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2 
HET BEGIN EN EINDE VAN DE KENNISVARIATIE OVER STAMPER EN 

MEELDRAAD 

Inleiding 

Stamper en meeldraad, en de verschillende manieren waarop geleerden in het verleden dachten 

over hun bijdrage in de zaadvorming, zijn nagenoeg onbekend bij het grote publiek. Hoewel de 

meeste mensen deze bloemdelen al dan niet gewapend met een microscoop tijdens 

biologielessen op school bestudeerden, weten ze zich daar anno 2003 over het algemeen weinig 

meer van te herinneren. Sommigen herinneren zich nog wel iets: het verhaal over 'de bloemetjes 

en de bijtjes' dat tijdens die biologielessen ter sprake kwam. Hierin werd verhaald hoe 

stuifineeluitwisseling plaatsvond tussen stampers van de ene bloem van een plantensoort en 

meeldraden van de andere bloem van diezelfde plantensoort; een fenomeen dat biologen 

aanduiden als "insectenbestuiving". Bijen die op zoek zijn naar honing vliegen van bloem tot 

bloem. Zij gaan de kroon van een bloem binnen om de honing op te zuigen. Daarbij strijken ze 

met hun lijfjes langs stampers en meeldraden. Door het contact met meeldraden blijven er 

stuifmeelkorrels aan hun lijfjes kleven. Als ze een volgende bloem induiken en dan weer langs 

stampers strijken, blijven enkele van deze stuifmeelkorrels op de stampers achter. Na een 

ingewikkeld proces dat resulteert in kernversmelting, vormen zich onderin de stampers zaden. 

Van het kleine aantal mensen dat zich herinnert hoe stamper en meeldraad figureren in 

het verhaal van 'de bloemetjes en de bijtjes', staat weer een enkeling vaag bij hoe dit verhaal een 

introductie vormde op de seksuele voorlichting die zij als kind ontvingen. Daarbij werd hun 

eerst gevraagd of ze het verhaal over de bloemetjes en de bijtjes nog kenden. Indien ze dit 

beaamden, werd gezegd dat bij mensen iets soortgelijks gebeurt wanneer zij kinderen maken. 

De voorlichting luidde dan verder als volgt: terwijl bij planten nakomelingen ontstaan 

doordat stuifmeel uit 'mannelijke meeldraden' een eicel in 'vrouwelijke stampers' bevrucht, 

gebeurt dit bij mensen doordat een zaadcel uit mannelijke geslachtsorganen een eicel bevrucht in 

vrouwelijke geslachtsorganen.2 Om een bevruchting tussen zaadcel en eicel mogelijk te maken, 

moet er een geslachtsgemeenschap (coïtus) tussen man en vrouw plaatsvinden. Via een voorspel 
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Figuur 2.1. Frontispice horend bij een opvoedkundig boek, ook gereproduceerd in Röling, 
Gevreesde wagen, 111. 
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komen ze in de juiste conditie voor een coïtus. Bij de man vindt de erectie van de penis plaats. 

Bij de vrouw zwelt de clitoris enigszins op. Klieren in beide organen scheiden vocht af. De 

stijve penis kan in de vagina worden gebracht. Door bewegingen van man en vrouw wordt de 

penis in de vagina op en neer bewogen. Hierdoor worden zintuigen, zowel in de vagina als op de 

penis geprikkeld. Bij de man leidt dit tot een sperma-uitstorting. Deze komt tot stand door 

reflexen: spieren in de wand van de zaadleiders trekken zich samen waardoor het sperma in de 

vagina tegen de mond van de baarmoeder wordt gespoten. Hierna kan een bevruchting tot stand 

komen die als alles goed gaat na negen maanden resulteert in een nieuw mensenkind. 

Over stamper en meeldraad kunnen niet alleen interessante verhalen verteld worden met 

betrekking tot hun functie in het tot stand brengen van zaad, of met betrekking tot de wijze 

waarop deze kennis over hun reproductieve functie als metafoor gebruikt wordt in verhalen over 

seksuele voorlichting. In dit proefschrift wil ik een ander verhaal aanreiken over stamper en 

meeldraad, een verhaal dat meer betrekking heeft op hoe men in het verleden dacht over deze 

bloemdelen. Er was een periode waarin over stamper en meeldraad, en hun bijdrage aan het 

ontstaan van kiemkrachtig zaad, verschillende denkbeelden bestonden. In dit empirische 

hoofdstuk staat daarom de volgende vraag centraal: Wanneer begon en eindigde het bestaan van 

verschillende kennisclaims over een gezamenlijke taak van stamper en meeldraad in de vorming 

van zaad? 

Om deze vraag te beantwoorden, behandel ik achtereenvolgens drie deelvragen. Ten 

eerste: door wie, wanneer en hoe kwam een gemeenschappelijke taak van stamper en meeldraad 

in de vorming van zaad op de agenda van plantenonderzoekers terecht? Ten tweede: door wie, 

wanneer en hoe ontstond kennisvariatie (ofwel interpretatieve flexibiliteit) over stamper en 

meeldraad? Ten derde: door wie, wanneer en hoe werd deze kennisvariatie gesloten en verkreeg 

de dubbelgeslachtelijke visie over stamper en meeldraad de status van 'standaardkennis' of 

'zwijgende kennis' ('tacit knowledge')? 4 
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Hoe stamper en meeldraad vanaf 1675 gezamenlijk in de 

belangstelling kwamen te staan 

Planten als studieobject 

Als de geschiedenis iets duidelijk maakt, dan is het wel dat natuurvorsers tot ver in de 

zeventiende eeuw zeer weinig interesse toonden in stampers en meeldraden als aparte objecten, 

los van een eventuele collectieve bijdrage die ze aan de vermenigvuldiging van planten 

leverden. Dit gebrek aan belangstelling voor stamper en meeldraad had verschillende redenen. 

Om te beginnen kon de gemiddelde Europeaan zich bij stamper en meeldraad totaal geen 

voorstelling maken. In het tijdperk van de wetenschappelijke revolutie was hooguit vijf procent 

van de Europese mannen geletterd, en was het percentage geletterde vrouwen te verwaarlozen.5 

Voor het gros der Europeanen waren de geleerde verhandelingen waarin van stampers en 

meeldraden melding werd gemaakt dus simpelweg niet toegankelijk. 

In de tweede plaats had de gemiddelde Europeaan in de zeventiende eeuw wel iets anders aan 

zijn hoofd dan gekissebis over stampers en meeldraden. De maatschappij die hem omringde, 

was volop in beroering. Armoe en hongersnood voor de massa's, plagen, ziekten, 

burgeroorlogen, rebellie door boeren, de protestantse uitdaging aan de katholieke kerk, de 

Contra-reformatie, aanvallen op de algemene kennis over de orde in de kosmos, oorlogen tussen 

opkomende natiestaten: al deze verschijnselen maakten het leven er voor de doorsnee Europeaan 

niet makkelijker op.6 In de zeventiende eeuw kende Europa bijvoorbeeld slechts vier jaar van 

vrede: in het jaar 1610 en in de jaren 1669-1672. Vooral de dertigjarige oorlog, die van 1618 tot 

1648 in het centrum van het Europese continent plaatsvond, hield de gemoederen bezig 

vanwege de wreedheid, destructiviteit, hongersnoden en ziektes die deze met zich meebracht.7 

Ten derde: bij het handjevol lieden dat wel geletterd was en zich aan het onderzoek naar 

planten wijdde, hing het gebrek aan interesse voor stamper en meeldraad samen met het 

ontbreken van interesse voor planten als autonome objecten. Een dergelijke desinteresse hield 

dit onderzoeksgebied lange tijd in haar greep. Tot diep in de zeventiende eeuw werd de agenda 

van het plantenonderzoek vooral bepaald door 'kruidkenners', mede doordat de discipline 

botanie tot in de negentiende eeuw deel uitmaakte van geneeskunde. Geneeskundigen bekeken 

planten nauwelijks vanuit een algemene aandacht voor hoe ze leefden, maar hoofdzakelijk 
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vanuit de vraag in hoeverre ze interessant waren als geneesmiddel voor mensen. Deze 

naturalisten hadden wel aandacht voor grotere onderdelen waaruit planten bestonden, zoals 

wortels, stengels, bladeren en bloemen, maar dan uitsluitend in relatie tot hun medicinale 

waarde. Wat deze onderdelen bijdroegen aan het voortbestaan van planten zelf, kwam niet aan 

bod. 

Stamper en meeldraad en hun rol in de vorming van zaad werden pas object van onderzoek toen 

geleerden meer aandacht kregen voor planten als studieobjecten, los van hun medicinale waarde. 

De Italiaanse geleerde Andrea Cesalpino (1519-1603) gaf in de zestiende eeuw een eerste aanzet 

hiertoe.9 In de zeventiende eeuw bouwden geleerden die in wetenschappelijke genootschappen 

verbonden waren, op het werk van Cesalpino voort. 

Dat Cesalpino aandacht besteedde aan planten zelf en daardoor met de kruidkundige 

traditie brak, kwam tot uitdrukking in het zestiendelige De planus libri XVI, dat hij publiceerde 

in 1583. Hierin presenteerde hij als eerste onderzoeker in de geschiedenis een methode om 

planten op basis van een aantal (verenigde en coherente) kenmerken in te delen in een 

overzichtelijk systeem. Hij ontleende deze kenmerken aan de uiterlijke structuur van de plant. In 

het verlengde daarvan besteedde hij in het eerste deel aandacht aan de onderdelen waaruit een 

plant was opgebouwd. In de overige vijftien delen volgden de classificatie (de indeling waartoe 

hij gekomen was) en beschrijving van planten. 

In het eerste boek gaf Cesalpino aan dat de onderdelen van een plant ofwel "met een 

bedoeling" ("alicuius gratia"), ofwel "vanwege een innerlijke noodzaak" ("ex necessitate") 

bestonden. De vrucht beschreef hij als het belangrijkste deel van de plant; hij nam deze ook tot 

uitgangspunt van zijn methode om planten in een overzichtelijk systeem in te delen. Bij bomen 

en struiken stelde hij bijvoorbeeld vast of zij een enkele, tweeledige, drieledige of vierledige 

vrucht bezaten. Uitgaande van dit kenmerk formeerde hij een groep.10 Impliciet onderstreepte 

Cesalpino met zijn verhandeling dat de plant zélf de moeite waard was om een studie aan te 

wijden. 
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Het duurde bijna een eeuw voordat anderen Cesalpino volgden. Het waren de leden van 

wetenschappelijke genootschappen die in de zeventiende eeuw gingen voortborduren op 

Cesalpino's inspanningen om planten als zelfstandige objecten centraal te stellen. Het ontstaan 

van deze genootschappen was vooral te danken aan de Engelse filosoof Francis Bacon (1561-

1626). In het begin van de zeventiende eeuw schreef hij pleidooien om in georganiseerd verband 

over te gaan tot een empirisch-instrumentele en inductieve natuurstudie. Geïnspireerd door 

Bacons filosofie kwamen in de tweede helft van de zeventiende eeuw geleerden uit diverse 

Europese landen in actie om dit denken in de praktijk te brengen.'' 

Bij universiteiten konden deze geleerden echter niet terecht, omdat de natuurvorsers in 

deze instituten niks moesten hebben van het inductief redeneren waarvoor Bacon in zijn 

filosofische programma pleitte. Gezien hun scholastische oriëntatie gingen universitaire 

geleerden juist van het standpunt uit dat de deductieve redenering de enige weg was om tot 

kennis over de natuur te komen.12 Daarom richtten Duitse, Engelse en Franse geleerden die wel 

iets voor de Baconiaanse filosofie voelden buiten de universiteiten wetenschappelijke 

genootschappen op.13 Wat hun onafhankelijke positie ten opzichte van de universiteiten betreft 

leken deze wetenschappelijke genootschappen sterk op de wetenschappelijke genootschappen 

die in Italië al in de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw waren opgericht. 

In 1652 ontstond in het Duitse Schweinfurt de Academia Naturae Curiosorum.15 Deze 

werd gefundeerd door de stadsarts Johann Laurentius Bausch (1605-1665), samen met zijn 

collega-artsen Johann Melchior Fehr (1610-1688), Georg Balthasar Metzger (1623-1687) en 

Georg Balthasar Wohlfahrt (1607-1674). Dit gezelschap van vrijwillige onderzoekers, dat zich 

voornamelijk op medisch getint proefondervindelijk onderzoek met behulp van instrumenten 

richtte, financierde haar activiteiten zelf.16 

In 1662 zag in het Engelse Londen de Royal Society het levenslicht.17 Als voortzetting 

van het Invisible College, een groep natuurvorsers van gevarieerde pluimage die sedert 1645 op 

initiatief van de natuurvorser John Wallis (1616-1703) bijeenkwam, bekostigde ook dit 

vrijwilligersgezelschap haar eigen bezigheden.18 Een van de eerste secretarissen, de geleerde 

Henry Oldenburg (1618-1677), stelde dat de Royal Society zich richtte op verbetering van alle 
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bruikbare natuurwetenschappen en (mechanische) kunsten, niet door speculaties maar door 

precieze en getrouwe observaties en experimenten.19 

In het Franse Parijs ontstond in 1666 de Académie Royale des Sciences, gegrondvest 

door Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), die als minister diende onder koning Lodewijk XTV 

(1638-1715). 20 De leden die tot dit gezelschap werden toegelaten ontvingen eenjaargeld.21 Een 

belangrijk motief voor Lodewijk XTV om de Académie Royale des Sciences tot stand te 

brengen, was de mogelijke bijdrage ervan aan een vergroting van zijn roem. Andere motieven 

waren het stimuleren van de proefondervindelijke wijsbegeerte in het algemeen en het publieke 

nut dat dergelijk onderzoek zou kunnen hebben.22 

Dat deze drie genootschappen zich alle tot doel stelden om de Baconiaanse filosofie nader uit te 

werken en de natuurstudie op de vloedgolven van de wetenschappelijke revolutie in een 

empirisch-instrumentele studie te veranderen, gaf een tweeledige impuls aan het onderzoek 

waarin planten het onderzoeksobject vormden. Enerzijds stimuleerden de genootschappen hun 

leden tot het daadwerkelijk doen van onderzoek aan planten, waarbij het werk van Cesalpino het 

uitgangspunt vormde. In dat kader begonnen onderzoekers zich bezig te houden met onderzoek 

naar methodes om planten in te delen, een aandachtsgebied dat later taxonomie zou gaan heten. 

Ook borduurden zij voort op Cesalpino's onderzoek naar de uiterlijke structuur van planten en 

breidden dat uit met onderzoek naar de innerlijke structuur, een onderzoeksveld dat later de 

naam anatomie zou krijgen.23 Anderzijds bevorderden de wetenschappelijke genootschappen dat 

hun leden over hun onderzoeksresultaten langs literaire en sociale weg communiceerden met 

anderen. 

De literaire weg werd geplaveid doordat de genootschappen wetenschappelijke 

tijdschriften uit gingen geven waarin de leden hun resultaten mochten publiceren, en doordat de 

Royal Society en de Académie Royale des Sciences individuele onderzoekers hielp hun 

monografieën te publiceren. Zo begon de Royal Society in 1665 met eigen gelden aan de uitgave 

van het tijdschrift Philosophical transactions.1* Tevens hielp ze bij de publicatie van de 

plantkundige manuscripten van de Italiaan Marcello Malpighi (1628-1694) en de Engelsman 

Nehemiah Grew (1641-1712). Zo kwam bij Malpighi in 1675 en 1679 de publicatie van 
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achtereenvolgens Anatome plantarum en Anatomes plantarum tot stand. Grew werd door het 

gezelschap ondersteund bij de uitgave van diverse manuscripten die hij tussen 1671 en 1683 

over de anatomie van planten produceerde.25 

De Academia Naturae Curiosorum richtte in 1670 het wetenschappelijk tijdschrift 

Miscellanea curiosa sive ephemeridum medico-physicarum Germanicarum Academia Naturae 

Curiosorum (afgekort Miscellanea curiosa) op.26 Doordat het genootschap gekweld werd door 

voortdurende financiële nood, moest de uitgave soms gestaakt worden. De Académie Royale 

des Sciences tot slot werd door financiële middelen van de kant van koning Lodewijk XTV in 

staat gesteld om een tijdschrift en boeken uit te geven.27 Zo kon zij de uitgave van het tijdschrift 

Journal des scavans bekostigen. Dit was het officiële orgaan van de Académie Royale des 

Sciences en verscheen al sedert 1665 onder auspiciën van haar voorloper, de Petite-Académie}1 

Ook kon de Académie met gelden van de koning de publicatie van manuscripten bekostigen. 

