoren op elkaar in tijdens de ontwikkeling van kennis over de anatomische sekse van 

planten? En in hoeverre waren technische factoren daarbij ondergeschikt aan culturele factoren? 

Met het tot natuurlijk feit maken van de anatomische sekse van planten duid ik op het tot 

standaardkennis maken van de dubbelgeslachtelijke visie op stamper en meeldraad. Ik duid de 

sekse van planten aan als anatomische sekse omdat het onderdelen van planten zijn - stamper en 

meeldraad - die de onderbouwing vormen voor deze sekse. 

Waarom de sekse van planten'! Doelstellingen van deze studie 

Waarom beperk ik mijn studie tot de anatomische sekse van planten? De strijd tussen en over de 

seksen speelt zich toch vooral af bij mensen? Het zijn toch mensen die moeite hebben met de 

sociale of biologische omschrijvingen van mannelijkheid en/of vrouwelijkheid die met hen in 

verband worden gebracht? De heb verschillende redenen om mij op planten te richten. Ten eerste 

bestaat er nog geen feministische studie naar de constructie van de anatomische sekse van planten 

waarin de seksualisering van stamper en meeldraad centraal staat. 

De Amerikaanse historica Londa Schiebinger levert een wel ideëenhistorische verklaring 

voor de opkomst van de representatie van stampers als 'vrouwelijke' en meeldraden als 'mannelijke 

geslachtsorganen' in de vroegmoderne tijd. Enerzijds stelt zij dat debatten over voortplanting 

('generatio') in de dierkunde het denken over zaadvorming in de botanie beïnvloedden. Anderzijds 

wijst zij op het ontstaan, aan het einde van de zeventiende eeuw, van een maatschappelijke behoefte 

om verschillen tussen lichamen van mannen en vrouwen nader te preciseren.40 Schiebinger vraagt 

zich echter niet af wat haar onderzoeksresultaten kunnen betekenen voor de visie dat de sekse van 

planten een constructie is enerzijds, en voor het sekse-genderdebat binnen de feministische theorie 

anderzijds. Door dit hier wel te doen, wil ik met deze studie in een kennislacune voorzien. 

Daarnaast beoog ik met deze historische voorbeeldstudie naar de anatomische sekse van 

planten inzichten te genereren over de constructie van sekse in het verleden en de samenhang met 

het seksualiseren van onderdelen van het organisme, en over de vraag of in die constructie 
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maatschappelijke denkbeelden over mannen en vrouwen een rol speelden. Ten derde wil ik met 

deze studie het debat aanwakkeren binnen genderstudies (biologie) over de vraag welke factoren de 

constructie van sekse bepalen. Ten vierde wil ik door het aantonen van het geconstrueerde karakter 

van sekse bijdragen aan het debat over het nut van het sekse-genderonderscheid binnen 

genderstudies. Is het sekse-genderonderscheid in genderstudies niet meer nodig omdat na gender 

ook sekse een constructie blijkt te zijn? 

Bestaande geschiedenis over stamper en meeldraad en het constructivisme 

Over het tot standaardkennis worden van de dubbelgeslachtelijke kijk op stamper en meeldraad 

hebben zich al heel wat wetenschapshistorici gebogen. Omdat voor al deze onderzoekers geldt 

dat zij aan het wetenschappelijk bedrijf deelnamen of nog steeds deelnemen, kleeft aan hun 

benadering een aantal problemen dat ik in deze constructivistische geschiedschrijving wil 

omzeilen. 

Om te beginnen is de geschiedschrijving over de natuurwetenschappen al bijna twee 

eeuwen lang gebaseerd op een 'deelnemerperspectief. Dit zorgt er mede voor dat het ontstaan van 

een theorie, bijvoorbeeld de theorie over het bestaan van 'mannelijke' en 'vrouwelijke 

geslachtsorganen' bij planten, vaak wordt gepresenteerd als een progressieve ontwikkeling, die ook 

wel wordt aangeduid als empirische cyclus.43 Geheel in overeenstemming met de terminologie die 

in de dagelijkse (éénentwintigste-eeuwse) praktijk van het natuurwetenschappelijk onderzoek 

gangbaar is, wordt in de historiografie van de natuurwetenschappen bijvoorbeeld gesteld dat de 

Engelse natuurvorser Nehemiah Grew (1641-1712) de hypothese leverde over het bestaan van 

'mannelijke' en 'vrouwelijke geslachtsorganen' bij planten. Vervolgens onderbouwde de Duitse 

geleerde Rudolph Jakob Camerarius (1665-1721) deze hypothese met experimenten.44 De 

algemene teneur van deze geschiedenissen komt erop neer dat de progressieve ontwikkeling het 

onderzoek naar planten (en soms zelfs de natuurwetenschap of de samenleving in het algemeen) 

zijn hedendaagse rijkdom aan kennis en technieken heeft bezorgd en daarmee beloftes en richtingen 

voor de toekomst heeft geboden. 

Een tweede kenmerk van deze historiografie is dat deze vanuit een realistische kijk op 

wetenschap vertrekt: wetenschap produceert de juiste beschrijving van de werkelijkheid. Ten derde 

kenmerkt deze geschiedschrijving zich door het feit dat zij vertrekt vanuit ideeën van uniformiteit 
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en historische continuïteit: natuurvorsers van over de hele wereld en uit alle tijdperken zouden 

dezelfde regels hanteren over het bedrijven van wetenschap.46 Ze hechten bijvoorbeeld allen 

evenveel waarde aan het experiment. Door een progressieve lijn aan te brengen in de geschiedenis 

over bijvoorbeeld het bestaan van 'mannelijke' en 'vrouwelijke geslachtsorganen' bij planten, 

suggereren deze geschiedkundigen dat wetenschappelijke praktijken altijd en overal op dezelfde 

objectieve, rationele en logische manier werden geregeld, volgens "het paradigma van niet-lokale 

universaliteit".47 

Een vierde kenmerk van deze historiografie is dat zij het heden als norm neemt. Daarom 

wordt zij ook wel "presentistisch" genoemd.48 Dit impliceert dat de geschiedkundigen de 

twintigste-eeuwse vanzelfsprekendheid van het bestaan van geslachtsorganen bij planten op de 

zeventiende-eeuwse botanie projecteren. Ook duiden ze de onderzoekers die in het vroegmoderne 

verleden actief waren aan als wetenschappers of botanici, terwijl daar historisch gezien 

kanttekeningen bij te plaatsen zijn.49 Zo bestonden de termen 'wetenschap' en 'wetenschapper' in de 

zeventiende eeuw nog niet eens in het Engels, Frans en Duits. 

In Engeland werden de woorden 'science' en 'scientist' pas rond 1830 gangbaar. 

Voorafgaand daaraan was de term 'natural philosophy' het meest in gebruik. In het Frans betekende 

de term 'science' net als de Duitse term 'Wissenschaft' in de zeventiende eeuw 'kennis' of 'kennen', 

maar was deze term niet noodzakelijkerwijze verbonden met kennis van de natuur. Die connotatie 

zou pas in de negentiende eeuw ontstaan.50 Ook bestond toen de Latijnse term 'scientia', maar dit 

verwees naar een lichaam van kennis en niet zozeer naar het proefondervindelijke onderzoek dat 

nodig was om tot dit 'lichaam' te komen. Het onderzoek naar de levensvormen die er bestaan en 

naar de causale structuur werden toen in het Engelse taalgebied aangeduid als respectievelijk 

natuurlijke historie en natuurlijke filosofie.51 

Aangezien het onderzoek naar stamper en meeldraad dat in deze studie centraal staat 

aansluit op het onderzoek naar de causale structuur, spreek ik in studie niet van wetenschap, maar 

van natuurfilosofie of proefondervindelijke wijsbegeerte. De beoefenaars van deze vorm van 

filosofie worden aangeduid als natuurfilosoof, geleerde, onderzoeker, natuurvorser en naturalist.52 

Behalve bij de term 'wetenschap', zijn ook bij de term 'botanie' en afgeleiden daarvan 

historische kanttekeningen te plaatsen. De termen 'botanicus' en "botanie' verschenen in de 

zeventiende eeuw slechts nu en dan in Latijnse, Franse en Engelse teksten over het onderzoek van 
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planten. Dit kwam omdat de botanie toen nog niet als een aparte discipline van de natuurlijke 

historie en de natuurfilosofie werd beschouwd, maar gezien werd als een onderdeel van de 

geneeskunde. In het verlengde daarvan stond botanisch onderzoek te boek als medisch 

onderzoek.54 Het deelnemen van de botanie aan de geneeskunde kwam bijvoorbeeld tot 

uitdrukking in de leerstoel die de hierboven genoemde Duitse geleerde Camerarius aanvaardde aan 

de universiteit van Tubingen. Hoewel hij onderzoek deed naar planten, werd hij in 1688 benoemd 

tot hoogleraar medicijnen en tevens tot directeur van de botanische tuinen. 

De emancipatie van de botanie als discipline binnen het natuuronderzoek kreeg pas ROND 

1700 eeuw gestalte.56 Tekenend daarvoor is dat Geoffioy in 1704 als 'botanicus' werd verkozen in 

de Académie Royale des Sciences.57 Ook kwamen voor onderzoekers van planten 

hoogleraarsplaatsen beschikbaar die alleen de 'botanie' betroffen; na Cambridge (1699) volgden 

Parijs (1710) en Padua (1719).58 Vanwege deze kanttekeningen ben ik in deze studie voorzichtig 

met het gebruik van de termen 'botanie' en 'botanicus' en spreek ik, zeker waar het de zeventiende 

eeuw betreft, liever van het onderzoek naar planten of de onderzoeker van planten. 