Langs die weg werd de Elemens de botanique, ou methode pour connoitre les plantes (1694) 

van de hand van plantenonderzoeker Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708) uitgegeven.29 

Deze uitgave was een kostbare zaak. Alleen al voor het graveren van de platen die bij deze 

uitgave hoorden, was twaalfduizend pond benodigd.30 Dit was ongeveer zesmaal het maximale 

jaargeld dat de (gewone) academieleden ontvingen van de staat.31 

Hiernaast bevorderden de Royal Society en de Académie Royale des Sciences de communicatie 

met anderen langs sociale weg door wekelijks bijeenkomsten te organiseren. Hierop konden de 

leden hun onderzoeksresultaten presenteren. Dat de Academia Naturae Curiosorum dergelijke 

bijeenkomsten niet organiseerde, had te maken met het feit dat haar leden niet zoals bij de Royal 

Society en de Académie Royale des Sciences bij elkaar in de hoofdstad woonden, maar 

verspreid door het gehele Duitse rijk.32 

De Royal Society hield bijeenkomsten op de woensdagmiddag. Tijdens deze 

bijeenkomsten voerden de deelnemers publiekelijk observaties en experimenten uit. Ook lazen 

ze de aanwezigen onderzoeksverslagen voor.33 Van Grew is bijvoorbeeld bekend dat hij de door 

hem vergaarde kennis over de structuur van planten vanaf 1672 op dergelijke bijeenkomsten 

presenteerde.34 
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De leden van de Académie Royale des Sciences kwamen zowel op woensdag- als op 

zaterdagmiddagen bijeen. Op woensdagmiddagen stonden wiskundige onderwerpen op de 

agenda, op zaterdagmiddagen geneeskunde en proefondervindelijke wijsbegeerte. Na zijn 

toetreding tot dit gezelschap presenteerde Tournefort hier regelmatig de kennis die hij over 

planten verzameld had.36 

De wetenschappelijke genootschappen stimuleerden hun leden dus om vanuit een empirisch-

instrumentele invalshoek onderzoek naar planten zelf te doen en daar met anderen over te 

communiceren. Daardoor kregen zij niet alleen een idee van wat het precies inhield om planten 

als studieobject centraal te stellen, maar ook van de wijze waarop anderen daarover dachten. 

Dankzij de genootschappen werden planten zo zelf een studieobject in de tweede helft van de 

zeventiende eeuw. Maar wat moest er gebeuren vóór de bloemdelen stamper en meeldraad 

centraal kwamen te staan? 

Een nadere invulling van de plantenanatomische interesse 

Stamper en meeldraad werden pas voorwerp van systematisch onderzoek toen de 

plantenanatomische interesse die bij sommige genootschapsleden aanwezig was, nader ingevuld 

werd. Voortbordurend op de anatomische methode in relatie tot mensen die de Vlaamse 

geleerde Andreas Vesalius (1514-1564) in de zestiende eeuw grondvestte, én op de anatomische 

methode in relatie tot planten van de reeds genoemde Cesalpino, kregen de leden van de 

wetenschappelijke genootschappen in de zeventiende eeuw steeds meer belangstelling voor de 

anatomie van levende organismen en zelfs planten. Zij wilden de structuur van organen 

koppelen aan hun functie voor het gehele organisme.37 Deze toenemende interesse werd gevoed 

door drie belangrijke ontwikkelingen in het empirisch-instrumenteel onderzoek die deze 

genootschapsleden zelf op gang brachten: het maken van preparaten, de introductie van de 

microscoop en de invoering van het mechanisch verklaringsmodel. 

Met het maken van preparaten van de structuren die na ontleding verkregen waren, 

verschoof het accent in het onderzoek. Terwijl voorheen de uiterlijke structuur van de organen 

waaruit het organisme was opgebouwd in de belangstelling stond, kwam nu ook de innerlijke 
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structuur meer aan bod. Het startpunt voor deze ontwikkeling, die in diverse Europese landen 

vrijwel gelijktijdig plaatsgreep, vormde het boek Micrographia (1665) van de Engelse geleerde 

Robert Hooke (1635-1702). In dit eerste grote werk gewijd aan observaties met behulp van de 

microscoop, zette hij ook uitvoerig uiteen hoe hij een preparaat maakte.39 

In Nederland waren de onderzoekers Jan Swammerdam (1637-1680), Regnier de Graaf 

(1641-1673) en Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) navolgers van Hooke.40 In Italië en 

Engeland traden onder meer Malpighi en Grew in zijn voetspoor.41 Van Grew is bijvoorbeeld 

bekend dat hij van uitgeprepareerde plantenorganen dunne dwarsdoorsnedes maakte, die hij 

tegen het licht hield om ze te kunnen bestuderen.42 Malpighi maakte eveneens preparaten van 

planten. De zeer gedetailleerde tekeningen in zijn plantkundige verhandelingen getuigen 

daarvan.44 

Ook binnen de Franse Académie Royale des Sciences waren er navolgers van Hooke te 

vinden. Zij hadden het voordeel dat Lodewijk XTV in zijn functie van beschermheer van dit 

genootschap meewerkte aan het beschikbaar stellen van vers onderzoeksmateriaal om 

preparaten van te maken. Zo droeg de koning de gestorven dieren uit zijn menagerie over aan de 

anatomisch geïnteresseerden.45 Daarnaast kwamen met hulp van de Académie de lijken van het 

Hotel de Dieu, een ziekenhuis voor arme mensen, op de onderzoekstafels van de leden terecht. 

Voor de transporten van het ziekenhuis naar de Académie-leden had de koning speciale 

toestemming gegeven.46 Ook in de aanvoer van vers plantenmateriaal was door de koning 

voorzien. Hij stelde daarvoor de planten beschikbaar uit het Jardin du Roi (Tuin van de Koning), 

toen ook wel Jardin Royale des Plantes genoemd. Deze botanische tuin was reeds in 1635 

opgericht door Guy de la Brosse, de lijfarts van koning Louis XIII.47 

Behalve tot het maken van preparaten, stimuleerden de wetenschappelijke genootschappen ook 

tot het gebruik van een optisch instrument bij het onderzoek naar het uiterlijk en innerlijk van de 

levende natuur: de microscoop.48 Elk zichzelf respecterend wetenschappelijk genootschap 

zorgde ervoor dat ze een microscoop in huis had.49Van zowel de Royal Society als de Académie 

is bekend dat ze hun onderzoeksinstrumenten aan hun leden ter beschikking stelden.50 Soms 

werden ze in verband met het gebruik van deze instrumenten geïnstrueerd door assistenten die 
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Figuur 2.2. Enkelvoudige microscoop gebouwd door van Leeuwenhoek. (Museum Boerhaave te 
Leiden.) 
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Figuur 23. Samengestelde microscoop gebouwd door Hooke, ontleend aan Hooke, 
Micrographia, 'A22'. 
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bij het genootschap in dienst waren. Hooke bijvoorbeeld kreeg opdracht om Grew te leren hoe 

hij om moest gaan met de microscoop die hijzelf bouwde voor het genootschap. 

Enkele onderzoekers die aan de Royal Society gelieerd waren, zoals Malpighi en Grew, liepen 

in Europa voorop in het gebruik van de microscoop bij hun onderzoek aan planten. Grew liet 

er zich daarbij wel expliciet over uit dat hij de microscoop pas ging gebruiken wanneer het blote 

oog niet toereikend was.53 In Frankrijk borduurde Tournefort voort op het gebruik van de 

microscoop in het onderzoek van planten dat door Malpighi was geïnitieerd.54 In Duitsland 

gebeurde dit door een lid van de Academia Naturae Curiosorum: de medicus en botanicus 

Rudolph Jakob Camerarius (1665-1721).55 

Een laatste belangrijke ontwikkeling in het empirisch-instrumenteel onderzoek was zoals gezegd 

het mechanische verklaringsmodel.56 In de eeuwen voorafgaand aan de empirisch-instrumentele 

natuurstudie werd de natuur vooral als een organisme opgevat. Gaandeweg kwam hiervoor de 

voorstelling van de natuur als klok of machine in de plaats.57 Vooral de Franse wijsgeer René du 

Perron Descartes (1596-1650) leverde aan de voorstelling van de natuur als machine een 

invloedrijke bijdrage.58 In 1664 zag zijn Traite de l'Homme het licht. Deze postume publicatie 

bevatte een overtuigende beschrijving van hoe delen en processen van het menselijk lichaam 

zich in een mechanisch model voortbewogen.5 

Descartes beperkte zijn mechanistische visie echter niet alleen tot het menselijk lichaam. 

Naar zijn mening was de gehele kosmos een machine. De werking daarvan was gebaseerd op de 

beweging van inerte materiële lichaampjes, "corpuscules" genoemd, die beweging overdroegen 

van deel naar deel middels een efficiënte relatie tussen oorzaak en gevolg. God werd daarbij 

gezien als degene die de machine in werking had gezet.60 Deze mechanische conceptie van de 

natuur ging vergezeld van de overtuiging dat er een uniformiteit aanwezig was in haar wetten. 

Dit impliceerde dat zowel in levende lichamen als in dode objecten alleen materie en beweging 

bestond. Op deze beweging waren overal dezelfde wetten van toepassing. 

Zowel leden van de Royal Society als van de Académie Royale des Sciences en de 

Academia Curiosorum Naturae verklaarden zich aanhanger van het uniformiteitsprincipe. Zo 

beschouwde Grew zowel planten als dieren als "Contrivances of the same Wisdom".62 Malpighi 
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en Tournefort hingen eveneens het uniformiteitsbeginsel aan.63 Dat ook Camerarius de 

uniformiteitsgedachte een warm hart toedroeg, bhjkt uit zijn uitspraak dat hij de 

overeenstemming tussen planten en dieren voor wat betreft de voortplanting had aangetoond.64 

Dankzij de toepassing van de anatomische methode op planten door Malpighi en Grew, 

waardoor zowel het uiterlijk als het innerlijk van planten op een veel gedetailleerdere wijze en 

uitgaande van het uniformiteitsprincipe werd bestudeerd, werd ruimte geschapen voor het op de 

agenda komen van stamper en meeldraad en hun rol in de zaadvoiming. 

Malpighi, stamper en meeldraad 

Malpighi was in 1675 de eerste die in zijn reeds genoemde Anatome plantarum aandacht schonk 

aan de vraag hoe de stamper ("stylus") enerzijds en de meeldraad ("staminum") met zijn 

helmhokje ("summitatum") anderzijds, gezamenlijk bijdroegen aan het ontstaan van 

kiemkrachtig zaad.65 Vanuit een hedendaags perspectief was Malpighi een zeer veelzijdig 

medicus en onderzoeker. Na zijn promotie tot doctor in de medicijnen en de filosofie, in 1653 in 

Bologna, begon hij als professor in de logica in dezelfde stad. Daarna bezette hij in diverse 

Italiaanse steden de volgende leerstoelen: theoretische geneeskunde, praktische geneeskunde en 

algemene geneeskunde. Als lijfarts van Paus Innocentius XII sloot hij zijn carrière af. 

Malpighi's interesse voor de bouw van planten kwam niet uit de lucht vallen. Al tijdens 

zijn studie geneeskunde had hij interesse gekregen voor het anatomiseren. Samen met enkele 

andere studenten, onder wie Carlo Fracassati, behoorde hij bijvoorbeeld tot de uitverkorenen die 

thuis bij een docent van de universiteit, Bartolomeo Massari, enkele dissecties en vivisecties van 

dieren mochten bijwonen.66 

Dat Malpighi zijn anatomische blik op planten richtte, had in de eerste plaats met een 

persoonlijke interesse te maken. Via een "analogische methode" wilde hij de aard van de dingen 

openbaren. In het verlengde daarvan wilde hij complexe mechanismen analyseren via simpelere 

mechanismen, die makkelijker met de zintuigen toegankelijk waren. Met het doel om 

uiteindelijk terug te keren naar de complexe of'hogere' dieren, analyseerde hij daarom insecten 
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Figuur 2.4. Malpighi, Anatome plantarum, 1675, Frontispice. 
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Figuur 2.5. Marcello Malpighi (1628-1694). Illustratie ontleend aan Nordenskiöld, The history 
of biology, 190. 
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(simpele of 'lagere dieren'). Toen ook de studie van insecten problemen met zich meebracht, 

verlegde hij zijn aandacht naar planten.67 

Malpighi's fascinatie voor plantenanatomie hield ook verband met de aansporing door de 

Engelse Royal Society om over zijn onderzoek naar de bouw van planten te rapporteren. Deze 

waarnemingen verzamelde hij sinds 1662, onder meer in de tuinen van zijn buitenhuizen in 

Messina en Bologna.68 Op 28 december 1667 kreeg hij van het vermaarde gezelschap een 

verzoek in de vorm van een brief, geschreven door de reeds genoemde secretaris van de Royal 

Society: Henry Oldenburg. Deze vroeg of Malpighi voortaan correspondent wilde zijn voor dit 

genootschap en in dat kader over zijn eigen vindingen ter bevordering van de 

proefondervindelijke wijsbegeerte en over die van anderen wilde communiceren. Ook noemde 

Oldenburg in die brief een aantal onderwerpen waarvoor het genootschap interesse had, zoals de 

bouw van planten.70 

Door dit schrijven was Malpighi zeer vereerd.71 In de twaalf jaren nadat hij deze brief 

had ontvangen, betoonde hij zich een toegewijd correspondent van dit vermaarde gezelschap 

door diverse manuscripten op te sturen, onder meer over de bouw van planten. Deze kregen stuk 

voor stuk een enthousiast onthaal. Vanwege een manuscript over de ontwikkeling van 

zijderupsen {De bombycé) werd hij in 1669 zelfs tot erelid van de Royal Society benoemd.72 

In het eerste manuscript van Malpighi op het gebied van plantenanatomie dat de Royal 

Society uitbracht, de Anatome plantarum (1675), beschreef hij nauwkeurig de diverse 

onderdelen van planten. Hij begon met de bast en eindigde met de wortel. Aan zijn 

beschrijvingen voegde hij illustraties toe. Ongeveer op de helft van zijn beschouwing 

behandelde Malpighi eerst de bouw van de bloem en daarna de ontwikkeling van een kiem tot 

plantenzaad. Deze kiem stelde hij gelijk aan het vruchtbeginsel, het onderste deel van de 

stamper.73 Het voedsel dat voor de groei van deze kiem tot kiemkrachtig zaad benodigd was, 

werd volgens Malpighi gereinigd door bloemdelen, zoals bloembladeren, meeldraden en 

papillen.74 

Door de stamper te beschrijven als het orgaan waarin een kiem dankzij 

voedseltoediening tot een zaad uitgroeide en de meeldraad als het orgaan dat het voedsel 
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reinigde, gaf Malpighi het eerste antwoord op de vraag hoe stamper en meeldraad in een 

gezamenlijke actie bijdroegen aan de zaadvorming. 