Kortom, het deelnemerperspectief op geschiedenis is problematisch vanwege zijn nadruk op 

progressie, zijn realistische kijk op 'wetenschap', zijn paradigma van niet-lokale universaliteit en 

zijn presentisme. Om deze vier problemen van het deelnemerperspectief te vermijden, bestudeer ik 

vanuit een constructivistische invalshoek hoe de dubbelgeslachtelijke kijk op stamper en meeldraad 

tot standaardkennis werd. In overeenstemming daarmee achterhaal ik eerst het centrale probleem 

waarmee de natuurfilosofen in het verleden werden geconfronteerd: de vraag hoe stamper en 

meeldraad bijdroegen aan de vorming van kiemkrachtig zaad. 

Vervolgens bestudeer ik hoe de geleerden deze vraag beantwoordden. Daarbij houd ik het 

symmetriebeginsel voor ogen: het principe dat ook claims over de natuur die het in de geschiedenis 

aflegden tegen de claim die als winnaar uit de bus kwam, een analyse verdienen. Dit principe 

stimuleert me om rekening te houden met de mogelijkheid dat de vroegmoderne onderzoekers 

verschillende antwoorden gaven op de centrale vraag. Het resultaat daarvan zou kunnen zijn dat 

duidelijk wordt dat naast de dubbelgeslachtelijke kijk op stamper en meeldraad ook alternatieve 

claims werden ontwikkeld. 

Daarna bestudeer ik hoe de (opvolgers van de) geleerden die de verschillende claims 
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opstelden, de dubbelgeslachtelijke kijk op stamper en meeldraad tot standaardkennis maakten. Om 

dit proces goed in kaart te brengen, verplaats ik me als een soort antropoloog in de praktijk van het 

onderzoek naar stamper en meeldraad. Vanuit die positie volg ik de naturalisten die deze praktijk 

vormgaven in hun pogingen om anderen te overtuigen van hun visie op stamper en meeldraad 

('follow the actors'). 

Dit alles doe ik op basis van de geschriften van de geleerden zelf. De hoop in deze 

geschriften antwoorden te vinden op diverse vragen. Welk antwoord gaven de vroegmoderne 

geleerden op de vraag hoe stamper en meeldraad in de zaadvorming samenwerkten, en in welke 

visie op stamper en meeldraad resulteerde dit alles? Wanneer, waar en hoe kwamen ze tot deze 

visie, en hoe en in welk kader probeerden ze elkaar te overtuigen van hun eigen visie? En tot slot: 

blijkt uit dit materiaal wanneer welke visie in een handboek terechtkwam? 

Afbakening materiaal 

De laatste van de bovengenoemde vragen kan ik hier al voorlopig beantwoorden. De ben tot de 

overtuiging gekomen (zie ook verderop in deze studie) dat 1735 het jaar was waarin de 

dubbelgeslachtelijke visie op stamper en meeldraad voor het eerst in een handboek terechtkwam. 

Dit kwam doordat de Zweedse naturalist Carl Linnaeus (1707-1778) deze visie tot een constitutief 

element maakte van zijn methode om planten onder te brengen in een taxonomisch systeem. 

Uitgaande van het aantal 'mannelijke meeldraden' deelde hij planten in klassen in, gebaseerd op het 

aantal 'vrouwelijke stampers' rangschikte hij ze in ordes. Ondanks enkele tegenwerpingen kreeg 

deze methode snel internationale aanhang en werd het boek waarin Linnaeus deze 

dubbelgeslachtelijke visie publiceerde een handboek. Met andere woorden: deze visie op stamper 

en meeldraad bezat toen de status van standaardkennis. Dit heeft geleid tot het besluit om de 

analyse in 1735 te laten eindigen. 

Op basis hiervan heb ik ook mijn onderzoeksmateriaal afgebakend. Hierbij stond de vraag 

centraal welke geschriften uit de tijd van Grew en Camerarius en daarna (tot 1735) een beeld 

zouden kunnen geven van de praktijk van het onderzoek naar stamper en meeldraad. De verzamelde 

hiertoe eerst alle verhandelingen over stamper en meeldraad, en formuleerde daarna een aantal 

criteria om hieruit een geschikte selectie te maken. 

Aangezien verhandelingen over uitsluitend stamper en meeldraad ontbraken, heb ik 
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enerzijds alle plantkundige geschriften over de 'seksualiteit' van planten verzameld die volgens 

negentiende- en twintigste-eeuwse Europese historici van het onderzoek naar planten in de 

zestiende, zeventiende en achttiende eeuw (tot 1735) verschenen.63 Ook raadpleegde ik op dit punt 

belangrijke zeventiende- en achttiende-eeuwse periodieken die waren uitgegeven door geleerde 

genootschappen. Van de Franse Académie Royale des Sciences keek ik het Journal des scavans in, 

van de Duitse Academia Naturae Curiosorum de Miscellanea curiosa en de opvolgers van dit 

tijdschrift, van de Engelse Royal Society de Philosophical transactions.6i In het belangrijkste 

naslagwerk over botanische publicaties uit het verleden, de Thesaurus literaturae botanicae, ging ik 

vervolgens na in hoeverre de auteurs van de opgespoorde publicaties nog andere publicaties 

schreven over dit onderwerp.65 

Voor de beantwoording van de vraag of deze verhandelingen voor een nadere analyse in 

aanmerking kwamen, paste ik daarna drie criteria toe: 

1. In de publicatie wordt een opvatting over stamper en meeldraad geponeerd, ook al kan de 

terminologie waarmee naar deze bloemdelen wordt verwezen van publicatie tot publicatie 

verschillen. Het geschrift van de Ierse popularisator van natuurlijke filosofie James Logan (1674-

1751) werd op grond van dit criterium van de analyse uitgesloten. Hoewel Logan hierin wel enkele 

experimenten over stuifmeeluitwisseling tussen stampers en meeldraden beschreef, leidde hij daar 

geen specifiek denkbeeld over stamper en meeldraad uit af. Ditzelfde geldt voor brieven van de 

Engelse onderzoekers van planten Philip Miller (1691-1711) die Patrick Blair openbaar maakte: 

ook hij presenteerde geen visie op stamper en meeldraad.67 

2. In de publicatie doet de auteur verslag van zelf uitgevoerd wijsgerig proefondervindelijk 

onderzoek naar de rol van stamper en meeldraad bij de vorming van zaad. Een afvaller hier is de 

Engelse naturalist John Ray (1627-1705), die in zijn publicatie uit 1686 alleen maar melding 

maakte van visies van anderen. 

3. Het onderzoeksverslag is een publicatie. Uitzondering op deze regel werd alleen gemaakt voor 

een handgeschreven manuscript van de reeds genoemde Linnaeus, getiteld Praeludia sponsaliarum 

plantarum (letterlijk vertaald: "Voorspel van de verlovingen van planten"). Dit zag in 1730 het 

licht, maar werd pas in 1746 gepubliceerd. De neem het manuscript toch mee in deze analyse omdat 

het meteen na verschijning een diepe indruk maakte, zowel op de geleerde Olof Celsius aan wie het 
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was opgedragen, als op andere lezers. 

De toepassing van deze drie criteria op de verzamelde publicaties leverde vijftien bruikbare 

publicaties op geschreven door twaalf naturalisten, die samen het onderzoekscorpus vormen 

waaruit ik de onderzoekspraktijk van de stamper-en-meeldraad-geleerden wil reconstrueren. 

Eerste resultaten 

Een eerste oppervlakkige verkenning van deze publicaties en aanvullende secundaire literatuur (de 

Dictionary of scientific biography was hierbij van onschatbare waarde) leverde voor deze studie 

een verrassend inzicht op.71 Zoals ik in een vooronderzoek reeds publiceerde, openbaarden de 

naturalisten tussen 1675 en 1695 meerdere claims over de betrokkenheid van stamper en meeldraad 

bij de totstandbrenging van zaad, waarvan de dubbelgeslachtelijke visie op deze bloemdelen er één 

was.72 Hoe zegevierde de dubbelgeslachtelijke visie na 1695 nu over de andere visies? 

Binnen de sociologie van wetenschap bestaat er een mooie metafoor om te begrijpen hoe 

een visie op de natuur tot standaardkennis wordt. Deze 'standaardvisie' wordt gesymboliseerd door 

een fles die een (model)schip bevat. De weg die de onderzoeker volgt om tot standaardkennis te 

komen, wordt uitgedrukt in de voorstelling van een ijverige scheepsbouwer. Deze buigt zich over 

een tafel waarop zich aan de ene kant een lege fles bevindt en aan de andere kant een stapel houtjes, 

lapjes stof en touwtjes. Hij doet pogingen om uit dit materiaal een schip te construeren dat hij in de 

fles kan schuiven. 

Wanneer er meerdere claims zijn, zoals in het geval van stamper en meeldraad in deze 

studie, kan deze schip-in-fles-metafoor worden uitgebreid. Voor de fles waarin uiteindelijk het 

modelschip met de dubbelgeslachtelijke visie belandt lagen dan aanvankelijk meerdere 

modelschepen klaar, door verschillende bouwers geconstrueerd. Zij representeren de diverse visies 

op stamper en meeldraad. Hoe lukte het de bouwer(s) van het modelschip dat de 

dubbelgeslachtelijke visie symboliseerde nu om zijn/hun scheepje in de fles te krijgen en ervoor te 

zorgen dat de bouwers van de andere scheepjes afhaakten? 