Het ontstaan van de kennisvariatie over stamper en meeldraad (1675-1695) 

Wie na 1675 startten met onderzoek naar stamper en meeldraad 

Grew 

De Engelsman Grew was in 1682 de tweede geleerde in de geschiedenis van het onderzoek naar 

planten die aandacht besteedde aan de vraag hoe de stamper ("Seed-Case") met zijn stijl 

("Column or Pinacle") en de meeldraad ("Attire") samenwerkten om kiemkrachtig zaad te 

vormen. Hij deed dit in zijn The anatomy of plants. With an idea of a philosophical history of 

plants. And several other lectures, readbefore the Royal Society (1682). 75 

In 1661 haalde Grew te Cambridge zijn kandidaats in de medicijnen. Vanwege zijn 

religieus non-conformisme moest hij vervolgens naar Leiden uitwijken om zijn studie af te 

maken. Na zijn terugkeer in Engeland startte hij een medische praktijk. Tot het einde van zijn 

leven zou hij als arts in zijn levensonderhoud voorzien.76 Met zijn onderzoek naar de bouw van 

planten begon Grew in 1664. Dit omdat hij zich onder het lezen van enkele van de vele en 

vernuftige ontdekkingen in de lichamen van dieren door "Learned Men" realiseerde, dat zowel 

lichamen van dieren als lichamen van planten beide in den beginne "uit dezelfde Hand" waren 

voortgekomen en daarom "Vindingen van dezelfde Wijsheid" waren, zodat het geen "zinloze 

Opzet" kon zijn om die "Wijsheid" in beide te zoeken.77 Nadat zijn halfbroer Sampson een 

manuscript van Grews hand op het gebied van de anatomie van planten doorgaf aan de Royal 

Society, begon dit gezelschap hem te stimuleren om door te gaan met zijn onderzoek. Tijdens 

een in 1671 gehouden bijeenkomst besloot men het manuscript te laten publiceren onder de titel 

The anatomy of plants begun. Later in dat jaar verkoos het genootschap Grew zelfs tot lid.78 In 

1672 greep de Royal Society met stimulansen nog dieper op het leven van Grew in. Toen bood 

zij Grew namelijk een financiële ondersteuning in de vorm van vijftig ponden aan, onder meer 

bedoeld voor een verhuizing van Coventry naar Londen om daar in privé-tuinen zijn 

plantkundig onderzoek voort te zetten.79 Daarmee werd de Royal Society een van de eerste 
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Figuur 2.6. Het titelblad van de verhandeling van Grew. Grew, The anatomy of plants, 1682, 
Frontispice. 
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Figuur 2.7. Nehemiah Grew (1641-1712). Illustratie ontleend aan Grew, The anatomy of plants, 
1682, Frontispice. 
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geleerde instituties die een specifiek onderzoeksproject met financiële middelen 

ondersteunden.80 

Het hoogtepunt van Grews anatomische studie vormde zijn uitgave van The anatomy of 

plants (1682).81 Deze publicatie, die deels bestaat uit eerder gepubliceerde boeken, vormde de 

weerslag van diverse lezingen die hij voor de Royal Society hield. Naast beschrijvingen van de 

functies van de verschillende weefsels bevestigde hij in deze publicatie het bestaan van cellen, 

een onderwerp waarover Hooke al had gerapporteerd. Bovendien bestudeerde hij bloemen, 

vruchten, zaden en plantaardige organen.82 Hij liet zijn beschrijvingen vergezeld gaan van 

diverse illustraties. In het vierde boek presenteerde Grew een antwoord op de vraag hoe stamper 

en meeldraad gezamenlijk bijdroegen aan de zaadvorming.83 

Tournefort 

De Fransman Tournefort was in 1694 de derde onderzoeker die aandacht besteedde aan de vraag 

hoe stamper ("pistile") en meeldraad ("étamine") gezamenlijk de vorming van kiemkrachtig 

zaad bewerkstelligden. Dit gebeurde in zijn publicatie Elemens de botanique, ou methode pour 

connoitre lesplantes. 

Al sinds 1677, toen de dood van zijn vader het mogelijk maakte om over te stappen van 

een studie in de theologie naar een studie in de geneeskunde met een zwaar accent op planten, 

verzamelde Tournefort plantensoorten. Voor dit doel reisde hij ieder jaar gedurende enkele 

maanden door de Alpen, de Midi, de Pyreneeën en Spanje. Tot 1683 verdeelde hij zijn tijd 

tussen dit herboriseren en cursussen in chemie, geneeskunde en plantkunde in Montpellier. Voor 

dat laatste was de natuurvorser Pierre Magnol (1638-1715) zijn professor. Vanaf 1683 verving 

hij Guy Fagon, de hoogleraar aan de Jardin du Roi te Parijs. In die functie gaf hij niet alleen les 

in de studie van planten, maar vermeerderde hij ook de collectie van levende plantensoorten in 

de tuin. In 1691, dus veertien jaar nadat hij met plantkundig onderzoek was gestart, nam de 

Parijse Académie Royale des Sciences hem als lid op in haar gelederen.85 Het lidmaatschap van 

dit genootschap betekende automatisch dat hij voortaan van de staat een bescheiden jaargeld 

kreeg. Bovendien had hij de beschikking over een werkkamer aan de Jardin du Roi. 
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Figuur 2.8. Titelblad van de verhandeling van Tournefort. Tournefort, Elemens de botanique, I, 
Frontispice. 
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Figuur 2.9. Joseph Pitton Tournefort, 1656-1707. Illustratie ontleend aan Figuier, Histoire des 
plantes, 221. 
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Figuur 2.10. De Jardin du Roi in de tijd van Tournefort. Illustratie ontleend aan Tournefort, 
Elemens de botanique, I, Frontispice. 

Figuur 2.11. Onderzoekers van de Académie Royale des Sciences. Illustratie ontleend aan 
Stroup, A company of scientists, 42. 
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Toumeforts interesse voor de bouw van planten en daarbinnen voor de taken die stamper 

en meeldraad in de vorming van zaad vervulden, had een terloops karakter. Hij stipte beide 

onderwerpen zijdelings aan in de bovengenoemde Elemens de botanique. Voortbordurend op 

Cesalpino presenteerde hij in het eerste deel van deze driedelige publicatie een nieuwe 

natuurlijke methode om planten in te delen, gebaseerd op de bloem en de vrucht. Vooral de 

bloemkroon ('corolla') zag hij als een geschikt bloemonderdeel om een indeling op te baseren.87 

Zelf formuleerde hij als inzet voor deze verhandeling dat hij de kennis van planten wilde 

vergemakkelijken door principes te presenteren waarmee elke soort in zijn werkelijke genus kon 

worden ondergebracht.88 Tournefort was daarmee niet zozeer een representant van de 

anatomische richting in het zeventiende-eeuwse onderzoek van planten, zoals Malpighi en 
• 89 

Grew, maar meer een van de taxonomische richting. 

In het eerste deel van zijn werk, dat uitmondde in een overzicht van de ordening in het 

plantenrijk waartoe zijn methode hem bracht, behandelde hij ook de bouw van planten. In de 

sectie die hij aan deze bouw wijdde, behandelde hij zijdelings de vraag hoe stamper en 

meeldraad bijdroegen aan de zaadvorming.90 In de beide delen die daarop volgen, presenteerde 

hij een illustratie van de bouw van de plant en van de plantensoorten die hij overeenkomstig zijn 

eigen methode had gerangschikt. In de paragraaf getiteld 'Comment on doit établir les genres des 

Plantes', die aan de sectie over de bouw voorafgaat, beschreef Tournefort de ontwikkeling van 

een kiem tot plantenzaad. Tussen de regels door gaf hij in die paragraaf ook een antwoord op de 

vraag hoe stamper en meeldraad samenwerkten om tot de productie van kiemkrachtig zaad te 

komen.91 

Camerarius 

De Duitser Camerarius was in 1694 de vierde geleerde die aandacht schonk aan de vraag hoe 

stamper ("stylus") en meeldraad ("staminum") gemeenschappelijk bijdroegen aan de 

zaadvorming. Dit gebeurde in zijn publicatie Academiae Caesareo Leopold. N.C. Hectoris II 

Rudolphi Jacobi Camerarii Professoris Tubingensis ad Thessalum, D. Mich. Bernardum 

Valentini, Professorem Giessensem Excellentidimum, De sexu plantarum epistola, dat ik in het 
92 

vervolg zal afkorten tot De sexu plantarum. 
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Figuur 2.12. Titelblad van de Duitse vertaling van de verhandeling van Camerarius uit 1694. 
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Figuur 2.13. Rudolph Jakob Camerarius (1665-1721). Illustratie ontleend aan Camerarius, De 

sexu plantarum epistola. 
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Afkomstig uit een familie van hoogleraren en medici, deed hij na het in 1682 behalen 

van zijn meestergraad een studiereis, die hem van 1685 tot 1687 door Duitsland, Nederland, 

Engeland, Frankrijk en Italië' voerde.93 Tijdens zijn bezoek aan Padua in Italië raakte hij 

geëmotioneerd bij het zien van het amfitheater waarin een eeuw eerder Fabricius ab 

Aquapendente anatomiseerde.94 Bij terugkomst in Tubingen in 1687 werd hem vervolgens het 

doctoraat toegekend.95 In het jaar 1688 viel hem de eer ten deel om tot lid van de Schweinfurtse 

Academia Naturae Curiosorum benoemd te worden.96 In datzelfde jaar werd hij aangesteld als 

buitengewoon hoogleraar geneeskunde en directeur van de botanische tuinen van de universiteit 

van Tubingen.97 

Vanwege zijn lidmaatschap van de Academia Curiosorum Naturae publiceerde 

Camerarius in 1691 en 1692 in het tijdschrift van dit gezelschap, de Miscellanea curiosa, zijn 

eerste opvattingen over de zaadvorming bij de Moerbeiboom (Morus) en het Bingelkruid 

(Mercurialis). Volgens de observaties die hij daarin openbaarde, vervulde het stuifmeel een 

cruciale rol in de zaadvorming.98 Mogelijk mede aangemoedigd door de positieve reacties op 

deze publicatie, stortte hij zich vol energie op vervolgonderzoek naar de vorming van zaad bij 

planten. Daarbij concentreerde hij zich vooral op de rol van stamper en meeldraad in dit proces. 

In 1694 mondde dit onderzoek uit in De sexu plantar urn. Deze uitgebreide publicatie had de 

vorm van een brief gericht aan de Duitse geleerde Michael Bernardus Valentini (1657-1729), 

een bevriend professor in de medicijnen uit Giessen." Nadien werd De sexu plantarum diverse 

malen herdrukt en verscheen in 1696 in Miscellanea curiosa een samenvatting en evaluatie van 

de hand van deze Valentini.100 

Camerarius' belangstelling voor de bouw van planten stond in het kader van de functies 

van de onderdelen van planten. Centraal in De sexu plantarum stond niet de bouw van planten 

zoals dat bij Malpighi en Grew het geval was, of de indeling van planten waarvoor Tournefort 

zich sterk maakte. Deze kwesties kwamen hooguit zijdelings aan de orde. Camerarius stelde 

zich ten doel om de functies van stamper en meeldraad voor de plant te verduidelijken. In het 

verlengde daarvan wilde hij tonen dat het stuifmeel uit meeldraden onontbeerlijk was voor de 

vorming van kiemkrachtig zaad in de stamper. Daarmee was zijn verhandeling één grote 

verdediging van het bestaan van 'Seksualiteit' bij planten, door Camerarius aangeduid als 
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"Plantarum sexum".101 Op ongeveer tweederde van deze verhandeling gaf hij een expliciet 

antwoord op de vraag hoe stamper en meeldraad samenwerkten om tot de vorming van 

kiemkrachtig zaad te komen. 

Gemeenschappelijke uitgangspunten 

Reproductie middels zaad 

Nu duidelijk is dat behalve Malpighi ook Grew, Tournefort en Camerarius zich in de 

zeventiende eeuw bogen over de vraag hoe stamper en meeldraad bijdroegen aan de vorming 

van kiemkrachtig zaad, rijst de vraag of ze bij de beantwoording van die vraag dezelfde 

uitgangspunten deelden over stamper en meeldraad. In zekere opzichten was dat zo. 

Om te beginnen gingen ze er alle vier van uit dat zaden de entiteiten waren met behulp 

waarvan planten zich reproduceerden, doordat nadat zij van planten waren afgevallen uit deze 

zaden na ontkieming nieuwe planten groeiden. Malpighi illustreerde dit idee door aan te geven 

dat het zaad van planten, door hem 'semen' genoemd, eigenlijk een plant in rniniatuurformaat 

was.102 Eenmaal ontwikkeld tot een rijp zaad, viel dit op de aarde om daar onder invloed van 

vochtigheid uit te groeien tot een kiemplantje. Daarbij gedroeg de aarde zich als een moeder die 

dit kiemplantje in haar schoot uitbroedde. 

Ook Grew was van mening dat planten zich middels zaden vermenigvuldigden. Deze 

opinie adstrueerde hij door te benadrukken dat het zaad met daarin de kiem, die hij als "Seed" 

aanduidde, gelijkgesteld moest worden aan een "Foetus".104 Hij beschouwde dit geheel als een in 

aanleg aanwezige plant. De kiem in het zaad werd door stuifmeel gestimuleerd om te rijpen. 

Eenmaal rijp geworden viel volgens Grew de kiem in zijn zaadomhulsel van de plant af om zich 

in de grond verder te ontwikkelen, een proces dat hij aanduidde als "geboren worden". 

Tournefort deelde de achtergrondaanname dat planten zich via zaden reproduceerden 

eveneens. In dat kader vatte hij het zaad, dat hij "semences", "embrions" of "graines" noemde, 

op als "eieren".107 Hij was van mening dat zij zowel het begin van een volledige plant bevatten, 

als enig reservevoedsel. Dit zaad kreeg voedsel van de bloem; hij betitelde het daarom ook wel 

als "zuigeling" of "embrions des graines". Dit voedsel was van ongeschikte deeltjes ontdaan 

voordat het aan deze "zuigeling" werd toegediend. Door die voedselverschaffing vatte 
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Tournefort de bloem op als een "zogende moeder". In de aarde zwol het door 'moedermelk' 

gesterkte zaad vervolgens op door het water waarmee het in contact kwam.108 

Ook Camerarius ten slotte huldigde de mening dat planten zich via zaden 

vermenigvuldigden. Deze opinie onderbouwde hij door zijn observatie te openbaren dat het rijpe 

zaad, door hem als "semen" aangeduid, een complete kiemplant bevatte.109 Na rijping belandde 

dit zaad in de aarde. Deze daad was volgens hem vergelijkbaar aan een ontvangenis in een 

moederschoot, omdat deze aarde het zaadbeginsel niet alleen beschermde maar het ook 

verwarming bood, voedde en tot wasdom bracht.110 

Stamper en meeldraad leveren bijdrage aan zaadvorming 

Hoewel ze dit op een verschillende manier uitlegden, deelden de vier natuurvorsers dus het 

uitgangspunt dat de reproductie van planten middels zaden plaatsvond. Maar bovendien gingen 

ze ervan uit dat stamper en meeldraad bijdroegen aan de vorming van zaad. 

Dat voor Malpighi de bijdrage van zowel stampers als meeldraden aan de zaadvorming 

evident was, bleek uit de conclusies die hij verbond aan zijn observaties over hun bijdrage aan 

de totstandbrenging van zaad. Over meeldraden kwam hij tot de gevolgtrekking dat zij niet 

alleen het sap reinigden dat als voedsel aan het zich vormende zaad ter beschikking werd 

gesteld, maar ook dat zij het ongeschikte deel daarvan uitscheidden.111 Over stampers huldigde 

hij het standpunt dat zij de vruchtbeginsels in de zin van het groeiende zaad tot omhulsel 

dienden. Die groei van dit zaad zette pas door nadat de meeldraden waren afgevallen. Pas op dat 

moment werd het zaadje, dat dankzij de toevoer van voeding groeide, langzaam in 

opeenvolgende stadia zichtbaar.112 

Ook voor Grew lag een bijdrage van stamper en meeldraad aan de zaadvorming voor de 

hand. Zijn onderzoek bracht hem tot een opmerkelijk inzicht over meeldraden: hij meende dat 

voor jonge meeldraden in de zaadvorming een andere taak was weggelegd dan voor oudere 

meeldraden. Jonge meeldraden scheidden voorafgaand aan de vorming van het zaad een 

overtollig deel van een bepaald soort sap uit. Oudere meeldraden echter bevatten in hun 

helmhokjes zogenaamde "globules" en andere kleine materiële deeltjes.113 Wat betreft stampers 

kwam hij net als zijn tijdgenoot Malpighi tot de conclusie dat zij het omhulsel waren voor het 
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rijpende zaad. Zij zouden de membranen van het zaad warm en sappig houden en tevens het 

rijpende zaad bewaren en bescherming bieden tot deze klaar was om in de aarde geboren te 

worden.114 

Dat Tournefort net als Malpighi en Grew de achtergrondaanname aanhing dat stamper 

en meeldraad in de zaadvorming een rol van betekenis vervulden, bleek uit zijn opmerking over 

de bloem. Deze zou in zijn totaliteit, dus met al zijn delen, bestaan om voedingssappen voor de 

beginselen van het zaad te prepareren. Deze bloemdelen functioneerden eigenlijk als 

"ingewanden" ("visceres"). In verband met de voedselbereiding ontvingen meeldraden via een 

circuit van inwendige kanaaltjes dat deel van het voedsel dat niet geschikt was voor de 

beginselen van het zaad, en sluisden dit vervolgens door naar hun helmhokjes. In deze 

helmhokjes verdroogde dit sap en werd het tot een klein poeder gereduceerd. Stampers kregen 

van Tournefort vooral de functie van orgaan waarin dit zaadbeginsel tot ontwikkeling kwam, zij 

dienden het zaadbeginsel tot omhulsel."5 In dit opzicht was Tournefort dezelfde mening 

toegedaan als zijn tijdgenoten Malpighi en Grew. 