Deze bevindingen en metafoor resulteren in het vermoeden dat de constructie van de 

anatomische sekse van planten gepaard gaat met een (overtuigingsproces waarin de betrokken 

natuurvorsers zeer veel moeite moesten doen om een bepaalde visie op stamper en meeldraad - de 

dubbelgeslachtelijke - tot standaardkennis te verheffen. 
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Collins' theorie over sluiting 

Uitgaande van de kijk op wetenschap als een overtuigingsproces wil ik in dit proefschrift de 

overgang van een pluriformiteit aan opvattingen over stamper en meeldraad naar een eenduidige 

visie op deze bloemdelen beschrijven. Daarvoor haak ik aan bij theorieën uit het 

wetenschapsonderzoek. Biedt het gematigd constructivisme van Collins, waarbij de ontwikkeling 

van kennis wordt gekoppeld aan de bredere sociale context, aanknopingspunten? Of is het radicaal 

constructivisme van Latour bruikbaarder, dat sociale verhoudingen opvat als de uitkomst van 

kennisvorming? 

Latours visie op de ontwikkeling van kennis lijkt weinig methodologische houvast te geven 

wanneer ik de overgang van een meerderheid aan visies naar een enkelvoudige visie wil 

beschrijven. Dit heeft niet zozeer te maken met het feit dat ik culturele voorwaarden meeneem als 

factor die een rol speelt in dit proces. In mijn lezing van Latours netwerkmodel zouden dergelijke 

denkbeelden immers de status van een actor kunnen krijgen, die mee onderhandelt over het te 

construeren feit. Het probleem zit hem meer in de methodologische aanknopingspunten die Latour 

aanreikt om de overgang van een pluriforme naar een uniforme visie op stamper en meeldraad, die 

plaatsvond tussen 1695 en 1735, in kaart te brengen. 

Bij Latour is een wetenschapsbeoefenaar een individu dat in zijn strategie menselijke en 

niet-menselijke hulpbronnen betrekt, waarmee het zijn machtspositie dusdanig versterkt dat zijn 

kennisclaim gaat domineren. 4 In het geval van stamper en meeldraad zou voor een dergelijke 

machtspositie een natuurvorser in aanmerking komen die de dubbelgeslachtelijke visie naar buiten 

bracht en dan op zo'n manier dat zijn visie voortaan als dé visie gold. Maar welke stamper-en-

meeldraad-onderzoeker uit het verleden komt daar dan voor in aanmerking? 

Eerder al bleek dat zowel Camerarius als Linnaeus baanbrekend waren in het naar buiten 

brengen van de dubbelgeslachtelijke visie. Camerarius was revolutionair omdat hij in 1694 aangaf 

deze visie op experimenten te baseren, Linnaeus omdat hij deze visie in 1735 opnam in een 

handboek. Hoe zou je moeten beoordelen of Linnaeus in 1735 een sterkere machtspositie bezat dan 

Camerarius in 1694, waardoor de eerste wel en de tweede niet aangemerkt kan worden als de 

naturalist die uiteindelijk de consensusvorming bewerkstelligde over de dubbelgeslachtelijke visie 

op stamper en meeldraad? Maar vooral: hoe kan ik de strategie in kaart brengen die bijvoorbeeld 
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Linnaeus volgde om zijn machtspositie te versterken en die van anderen te verzwakken, een 

strategie die hij tussen 1695 en 1735 ontplooide? Volgens de schip-in-fles-metafoor: Hoe lukte het 

bouwer Linnaeus om zijn scheepje in die ene fles te krijgen en ervoor te zorgen dat de bouwers van 

de andere scheepjes afhaakten? Omdat Latour te veel de nadruk legt op de individuele 

wetenschapsbeoefenaar en minder oog heeft voor het collectief waarvan deze deel uitmaakt of voor 

het proces dat dit collectief doormaakt in de overgang van een pluriformiteit aan visies naar een 

eenduidige visie, biedt zijn actornetwerkmodel weinig houvast. 

Methodologische aanknopingspunten zijn wel te vinden in het Empirical Programma of Relativism 

(EPOR) van de gematigd constructivist Collins. Collins maakt historische en sociologische analyses 

van de processen die binnen een gemeenschap van wetenschapsbeoefenaars tot consensus over 

nieuwe wetenschappelijke kennis leiden. Om die processen bloot te leggen, splitst hij de analyse 

van de consensusvorming op in drie fasen: 

1. demonstreren dat de wetenschapsbeoefenaars flexibiliteit toonden in de interpretatie van de feiten 

die zij over de natuur bijeenbrachten. Volgens de schip-in-fles-metafoor: uitgaande van dezelfde 

typen onderdelen kwamen de wetenschapsbeoefenaars tot meerdere scheepsconstructies, die 

allemaal in die ene fles pasten; 

2. de mechanismen expliciteren die de interpretatieve flexibiliteit van de wetenschapsbeoefenaars 

aan banden legden of een einde maakten aan controverses. Volgens de schip-in-fles-metafoor: er 

was bijvoorbeeld slechts een bepaalde set technieken waarmee de bewuste fles gevuld kon worden 

met een schip, een heleboel anderen voldeden niet; 

3. de sluiting van de interpretatieve flexibiliteit of de controverse relateren aan de bredere sociale en 

politieke structuur; de blootgelegde mechanismen met de sociale en politieke contexten van de 

controverse verbinden. Volgens de schip-in-fles-metafoor: de technieken van de scheepsbouwer die 

het uiteindelijk lukte om zijn schip in de fles te krijgen koppelen aan sociale en politieke 

contexten. 

Collins' analyse van het proces van sluiting van kennisvariatie biedt een aantal voordelen ten 

opzichte van Latours actornetwerkmodel. Om te beginnen gaat Collins niet uit van individuele 

wetenschapsbeoefenaren zoals Latour, maar van een proces waarin diverse wetenschappers 

betrokken waren. Terwijl Latour een bepaald poppetje centraal stelt die met zijn omgeving in een 
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machtsstrijd verkeerde, gaat het bij Collins om het spel tussen diverse poppetjes en hoe dat tot een 

einde kwam. In de tweede plaats benoemt Collins de mogelijkheid dat deze 

wetenschapsbeoefenaars konden verschillen in hun interpretatie van feiten, terwijl Latour dit 

meteen interpreteert als een machtsstrijd tussen deze wetenschapsbeoefenaars, die ieder voor zich 

vonden dat zij het gelijk aan hun kant hadden. 

Ten derde geeft Collins door de introductie van het begrip '(beperkende) mechanismes' een 

handvat om de beëindiging van het verschil in interpretatie tussen de wetenschapsbeoefenaars te 

kunnen duiden, terwijl Latour blijft steken in de strategieën die individuele wetenschapsbeoefenaars 

inzetten om hun machtspositie te versterken. Dankzij Collins' mechanismebegrip wordt het 

mogelijk om afstandelijker naar het doen en laten van een groep onderzoekers in het verleden te 

kijken, en te zien of daarin patronen zijn te ontwaren die de vorming van consensus dichterbij 

brachten. 

In de vierde plaats maakt Collins een interessant onderscheid tussen de verschillende 

mechanismes die beperkend waren voor de interpretatieve flexibiliteit: hij signaleert mechanismes 

in engere zin en mechanismes in bredere zin. Associaties tussen engere en bredere mechanismes 

aan de ene kant en wetenschappelijke en maatschappelijke (ofwel wetenschapsinterne en 

wetenschapexterne) mechanismes aan de andere kant zijn natuurlijk uit den boze in een wereld 

waarin ervan wordt uitgegaan dat natuurwetenschap en samenleving elkaar co-produceren. Toch is 

dit onderscheid bruikbaarder voor de analyse van het proces van consensusvorming dan de 

mobilisatie van natuurlijke en niet-natuurlijke hulpbronnen die Latour toeschrijft aan die ene 

wetenschapsbeoefenaar die achteraf bezien zijn machtspositie wist te versterken. 

De toepassing van Collins' theorie in dit proefschrift 

Omdat Collins' model al met al meer aanknopingspunten biedt dan het model van Latour, is het 

richtinggevend voor de volgorde van de analyses die aan dit proefschrift ten grondslag liggen. Een 

kanttekening wil ik daarbij wel maken. Mij valt namelijk iets vreemds op aan de controverse 

waarvan Collins zijn eigen fasering afleidde: een controverse over het bestaan van gravitatiegolven 

die plaatsvond in de twintigste eeuw en was aangewakkerd door de fysicus Weber. Opmerkelijk is 

dat de wetenschapsbeoefenaars die deze controverse opriepen, ook degenen waren die de 
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controverse zes jaar na de opkomst sloten. Zo kan Collins uit de discussies tussen de deskundigen 

die deze controverse opstelden en sloten de verschillende mechanismen of factoren traceren die 

bepalend waren voor de sluiting, en gemakkelijk tot de conclusie komen dat in die sluiting niet 

zozeer technische als wel sociale overwegingen een rol speelden.76 

Eenzelfde werkwijze is niet mogelijk in de analyse van de sluiting van de kennisvariatie 

over stamper en meeldraad. De reden daarvoor is dat er geen aanwijzingen bestaan dat de 

onderzoekers van planten tijdens de opkomst en de sluiting van deze kennisvariatie discussieerden 

over hun visies op de gezamenlijke reproductieve taak van deze bloemdelen, of dat zij deze visies 

in de loop van de tijd bijstelden. 

Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de geleerden die zich voor stamper en 

meeldraad interesseerden onderdeel uitmaakten van een Europese gemeenschap van onderzoekers, 

die ter stimulering van het empirisch-instrumentele onderzoek van de natuur contact met elkaar 

onderhielden. Zij correspondeerden met elkaar, bezochten elkaar of namen deel aan bijeenkomsten 

van de reeds genoemde wetenschappelijke genootschappen. Onderling contact was er ook - zij het 

indirecter - doordat de geleerden periodieken van de genootschappen en eikaars gepubliceerde 

verhandelingen lazen. Voor een openlijk debat waren dus volop voorwaarden aanwezig. Toch 

was Grew de enige van de twaalf stamper-en-meeldraad-onderzoekers die in dit onderzoek een rol 

spelen, die in zijn publicatie getuigde van een openbare discussie over het nut van meeldraden met 

Sir Thomas Millington. 