Camerarius ten slotte wijdde breed uit over de bijdrage van stamper en meeldraad aan 

het ontstaan van zaad. Zijn observaties brachten hem tot de conclusie dat beide bloemdelen in de 

zaadvorming een rol speelden. Daarbij bereidden meeldraden de bloem van de plant op dit 

reproductieproces voor, door vanuit hun helmhokjes het stuifmeel met hun kiem(planten) te 

genereren, te verzamelen en van daaruit later af te geven. Op grond van zijn waarnemingen van 

het gedrag van stampers in de zaadvorming, kwam hij net als zijn tijdgenoten Malpighi, Grew 

en Tournefort tot de conclusie dat stampers het zich ontwikkelende zaad tot omhulsel dienden. 

Naar de opinie van Camerarius bewaakten zij de kiemen die zij van meeldraden ontvingen, en 

verleenden ze deze hulp ("moederlijke bijstand"). 

De cruciale rol van stuifmeel in de zaadvorming 

De vier geleerden waren niet alleen alle vier van mening dat de reproductie van planten middels 

zaden plaatsvond en dat stamper en meeldraad bijdroegen aan de zaadvorming doordat ze 

meenden dat in stampers zaad ontstond en dat meeldraden stuifmeel uitscheidden. Ze vonden 

ook allemaal dat het stuifmeel uit meeldraden een cruciale rol speelde in de totstandkoming van 
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zaad in stampers. Het zou dit stuifineel zijn dat in stampers zaad zou doen ontstaan. Deze 

aanname was baanbrekend voor de geschiedenis van het onderzoek naar planten. Hoewel ook 

filosofen uit de (Griekse) Oudheid aan het stuifmeel een rol toeschreven die met zaadvorming te 

maken had, beperkten zij zich tot het beschrijven van de handmatige overdracht van stuifmeel 

van de ene variant van de palm naar de andere variant, waarbij ze de palm waarvan het stuifmeel 

afkomstig was als "mannelijke palm" aanduidden, en de palm die werd bestrooid met dit 

stuifmeel als "vrouwelijke palm".117 

Het revolutionaire aan de redenering van de vier zeventiende-eeuwse natuurvorsers 

betreft niet zozeer de seksuele metafoor, maar twee andere zaken. Zij specificeerden namelijk 

niet alleen welk deel van de plant bij dit proces betrokken was, namelijk de bloem, maar gaven 

ook aan welke componenten uit die bloem zich daarin met name actief opstelden, namelijk 

stamper en meeldraad. De implicatie van het inzicht dat stuifmeel uit meeldraden verwijderd 

moest worden om in stampers zaadvorming mogelijk te maken, was dat stamper en meeldraad 

op de een of andere manier samenwerkten met het oog op de vorming van zaad. Volgens 

Malpighi wees zijn onderzoek uit dat vóór het zaad zich met behulp van voedingssap in 

stampers verder kon ontwikkelen, er een reiniging van dit voedingssap plaats moest vinden. Van 

de bloemdelen waren het volgens hem (onder meer) de meeldraden die deze taak op zich namen 

door dit voedingssap in de vorm van stuifmeel uit te scheiden.118 

Net als Malpighi was Grew van mening dat het stuifmeel van cruciaal belang was in de 

samenwerking tussen stamper en meeldraad die zaadvorming tot doel had. Zijn observaties van 

stuifmeel afkomstig uit jongere meeldraden deed bij hem het inzicht ontstaan dat dit aan het 

overtollige deel van een bepaald voedingssap gelijkstond. Pas wanneer dit deel van het sap was 

uitgescheiden, kon middels het gezuiverde sap de ontwikkeling van het zaad op gang komen. 

Over het stuifmeel uit oudere meeldraden concludeerde hij dat dit eerst door meeldraden werd 

afgescheiden, om vervolgens op stampers terecht te komen. Na aankomst op stampers liet dit 

stuifmeel namelijk een "vruchtbaarmakende damp" ("vivifick Effluvia") los. Deze damp nu had 

een positieve invloed op het sap bedoeld voor de "conceptie", dat in de membranen van 

stampers aanwezig was.119 Door toedoen van zowel het jonge als het oudere stuifmeel ontstond 
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er volgens Grew dus zaad in stampers, zij het dat de bijdrage van het jonge stuifmeel een wat 

indirecter karakter had dan de bijdrage van het oudere stuifmeel. 

Om te onderstrepen dat hij er net als Malpighi en Grew van uitging dat door toedoen van 

het stuifmeel in stampers zaad tot stand werd gebracht, gaf Toumefort aan dat het voedingssap 

voor de "embrions" die zich in stampers bevonden, eerst moest worden gereinigd. Zonder dit 

reinigingsproces zouden deze zaadbeginselen dit voedingssap namelijk niet kunnen verdragen, 

door de te grote deeltjes die er dan in aanwezig waren. Die reiniging was volgens Toumefort -

en in deze overtuiging stemde hij overeen met Malpighi - de taak van meeldraden. 

Camerarius ten slotte wees net als Malpighi, Grew en Toumefort op de centrale bijdrage 

die het stuifmeel leverde aan de zaadvorming. In zijn optiek was er tussen stampers en stuifmeel 

uit meeldraden contact nodig om het ontstaan van kiemkrachtig zaad in deze stampers te 

bewerkstelligen. De essentie van dit contact tussen stuifmeel en stampers was dat stuifmeel aan 

stampers de beginselen overdroeg waaruit dergelijk kiemkrachtig zaad voortkwam. In het 

geval dit contact tussen stuifmeel en stampers niet gelegd werd, bijvoorbeeld wanneer de 

vormingsplaatsen van het stuifmeel (de meeldraden) of de omhulsels van de zaadbeginselen (de 

stampers) niet aanwezig waren, was er geen sprake van het ontstaan van dit kiemkrachtige zaad. 
122 

Verschillende denkbeelden: kennisvariatie 

Malpighi: stamper en meeldraad als 'vrouwelijke geslachtsorganen' 

Uit de vorige paragraaf werd duidelijk dat Malpighi, Grew, Toumefort en Camerarius dezelfde 

uitgangspunten deelden. Was er bij hen nu sprake van kennisvariatie in de zin dat zij 

verschillende kennisclaims afleidden uit dezelfde uitgangspunten? Voorwaarde voor het bestaan 

van kennisvariatie onder natuurvorsers is dat zij uit dezelfde uitgangspunten over een bepaald 

natuurverschijnsel, zoals hoe stamper en meeldraad bijdragen aan de vorming van zaad, 

verschillende kennisclaims afleidden.123 Om deze vraag te beantwoorden, ga ik in deze 

paragraaf in op het antwoord dat de vier onderzoekers gaven op de vraag hoe stamper en 

meeldraad samenwerkten bij de vorming van kiemkrachtig zaad. 
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Eerder in dit hoofdstuk kwam Malpighi's beschrijving van de samenwerking tussen stamper en 

meeldraad bij de vorming van kiemkrachtig zaad aan bod. De stamper beschreef hij als een plek 

waarin een kiem dankzij voedseltoediening tot een kiemkrachtig zaad uitgroeide. Meeldraden 

zette hij neer als de organen die dit voedsel reinigden. Maar welk denkbeeld over beide 

bloemdelen leidde hij hier nu uit af? 

Door het zaadbeginsel van planten als kiem op te vatten die voedsel behoefde om zich 

tot een kiemkrachtig zaad te ontwikkelen, betoonde Malpighi zich een aanhanger van het 

preformationisme met betrekking tot planten. Dit plantkundige preformationisme was geënt op 

de preformationistische visies die hijzelf en andere vroegmoderne onderzoekers ontwikkelden in 

verband met de voortplanting van dieren en mensen. Naast het preformationisme bestonden ten 

aanzien van de voortplanting van dieren en mensen aan het einde van de zeventiende eeuw twee 

andere visies: generatio spontanea en epigenese. Generatio spontanea was de visie dat 

organismen zoals insecten spontaan ontstonden uit materie, onafhankelijk van een ouder.124 

Epigenetici beweerden in navolging van de Engelse geleerde en Aristoteliaan William Harvey 

(1578-1657) dat het ontstaan van het embryo in de baarmoeder na de bevruchting door sperma 

neerkwam op het ontstaan van organen uit een indifferente massa.125 Na de bevruchting 

produceerde de baarmoeder namelijk een ei dat begiftigd was met een vegetatieve en een 

sensitieve ziel. De vegetatieve ziel was afkomstig van de moeder en omvatte de eigenschappen 

van groei en voeding. De sensitieve ziel was afkomstig van de vader en droeg de eigenschappen 

van de formatie van organen in zich. 

Van het preformationisme, dat van deze drie opvattingen aan het einde van de 

zeventiende eeuw de grootste aanhang verwierf, was Giuseppe degli Aromatari (1587-1660) de 

grondlegger. Hij merkte in 1625 op dat zowel in de zaden als in de bollen van verschillende 

plantensoorten kleine plantjes zichtbaar waren, die op volwassen planten leken. Dit idee paste 

hij toe op hogere dieren: in een ei in de baarmoeder was het nageslacht in minuscule vorm 

aanwezig. 

Deze zienswijze van Aromatari nam Malpighi tot uitgangspunt van zijn beschrijving van 

de groei van kippenembryo's. Uit observaties van de geleidelijke ontwikkeling van deze 

embryo's in de baarmoeders van hennen, concludeerde hij in 1673 dat deze neerkwam op de 
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groei van miniatuurkuikens tot kuikens die, wanneer de omhullende eierschil rijp was, buiten de 

baarmoeder levensvatbaar waren.126 Deze miniatuurkuikens, die hij ook wel als "kiemen" 

aanduidde, waren volgens Malpighi dus reeds van oorsprong als eieren in de hennen aanwezig. 

Voeding bracht de groei van deze miniatuurkuikens op gang.127 Omdat Malpighi veronderstelde 

dat de kiem oorspronkelijk afkomstig was uit het ei, dus uit het vrouwtje, is hij te beschouwen 

als de grondlegger van de ovistische variant van het preformationisme. 

Over de oorsprong van het voedsel dat de groei op gang bracht liet Malpighi zich niet 

uit. Zijn mede-ovisten waren van mening dat dit voedsel afkomstig was van het mannelijk 

sperma en dat dit tijdens de coïtus aan de kiem in het vrouwtje werd overgedragen. Zo ging de 

reeds genoemde De Graaf er in het kader van de voedende werking van het sperma bijvoorbeeld 

van uit dat dit sperma een damp (door hem "aura seminalis" genoemd) afscheidde die de 

voedselverschaffing aan de kiem op gang bracht.128 

Niet lang na de opkomst van het ovisme kwam in het denken over voortplanting bij 

hogere dieren bovendien het animalculisme op. Terwijl ovisten er uitgezonderd Malpighi van 

uitgingen dat het sperma van het mannetje de voeding verschafte die de groei op gang bracht, 

namen animalculisten als de eerder genoemde Van Leeuwenhoek aan dat de kiem zich in het 

mannelijk sperma bevond en dat het vrouwtje deze kiem na aankomst in de baarmoeder van 

voeding voorzag.1 

Terwijl aan het einde van de zeventiende eeuw preformationistisch nadenken over de 

voortplanting van hogere dieren en mensen gewoon werd, was een dergelijk denken over 

planten toentertijd een noviteit. Het was het denken over zaadvorming als knopvorming, 

gelanceerd door de reeds genoemde Cesalpino, dat lange tijd de agenda had bepaald. Cesalpino 

meende dat zaadvorming als een bijzondere vorm van knopvorming opgevat moest worden, 

omdat in bijzondere knoppen - stampers - het zaad middels inwendige warmte uit het merg 

ontstond, waarbij hij zaad verwarrend genoeg overigens wel als "foetus" aanduidde. Dit denken 

over zaadvorming als knopvorming werd in de zeventiende eeuw door het gros van de 

onderzoekers verlaten.130 Veel meer ontstond toen de visie van zaadvorming als groei van een 
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gepreformeerde kiem in de stamper, waardoor deze stamper niet langer als knopvormingsorgaan 

werd gezien, maar als voortplantingsorgaan.131 

Natuurvorsers begonnen in het verlengde daarvan het zaad te zien als een omhulde plant 

in miniatuurformaat en gingen er in de preëxistentiele visie zelfs van uit dat deze plant in 

miniatuurformaat altijd al had bestaan, vanaf het moment dat God de wereld schiep. Wel 

verschilden de geleerden onderling van mening over de ontstaansgrond van deze kiem. De 

ovisten onder de plantenonderzoekers namen aan dat deze kiem oorspronkelijk in stampers was 

gelokaliseerd. De animalculisten daarentegen meenden dat deze kiem zijn oorsprong vond in het 

stuifmeel in de helmhokjes van de meeldraden, en met de overdracht van stuifmeel naar 

stampers via de stijl in het vruchtbeginsel neerdaalde om daar met behulp van voeding tot een 

kiemkrachtig zaad uit te groeien. 

Voor het funderen van de ovistische visie op de vorming van zaden bij planten was Malpighi 

van onschatbare waarde. Na de publicatie van zijn inzichten over kippenembryo's, begon hij in 

1673 ook de groei van embryo's in het plantenzaad te bestuderen. Hij het zich daarbij inspireren 

door het uniformiteitsbeginsel.132 Dat hij in zijn onderzoek naar planten de analogie met dieren 

als richtsnoer wilde gebruiken, maakte Malpighi zelfs expliciet duidelijk.133 In 1675 bracht 

Malpighi zijn inzichten over de plantenembryo's naar buiten, en ook in relatie tot planten 

betoonde hij zich een ovistische preformationist. Hij ging ervan uit dat bij planten de 

(gepreformeerde) kiem zich van meet af aan in een "ei" in het vruchtbeginsel bevond.134 

Net zoals hij er in relatie tot kippen van uitging dat voeding de ontwikkeling (lees: de 

vergroting van de delen) van het kippenembryo stimuleerde, deed hij dit ook bij planten. Voor 

de bloemdelen die deze voeding transporteerden, gebruikte hij termen die naar de anatomie van 

vrouwtjesdieren verwezen. Hij beschreef in de Anatome namelijk hoe het plantenembryo of de 

kiem ("foetus") in het vruchtbeginsel (ofwel "uterus") tot ontwikkeling werd aangezet via 

voeding uit een "navelstreng", die met een "placenta" (de termen zijn afkomstig van Malpighi) 

was verbonden.135 

Ook wees Malpighi op een vormovereenkomst tussen stampers van planten en zwangere 

baarmoeders van vrouwelijke dieren. In zwangere baarmoeders ontstonden, zoals hij in zijn 
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studie naar de ontwikkeling van kippenembryo's beschreef, op een gegeven moment 

vruchtvliezen zoals het amnion en het chorion, die tot doel hadden om de foetus te beschermen 

en van voeding te voorzien.136 Structuren met een overeenkomstige functie zag Malpighi in 

vruchtbeginsels van stampers verschijnen.137 Tussen de regels door hing Malpighi derhalve het 

denkbeeld aan dat stampers zwangere baarmoeders waren. 

Hoewel Malpighi zich niet uitliet over de oorsprong van dit voedsel in relatie tot dieren, 

deed hij dat wel in verband met planten. Volgens Malpighi had dit voedsel niet de gedaante van 

bevruchtingsstof aangenomen; naar zijn mening kenden planten geen speciale bevruchtingsstof 

omdat zij het orgaan misten dat deze stof zou moeten produceren.138 De voeding voor de kiem in 

het vruchtbeginsel werd volgens Malpighi door de bloem in zijn geheel geleverd. Alvorens het 

langs interne weg naar deze kiem werd vervoerd, zorgden meeldraden, bloembladeren en klieren 

ervoor dat het werd gereinigd. Die reiniging door deze "nuttige" bloemdelen hield in dat zij de 

onreine voedseldelen - de delen die de groei van de kiem tot kiemkrachtig zaad belemmerden -

zelfs uitscheidden. Het stuifmeel dat de meeldraden afgaven was een dergelijk 

uitscheidingsproduct.139 Anders dan de negentiende-eeuwse historicus Sachs over hem 

beweerde, stelde Malpighi in dat verband echter niet de claim op dat meeldraden in die 

zaadvorming als "excretie-organen" opereerden.140 Hij beschreef dit uitscheidingsproces als 

menstruatie, de "maandelijkse reiniging" die "vrouwen" eigen was.141 Het vuile voedsel dat in 

meeldraden werd opgeslagen, stond voor Malpighi gelijk aan het vuile bloed dat in baarmoeders 

van vrouwen werd verzameld en van tijd tot tijd werd afgegeven. In de opvatting dat lichamen 

over verzamelvaten beschikten waarin hetzij overtollige, hetzij onreine lichaamssappen worden 

opgeslagen, echode hij de Griekse filosoof Galenus (129/130-199/200). Galenus propageerde 

deze visie in het kader van zijn humoraal-pathologische paradigma dat uit de tweede eeuw na 

Christus stamde en tot in de negentiende eeuw de medische theorie en praktijk beheerste. 

Dat meeldraden aan een bepaald soort van dergelijke vaten (namelijk baarmoeders) 

gelijkstonden en hun lozing als menstruatie te typeren was, was de eigen gevolgtrekking van 

Malpighi. In zijn visie waren meeldraden menstruerende baarmoeders. Kort gezegd publiceerde 

hij in 1675 derhalve het denkbeeld dat stamper en meeldraad als baarmoeders (dus als 

'vrouwelijke geslachtsorganen') samenwerkten om zaad tot stand te brengen. 
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F.l<9$. 
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Figuur 2.14. Twee illustraties (f. 185 en f. 189) uit tabel xxxi waarnaar Malpighi verwijst. 

Malpighi, Anatome plantarum, 1675, 49. 
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Grew: stamper en jonge meeldraad als "baarmoeders", oudere meeldraad als "penis" of 

"teelbal" 

Hoewel Grew via de Royal Society volop bekend was met het werk van Malpighi, kwam hij 

toch tot een volstrekt andere kennisclaim over stamper en meeldraad. Ik zal dat hieronder laten 

zien. 

Net als Malpighi situeerde Grew de kiem waaruit het zaad zou groeien in het 

vruchtbeginsel.144 Door dit vruchtbeginsel als "Uterus" of "Womb" aan te duiden, gaf hij 

impliciet aan dat hij het als zwangere baarmoeder opvatte.145 Deze kiem baadde in een vloeistof 

die "gekwalificeerd" was. Voor deze kwalificatie zorgden jonge meeldraden. Zij stonden in 

nauw contact met stampers omdat zij zich daar vlak naast of bovenop bevonden. Vanwege die 

locatie kregen deze jonge meeldraden de taak om het vuile gedeelte van de vloeistof, aangeduid 

als "sap" dat zich in deze "baarmoeder" bevond, te verwijderen. Dit was een proces dat Grew als 

"menstruatie" aanduidde.146 Jonge meeldraden functioneerden naar de opinie van Grew derhalve 

als menstruerende baarmoeders. 

De voeding die voor de groei van deze kiem benodigd was, kwam in de gedaante van 

stuifmeel uit de oudere meeldraad. Deze oudere meeldraad kende twee typen (die vanwege hun 

vorm werden onderscheiden): een "floride" ("Florid") en een "zaadachtige" ("Seed-like"). 

Oudere meeldraden van het "floride" type waren volgens Grew gelijk aan "penissen", omdat het 

gedeelte van deze meeldraden dat hij als "lemmet" ("Blade") typeerde de gedaante had van een 

"kleine penis". Bovendien had het gedeelte van deze meeldraden dat hij als "schede" ("Sheath") 

benoemde volgens hem de vorm van een "voorhuid" ("Praeputium"). Oudere meeldraden van 

het "zaadachtige" type stelde Grew gelijk aan "teelballen", omdat hun vorm verwantschap 

vertoonde met de vorm van deze geslachtsdelen. 

Het stuifmeel benodigd voor de groei kwam voor deze kiem beschikbaar wanneer de 

meeldraad van het "floride" type of de helmhokjes van het "zaadachtige" type braken en het 

stuifmeel daaruit viel. Het kwam dan terecht op de stamper en verschafte voeding aan de kiem in 

het vruchtbeginsel, een proces dat Grew aanduidde als de "vruchtbaarmakende" werking. 

Over oudere meeldraden bracht Grew derhalve de kennisclaim naar buiten dat deze de 

'mannelijke geslachtsorganen' van planten waren. 
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Door het zaadbeginsel van planten te beschouwen als kiem die voedsel behoefde om zich tot een 

kiemkrachtig zaad te ontwikkelen, betoonde Grew zich net als Malpighi een aanhanger van het 

preformationisme binnen het onderzoek naar planten. Door ervan uit te gaan dat de kiem zich 

oorspronkelijk in het vruchtbeginsel bevond, was hij bovendien net als Malpighi een aanhanger 

van de ovistische variant van het preformationisme. Toch verschilde Grew met Malpighi in zijn 

kijk op de oorsprong van de voeding die de groei van kiemen in stampers op gang bracht. 

Terwijl Malpighi zoals eerder opgemerkt meende dat de groei van deze kiem door 

voeding langs een interne weg op gang werd gebracht, omdat deze voeding de vorm had van een 

sap dat werd getransporteerd door een "navelstreng", verdedigde Grew een andere visie. Hij 

opteerde als eerste in de geschiedenis van het plantenonderzoek voor het idee dat de groei van 

kiemen op gang werd gebracht middels voeding langs een externe weg, namelijk via het 

stuifmeel dat vanuit oudere meeldraden op stampers viel. Daarbij duidde hij dit stuifmeel aan als 

"Vegetable Sperme" en de meeldraden waaruit dit afkomstig was als "Penis" of "Testicle".148 

Na aankomst op de stempel van de stamper, zo betoogde Grew in zijn verhandeling uit 

1682, liet dit stuifmeel een bepaald soort damp los, die hij "vivivick Effluvia" ofwel 

"vruchtbaarmakende damp" noemde. Via de stijl bereikte deze damp de vliezen ("Membranes") 

van het vruchtbeginsel om de daarin gelegen kiem aan te zetten tot groei.149 Deze vliezen, die hij 

ook wel als "vruchtvliezen" ("Secundines") aanduidde, bevorderden de groei van het 

zaadbeginsel door deze te beschermen en te voeden, gelijk zij dat deden bij een foetus in de 

baarmoeder van vrouwelijke dieren.150 

Grew onthulde niet of de damp afgescheiden door het stuifmeel alias het 'sperma' nu zélf 

het voedsel was dat de groei van de kiem op gang bracht, of dat deze damp voedsel dat elders in 

de bloem aanwezig was naar de kiem in het vruchtbeginsel toe trok. De eerste optie was in 

relatie tot dieren geïntroduceerd door vroegmoderne natuurfilosofen als Kerckring, en hield in 

dat het sperma tijdens het klaarkomen van het mannetje zó ver de baarmoeder in werd gesproeid 

dat het de in membranen gehulde foetus tot voeding kon dienen. De andere optie was 

gegrondvest door de reeds genoemde Nederlandse onderzoeker Regnier de Graaf en hield in dat 

het sperma een vruchtbare damp, 'aura seminalis' genoemd, afscheidde die in de bevruchting een 

cruciale rol speelde door voeding naar de foetus toe te trekken.15 
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Nieuw was in ieder geval Grews mening dat het middels voeding tot groei stimuleren 

van de kiem ook langs een externe weg kon plaatsvinden. Dit denkbeeld was reeds gangbaar 

onder de ovistische geleerden die reproductie bij mensen en dieren bestudeerden en die van 

mening waren dat het sperma van het mannetje een vergelijkbare externe weg aflegde naar de 

organen van het vrouwtje. Net als Malpighi gebruikte Grew derhalve ook termen ontleend aan 

de kennis over de bouw van mensen en hogere dieren om stamper en meeldraad mee te 

beschrijven. Hij beperkte zich echter niet tot een beschrijving van stamper en meeldraad in 

termen van baarmoeders zoals Malpighi deed. Grew bracht de claim naar buiten dat met het oog 

op zaadvorming stampers en jonge meeldraden als "baarmoeders" met oudere meeldraden als 

"penissen of teelballen" samenwerkten.152 

Tournefort: stamper als orgaan waarin kiem tot wasdom komt, meeldraad als 

"uitscheidingsorgaan" 

Ondanks het gegeven dat Tournefort zich voor wat betreft het onderzoek aan planten in dezelfde 

empirisch-instrumentele traditie bevond als Malpighi en Grew, openbaarde hij een totaal andere 

kennisclaim over stamper en meeldraad. Net als Malpighi en Grew situeerde hij de kiem die tot 

een zaad zou uitgroeien in het vruchtbeginsel. In afwijking van deze geleerden duidde hij dit 

vruchtbeginsel echter niet aan als "baarmoeder", maar als "base du pistil". Het voedsel dat voor 

de groei van deze kiem tot kiemkrachtig zaad benodigd was, leverde de bloem. Via een intern 

kanalenstelsel transporteerde deze bloem dit voedsel naar de kiem.153 

Vóór dit voedsel aan de kiem ten goede kwam, werd het eerst gereinigd door 

meeldraden.154 In de tijd waarin Tournefort zijn opvatting over stamper en meeldraad 

presenteerde, bestond onder natuurvorsers over excretieorganen in de zin van nieren de claim 

dat zij als klieren het bloed zuiverden en de vuiligheid die zich daarin bevond in de vorm van 

urine afscheidden.155 Volgens Tournefort hielden meeldraden zich met iets soortgelijks bezig. 

Ook zij verwijderden ongerechtigheden, nu echter niet uit bloed maar uit voedingssap dat 

bestemd was voor het zaadbeginsel in stampers.156 Bij meeldraden die alleen uit helmdraden 

bestonden, door hem aangeduid als "filets", namen de ongerechtigheden de gedaante aan van 

poeder, kleverige stof of damp.157 Bij meeldraden die uit helmdraden met helmhokjes waren 
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opgebouwd, door Tournefort "etamines" genoemd, verdroogde het vuil tot een fijn poeder wat 

via het openbarsten van de helmhokjes uit de plant verdween. Het helmhokje functioneerde 

daarbij als een opslagplaats voor het onbruikbare materiaal.158 Hij noemde deze bloemdelen om 

die reden "excretie-organen".159 

Door het zaadbeginsel van planten op te vatten als kiem die voedsel nodig had om zich 

tot een kiemkrachtig zaad te ontwikkelen, betoonde Tournefort zich net als Malpighi en Grew 

een aanhanger van het preformationisme in relatie tot planten. Vanwege zijn mening dat de kiem 

zich oorspronkelijk in het vruchtbeginsel bevond, was hij bovendien net als Malpighi en Grew 

een aanhanger van de ovistische variant van het preformationisme.160 Door ervan uit te gaan dat 

de voeding voor de kiem via een interne weg werd aangeleverd, toonde hij zich bovendien van 

Malpighi een erfgenaam.161 

Net als Malpighi en Grew hanteerde ook Tournefort termen die hij ontleende aan de 

anatomie van mensen en hogere dieren om onderdelen van planten te beschrijven. Daarbij dacht 

hij echter niet aan geslachtsorganen. Hij legde in 1694 de idee op tafel dat stamper en meeldraad 

in het kader van de zaadvorming als "uitscheidingsorganen" ('nieren') functioneerden. 

Camerarius: stamper als "baarmoeder met eierstokken", meeldraad als "mannelijk 

geslachtsorgaan" 

Hoewel Camerarius alleen al door zijn studiereizen op de hoogte was van de 

plantenanatomische verhandelingen van Malpighi en Grew en de plantentaxonomische 

verhandeling van Tournefort, presenteerde hij toch een totaal andere visie op stamper en 

meeldraad. 

Net als Malpighi, Grew en Tournefort situeerde hij de kiem in het vruchtbeginsel. Hij 

week echter van deze natuurvorsers af in zijn opvatting over de oorsprong van deze kiem. Hij 

was weliswaar van mening dat deze kiem uiteindelijk wel in het vruchtbeginsel zou belanden 

om daarin tot een zaad uit te groeien, maar lokaliseerde deze kiem aanvankelijk in het stuifmeel 

in de helmhokjes. Om die reden duidde hij deze aan als "mannelijke geslachtsorganen".162 Met 

de overdracht van stuifmeel naar stamper kwam dit stuifmeel in het vruchtbeginsel terecht, dat 

een nest vormde waarin de stuifmeelkiem rustig kon groeien tot een kiemkrachtig zaad. In dit 
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nest werd deze kiem namelijk van voeding voorzien om tot een kiemkrachtig zaad uit te 

groeien.163 

Door het zaadbeginsel van planten als kiem te beschouwen die voedsel behoefde om 

zich tot een kiemkrachtig zaad te ontwikkelen, betoonde Camerarius zich net als Malpighi, 

Grew en Tournefort een aanhanger van het preformationisme met betrekking tot planten. Door 

zijn mening dat de kiem zich oorspronkelijk in het stuifmeel in de helmhokjes van meeldraden 

bevond, week hij echter af van de ovistische kijk die zij hanteerden. Camerarius grondvestte de 

animalculistische visie op de voortplanting bij planten. Deze opvatting impliceerde dat de 

(gepreformeerde) kiemen zich als 'animalcules' (door Camerarius "foetui" genoemd) in het 

stuifmeel bevonden. In hun geheel baanden deze materiële entiteiten zich na aankomst op de 

stamper vanaf diens stempel door de stijl heen een weg naar de "eieren" in het vruchtbeginsel, 

die hen tot nest dienden en het voedsel aanreikten waarmee ze gestimuleerd werden om tot een 

kiemkrachtig zaad uit te groeien.164 

Gelijk aan Malpighi, Grew en Tournefort paste Camerarius dus termen ontleend aan de 

anatomie van mensen en hogere dieren toe om de rol van stamper en meeldraad in de vorming 

van zaad te beschrijven. Net als Malpighi en Grew gebruikte hij daarbij geen termen die 

geassocieerd waren met excretieorganen, zoals Tournefort deed, maar termen die verband 

hielden met geslachtsorganen. Terwijl Malpighi stamper en meeldraad als vrouwelijke organen 

afficheerde en Grew deze als vrouwelijk en een klein beetje mannelijk zag, verdeelde 

Camerarius de seksen gelijkelijk over beide bloemdelen. Hij openbaarde namelijk in 1694 de 

bewering dat zaadvorming werd bewerkstelligd doordat stampers ofwel "baarmoeders met 

eierstokken" (dus als 'vrouwelijke geslachtsorganen') samenwerkten met meeldraden ofwel 

"mannelijke geslachtsorganen".165 

Zo was er in het laatste kwart van de zeventiende eeuw duidelijk sprake van kennisvariatie. Uit 

hun gemeenschappelijk gedeelde uitgangspunten leidden Malpighi, Grew, Tournefort en 

Camerarius ieder een uniek denkbeeld af.166 Zelf maakten de vier natuurfilosofen overigens niet 

de indruk dat zij een verschil van mening tolereerden over kennisclaims betreffende de 

samenwerking tussen stamper en meeldraad bij de vorming van zaad. In hun verhandelingen 
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lieten zij doorschemeren dat ze een waarheidsgetrouwe beschrijving gaven van de 

plantenwerkelijkheid, dat zij deze werkelijkheid beschreven zoals hij was}61 Vooral het in hun 

onderzoeksverslagen veelvuldig hanteren van het woord "is" in relatie tot planten, vormde een 

uitwerking van dit principe.168 Gezien dit waarheidsideaal bezaten zij ieder de illusie dat er maar 

één weten kon bestaan over hoe stamper en meeldraad samenwerkten om zaad tot stand te 

brengen: de claim die zijzelf openbaarden. 

Het einde van de kennisvariatie over stamper en meeldraad in 1735 

In de vorige paragrafen werd duidelijk dat tussen 1675 en 1695 onder de natuurfilosofen 

kennisvariatie opkwam over de gemeenschappelijke taak van stamper en meeldraad bij de 

totstandbrenging van zaad. Gezien het gegeven dat Camerarius' opvatting uit 1694 over 

stampers als 'vrouwelijke geslachtsorganen' en meeldraden als 'mannelijke geslachtsorganen' in 

de eenentwintigste eeuw als standaardkennis geldt, kwam deze kennisvariatie ergens na 1694 

ten einde. 

Door wie, wanneer en hoe werd deze interpretatieve flexibiliteit of kennisvariatie 

stopgezet? In de kennissociologie wordt ervan uitgegaan dat een visie op de natuur de status van 

standaardkennis verdient zodra deze bewering een constitutief element vormt van hand- en 

leerboeken.169 Noch de reeds genoemde plantenanatomische verhandelingen van Malpighi en 

Grew, noch de reeds gememoreerde plantentaxonomische verhandeling van Tournefort - die 

alle drie de status van hand/leerboek verkregen - voldeden aan dit criterium. In deze 

verhandelingen werd weliswaar een op eigen onderzoek gebaseerde visie op stamper en 

meeldraad gepresenteerd, maar deze was niet constitutief voor de hoofdinzet van het betoog. 