Niemand liet verder doorschemeren dat er een openbare discussie was geweest over het nut 

van stampers als meeldraden bij de totstandbrenging van kiemkrachtig zaad. Volgens de schip-in-

fles-metafoor: discussies tussen de scheepsbouwers over bijvoorbeeld het type boot dat het beste in 

de fles paste waren dus nagenoeg afwezig, hoewel er genoeg gelegenheden waren waarop dit had 

kunnen gebeuren. 

Niet alleen ontbrak een openbare discussie. Ook voltrok de opkomst en sluiting van de 

kennisvariatie over stamper en meeldraad zich over een veel grotere tijdspanne dan bij de sluiting 

van de kennisvariatie over Webers gravitatiegolven. De vorming van consensus over stamper en 

meeldraad speelde zich namelijk af tussen ongeveer 1675 (het jaar waarin Malpighi's publicatie het 

licht zag) en 1735 (toen Linnaeus' verhandeling werd geopenbaard). Het duurde dus niet zes jaar 
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voor hij was geëindigd, zoals dat bij de gravitatiegolven het geval was, maar zestig jaar. Hierdoor 

lijkt het niet aannemelijk dat deze sluiting plaatsvond door de natuurvorsers die zelf ook 

verantwoordelijk waren voor het ontstaan van de kennisvariatie. Volgens de schip-in-fles-metafoor: 

de tijdspanne tussen het aanwezig zijn van onderdelen voor diverse modelschepen en het 

daadwerkelijk arriveren van een schip in die fles was zo groot, dat de bouwers die zich deze taak 

aanvankelijk gesteld hadden door anderen werden opgevolgd om hem te volbrengen. 

Om toch een verband te kunnen leggen tussen de opstellers en sluiters van de kennisvariatie 

over stamper en meeldraad, maak ik een analytisch onderscheid tussen de periode waarin deze 

kennisvariatie onder natuurvorsers opkwam en de periode waarin deze eindigde omdat onder deze 

onderzoekers consensus ontstond. Aangezien na 1695 gedurende een lange periode bijna uitsluitend 

de dubbelgeslachtelijke kijk door diverse auteurs naar buiten werd gebracht, zonder concrete 

aanwijzing dat daar reeds consensus over bestond, baken ik de periode 1675-1695 af als die waarin 

de kennisvariatie opkwam en de periode 1695-1735 als die waarin de variatie werd beëindigd. 

Met het uiteindelijke doel om de mechanismen in kaart te brengen die een rol speelden in de 

sluiting van de kennisvariatie over stamper en meeldraad, analyseer ik daarna of zich tussen de 

contextuele (technische en culturele) factoren die de opkomst van de kennisvariatie bepaalden ook 

factoren bevonden die de sluiting daarvan determineerden. Volgens de schip-in-fles-metafoor: of de 

technieken voor het construeren van flesschepen en de contexten waarin deze technieken waren 

ontstaan, verschilden van de technieken en hun contexten die werden gebruikt om een van de 

modelschepen in de fles in te brengen. 

Om voor deze factoren een referentie te vinden, onderzoek ik welke (technische en 

culturele) factoren in de periodes 1660-1695 en 1695-1760 het onderzoek naar de reproductie van 

de levende natuur (mensen, dieren en planten) determineerden.80 Volgens de schip-in-fles-

metafoor: welke technieken er waren ontwikkeld voor het inbrengen van diverse objecten (dus niet 

alleen scheepjes) in een fles, en in welke contexten ze ontstonden. 

Technische factoren: Shapin en Schaffer 

Om op ideeën te komen over de technische factoren die het onderzoek naar de reproductie van de 

levende natuur bepaalden, ben ik bij de wetenschapsonderzoekers Shapin en Schaffer te rade 

gegaan. Zij analyseerden een debat dat werd gevoerd in diezelfde roerige periode van de 
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wetenschappelijke revolutie, van de fundamentele herordening van de manier van denken en doen 

over het natuurlijke vanaf de late zestiende tot aan de vroege achttiende eeuw. Het betreft een debat 

tussen de zeventiende-eeuwse Engelse geleerden Thomas Hobbes (1588-1679) en Robert Boyle 

(1627-1691) over de juiste methode om tot kennis over de natuur te komen.81 Welke technische 

factoren onderscheiden Shapin en Schaffer op basis van dit debat? 

Shapin en Schaffer komen tot de conclusie dat Boyle's benadering beduidend meer aanhang 

verkreeg dan die van Hobbes, omdat hij diverse technieken gebruikte om anderen te overtuigen van 

bijvoorbeeld het bestaan van onder meer een vacuüm in lucht. Hij gebruikte hiervoor zowel een 

materiële, een sociale als een literaire overtuigingstechniek. De materiële overtuigingstechniek van 

Boyle bestond uit proefnemingen, waarbij hij instrumenten zoals de luchtpomp gebruikte. De 

sociale techniek kwam erop neer dat Boyle de proeven waarop hij zijn visie baseerde, herhaalde 

voor het oog van anderen. Het gebruik van de literaire techniek slaat op het feit dat Boyle de lezers 

van zijn onderzoeksrapport overtuigde van zijn denkbeelden door de beeldende beschrijving van de 

proeven die daaraan ten grondslag lagen. 

Deze laatste techniek kent zeven aspecten, die in deze studie als 'literaire middelen' worden 

aangeduid: 

1. Boyle presenteerde zijn onderzoeksresultaten in de vorm van een brief. De bedoeling achter deze 

vorm van communicatie was de lezer te bekeren door hem op zo'n manier aan te spreken dat hij 

zich uitgenodigd voelde om het onderzoek te herhalen. 

2. Boyle voegde plaatjes toe aan zijn betoog, die bedoeld waren als imitatie van de werkelijkheid. 

Als mimetische hulpmiddelen waren zij in staat om bij de lezer een levendige indruk achter te laten 

van het verrichte onderzoek. 

3. Boyle sloot een uitvoerige beschrijving bij van de gevolgde onderzoeksprocedure, waarin hij 

details verwerkte over het tijdstip van onderzoek, het gebruikte materiaal en zijn bewerkingen van 

dit materiaal. Zo kon de lezer de onderzoeksomgeving niet alleen visualiseren, maar zich daar ook 
85 

onderdeel van wanen. 

4. Boyle deed verslag van experimenten die mislukt waren. Dit had voor de lezers twee functies. 

Het verminderde angsten bij de beginnende onderzoekers onder de lezers bij wie de hoop op een 

succesvolle uitkomst van de proefneming niet onmiddellijk werd vervuld, en het verzekerde lezers 

ervan dat de auteur onbruikbaar bewijs niet moedwillig onderdrukte, maar trouw was aan de 
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werkelijkheid. In het algemeen versterkte deze bescheiden opstelling Boyle's imago van een 

wetenschapsbeoefenaar die een betrouwbare 'getuigenis' verschafte over de werkelijkheid.86 

5. Boyle hanteerde een functionele stijl van schrijven, waarin een natuurlijk en precies 

woordgebruik voorop stond en retorische uitwijdingen werden vermeden. Deze schrijfstijl diende te 

onderstrepen dat hij zich voor een publieke zaak inzette en zijn eigen persoonlijke reputatie daaraan 

ondergeschikt maakte. 7 

6. Boyle maakte op een zelfverzekerde wijze gewag van feiten, maar sloeg een aarzelende toon aan 

wanneer het ging over de oorzaken of theoretische verklaringen voor deze feiten. Over feiten mocht 

men met zekerheid praten want ze waren ontdekt, terwijl theoretische verklaringen waren gemaakt. 

Ook door het hanteren van dit onderscheid onderstreepte hij zijn bescheiden opstelling.88 

7. Boyle voerde een andere onderzoeker niet op als de scheidsrechter over de visie die hijzelf in zijn 

onderzoeksverslag poneerde, maar als iemand die instemde met zijn visie.89 

Geïnspireerd door Shapin en Schaffer, baken ik technische factoren in dit proefschrift af als 

overtuigingstechnieken. In hoofdstuk 3 ga ik na in hoeverre de overtuigingstechnieken die zij 

aantroffen bij Boyle afdoende zijn om het onderzoek naar de reproductie van de levende natuur in 

de periode 1660-1695 en 1695-1760 te begrijpen. Dit is het onderzoek dat de bredere context 

vormde van het onderzoek naar stamper en meeldraad. 

Culturele factoren: Laqueur 

Om ook de culturele factoren af te bakenen die het onderzoek naar de reproductie van de levende 

natuur bepaalden, ben ik nagegaan tot welke factoren historici kwamen die de wetenschappelijke 

revolutie in een culturele context plaatsten. De socioloog Robert Merton bijvoorbeeld koppelt de 

opkomst van sociale instituties van natuurfilosofie in het zeventiende-eeuwse Engeland aan het 

Puriteinse ethos onder de opkomende burgerij (vooral de handelaren), die in de ontwikkeling van 

wetenschap en technologie een vergroting van macht zag, er een geloof in vooruitgang mee 

associeerde en zich tevens wilde emanciperen van andere klassen. 

De historica Margaret Jacob legt een verband tussen het ontstaan van de wetenschappelijke 

revolutie en het denken van de gevestigde elite. Deze elite wilde de basis van haar macht verleggen 

van feodale overheersing naar een meer flexibel gebruik van haar hulpbronnen en macht. De 
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noodzaak om politieke en economische macht te delen met stedelijke en handelselites, dwong 

zowel de gevestigde elite als de opkomende handelselite om nieuwe middelen te onderzoeken 

waarmee ze de wereld om zich heen zou kunnen onderzoeken en exploiteren. De aanwezigheid van 

naturalisten, getraind in scholen en universiteiten en vijandig tegenover de monopolies van de 

clerus en scholastici, vormde een unieke brug tussen de behoeften van de geletterde en de 

bezittende elites en de belangen van de opkomende handelsdynastie. Dit denken van de gevestigde 

elite maakte daarmee ruim baan voor de opkomst van een interesse in natuurfilosofie en 

natuurhistorie. 