Een verhandeling waarin dat wel het geval was, was de Systema naturae, die in 1735 

werd gepubliceerd door de Zweedse natuurvorser Carl Linnaeus (1707-1778). In dit boek 

presenteerde de auteur in een schematisch overzicht zijn nieuwe indelingsmethode voor het 

dieren-, planten- en mineralenkoninkrijk. De publicatie vormde de kroon op het onderzoek naar 

de natuur dat Linnaeus in zijn studietijd verrichtte. 

Al sinds zijn jeugd bezat Linnaeus een proefondervindelijke fascinatie, vooral ten 

aanzien van planten. Hij zag zichzelf als iemand die door God was uitverkoren om orde aan te 
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brengen in de natuurlijke werkelijkheid. Zijn vader Nils Linnaeus, een plattelandspredikant in de 

Zuid-Zweedse provincie Smaland, vestigde zich in 1709 in Stenbrohult. In de door hemzelf 

aangelegde bloementuin maakte hij zijn zoon vertrouwd met de geheimen van de plantenstudie. 

In 1716 trad Linnaeus in Vaxjö de Latijnse school binnen, waar leraar Johan Rothman zijn 

voorliefde voor het onderzoek naar planten aanmoedigde en hem de indelingsmethode volgens 

Tournefort aanleerde. 

In 1727 ging Linnaeus aan de Universiteit van Lund geneeskunde studeren, eenjaar later 

zette hij zijn studie voort aan de beroemdere Universiteit van Uppsala. Daar ontmoette hij 

invloedrijke begunstigers: de bejaarde hoogleraar geneeskunde Olof Rudbeck junior (1660-

1740), voorheen een voortreffelijke plant- en dierkundige, en de geleerde Olof Celsius, met wie 

Linnaeus de flora van de omgeving bestudeerde. 

Rond 1730 begon Linnaeus de fundamentele trekken van een hervorming van de 

plantenstudie te schetsen. In een serie handgeschreven manuscripten, waaronder het nog 

uitvoeriger te bespreken Praelndia sponsaliarum plantarum (letterlijk vertaald: "Voorspel van 

de verlovingen van planten"), noteerde hij de resultaten van zijn waarnemingen en denken. In 

deze verhandelingen kwam hij onder meer tot een simpele maar kunstmatige methode om 

planten in te delen. Met diverse ongepubliceerde manuscripten in zijn bagage verliet hij in het 

voorjaar van 1735 Zweden om aan de Universiteit van Harderwijk in Nederland de doctorsgraad 

(M.D.) te verkrijgen. Tot 1738, terwijl hij in heel Europa snel beroemd werd als plantkundige, 

bleef hij in Nederland. Hij publiceerde er onder meer zijn sleutelwerk, Systema naturae 

(1735).170 

Voor de methode van de indeling van planten die Linnaeus in Systema naturae 

ontvouwde, was het huldigen van de dubbelgeslachtelijke opvatting van fundamentele 

importantie.171 Deze methode verschilde ingrijpend van bijvoorbeeld die van Tournefort, die een 

natuurlijke methode van indeling fundeerde op de bloem en de vrucht. Linnaeus deelde planten 

op een kunstmatige wijze in. Uitgaande van (onder meer) het aantal 'mannelijke 

geslachtsorganen' of helmhokjes (bovenste deel meeldraden) bracht hij planten onder in klassen, 

en op basis van (onder meer) het aantal 'vrouwelijke geslachtsorganen' of stempels (bovenste 

deel stampers) rangschikte hij ze in ordes. 
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Figuur 2.15. Carolus Linnaeus (1707-1778). Illustratie ontleend aan Figuier, Histoire des 
plantes, 225. 
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TRANSLATION OF T H E TITLE PAGE AND 

T H E „OBSERVATIONES" TO T H E TABLES IN T H E 
„SYSTEMA NATURAE" 

I 

Title page 

CAROLUS L I N N A E U S 

Swede, Doctor of Medicine 

The System of Nature, or the three Kingdoms of Nature, 
systematically proposed in classes, orders, genera and species 

O Lord, how manifold are thy works I 
in wisdom hast thou made them all: 
the earth is full of thy riches. 

Psalm 104 : 24 

L E Y D E N , AT T H E O D O R U S HAAK S, I75 5 

From the Printing office of Johan Willem Groot 

Figuur 2.16. Titelblad van Linnaeus, Systema naturae. 
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Figuur 2.17. Instrumenten van Linnaeus. Illustratie ontleend aan Blunt, The complete naturalist, 
75. 
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Figuur 2.18. De seksuele sleutel van Linnaeus. Illustratie ontleend aan Linnaeus, Systema 
naturae IV. 
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Hoewel twintigste-eeuwse historici hebben aangegeven dat voor de methode die 

Linnaeus had bedacht een 'seksuele aard' van stamper en meeldraad strikt gezien niet van 

fundamenteel belang was, omdat onderzoekers ook zonder stamper en meeldraad als 

geslachtsorganen te beschouwen een indeling konden baseren op het aantal meeldraden en 

stampers dat planten bezaten, gold dit niet voor Linnaeus en zijn toenmalige navolgers.173 Zelfs 

in de naamgeving voor de klassen en ordes, die tot uitdrukking kwam in de groepsnaam waartoe 

plantensoorten behoorden, liet Linnaeus het 'seksuele karakter' van stamper en meeldraad naar 

boven komen. 

De 'Schermbloemigen' (Umbelliferae), waartoe onder andere het 'Fluitekruid' wordt 

gerekend, plaatste hij bijvoorbeeld in de groep die hij "Pentandria monogynia" noemde. Het 

eerste deel van die naam sloeg op een toedeling van deze plant tot de klasse "Pentandria" 

(letterlijk vertaald uit het Grieks: vijf mannen), in het tweede deel van die naam kwam een 

toewijzing van deze plant tot de orde "Monogynia" (letterlijk vertaald: "één vrouw") tot 

uitdrukking. In deze groep werden door Linnaeus derhalve alle plantensoorten met vijf 

'mannelijke meeldraden' en één 'vrouwelijke stamper' ingedeeld.174 Die (opgelegde) sekse van 

stamper en meeldraad verklaart ook waarom Linnaeus deze methode aanduidde als "clavis 

systematis sexualis" (letterlijk vertaald: "seksuele systematische sleutel") en waarom Engelse 

historici die refereerden aan deze methode spraken over het "sexual system".175 In deze 

methode, zo merkte een twintigste-eeuwse commentator op, formaliseerde Linnaeus de visie van 

planten als 'seksuele organismen', die zich met behulp van 'geslachtsorganen' reproduceerden.176 

Wanneer wordt bekeken hoe Linnaeus deze uitspraak in 1735 presenteerde, valt iets zeer 

merkwaardigs op. Hij sloeg in de presentatie van deze bewering in de Systema naturae een zeer 

zelfverzekerde toon aan, alsof de sekse van stamper en meeldraad reeds de status had van wat nu 

voor een 'biologische waarheid' zou doorgaan: 

"Anthers are the MALE genital organs; when they strew their genital flour (pollen) on the stigma, 
the FEMALE genital organ, fertilization takes place; this has been proved by observations, 
experiments, analogy, anatomy, antecedents, consequences, and its use." ,77 
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Dat hij in deze opmerking de dubbelgeslachtelijke kennisclaim over stamper en meeldraad reeds 

in 1735 als een biologische waarheid presenteerde en daarmee op zijn minst suggereerde dat 

West-Europese natuurfilosofen zich unaniem achter dit denkbeeld schaarden, is om een aantal 

redenen verbazingwekkend. In de eerste plaats is net geconstateerd dat niet lang daarvoor, 

namelijk in de periode 1675-1695, wel vier verschillende opvattingen over een 

gemeenschappelijke inspanning door stamper en meeldraad bij de productie van zaden het licht 

zagen, waarvan de dubbelgeslachtelijke bewering er één was. 

In de tweede plaats bestond er tussen 1695 en 1735 in Europa bepaald geen 

overeenstemming over de correctheid van de dubbelgeslachtelijke uitspraak over stamper en 

meeldraad. In 1714 bleek dit voor het eerst in het Académie-tijdschrift Journal des scavans. 

Daarin maakte de recensent van een aflevering uit 1711 van de Histoire de l'Académie Royale 

des Sciences, een jaarlijks periodiek dat de Académie Royale des Sciences eveneens uitgaf, 

melding van het bestaan van meerdere kennisclaims. Zowel Tourneforts mening dat meeldraden 

excretieorganen waren, als die van de Franse onderzoeker Claude Joseph Geoffroy (1685-1752) 

dat meeldraden 'mannelijke' en stampers 'vrouwelijke geslachtsorganen' waren, passeerden de 
178 

revue. 

In 1717 ontstond er opnieuw beroering over het correcte denkbeeld over stamper en 

meeldraad. Vanwege de felle reacties op zijn voorlezing over de seksualiteit van planten in de 

gedaante van 'vrouwelijke stampers' en 'mannelijke meeldraden', durfde de Franse onderzoeker 

Sébastien Vaillant (1669-1722) deze lezing niet in zijn eigen land te laten uitgeven. Daarom 

zorgde de Nederlandse arts en hoogleraar Herman boerhaave (1668-1738) ervoor dat dit 

'Discours' in 1718 in Leiden werd gepubliceerd.179 Daarna werden in 1720 twijfels geuit over het 

'seksuele karakter' van meeldraden in een verhandeling van de Italiaanse plantenonderzoeker 

Giulio Pontedera (1688-1757.180 En in 1734 en in 1735 verdedigde Fabregou opnieuw de 

opvatting van meeldraden als 'excretieorganen' ten koste van de dubbelgeslachtelijke opvatting 

over stamper en meeldraad.181 

Een derde gegeven dat Linneaus' stellige toon in Systema naturae verbazingwekkend 

maakt, is dat zijn manuscript Praeludia sponsaliarum plantarü, waarin de dubbelgeslachtelijke 

bewering over stamper en meeldraad centraal stond, in eerste instantie helemaal niet 
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gepubliceerd werd. Hoewel het via bemiddeling door de natuurfïlosoof Olof Rudbeck (1660-

1740) op 23 april 1730 werd voorgelezen op een bijeenkomst van de Royal Society, werd het 

pas in 1746 voor het eerst gepubliceerd.182 Ten slotte suggereren diverse historici dat rond 1760 

de visie van Linnaeus over het bestaan van seksualiteit bij planten op maatschappelijke 

weerstand stuitte, omdat men ervan uitging dat planten vanwege hun aseksuele karakter 

verheven wezens waren die de zondeval bespaard was gebleven.183 Van een algemene acceptatie 

van de dubbelgeslachtelijke uitspraak over stamper en meeldraad als een "biologische waarheid' 

onder West-Europese natuurvorsers, kon in 1735 dus nauwelijks sprake zijn. 

Toch wijzen diverse tekens erop dat men 1735 wel degelijk als het jaar kan zien waarin de 

dubbelgeslachtelijke kennisclaim de status van 'natuurlijk feit' verkreeg, zodat het niet vreemd 

was dat Linnaeus hem in zijn publicatie zo zelfverzekerd presenteerde. Niet alleen de 'seksuele 

systematische sleutel' die Linnaeus had ontwikkeld veroverde namelijk vrijwel direct na 

verschijning zonder noemenswaardige oppositie de wereld van de geleerden die zich over 

planten bogen. Datzelfde gold voor het dubbelgeslachtelijke denkbeeld waarop deze was 

gebaseerd. 

Dat de 'seksuele systematische sleutel' nagenoeg zonder weerstand een populaire 

methode werd om planten in te delen, bleek uit het feit dat alleen in Frankrijk oppositie werd 

gevoerd tegen deze methode. Dit gebeurde door de natuurfilosofen Georges-Louis Leclerc graaf 

van Buffon (1707-1788), de directeur van de Jardin du Roi, en Bernard de Jussieu (1699-1777). 

In 1766 bekritiseerde Buffon het kunstmatige karakter van deze methode, het gegeven dat deze 

was gefundeerd op 'geslachtsdelen' van planten en het feit dat een onderzoeker een microscoop 

bij zich moest hebben om deze bloemdelen te kunnen identificeren. Met uitzondering van 

Buffon en De Jussieu verklaarden filosofen uit diverse landen zich echter voorstander van deze 

methode.184 Al vanaf ongeveer 1737 ontstond er zelfs een enorme voorkeur voor de 'seksuele 

systematische sleutel', met als argumenten dat deze methode praktisch bruikbaar was, 

internationaal acceptabel bleek en eenduidige resultaten opleverde.185 

De eerste onderzoeker die deze methode toepaste, was iemand die er persoonlijk toe had 

bijgedragen dat Linnaeus' manuscript over deze kwestie in Leiden werd gepubliceerd: de 
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Figuur 2.19. Bernard de Jussieu onderzoekt planten. Illustratie ontleend aan Figuier, Histoire des 

plantes, Til. 
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Nederlandse natuurvorser Jan Frederik Gronovius (1690-1760). De planten die hij in 1739 in 

zijn Flora virginica presenteerde, had hij ingedeeld volgens deze methode van Linnaeus.186 Na 

Gronovius begonnen geleerden uit diverse Europese landen deze sleutel te hanteren. Dit gold 

niet alleen voor andere Nederlandse plantenonderzoekers zoals Maarten Houttuyn en Johannes 

de Gorter, maar ook voor Engelsen, zoals bijvoorbeeld Philip Miller (1691-1771) die in 1759 

een verhandeling uitgaande van deze methode het licht deed zien. Ook Duitse natuurvorsers als 

de onderzoeker Ludwig namen de methode op. Vanaf 1770 gingen zelfs Franse geleerden er 

massaal toe over.187 Het snel populair worden van de 'seksuele systematische sleutel' blijkt ook 

uit het aantal herdrukken dat de Systema naturae telde: reeds in 1759 waren er tien edities 

verschenen.188 

Tegelijk met de enorme populariteit van de methode van Linnaeus, verspreidde zich de (door 

wetenschapsonderzoekers nog niet eerder als zodanig beschreven) opvatting dat stampers 

'vrouwelijke' en meeldraden 'mannelijke geslachtsorganen' van planten waren. Vanaf 1736 

werd in het Journal des scavans uitsluitend nog gesproken over het feit dat planten "mannelijke" 

en "vrouwelijke delen" bezaten.189 Bovendien nam in Frankrijk in 1736 de natuurfilosoof Michel 

Adanson (1727-1806) Linnaeus' inzichten over het seksuele karakter van stamper en meeldraad, 

en de indeling die daarop gebaseerd kon worden, vrijwel letterlijk over.190 Ook raakte de 

beroemde filosoof Jean Jacques Rousseau telkens opgetogen bij het zien van het spel der 

"seksuele delen" van planten tijdens de "bevruchting", zoals hij in 1782 aangaf.191 Desfontaines 

beschreef in 1787 de bewegingen die de "geslachtsdelen" van planten maakten, zoals 

bijvoorbeeld hoe de stamper de meeldraad tot een "orgasme" bracht.192 

Ook Duitse onderzoekers toonden zich verheugd over de dubbelgeslachtelijke uitspraak. 

In 1749 bracht niet alleen Möller een publicatie naar buiten waarin de visie op stamper en 

meeldraad als "vrouwelijke en mannelijke delen" prominent aanwezig was, maar ook Gleditsch. 

De laatste beschreef een kunstmatige "bevruchting" van "vrouwelijke palmen" in Berlijn met 

stuifmeel van "mannelijke exemplaren" afkomstig uit Leipzig.193 Tussen 1761 en 1766 

verscheen ook een serie verhandelingen van de hand van de plantkundige Joseph Gottlieb 

Koelreuter (1733-1806), die betoogde dat de 'seksualiteit' van planten onomstotelijk vaststond 
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omdat variatie in de nakomelingen kon worden bewerkstelligd door manipulaties met de 
194 

"geslachtsorganen" van verschillende soorten. 