Hoewel beide studies bewonderenswaardig zijn te noemen omdat zij een relatie leggen 

tussen de culturele context en de proefondervindelijke activiteiten in de zeventiende en achttiende 

eeuw, analyseren zij niet in hoeverre de culturele context de opkomst van een zekere kennisclaim 

bepaalde. Dit gebeurt wel in de studie van de reeds genoemde Schiebinger. Zij laat zien hoe de 

opkomst van de representatie van stamper als 'vrouwelijk' en meeldraad als 'mannelijk' niet alleen 

aan debatten over voortplanting in de dierkunde gerelateerd was, maar ook aan opkomende 

maatschappelijke behoefte om verschillen tussen de lichamen van mannen en vrouwen nader te 

preciseren. Het baseren van verschillen tussen mannen en vrouwen in het lichaam kwam voort uit 
• • 92 

opvatting van de Verlichting dat de natuur wetten voorschrijft aan de maatschappij. 

Schiebinger weet al doende een element uit de culturele context (de opkomst van bepaalde 

maatschappelijke denkbeelden over mannen en vrouwen) op een overtuigende wijze te verbinden 

aan een bepaalde inhoudelijke uitkomst van de wetenschappelijke revolutie (de 

dubbelgeslachtelijke claim over stamper en meeldraad). In het licht van de theoretische vraag - zie 

eerder - en het feit dat Schiebinger dit type culturele factor al een invulling geeft, beperk ik 

culturele factoren in het vervolg van deze studie tot maatschappelijke denkbeelden over mannen en 

vrouwen. 

Geïnspireerd door de Amerikaanse onderzoekster Bonnie Spanier baken ik maatschappelijke 

denkbeelden over mannen en vrouwen nog weer nader af als 'het denken over de relatie tussen 

mannelijkheid en vrouwelijkheid'.93 In dit denken onderscheid ik in overeenstemming met de 

Amerikaanse wetenschapshistoricus Thomas Laqueur twee varianten: het denken waarin 

vrouwelijkheid wordt afgeleid van mannelijkheid en het denken waarin vrouwelijkheid scherp 
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wordt afgebakend van mannelijkheid en daartegenover staat. 

Laqueur treft beide denkbeelden aan in het onderzoek naar de bijdragen van vrouwelijke en 

mannelijke geslachtsorganen aan de reproductie dat plaatsvond in de vroegmoderne tijd. Zo 

suggereert hij dat tot ongeveer 1700 de geslachtsorganen van vrouwen werden afgebeeld en 

beschreven als geïnverteerde versies van de mannelijke geslachtsorganen.94 In illustraties werd de 

vagina bijvoorbeeld gerepresenteerd als een omgeklapte penis. Ook in de taal van de natuurfilosofie 

komt volgens Laqueur de visie van vrouwelijkheid als derivaat van mannelijkheid tot uitdrukking. 

Dit gebeurt met name bij de geleerden die een studie maakten van de geslachtsorganen van 

vrouwen en mannen. Zij benoemden de vrouwelijke geslachtsorganen die tegenwoordig bekend 

staan als eierstokken of ovaria als vrouwelijke teelballen of vrouwelijke testikels, dus als 

vrouwelijke afgeleiden van de teelballen of testikels die zich in het mannelijk lichaam bevonden.95 

Deze wijze waarop vrouwelijke organen werden verbeeld, paste in de reeds door de Griekse 

filosoof Aristoteles (384 v. Chr.-322 v.Chr.) geuite visie op vrouwen als imperfecte of mislukte 
96 

mannen. 

Laqueur duidt dit denken over het vrouwelijke als afgeleide van het mannelijke aan als het 

éénseksemodel (pne-sex-modeï). Dit model houdt in dat het denken en spreken over het vrouwelijk 

lichaam is afgeleid van het denken en spreken over het mannelijk lichaam, en dat dit een 

hiërarchische verhouding impliceert: het mannelijke is de norm, het vrouwelijke de afgeleide van 

deze norm. 

Volgens Laqueur domineerde het éénseksemodel tot ongeveer 1700. Na die tijd kwam in 

het onderzoek naar de rol die vrouwelijke en mannelijke geslachtsorganen vervullen in de 

reproductie een tweede representatie op, als gevolg van veranderende voorstellingen van het 

menselijk lichaam. In de nieuwe opvatting werd vrouwelijkheid opgevat als iets geheel anders 

dan mannelijkheid. Geleerden deden verwoede pogingen om het vrouwelijke lichaam steeds verder 

van het mannelijke lichaam af te bakenen en daartegenover te zetten. Deze tendens deed zich met 

name voor in het onderzoek naar geslachtsorganen, waarin zij de ovaria niet representeerden als 

vrouwelijke teelballen, maar als eierstokken.99 De nieuwe naam voor dit vrouwelijke 

geslachtsorgaan drukt volgens Laqueur uit dat mannelijke en vrouwelijke lichamen als twee 

volkomen gescheiden entiteiten werden opgevat, vandaar dat hij dit nieuwe denken over de relatie 

vrouwelijkheid-mannelijkheid typeert als tweeseksenmodel (two-sex-model). Laqueur 
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suggereert dat het tweeseksenmodel vanaf omstreeks 1800 de alleenheerschappij bezat. 

In hoofdstuk 3 analyseer ik in hoeverre Laqueurs periodisering van het denken over de 

relatie tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid ook van toepassing is op het onderzoek naar de 

reproductie van de levende natuur in de periodes van het ontstaan en de sluiting van de 

kennisvariatie over stamper en meeldraad (respectievelijk 1660-1695 en 1695-1760). 

Opzet studie 

In het licht van deze theoretische en methodologische beperkingen en keuzes in het 

onderzoeksmateriaal, verfijn ik in deze studie over de opkomst en sluiting van de kennisvariatie 

over stamper en meeldraad in de vroegmoderne tijd van meet af aan Collins' fasering van de 

sluiting van kennisvariatie in twintigste-eeuwse wetenschappen. In hoofdstuk 2 staat niet uitsluitend 

het aantonen van kennisvariatie (interpretatieve flexibiliteit) onder onderzoekers centraal, zoals 

Collins wil. flc stel in dat hoofdstuk niet alleen vast wanneer en hoe de kennisvariatie over stamper 

en meeldraad opkwam en wanneer en hoe deze kennisvariatie eindigde. Voorafgaand daaraan 

bepaal ik tevens per wanneer en in welk kader stamper en meeldraad gezamenlijk op de agenda van 

het onderzoek naar planten verschenen. 

In hoofdstuk 3 analyseer ik het onderzoek naar de reproductie van de levende natuur in het 

algemeen, dit om tot instrumenten te komen waarmee verderop in de studie de beperkende 

mechanismen in het onderzoek naar stamper en meeldraad kunnen worden geëxpliciteerd. Ik 

beschouw welke technische factoren en welk denken over de relatie mannelijkheid-vrouwelijkheid 

bepalend zijn voor dit onderzoek. Voor wat betreft de technische factoren onderzoek ik in hoeverre 

de materiële, sociale en literaire overtuigingstechnieken die Shapin en Schaffer aantreffen bij de 

geleerde Boyle afdoende zijn om het onderzoek naar de reproductie van de levende natuur van 

1660-1695 en van 1695-1760 te begrijpen. Met betrekking tot het denken over de relatie 

mannelijkheid-vrouwelijkheid analyseer ik in hoeverre Laqueurs periodisering van het denken over 

de relatie tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid van toepassing is op het onderzoek naar de 

reproductie van de levende natuur van 1660 tot 1695 en van 1695 tot 1760. 

In hoofdstuk 4 poog ik in het kader van een verdere verfijning van Collins' fase I de 

opkomst van de kennisvariatie over stamper en meeldraad te duiden. Is deze opkomst te 

relateren aan de biografieën van de onderzoekers die deze kennisvariatie fundeerden, of bestond er 
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een relatie met de technieken die deze geleerden gebruikten om anderen te overtuigen van hun 

eigen kijk op stamper en meeldraad? 104 

In de analyse in verband met Collins' fase II en Iü, gericht op het identificeren van de 

technische en culturele mechanismen die kennisvariatie sloten, breng ik in hoofdstuk 5 vervolgens 

eerst in kaart wie zich van 1695 tot 1735 allemaal bezighielden met empirisch onderzoek naar de 

rol van stamper en meeldraad in de vorming van zaad.105 Van deze onderzoekers stel ik 

achtereenvolgens vast welke motieven zij hadden om zich met planten in het algemeen en stamper 

en meeldraad in het bijzonder bezig te houden, welk denkbeeld zij over stamper en meeldraad 

ontvouwden en welke (varianten van de) overtuigingstechnieken die bepalend waren voor het 

onderzoek naar de reproductie van de levende natuur zij toepasten in hun onderzoek naar stamper 

en meeldraad.106 

Hierop voortbordurend stel ik in hoofdstuk 6 twee zaken aan de orde. Zo ga ik na of er 

patronen zijn te ontdekken in de overtuigingstechnieken die de geleerden aanwendden. Ontstond er 

onder deze natuurvorsers soms een voorkeur voor bepaalde overtuigingstechnieken? Daarnaast 

bevat dit hoofdstuk een nadere analyse geïnspireerd op Collins' fase UI, de fase waarin de 

blootgelegde mechanismen gerelateerd worden aan de bredere culturele en politieke context. In 

hoeverre zijn de overtuigingstechnieken die bij de onderzoekers tussen 1695 en 1735 in trek waren, 

te relateren aan het denken over de relatie mannelijkheid-vrouwelijkheid dat in het onderzoek naar 

de reproductie van de levende natuur na 1695 in trek was? 107 

In hoofdstuk 7 ten slotte, formuleer ik conclusies ten behoeve van de empirische en 

theoretische vragen die centraal staan in dit proefschrift. 
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Noten 
1. Carolus Linnaeus, Systema naturae (1735; fotomechanische herdruk Nieuwkoop 1964) I-

VII, aldaar IV, aforisme 8. Uit het Latijn in het Engels vertaald door M.S.J. Engel-Ledeboer en H. 
Engel. Oorspronkelijk Latijn: "Antheras & Stigmata (7) constituere Sexum Plantarum, a Grewio, 
Rajo, Camerario, Morlando, Vaülantio, Blairio, Jussio, Bradleyo, Royeno, &c. detectum, 
descriptum & pro infallibili assumtum: nee ullum, apertis oculis considerantem cujuscunque 
plantae Flores, latere potest: heet hic ob angustiam loei explicari nequeat. Negaturque nostro 
tempore vix ab ullo alio, nisi a solo Pontedera." Zie hiervoor Carolus Linnaeus, 'Observationes in 
regnum vegetabile', in: Systema naturae, aforisme 8. Met "Antheras" en "Stigmata" doelde 
Linnaeus respectievelijk op helmhokjes, de uiteinden van meeldraden, en op stempels, de uiteinden 
van stampers. 

2. Hier wordt met 'bepaalde planten' gedoeld op de planten die hedendaagse botanici indelen 
bij de zaadplanten of Spermatophyta. Zoals is af te leiden uit een handboek botanie poneren zij 
deze kennisclaim niet in relatie tot de zes andere divisies van het plantenrijk die zij in de twintigste 
eeuw onderscheiden: Schizophyta (bacteriën en blauwgroene algen), Phycophyta (algen), 
Mycophyta (schimmels), Lichena (lichenen) Bryophyta (leverwortels en mossen) en Pteridophyta 
(varens). Zie hiervoor Dietrich von Denffer, Walter Schumacher, Karl MSgdefrau en Friedrich 
Ehrendorfer o.r.v., Strasburger's textbook of botany (London en New York 1971) 437-760. Uit het 
Duits vertaald, gebaseerd op de 13e editie, door P. Bell en D. Coombe. Hoe sekse aan de planten in 
de andere divisies werd verbonden, verdient nadere studie. Dat opvattingen die in handboeken zijn 
neergelegd als standaardkennis worden gezien, valt af te leiden uit Fleck, die standaardkennis 
gelijkstelt aan hand- en leerboekenkennis: Ludwig Fleck, Genesis and development of a scientific 
fact (Chicago en Londen 1979 [1935]) 111-125. In de sociologie van de wetenschap valt in verband 
met standaardkennis ook vaak de term 'zwijgende kennis' ('tacit knowledge'). Zie hiervoor Harry M. 
Collins, 'Son of seven sexes. The social destruction of a physical phenomena', Social studies of 
science 11 (1981) 33-63, aldaar 34; Bruno Latour, Science in action. How to follow scientists and 
engineers through society (Milton Keynes 1987) 43. 

3. Zie voor biologische en wetenschapssociologische vaktermen ook de verklarende 
woordenlijst achterin dit proefschrift. 

4. Over dit uitwisselen van stuifmeel tussen meeldraden en stampers beweren de auteurs 
van deze schoolboeken bijvoorbeeld dat nadat het stuifmeel is aangeland op de stempel zich daaruit 
een zogenoemde stuifmeelbuis ontwikkelt die via het stempelkanaal, een holte in de stijl, naar het 
vruchtbeginsel groeit om de reproductie te bewerkstelligen via kemversmelting. Zie voor deze 
beschrijving van stamper en meeldraad bijvoorbeeld H.H. Kreutzer en A.A.G. Oskamp, Biologie 
voor de bovenbouw 4H (Groningen 1983) 121-126. Stamper wordt ook wel als vruchtblad of 
carpellum aangeduid, zaadbeginselen als zaadknoppen. Zie hiervoor Anoniem, Kijk woordenboek 
biologie. Een praktisch naslagwerk voor studie en beroep (Haarlem 1986) Uit het Engels vertaald 
door K.N. Brinkman-Pauwe e.a., lemma's "carpellum" en "zaadknop". Zie de figuren 1.1. en 1.2. 
voor schematische afbeeldingen van de bouw van stamper en meeldraad. 

5. Dit gebeurt overigens vooral bij botanici uit de vroegmoderne tijd, die nog niet uitgaan 
van een verschil tussen bestuiving (dankzij wind of insecten) en bevruchting (de kernen van een 
stuifineelkorrel en een eicel versmelten). Zie voor voorbeelden uit de zeventiende en achttiende 
eeuw: Nehemjah Grew, The anatomy of plants. With an idea of a philosophical history of plants. 
And several other lectures, read before the Royal Society (Londen 1682; herdruk New York en 
Londen 1965) I-IV, aldaar IV, 172, par.6. Ingeleid door Conway Zirkle; Rudolph Jacob Camerarius, 
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Academiae Caesareo Leopold. N.C. Hectoris II Rudolphi Jacobi Camerarii Professoris 
Tubingensis ad Thessalum, D. Mich. Bernardum Valentini, Professorem Giessensem 
ExcellentiBimum, De sexu plantarum epistola (Ie druk; Tubingen 1694) 39. Zie ook de vertaling: 
Rudolph Jacob Camerarius, Ueber das Geschlecht der Pflanzen (Leipzig 1899) 25-27. Uit de 
Latijnse versie van 1694 vertaald en bewerkt door M. Möbius; Samuel Morland, 'Some new 
observations upon the parts and use of the flower in plants', Pt 23 (1703) 1474-1480, aldaar 1475; 
Claude Geoffroy, 'Observations sur la structure et 1'usage des principales parties des fleurs', Histoire 
de VAcadémie Royale des Sciences: année 1711 avec les mémoires de mathématique et de physique 
pour la même année (Parijs 1730 [1711]) 207-231, aldaar 217; Richard Bradley, New improvements 
of planting and gardening both philosophical and practical in three parts (4e druk; Londen 1724 
[1717]) 12; Sebastien Vaillant, Discours sur la structure des fleurs, lews differences et 1'usage de 
leurs parties/Sermo de structura florum, horum differentia, usuque partium eos constituentium 
(Leiden 1727 [1718]) 16-18; Patrick Blair, Botanick essays. In two parts. The first containing, the 
structure of the flowers, and the fructification of plants, -with their various distributions into 
method: and the second, the generation of plants, with their sexes and manner of impregnating the 
seed: also concerning the animalcula in semine masculino (Londen 1720) A5-7; Antoine de 
Jussieu, 'De overeenkomst tusschen planten en dieren afgenomen van het onderscheid der sexe', in: 
Richard Bradley, Wijsgeerige verhandeling van de werken der nature (1744 [1725]) 38-49, aldaar 
43. Uit het Engels vertaald door een onbekende; Carl von Linné, 'Praeludia sponsaliarum 
plantarum. In quibus Physiologia earam explicatur, Sexus demonstratur, Modus generationis 
detegitur, nee non summa plantarum cum animalibus analogia concluditur', in: Nagra Hans 
Larjunger en Th. M. Fries o.r.v., Valda smarre shrifter afbotaniskt innehall, Skrifter af Carl von 
Linné uitgifna af Kungl. Svenska Vetenskapsakademien, 10 (herdruk Uppsala 1908 
[handgeschreven manuscript, volgens titelpagina in 1729, volgens de opdracht van de auteur in 
1730 voltooid]) 2-27, aldaar 9-11. Zie voor een zeventiende eeuwse bron waarin activiteit aan 
mannen wordt gekoppeld en passiviteit aan vrouwen: Michael Bernard Valentini, 'Dn. D. Michaelis 
Bernardi Valentini Responsaria Ad Dn. D. Rudolphi Jacobi Camerarii Epistolam de sexu 
plantarum.', Mc decuriae DJ., annus JJJ (1695) [drukjaar 1702] Appendix, 37-40, aldaar 39. 

6. Zie voor de Tulp (horend tot de familie der Liliaceaé), de Wonderboom (familie 
Euphorbiaceae) en de Moerbei (familie Moraceaé) respectievelijk Anoniem, Heukels-van 
Ooststroom: flora van Nederland (19e druk; Groningen 1977). Bewerkt door S.J. van Ooststroom, 
698-700 (familiebeschrijving 687) 220-222 (familiebeschrijving 219-221) en 162 
(familiebeschrijving 162). Zie voor de etiketten 'mannelijk' en 'vrouwelijk' voor bloemen waarop 
alleen meeldraden of alleen stampers voorkomen: Anoniem, Heukels-van Ooststroom: flora van 
Nederland, 31 en 38; Pamela Foray en Ruth Lindsay, Snel-zoek natuurgids 'Medicinale planten' 
(Rijswijk 1994 [1989]) Uit het Engels vertaald door Ludo Koenders, 12. 

7. De term dubbelgeslachtelijkheid wordt ontleend aan een melding door Camerarius dat de 
Nederlandse geleerde Jan Swammerdam (1637-1680) de dubbelgeslachtelijkheid (nu 
hermafroditisme genoemd) van bepaalde dieren had beschreven. Zie hiervoor Camerarius De sexu 
plantarum, 43; Camerarius, Ueber das Geschlecht der Pflanzen, 27. Zie voor de oorspronkelijke 
passage in Swammerdam waarin hij dubbelgeslachtelijkheid omschrijft als "tweederhande natuuren 
deelaghtig sijnde": Johannis Swammerdam, Historia insectorum generalis, ofte Algemeene 
Verhandeling van de Bloedeloose Dierkens (Utrecht 1669) 'A3'. Auteurs van twintigste eeuwse 
handboeken botanie voeren de dubbelgeslachtelijke opvatting over stamper en meeldraad zonder 
aanhalingstekens op maar nuanceren deze ook enigszins ten opzichte van auteurs van 
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biologieboeken voor de middelbare school. Von Denffer e.a. bijvoorbeeld, bewchouwen niet 
stampers in hun totaliteit als 'vrouwelijke geslachtsorganen' van planten maar een gedeelte van hun 
vruchtbeginsel, namelijk de zaadknop. Bovendien vatten zij niet meeldraden in hun geheel op als 
'mannelijke geslachtsorganen', maar een onderdeel van hun helmhokje, het pollenzakje. Zie 
hiervoor von Denffer e.a. o.r.v., Strasburger's textbook of botany, 598-603. 