Vanuit de Engelse kolonie in Amerika viel eveneens enthousiasme voor de 

dubbelgeslachtelijke kennisclaim over stamper en meeldraad te beluisteren. Reeds in 1736 was 

de van origine Ierse wetenschapspopularisator James Logan (1674-1751) uit diverse 

experimenten met het Maïs gebleken dat het stuifmeel een "bevruchtend" karakter had, waarmee 

hij impliciet de dubbelgeslachtelijke kijk onderstreepte.195 En dat de dubbelgeslachtelijke opinie 

over stamper en meeldraad ook in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden warm werd 

onthaald, blijkt uit een uitspraak van Petrus van Mussenbroek uit 1739. Hij was van mening dat 

stamper en meeldraad "Mannelijke en vrouwelijke delen" waren die "maakten te saam een 

vruchtbaar zaad".196 In Zweden ten slotte, toonden Linnaeus' studenten Browallius en Biberg 

zich adepten van het dubbelgeslachtelijke denkbeeld. In 1743 zette eerstgenoemde vraagtekens 

bij de opinie van Tournefort dat het stuirmeel slechts "uitwerpselen" van "waardeloos nut" 

waren, om in contrast daarmee zijn visie op het 'seksuele karakter' van stamper en meeldraad te 

presenteren. Biberg betoogde in 1752 dat planten na een 'bevruchting' waarbij 
197 

"geslachtsorganen" betrokken zijn, kiemkrachtige zaden produceerden. 

Toch uitten ook na 1735 enkele naturalisten hun twijfels over de dubbelgeslachtelijke 

opvatting die aan de methode van indelen van Linnaeus ten grondslag lag. In het Russische 

Petersburg verzette de Duitse onderzoeker Johann Georg Siegesbeck zich tegen de bewering 

over stamper en meeldraad waarop de Linneaanse methode van indeling was gebaseerd. Hij 

karakteriseerde deze als "obsceen".198 Ook een Engelsman reageerde afwijzend. Charles Alston, 

professor geneeskunde en botanie aan de universiteit van Edingburgh, meldde in het laatste 

kwart van de achttiende eeuw dat hij met experimenten kon bewijzen dat stamper en meeldraad 

een aseksueel karakter hadden: planten die hij 'vrouwelijke planten' noemde konden ook 

vruchtbare zaden produceren zonder in contact te zijn gekomen met 'mannelijke planten'. Ten 

slotte bekritiseerde de natuurfilosoof Lazzaro Spallanzani (1729-1799) in 1785 de aanname van 

andere geleerden dat het stuifmeel noodzakelijk was voor de zaadvorming omdat het een 

"bevruchtend" karakter had.200 
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Hun mening was echter te verwaarlozen omdat zij door een minderheid werd 

uitgedragen. De overweldigende meerderheid van de naturalisten droegen de 

dubbelgeslachtelijke bewering over stamper en meeldraad in het verlengde van de 

indelingsmethode van Linnaeus een warm hart toe. Daarmee ligt de conclusie voor de hand dat 

geleerd Europa dit weten vanaf 1735 als 'waarheid' accepteerde, het had nu de status van 

standaardkennis. Zo sloot dankzij Linnaeus de interpretatieve flexibiliteit over een gezamenlijke 

inspanning van stamper en meeldraad bij het ontstaan van zaad in 1735. Een bijkomend effect 

daarvan was dat de door Camerarius in de zeventiende eeuw als eerste naar voren gebrachte 

dubbelgeslachtelijke uitspraak over stamper en meeldraad triomfeerde over de alternatieve 

zeventiende-eeuwse opties.201 

Conclusie 

Dat stamper en meeldraad in 1675 gezamenlijk op de agenda van de onderzoekers van planten 

kwamen, had ten eerste te maken met een tendens om planten als autonome studieobjecten te 

gaan beschouwen. Deze tendens was in de zestiende eeuw ingezet door Cesalpino en in de 

zeventiende eeuw verder uitgebreid door wetenschappelijke genootschappen. Geïnspireerd door 

Bacon vormden deze genootschappen de natuurstudie om tot een empirisch-instrumentele 

natuurstudie. Op het niveau van het onderzoek aan planten betekende dit dat zij de leden die bij 

hen aangesloten waren niet alleen stimuleerden tot het doen van onderzoek aan planten op zich 

(wat uitmondde in taxonomische en anatomische richtingen binnen dit onderzoek). Zij presten 

ze ook tot het langs literaire en sociale weg communiceren over hun bevindingen. Zo kregen 

deze leden niet alleen een beeld van wat het in de praktijk inhield om planten als studie-object 

centraal te stellen, maar ook van wat anderen daarover dachten. 

Wilden stamper en meeldraad op deze empirisch-instrumentele agenda komen, dan 

moest de plantenanatomische interesse echter nader ingevuld worden. Dit gebeurde doordat 

ontwikkelingen in de anatomische methode die zich in het algemeen voordeden ook op planten 

werden toegepast: het maken van preparaten, het hanteren van de microscoop en het uitgaan van 

het uniformiteitsprincipe. Zo werden de voorwaarden geschapen om ook de relatief kleine 
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plantenonderdelen als stamper en meeldraad tot object van empirisch-instrumentele aandacht te 

maken. 

Op de vloedgolven van beide tendensen kwam de plantenanatoom Malpighi in 1675 met 

de eerste beschrijving van een samenwerking tussen stamper en meeldraad voor de 

totstandbrenging van kiemkrachtige zaden. In deze beschrijving schilderde hij de stamper af als 

het orgaan waarin het zaad dankzij voedseltoediening tot wasdom kwam, en de meeldraad als 

het orgaan dat het voedsel reinigde. 

Tussen 1675 en 1695 ontstond vervolgens in drie stappen kennisvariatie over stamper en 

meeldraad. Ten eerste bogen zich na Malpighi nog drie andere onderzoekers over de vraag hoe 

stamper en meeldraad bijdroegen aan de zaadvorming: de Engelse medicus en 

plantenonderzoeker Nehemiah Grew (1641-1712), de Duitse medicus en plantenonderzoeker 

Rudolph Jakob Camerarius (1665-1721) en de Franse medicus en plantengeleerde Joseph Pitton 

de Tournefort (1656-1708). 

De tweede stap richting het ontstaan van kennisvariatie bestond eruit dat dit viertal drie 

uitgangspunten over een gemeenschappelijke taak van stamper en meeldraad in de reproductie 

van planten deelde, namelijk dat de plant zich via zaad reproduceert, dat stamper en meeldraad 

bijdragen aan de zaadvorming en dat het stuifmeel een cruciale rol vervult in de zaadvorming. 

De derde stap die tot de opkomst van de kennisvariatie leidde, was dat deze 

natuurvorsers verschillende denkbeelden afleidden uit deze uitgangspunten. Malpighi 

publiceerde in 1675 het denkbeeld dat stamper en meeldraad als baarmoeders (dus als 

'vrouwelijke geslachtsorganen') samenwerkten om zaad tot stand te brengen. Grew bracht in 

1682 de claim naar buiten dat met het oog op zaadvorming stampers en jonge meeldraden als 

'vrouwelijke geslachtsorganen' ("baarmoeders") samenwerkten met oudere meeldraden in de 

functie van 'mannelijke geslachtsorganen' ("penissen" of "teelballen"). Tournefort legde in 1694 

het idee op tafel dat de stamper als orgaan waarin de kiem tot wasdom kwam, samenwerkte met 

de meeldraad als "uitscheidingsorgaan" ('nier'). In hetzelfde jaar maakte Camerarius de bewering 

openbaar dat zaadvorming werd bewerkstelligd door stampers die als "baarmoeders" met 
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"eierstokken" (dus als 'vrouwelijke geslachtsorganen') samenwerkten met als "mannelijke 

geslachtsorganen" gerepresenteerde meeldraden. 

Tot slot heb ik in dit hoofdstuk betoogd dat in 1735 door toedoen van Linnaeus een 

einde kwam aan de kennisvariatie over stamper en meeldraad. Dit had te maken met het feit dat 

hij de dubbelgeslachtelijke visie op stamper en meeldraad tot een constitutief element maakte 

van zijn methode om planten in te delen. Uitgaande van het aantal 'mannelijke meeldraden' 

deelde hij planten in klassen in; gebaseerd op het aantal 'vrouwelijke stampers' rangschikte hij ze 

in ordes. Ondanks tegenwerpingen kreeg deze methode snel internationale aanhang en werd het 

boek waarin hij deze publiceerde tot een handboek. De sluiting vond dus ergens tussen 1695 en 

1735 plaats. 

Wat gebeurde er nu precies tussen 1695 en 1735? Hoe werd de kennisvariatie gesloten? 

En wat maakte dat tussen 1670 en 1695 de kennisvariatie opkwam? Valt er iets in de praktijk 

van het onderzoek naar stamper en meeldraad of in de context daarvan aan te wijzen dat het 

ontstaan en de sluiting aannemelijk kan maken? 
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geheel) als mannelijk orgaan zag en de aarde als de vrouw die de levende kiem in het zaad 
afkomstig van de plant van voeding voorzag om te groeien. Zie Delaporte, Nature's second 
kingdom, 16. In deze studie wordt een notie van animalculisme en ovisme in relatie tot planten 
geïntroduceerd waarbij onderdelen van bloemen, zoals stamper en meeldraad, zijn betrokken. 

132. Malpighi, Anatomie der Pflanzen, 73. 
133. Malpighi, Anatomeplantarum, 1675,1; Malpighi, Anatomie der Pflanzen, 3-5. 
134. Zie Malpighi, Anatome plantarum, 1675, 82; Malpighi, Anatomie der Pflanzen, 71. 

De visie van Sachs op Malpighi namelijk dat hij net als Cesalpino de zaadvorming bij planten 
als knopvorming zag, klopt dus niet. Zie hiervoor Sachs, Geschichte der Botanik, 412. 

135. Zie voor "placenta", "Uterus" en "navelstreng" Malpighi, Anatome plantarum, 
respectievelijk 10, 57 en 57; Malpighi, Anatomie der Pflanzen, respectievelijk 17, 58-61 en 58-
61. Zie figuur 4.1. in hoofdstuk 4 voor een afbeelding van de ontwikkeling van een dergelijke 
plantenkiem. 

136. Malpighi, 'Dissertatio de formatione pulli in ovo', 945-970. 
137. 'Schliesslich zeigt sich der Foetus H, die Spitze des Amnions I einnehmend, (..), und 

der Nabelstrang L setzt sich mitten durch die Zeilen M mijn cursivering. 
138. Malpighi, Anatome plantarum, 62-64; Malpighi, Anatomie der Pflanzen, 62-64. 
139. Malpighi, Anatome plantarum, 1675, 56; Malpighi, Anatomie der Pflanzen, 57. Zie 

voor twee mooie (gekaderde) plaatjes van deze stuifmeelafgifte figuur 2.14.. 
140. Zie hiervoor Sachs, Geschichte der Botanik, 412. 
141. Malpighi, Anatomie der Pflanzen, dup. 57, volledige tekst: "Manchmal bin ich der 

Meinung gewesen, dass die Blüthenblatter (meeldraden, eb) in ihren Zeilen einen Saft 
zubereiten und denselben dem jungen Fruchtknoten und der Anlage des Samens nach innen 
zufliessen lassen, wie ich es fiir die übrigen Blatter des Sprosses als wahrscheinlich 
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beeintrachtigen können, in jedem Monat durchgeseiet und durch den Uterus nach aussen 
geschafft, damit der Rest des gereinigten Blutes, das im Uterus verbleibt, leichter durch den 
Einfluss des [mannlichen] Samens befruchtet und dem wesen eines Thieres angepasst wird (in 
naturam animalis dirigatur)." Malpighi, Anatomie der Pflanzen, dup. 57-59, mijn cursivering. 
Zie voor de volgende tijdgenoten van Malpighi en achttiende, negentiende en twintigste eeuwse 
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Botanik, 340; Delaporte, Nature's second kingdom, 116. 

142. Lidy Schoon, De gynaecologie als belichaming van vrouwen. Verloskunde en 
gynaecologie 1840-1920 (Zutphen 1995) 64-70. 

143. Zie voor een vergelijkbare interpretatie van deze visie op stampers en meeldraden 
van Malpighi Brouwer, 'Hoe de meeldraad tot penis der planten werd', 136-140. 

144. Grew, The anatomy of plants, 1682, IV, 172, par. 5. 
145. Zie respectievelijk Grew, The anatomy of plants, 1682, IV, 169, par. 16 en 172, par. 

5. 
146. "Wherefore, as the Seed-Case is the Womb; so the Attire (which always stands 

upon or round about it) and those Parts of the Sap herinto discharged; are, as it were, the Menses 
or Flowers, by which the Sap in the Womb, is duly qualified, for the approaching Generation of 
the Seed. And as the young and early Attire before it opens, answers to the Menses in the Femal: 
so it is probable, that afterward when it opens or cracks, it performs the Office of the Male". 
Grew, The anatomy of plants, 1682, IV, 172 par. 5-7. 

147. "And as the young and early Attire before it opens, answers to the Menses in the 
Femal: so it is probable, that afterward when it opens or cracks, it performs the Office of the 
Male. And in the Seed-like Attire, the several Thecae, are like so many little Testicles. And the 
Globulets and other small Particles upon the Blade or Penis, and in the Thecae, are as the 
Vegetable Sperme. Which, so soon as the Penis is exerted, or the Testicles come to break, falls 
down upon the Seed-Case or Womb, and so Touches it with a Prolifick Virtue." Grew, The 
anatomy of plants, boek IV, 172 par 6. Zie de figuren 4.2. en 4.3. in hoofdstuk 4 voor 
afbeeldingen van beide typen meeldraden. 

148. Grew, The anatomy of plants, 1682, IV, 172, par. 6. 
149. Grew, The anatomy of plants, 1682, IV, 173, par. 9. 
150. Grew, The anatomy of plants, 1682,1,47, par. 15. 
151. Roger, Les sciences de la vie dans la pensee francaise, 286-289. 
152. Zie voor een vergelijkbare interpretatie van deze visie op stampers en meeldraden 

van Grew als die in deze studie wordt gegeven Brouwer, 'Hoe de meeldraad tot penis der planten 
werd', 139-145. Zie voor een vergelijkbare interpretatie van deze visie van de visie van Grew op 
zowel het vrouwelijke als het mannelijke karakter van meeldraden Sachs, Geschichte der 
Botanik, 413-415. Zie voor de volgende tijdgenoten van Grew en auteurs uit de negentiende en 
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philosophical history of plants: and several other lectures, read before the Royal Society by 
Nehemiah Grew M.D. Fellow of the Royal Society, and of the College of Physitians. Printed by 
William Rawlins for the Author, 1682', Pt 13 (1683) 303-308, aldaar 303; Ray, Historia 
plantarum. Tomus primus, 17; Morland, 'Some new observations upon the parts', 1474-1476 
(stelde meeldraden echter niet expliciet gelijk aan 'mannelijke geslachtsorganen', wel dat 
stuifmeel volgens Grew 'mannelijk sperma' was); Linnaeus, Systema naturae, IV, aforisme 8 
(duidde meeldraden aan als anthers); Zirkle, 'Introduction', xiv-xvii (niet expliciet dat 
meeldraden 'mannelijke geslachtsorganen' waren, wel dat stuifmeel het 'mannelijke element' 
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was); Adelmann, Malpighi and the evolution of embryology, 1099; Möbius, Geschichte der 
Botanik, 340; Bristow, The sex life of plants, 10-12; Schmitz en Graepel, 'Zur Geschichte der 
Sexualtheorie', 3; Botnaric en Jahn, 'Die Biologie in der Zeit der Renaissance und des 
Manufakturkapitalismus', 186; Schiebinger, Nature's body, 19; Bolam, 'The botanical works of 
Grew1, 229 (niet mannelijke maar reproductieve functie); A.G. Morton, History of botanical 
science (London 1981), hoofdstuk 6. Zie voor de volgende tijdgenoten van Grew en twintigste 
eeuwse auteurs die stelden dat Grew de visie hanteerde dat stampers bovendien 'vrouwelijke 
geslachtsorganen' waren Anoniem, 'The anatomy of plants', 303; Ray, Historia plantarum. 
Tomus primus, 17; Linnaeus, Systema naturae IV, aforisme 8 (duidde de stampers aan als 
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153. Tournefort, Elemens de botanique, 1,50. 
154. Tournefort, Elemens de botanique, I, 53-55. 
155. Nordenskiöld, The history of biology, 148. 
156. Tournefort, Elemens de botanique, 1,47-51. 
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contient de moins propre pour la nourriture des jeunes fruits, soit que ces excrements, s'il est 
permis de se servir de ce terme, s'évaporent par les pores de la gaine, soit qu'ils s'y ramassent en 
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assurer que toutes les fleurs ont leurs vaisseaux excretoires." Tournefort, Elemens de botaniaue 
1,53-55. ' 

158. "Après que ce sue a été préparé dans la tissure de leurs vaisseaux, les parties de ce 
sue qui ne sont pas propres pour la nourriture du jeune fruit, passent dans les étamines ou 
vaisseaux excretoires 9,10,11,12,13,14; & ces étamines Ie déchargent dans les sommets ou 
réservoirs 15,16,17,18,19,20, oü elles se reduisent en poussiere." Tournefort, Elemens de 
botanique,!, 50, mijn cursivering. Zie voor de visie op het helmhokje als reservoir ook 
Tournefort, Elemens de botanique, I, 54. 

159. Zie voor de volgende tijdgenoten van Tournefort en auteurs uit de negentiende en 
twintigste eeuw die aangaven dat Tournefort de opvatting aanhing dat (overigens uitsluitend) 
meeldraden 'excretie-organen' waren Vaillant, Discours sur la structure des fleurs, 10-12; Blair, 
Botanick essays, 257; Pontedera, Anthologia sive defloris natura, 110; Sachs, Geschichte der 
Botanik, 433-435; Sirks, 'Altes und neues über Bestaubung und Befruchtung der höheren 
Pflanzen', 730; Delaporte, Nature 's second kingdom, 116; Schiebinger, Nature 's body, 21. 

160. Tournefort, Elemens de botanique,!, 23. 
161. Tournefort, Elemens de botanique,!, 47-55. 
162. "Es erscheint also billig, diesen Staubbeuteln einen edleren Namen und die 

Function der mannlichen Geschlechtstheile beizulegen, so daB also ihre Kapseln die Gefasse 
und Behalter sind, in denen der Samen selbst, jener Staub, der subtilste Bestandtheil der 
Pflanzen, ausgeschieden, gesammelt und von da aus spater abgegeben wird; er gelangt namlich 
an die Spitze der Pflanze, wenn er schon gehörig durchgeseiet und verfeinert ist, hier wird er 
secernirt und erlangt seine grösste Wirksamkeit." Camerarius, Ueber das Geschlecht der 
Pflanzen, 25-27, mijn cursivering. 

163. Camerarius, De sexu plantarum, 39; Camerarius, Ueber das Geschlecht der 
Pflanzen, 25-27. 

164. "Wie bei den Pflanzen die Staubbeutel die Bildungsstatte des mannlichen Samens 
sind, so entspricht der Behalter der Samen mit seiner Narbe oder seinem Griffel den weiblichen 
Geschlechtstheïlen, denn derselbe leistet wenigstens dem jungen Keim, den er empfüngt und 
bewacht, mütterlichen Beistand." Camerarius, Ueber das Geschlecht der Pflanzen, 25-27, mijn 
cursivering. Zie voor Camerarius' keuze voor het animalculisme ook Prévost, 'Rudolph Jacob 
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Camerarius', 823. Camerarius refereerde ook naar het debat tussen 'ovisten' en 'animalculisten' 
met betrekking tot dieren en suggereerde daarbij dat hij niet wilde kiezen, hier doet hij het echter 
wel in relatie tot planten, zie hiervoor Camerarius, Ueber das Geschlecht der Pflanzen, 30. 

165. Zie voor de volgende tijdgenoten van Camerarius en auteurs uit de negentiende en 
twintigste eeuws die aangaven dat Camerarius het denkbeeld hanteerde dat meeldraden 
'mannelijke' en stampers 'vrouwelijke geslachtsorganen' waren: Linnaeus, Systema naturae, IV, 
aforisme 8; Sachs, Geschichte der Botanik, 419; Sirks, 'Altes und neues über Bestaubung und 
Befruchtung der höheren Pflanzen', 730; Schmitz en Graepel, 'Zur Geschichte der 
Sexualtheorie', 5-10; Brouwer, 'Hoe de meeldraad tot penis der planten werd', 143-147; William 
Fredrick Bynum e.a. o.r.v., Dictionary of the history of science (Londen 1983) 332; Lorch, 'The 
discovery of sexuality in plants', 218. Er zijn ook nog een aantal auteurs die alleen naar de leer 
van Camerarius over meeldraden als 'mannelijke geslachtsorganen' verwezen. Zie hiervoor 
Adelmann, Malpighi and the evolution of embryology, 1099; Möbius, Geschichte der Botanik, 
341; Bristow, The sex life of plants, 11; Delaporte, Nature's second kingdom, 94; Laqueur, 
Making sex, 172; Morton, History of botanical science, hoofdstuk 6. 

166. In hoeverre was de kennisvariatie over stamper en meeldraad nu zelfs gelijk aan een 
controverse? Uit de sociologische analyse van wetenschappelijke controverses en kennisvariatie 
komt naar voren dat er sprake is van kennisvariatie (interpretatieve flexibiliteit) en niet van een 
controverse mits aan alle vier de volgende voorwaarden is voldaan. In de eerste plaats dienen er 
alternatieve interpretaties (in dit onderzoek kennisclaims genoemd) van dezelfde experimentele 
feiten (hier: uitgangspunten) aanwezig te zijn. Ten tweede dienen de potentiële deelnemers aan 
een controverse dezelfde onderzoekspraktijk te delen. Een derde voorwaarde voor de 
aanwezigheid van een controverse is dat er onder deze potentiële deelnemers een discussie 
bestaat over de alternatieve interpretaties. Tenslotte dient deze discussie het karakter aan te 
nemen van een onderhandeling over ofwel de vraag wat de juiste aanpak is voor het onderzoek 
ofwel de vraag welke conclusies er uit dat onderzoek getrokken kunnen worden. Zie voor de 
criteria van enerzijds het delen van de onderzoekspraktijk en het bestaan van een discussie over 
alternatieve interpretaties en anderzijds de onderhandelingen over de juiste aanpak en de juiste 
conclusies Hagendijk, Wetenschap, constructivisme en cultuur, respectievelijk 62 en 58. In de 
casus onderzocht voor deze studie wordt alleen aan de eerste en tweede voorwaarde voldaan, 
dus is er wel sprake van kennisvariatie maar niet van een controverse. 

167. Zie voor Malpighi Malpighi, Anatome plantarum, 1675, 1; Malpighi, Anatomie der 
Pflanzen, 3-5; voor Grew Grew, The anatomy of plants, 1682, boek I, Tweede opdracht,l; voor 
Tournefort Tournefort, Elemens de botanique,!, 21; voor Camerarius: Camerarius, De sexu 
plantarum, 44, 66; Camerarius, Ueber das Geschlecht der Pflanzen, 2, 28, 41-43; Prévost, 
'Rudolph Jacob Camerarius', 823. 

168. Malpighi stelde: "het zaad" is gelijk aan "de kiem". Zie hiervoor Malpighi, Anatome 
plantarum, 1675, 9; Malpighi, Anatomie der Pflanzen, 16. Grew merkte op: "planten zijn 
Vindingen van dezelfde Wijsheid". Zie hiervoor Grew, The anatomy of plants, 1682, The 
preface, Al; Metcalfe, 'Grew, Nehemiah', 534. Tournefort gaf aan: "de plant is een 
georganiseerd lichaam", zie hiervoor Tournefort: Elemens de botanique,l, 21. Camerarius stelde: 
"bij planten" zijn "bepaalde delen" de "vormingsplaatsen" van "het mannelijk zaad". Zie 
hiervoor Camerarius, De sexu plantarum, 39; Camerarius, Ueber das Geschlecht der Pflanzen, 
25-27. 

169. Zie voor zeventiende en achttiende eeuwse geleerden die van de 
plantenanatomische verhandelingen van Malpighi en Grew standaardwerken in de anatomie 
maakten door daarover te zeggen dat ze vergeleken met anderen accurate beschrijvingen 
bevatten waarvoor ze een positieve waardering hadden Anoniem, 'II. The comparative 
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ANATOMY of TRUNKS of plants (etc.) by Nehemiah Grew (etc.)', Pt 10 (1675) 486. Zie voor 
een positieve bespreking van alleen Malpighi's verhandeling: Anoniem, 'I. Marcelli Malpighii. 
ANATOME PLANTARUM; (etc.) Londini (etc.) 1675 (etc.)', Pt 10 (1675) 401-409; zie voor 
positieve bespreking van alleen Crew's verhandeling: Anoniem, 'The anatomy of plants'. Zie 
voor zeventiende en achttiende eeuwse geleerden die van het plantentaxonomische tractaat van 
Tournefort een standaardwerk in de taxonomie maakten door daarover te zeggen dat ze de (in 
vergelijking tot anderen) accurate methodes bevatten waarover ze zeer positief waren G. C. 
Fagon, 'Approbation', in: Pitton Tournefort, Histoire des plenties qui naissent aux environs de 
Paris (Parijs 1698), Al; Anoniem,' Josephi Pitton Tournefort, (etc.) Corollarium institutionem 
rei herbariae (etc.) A Paris (etc.) 1703', Jds 31 (1703 [drukjaar 1704]), 441-447, aldaar 442-444; 
Anoniem, 'M. Fabregou. Description des plantes qui naissent, ou se renouvellent aux environs 
de Paris (etc.) Paris 1734', Jds 104 (1734 [drukjaar 1734]), 147-169, aldaar 161; Georg-Louis 
Leclerc de Buffon en Daubenton, Histoire naturelle (Amsterdam 1766) I, 6 Dat het boek van 
Tournefort als standaardwerk werd gezien bleek bovendien omdat achttiende eeuwse mensen 
die zich in de botanische taxonomie schoolden, dit systeem aangeleerd kregen, zoals de 
onderzoekers Geoffroy, Vaillant, Jussieu en Linnaeus die in volgende hoofdstukken centraal 
staan. Zie bijvoorbeeld voor het feit dat Vaillant de Elemens de botanique zeer hoog aansloeg 
Herman Boerhaave, 'Praefatio/Preface, ou 1'on traite de 1'ouvrage et de la vie de 1'auteur', in: 
Sebastien Vaillant, Botanicon parisiense (Leiden en Amsterdam 1727) A2-A27, aldaar A 12. 

170. Lindroth, 'Linnaeus (or Von Linné), Carl'. Zie voor een portret van Linnaeus figuur 
2.15.. 

171. Linnaeus, Systema naturae, IV. Zie voor een afbeelding van de titelpagina van deze 
verhandeling figuur 2.16.. Zie voor de instrumenten die Linnaeus in zijn plantkundige 
onderzoekspraktijk toepaste figuur 2.17.. 

172. Linnaeus, Systema naturae, IV en bijlage getiteld "Clavis systematis sexualis"; 
Schiebinger, Nature's body, 14-17. Zie voor een afbeelding van de "Clavis systematis sexualis" 
figuur 2.18.. 

173. Stafleu, Linnaeus and the linneans, 43; Schiebinger, Nature's body, 17. Ter 
verklaring van Linnaeus' centraal stellen van seksualiteit in zijn taxonomische systeem wijst 
Janet Browne op een aantal studies die betogen dat hij door dit te doen zijn eigen angsten voor 
het lichaam kan hebben uitgedreven en het zo tot iets neutraals en 'wetenschappelijks' maakte 
waardoor het hanteerbaar werd. Zie hiervoor Browne, 'Botany for gentlemen', 619. 

174. Linnaeus, Systema naturae, TV, aforisme 18 en de bijlage getiteld "Clavis 
systematis sexualis". 

175. Zie voor de aanduiding als 'clavis systematis sexualis' en 'sexual system' 
respectievelijk Linnaeus, Systema naturae, TV en één der bijlagen en Schiebinger, Nature's 
body, 14; Bynum, Dictionary of the history of science, 384. 

176. Zie voor de formalisering in het seksuele systeem door Linnaeus van de visie dat 
planten 'seksuele organismen' waren die zich met behulp van geslachtsorganen reproduceerden: 
Bynum, Dictionary of the history of science, 384. Het is overigens opmerkelijk dat Linnaeus 
voor de toewijzing tot de hiërarchisch hogere klassen 'mannelijke' criteria aanlegde en voor de 
lagere 'vrouwelijke' criteria toepaste. Zie voor een uitstekende analyse van de wat Schiebinger 
noemt "genderaspecten" van het funderen van de methode van indeling van planten op de 
dubbelgeslachtelijke kennisclaim, door 'mannelijke meeldraden' met de taxonomische eenheid 
van klassen te verbinden en 'vrouwelijke stampers' met de lagere taxonomische eenheid van 
ordes Schiebinger, Nature's body, 17. 

177. Linnaeus, Systema naturae,TV, aforisme 9. Oorspronkellijk Latijn: ". Antherae sunt 
organa genitalia MASCULINA, quae cum Farinam suam genitalem Stigmati, genitali 
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FEMININO, inspergunt, fit Fecundatio; quam probant Observationes, Experimenta, Analogia, 
Anatomia, Antecedentia, Consequentia, Usus." 

178. Anoniem, 'Histoire de 1' Académie Royale des Sciences 1711, avec (etc). Paris 
1714', JdS 56 (1714 [drukjaar 1714]) 603-624, aldaar 610. 

179. Kees Gnirrep, Voor de kruyd-lievende leser. De bibliotheek van de Amsterdamse 
Hortus in de 17e en 18e eeuw (Amsterdam 1992) 69. Zie voor 1718 en niet 1717 zoals Gnirrep 
stelde als tijdstip van publicatie van deze lezing J.C.F. Hoefer, Vaillant (Sébastien)', in: J.C.F. 
Hoefer, Nouvelle biographie générale (Parijs 1852-1866); Bristow, The sex life of plants, 15. De 
bewering van bepaalde biografen van Vaillant: Jovet en Mallet, dat de astmatische conditie van 
Vaillant hem er van weerhield om de lezing uit 1717 reeds voor zijn dood in 1722 te publiceren, 
klopt derhalve niet. Zie voor deze bewering: P. Jovet en J. Mallet, "Vaillant, Sébastien', in: 
Charles Coulston Gillispie o.r.v., Dosb (New York 1970-1990) 553-555, aldaar 553. 

180. Pontedera, Anthologia sive de floris natura, 107-186. Zie voor twijfel aan de 
seksualiteit van planten rondom 1720 ook Lindroth, 'Linnaeus (or Von Linné), Carl', 376-378. 

181. Zie deze stelling van Fabregou in 1734 en 1735, respectievelijk: Anoniem, 'M. 
Fabregou. Description des plantes', 151 en Anoniem, 'M. Fabregou. Avertissement pour servir 
de Preface au second Volume de la Description des Plantes. Paris 1735', Jds 106 (1735 [drukjaar 
1735]) 440-459, aldaar 449-459. 

182. Zie voor de presentatie van dit manuscript in de Royal Society in 1730 Linné, 
'Praeludia sponsaliarum plantarum', 24; Jackson, Linnaeus, 48. Zie voor de titelpagina van de 
publicatie die in 1746 verscheen gebaseerd op dit manuscript Blunt, The complete naturalist, 35. 
Zie voor een twintigste eeuwse publicatie van dit manuscript Linné, 'Praeludia sponsaliarum 
plantarum'. 

183. John Prest, The garden of Eden. The botanie garden and the re-creation of paradise 
(New Haven en Londen 1981) 90-92; Bristow, The sex life of plants, 19-21. 

184. Zie voor de opvatting van Buffon en Daubenton Buffon en Daubenton, Histoire 
naturelle, I, 6-8. Zie voor de mening van Buffon dat het belachelijk was om een indeling te 
baseren op het aantal meeldraden ook Stafleu, Linnaeus and the linneans, 305. Zie voor Bernard 
de Jussieu als opponent van het Linneaanse systeem: Stafleu, Linnaeus and the linneans, 291. 
Zie figuur 2.19. voor een afbeelding van Bernard de Jussieu die planten onderzoekt. 

185. Zie voor de ruime aanhang na 1737 hoewel niet helemaal duidelijk is hoe de auteur 
aan dit jaartal komt Schiebinger, Nature's body, 14. Zie voor de aanhang voor deze methode 
vanwege bruikbaarheid, internationale acceptabiliteit en de eenduidige resultaten die deze 
methode opleverde Stafleu, Linnaeus and the linneans, 28. 

186. Zie voor Gronovius als eerste geleerde die de methode van Linnaeus toepaste 
Stafleu, Linnaeus and the linneans, 162. Zie voor het toezicht door Gronovius op het drukken 
van het manuscript Uggla, Linnaeus, 10. 

187. Zie voor de andere Nederlandse, Engelse, Duitse en Franse navolgers van Linnaeus 
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