8. Zie voor Nederlandstalige schoolboeken biologie waarin de dubbelgeslachtelijke 
opvatting als 'biologische waarheid' of 'natuurlijk feit' wordt gepresenteerd: M.A. Ijsseling en A. 
Scheygrond, Hoofdzaken der biologie. Deel 4A. Plantkunde voor de lagere klassen (12e druk; 
Zutphen 1969) 39; C. A. Bastiaanssen en A.A.F. Jochems, Biologie Natuurkunde Scheikunde 
(Amsterdam en Brussel 1974) 187; H.H. Kreutzer en A.A.G. Oskamp, Biologie voor de bovenbouw 
</ƒ/(Groningen 1983) 121. 

9. Zie voor gepopulariseerde wetenschap en fictie (inclusief media) waarin deze 
vanzelfsprekendheid verscheen: Anoniem, 'Geslachtsziekte bij koekoeksbloemen', de Volkskrant, 
23 maart 2002, 3W; Anoniem, De drie rijken der natuur (Leiden 1990) 19; David Bellamy, 
Botanie. Een fascinerende wetenschap (Baarn 1978) 96; E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H. R. 
Hoetink o.r.v., Winkler Prins Encyclopaedic (6e druk; Amsterdam en Brussel 1949 [1870-1882]) 
IV, 346; Thomas Mann, De toverberg (7e druk; Amsterdam 1992) 475. Uit de Duitse versie van 
1924 integraal vertaald door Pé Hawinkels; Michael Pollan, The botany of desire (New York 2001) 
71; Ines Scheurmann, Aquariumplanten. Keuze, beplanting, verzorging (Baarn 1994) 7. Uit het 
Duits vertaald; Jac. P. Thysse, De bloemen en haar vrienden (Zaandam 1934) 17 en 61; D.O. 
Wijnands, E.J.A. Zevenhuizen en J. Heniger, Een sieraad voor de stad. De Amsterdamse Hortus 
Botanicus 1638-1993 (Amsterdam 1994) 117. 

10. Deze ideologiekritische stroming binnen genderstudies vertrekt vanuit het 
genderconcept dat de Amerikaanse biologe en wetenschapshistorica Donna Haraway ontwikkelde: 
'gender is a concept developed to contest the naturalization of sexual difference in multiple arenas 
of struggle'. Zie voor deze genderdefinitie: Donna Haraway, '"Gender" for a Marxist dictionary: the 
sexual politics of a word', in: Donna Haraway, o.r.v., Simians, cyborgs, and women: the reinvention 
of nature (Londen 1991) 127-149, aldaar 131. De biologische wetenschappen vormen één van deze 
strijdtonelen. Van deze wetenschappen zijn de volgende onderdelen geanalyseerd op hoe stereotiep 
denken over mannelijkheid en vrouwelijkheid werd geassocieerd met sekseverschillen: 
microbiologie, celbiologie, botanie; sociobiologie, hersenbiologie, evolutietheorie, 
reproductiebiologie, primatologie, grondslagen van de natuurwetenschappen. Zie hiervoor Linda 
Birke, Women, feminism and biology: the feminist challenge (Brighton 1986); Ruth Bleier o.r.v., 
Science and gender: a critique of biology and its theories of women (New York 1984); Ruth Bleier, 
o.r.v., Feminist approaches to science (New York 1986); Brighton Women and Science Group, 
Alice through the microscope: the power of science over women's lives (Londen 1980); Janet 
Browne, 'Botany for gentlemen', Isis 80 (1989) 593-622; Annemie Kemps en Agnes de Bruijn 
o.r.v., Eindverslag innovatiepost 83-87 (ongepubliceerd rapport; Utrecht 1987); Brian Easlea, 
Witch-hunting, magic and the new philosophy. An introduction to debates of the scientific 
revolution 1450-1750 (New Jersey 1980); Brian Easlea, Science and sexual oppression. 
Patriarchy's confrontation with woman and nature (Londen 1981); Anne Fausto-Sterling, Myths of 
gender: biological theories about women and men (New York 1985); Donna Haraway, Primate 
visions. Gender, race and nature in the world of modern science (New York 1989); Donna 
Haraway, Simians, cyborgs, and women: the reinvention of nature (London 1991); Sandra Harding, 
The science question in feminism (Ithaca en Londen 1986); Joke 't Hart, e.a. o.r.v., Een barst in het 
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bolwerk Vrouwen, natuurwetenschappen en techniek (Amsterdam 1986); Ruth Hubbard en Marian 
Lowe, Genes and gender II: pitfalls in research on sex and gender (New York 1978); Ruth 
Hubbard, M.S. Henifin en B. Fried o.r.v., Women look at biology looking at women (Boston 1979); 
Ruth Hubbard, M.S. Henifin en B. Fried o.r.v., Biological women-the convenient myth (Cambridge 
1982). Eerder gepubliceerd als Women look at biology looking at women (Boston 1979); Ruth 
Hubbard, 'Science, facts and feminism', Hypatia 3 (1988) 5-18; Ludmilla Jordanova, Sexual visions. 
Images of gender in science and medicine between the eighteenth and twentieth centuries (New 
York en Londen en Toronto en Sydney en Tokyo 1989); Evelyn Fox Keller, Reflections on gender 
and science (New Haven 1985); Helen Longino en Ruth Doell, 'Body, bias and behaviour: a 
comparative analysis of reasoning in two areas of biological science', Signs 9 (1983) 206-227; 
Marian Lowe en Ruth Hubbard o.r.v., Woman's nature: rationalizations of inequality (New York 
1983); Emily Martin, 'The egg and the sperm: how science has constructed a romance based on 
stereotypical male-female roles', Signs 16 (1991) 485-502; Janet Sayers, Biological politics: 
feminist and anti-feminist perspectives (Londen 1982); Londa Schiebinger, 'Skeletons in the closet: 
the first illustrations of the female skeleton in eighteenth-century anatomy', in: Catherine Gallagher 
en Thomas Laqueur, The making of the modern body. Sexuality and society in the nineteenth 
century (Berkeley en Los Angeles en Londen 1987) 42-83; Londa Schiebinger, Nature's body. 
Sexual politics and the making of modern science (Boston 1993); Evelyn Shaw en Joan Darling, 
Female strategies. Two scientists investigate the varieties of sexual behavior in the animal world 
and revolutionize the concept of femininity (New York 1985); Bonnie B. Spanier, Im/partial 
science. Gender ideology in molecular biology (Bloomington en Indianapolis 1995); Nancy Tuana, 
'The weaker seed. The sexist bias of reproductive theory', Hypatia 3 (1988) 35-58. 

11. Deze verklaring voert mannelijke wetenschappers op als bemiddelaars van stereotiep 
denken over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Oudshoorn duidt vanwege deze verklaring deze 
traditie aan als de traditie die 'gender-bias' openbaarde. Zie hiervoor Nelly Oudshoorn, The making 
of the hormonal body: a contextual history of the study of sex hormones 1923-1940. (Amsterdam 
1991) 12-17. Van dit proefschrift is ook een handelseditie uitgekomen: Nelly Oudshoorn, Beyond 
the natural body. An archeology of sex hormones (Londen en New York 1994). 

12. Zie voor 'moeite' opgevat als 'activiteit van onderzoekers om objecten van wetenschap af 
te bakenen': Annemarie Mol, 'Baarmoeders, pigmenten en pyramiden. Over de vraag of anti
racisten en feministen er goed aan doen te proberen 'de biologie' haar plaats te wijzen', Tijdschrift 
voor vrouwenstudies 9 (1988) 276-290, aldaar 281. Zie voor 'moeite' opgevat als "hoeveelheid werk 
die onderzoekers moeten verzetten om tot kennis te komen': Steven Shapin en Simon Schaffer, 
Leviathan and the air-pump. Hobbes, Boyle, and the experimental life (Princeton 1989 [1985]) 22. 
Zie voor standaardkennis opgevat als hand-en leerboekenkennis noot 2. 

13. Voor deze omschrijving van contextuele factoren die kennisvariatie beperken of 
mogelijk maken laat ik me inspireren door Collins. Zoals verderop in deze inleiding uitvoerig aan 
bod komt, ontwikkelde hij een methode waarmee een wetenschapssocioloog de vorming van 
consensus over wetenschappelijke kennis vanuit de context in kaart kan brengen. Bij context denkt 
Collins aan zowel de context op het niveau van de praktijk van de wetenschappen, waarin 
materiële, technische en sociale factoren een rol spelen, als aan de bredere politieke en sociale 
structuur waarbinnen deze praktijk gestalte krijgt. Zie hiervoor Harry M. Collins, 'Stages in the 
empirical programme of relativism', Social studies of science 11 (1981) 3-11. Het eerste type 
context vat ik om analytische redenen op als wetenschapsinterne context, het tweede type context 
als wetenschapsexterne context, en daar vallen culturele factoren ook onder. Zie voor een 
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vergelijkbaar onderscheid; Rob Hagendijk, Wetenschap, constructivisme en cultuur (Amsterdam 
1996) 43-65. Verderop in deze studie zal ik technische beperkingen (en mogelijkheden) afbakenen 
als overtuigingstechnieken en culturele beperkingen (en mogelijkheden) als maatschappelijke 
denkbeelden over mannen en vrouwen. 

14. Baukje Prins, The standpoint in question. Situated knowledges and the Dutch minorities 
discourse (Utrecht 1997) 257. 

15. Haraway, '"Gender"', 131; Judith Butler, Gender trouble. Feminism and the subversion 
of identity (New York en Londen 1990) 6. 

16. Simone de Beauvoir, De tweede sekse (6e druk; Utrecht 1978 [1949]) Uit het Frans 
vertaald door Jan Hardenberg. In dat verband luidt haar credo: 'Je komt niet ter wereld als vrouw, je 
wordt vrouw'. Zie hiervoor de Beauvoir, De tweede sekse, 323. 

17. Het begrip gender is niet ontstaan binnen vrouwen/genderstudies. Haraway traceert de 
oorsprong van het genderbegrip in de wetenschappen aan het einde van de negentiende en het begin 
van de twintigste eeuw: "Gender was located firmly in an individualistic problematic within the 
broad 'incitement to discourse' (Foucault, 1976) on sexuality characteristic of bourgeois, male-
dominant, and racist society". Zie hiervoor Haraway, '"Gender"', 132-144. Voor de ontwikkeling 
van het genderbegrip binnen vrouwenstudies tijdens de tweede feministische golf is volgens 
Oudshoorn een baanbrekend boek de publicatie van de Britse sociologe Ann Oakley, getiteld: Sex, 
gender and society (1972). Oakley wil onderscheid maken tussen "biological innate sex 
differences" en "gender attributes that are acquired by socialization". Een volgende belangrijke 
publicatie is volgens Oudshoorn het artikel van de Amerikaanse antropologe Gayle Rubin, getiteld: 
'The traffic in women' uit 1975. Rubin neemt het begrip gender op in een theorie waarin het sekse-
gendersysteem wordt opgevoerd om de culturele en sociale structuren te beschrijven die vrouwen 
uitsluiten van taken en kwaliteiten die als mannelijk worden beschouwd. Zie voor deze informatie 
over Oakley en Rubin: Oudshoorn, The making of the hormonal body, 14. Met de term 'sociale en 
culturele afbakening' doel ik niet alleen op de afbakening uitgaande van samenleving of cultuur 
maar ook op de disciplinaire achtergrond van de deskundigen die zich van oudsher bezighielden 
met deze afbakening: sociologen en antropologen. 

18. Het begrip sekse is niet ontstaan binnen vrouwen/genderstudies. In een twintigste eeuws 
woordenboek wordt het omschreven als 'kunne' of 'geslacht'. Zie hiervoor G. Geerts, e.a. o.r.v., van 
Dale. Groot woordenboek der Nederlandse taal (Utrecht en Antwerpen 1984), lemma "sekse". In 
de (wetenschappelijke) literatuur komt het begrip sekse al sinds de zestiende eeuw voor. De OED 
beschrijft het als volgt: "either of the two divisions of organic beings distinguished as male and 
female respectively" en zegt over de afbakening die aan deze seksetoekenning voorafgaat: "The 
sum of those differences in the structure and functions of the reproductive organs on the ground of 
which beings are distinguished as male and female, and of the other physiological differences 
consequent on these". Zie hiervoor James Murray, Henry Bradley, W.A. Craigie and C.T. Onions 
o.r.v., Oxford english dictionary (Oxford 1888-1927), lemma "sex". Binnen vrouwenstudies en/of 
genderstudies wordt sekse meestal gelijkgesteld aan vrouwenlichaam. Zie hiervoor bijvoorbeeld 
Oudshoorn, Beyond the natural body, 6-10; Anne Fausto-Sterling, Sexing the body: gender politics 
and the construction of sexuality (New York 2000) 3-6. In deze studie wordt sekse breder ingevuld 
namelijk als geseksueerde lichamen van mensen en dieren of als geseksueerde planten. Met de term 
'biologische afbakening' doel ik niet alleen op de afbakening uitgaande van lichaamskenmerken 
maar ook op de disciplinaire achtergrond van de wetenschapsbeoefenaars die deze afbakening al 
eeuwenlang van voedsel voorzien omdat het lichaam een van hun studie-objecten is: biologen. 
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19. Joan Wallach Scott, 'Gender: a useful category of historical analysis. American 
historical review 91 (1986) 1053-1075, aldaar 1067. Dit artikel beleefde een herdruk in Joan 
Wallach Scott, Gender and the politics of history (New York 1988). 

20. Annemarie Mol, 'Baarmoeders, pigmenten en pyramiden. Over de vraag of anti-racisten 
en feministen er goed aan doen te proberen 'de biologie' haar plaats te wijzen', Tijdschrift voor 
vrouwenstudies 9 (1988) 276-290, aldaar 282-284; Butler, Gender trouble, 6-10; Oudshoorn, 
Beyond the natural body, 3; Valerie Plumwood, 'Do we need a sex/genderdistinction', in: Radical 
philosophy, 51(1989)2-11. 

21. Oudshoorn, Beyond the natural body, 3. 
22. Annemarie Mol, 'Wie weet wat een vrouw is...over de verschillen en de verhoudingen 

tussen wetenschappen', Tijdschrift voor vrouwenstudies 6 (1985) 10-23. 
23. Hagendijk, Wetenschap, constructivisme en cultuur, 7-11. 
24. Annemarie Mol, '"Sekse" en "wetenschap". Een vergelijking met twee onbekenden', in: 

Louis Boon en Gerard de Vries o.r.v., Wetenschapstheorie. De empirische wending (Groningen 
1989) 97-108. 

25. Collins, 'Stages in the empirical programme of relativism', 3-11. 
26. Hagendijk, Wetenschap, constructivisme en cultuur, 26-28. 
27. Latour, Science in action. 
28. Zie voor voorbeelden van analyses van biologische wetenschappen gebaseerd op het 

constructivisme: Fausto-Sterling, Sexing the body; Ineke Klinge Gender and bones. The production 
of osteoporosis 1941-1996 (Utrecht 1998); Oudshoorn, The making of the hormonal body; 
Oudshoorn, Beyond the natural body; Irma van der Ploeg, Prosthetic bodies. Female embodiment 
in reproductive technologies (Maastricht 1998); Marianne van den Wijngaard, Reinventing the 
sexes. Feminism and biomedical construction of femininity and masculinity 1959-1985 (Amsterdam 
1991). Van dit proefschrift is ook een handelseditie verschenen, getiteld: Marianne van den 
Wijngaard, Reinventing the sexes. The biomedical construction of femininity and masculinity 
(Bloomington 1997). 

29. Joke 't Hart, 'Hersenorganisatie en sekseverschillen', in: 't Hart e.a., Een barst in het 
bolwerk, 136-149. 

30. Van den Wijngaard, Reinventing the sexes 1991 en 1997. 
31. Oudshoorn, The making of the hormonal body; Oudshoorn, Beyond the natural body. 
32. Zie hiervoor Oudshoorn, The making of the hormonal body, 36-57; Oudshoorn, Beyond 

the natural body, 16-31. Zie voor een heldere studie naar de maatschappelijke dwang om in twee 
seksen te denken Ines Orobio de Castro, Made to order (Amsterdam 1993). 

33. Butler, Gender trouble, 1-7. 
34. Butler, Gender trouble, 1. lie ook Judith Butler, Gender turbulentie (Amsterdam 2000) 

37. 
35. Butler, Gender trouble, 7. Oorspronkelijke tekst: 'As a result [..] gender is also the 

discursive/cultural means by which "sexed nature" or a "natural sex" is produced and established as 
"prediscursive", prior to culture, a politically neutral surface on which culture acts'. Zie ook Butler, 
Gender turbulentie, 38. 

36. Mijn lezing van het genderbegrip van Butler is compatibel met de discussies die Gender 
trouble heeft opgeroepen. Voorbeelden daarvan zijn de discussie over de vraag of Butler sekse nu 
wel of niet als een jasje ziet dat 'men' aantrekt en de discussie over de status van het materiële 
lichaam. Butler impliceert in Gender trouble dat lichamen geen betekenisvol bestaan hebben vóór 
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hun seksuering. Zie hiervoor Butler, Gender trouble, 38. Naar aanleiding van de receptie van 
Gender trouble, schreef zij Bodies that matter. On the discursive limits of "sex" (New York en 
Londen 1993). Op bladzijde 4-13 betoogde zij dat het geseksueerde lichaam geproduceerd wordt in 
een proces van "materialisatie" waarbij normen over gender in het geding zijn. Zie voor een 
overzicht van deze discussies: Annemie Halsema, 'Judith Buüer: turbulentie op het gebied van 
gender en seksualiteit, in: Judith Butler, Gender turbulentie (Amsterdam 2000) 7-29, aldaar 16-18. 
Al deze discussies zijn mijns inziens in overeenstemming met Butler's theorie dat gender de 
allesomvattend motor is achter de productie of constructie van 'sekse'. 

37. Zie voor dit voorbeeld Butler, Gender trouble, 106-112. De tekst van de oorspronkelijke 
passage (op blz. 109) waarin Butler haar conclusie trekt uit de analyse van het vertoog van Page en 
zijn medewerkers: "The conclusion here is not that valid and demonstrable claims cannot be made 
about sex-determination, but rather that cultural assumptions regarding the relative status of men 
and women and the binary relation of gender itself frame and focus the research into sex-
determination. The task of distinguishing sex from gender becomes all the more difficult once we 
understand that gendered meanings frame the hypothesis and the reasoning of those biomedical 
inquiries that seek to establish "sex" for us as it is prior to the cultural meanings that it acquires." 
Gender is dus volgens Butler de motor of springplank die er voor zorgt dat in de wetenschap een 
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