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HET ONTSTAAN VAN DE KENNISVARIATIE OVER EEN GEMEENSCHAPPELIJKE 

TAAK VAN STAMPER EN MEELDRAAD IN DE REPRODUCITE VAN PLANTEN: 

BIOGRAFIE OF OVERTUIGINGSTECHNIEK (1675-1695) 

Inleiding 

Het vorige hoofdstuk bevatte een analyse van de technische factoren en het denken over de relatie 

mannelijkheid-vrouwelijkheid die bepalend waren voor het onderzoek naar de reproductie van de 

levende natuur tussen 1660 en 1760. De conclusie voor wat betreft de technische factoren is dat in 

dit reproductieonderzoek vier typen overtuigingstechnieken werden toegepast (materiële, sociale, 

literaire en cognitieve), dat deze typen elk weer twee varianten kenden en dat deze varianten vóór 

en na 1695 verschilden in de populariteit die zij onder geleerden genoten. Met betrekking tot het 

denken over de relatie mannelijkheid-vrouwelijkheid werd geconcludeerd dat in het 

reproductieonderzoek in die periode sedert 1660 twee verschillende denkbeelden over die relatie 

aanwezig waren en dat na 1695 het denken dominant werd waarin het vrouwelijke scherp was 

afgebakend en tegengesteld was aan het mannelijke. 

Vervolgens rees de vraag hoe deze technische factoren en het denken over de relatie 

mannelijkheid-vrouwelijkheid zich verhielden tot de factoren die bepalend waren voor het 

onderzoek naar de vraag hoe stamper en meeldraad bijdroegen aan het ontstaan van kiemkrachtig 

zaad. In de volgende hoofdstukken zal ik nagaan in hoeverre ze een rol speelden in de sluiting van 

de kennisvariatie over stamper en meeldraad. Maar eerst leg ik in dit hoofdstuk een relatie tussen 

bovengenoemde factoren en het ontstaan van de kennisvariatie over stamper en meeldraad. 

Kan het ontstaan van kennisvariatie gerelateerd worden aan de biografische achtergrond van 

de geleerden of aan de door hen gehanteerde overtuigingstechnieken? Kan één van beide variabelen 

verklaren waarom zij in hun geschriften een verschillend denkbeeld presenteerden over stamper en 

meeldraad? Geeft één van de twee variabelen uitsluitsel over de vraag waarom de Italiaan Marcello 
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Malpighi in 1675 de kijk van stamper en meeldraad als 'vrouwelijke geslachtsorganen' zou 

publiceren, de Engelsman Nehemiah Grew in 1682 de visie van stamper en jonge meeldraad als 

"baarmoeders" en oudere meeldraad als "penis" of "teelbal", de Fransman Joseph Pitton de 

Tournefort in 1694 het denkbeeld van stamper als orgaan waarin een kiem tot wasdom komt en van 

meeldraad als "uitscheidingsorgaan", en de Duitser Rudolph Jakob Camerarius in 1694 het idee van 

stamper als "baarmoeder met eierstokken" en meeldraad als "mannelijk geslachtsorgaan"? 

Het idee om in deze studie het ontstaan van kennisvariatie aan de biografische achtergrond van 

geleerden te relateren, werd mij ingegeven door het werk van de biologe en wetenschapshistorica 

Donna Haraway. Zij stelt dat de kennis van een onderzoeker altijd gesitueerde kennis is. Om het 

ontstaan van deze kennis (of een bepaalde visie) te begrijpen, moet geanalyseerd worden hoe deze 

onderzoeker is gesitueerd in politieke en cognitieve structuren van wetenschap, ras en sekse.1 

Daarop voortbordurend is het interessant om te zien of een dergelijke analyse ook inzicht 

kan geven in het ontstaan van de verschillende denkbeelden over stamper en meeldraad bij de vier 

bovengenoemde geleerden. Waren zij soms op een dusdanige wijze gesitueerd dat het logisch was 

dat zij tot een verschillend denkbeeld kwamen over een collectieve bijdrage van stamper en 

meeldraad aan de reproductie van planten? Deze abstracte vraag concretiseer ik hier in de volgende 

specifieke vraag: waren er biografische verschillen tussen deze onderzoekers, zoals verschillen in 

maatschappelijke, nationale, religieuze, institutionele of disciplinaire achtergrond, of waren er 

verschillen in hun associaties tussen mannen en activiteit enerzijds en vrouwen en passiviteit 

anderzijds (in deze studie als 'seksespecifieke gesitueerdheid' aangeduid)? 

Naast de relatie tussen de opkomst van de kennisvariatie en de biografische achtergrond van 

de geleerden, is het ook van belang te kijken naar het verband met de technische factoren die 

bepalend waren voor het onderzoek naar de reproductie van de levende natuur. Hangt het ontstaan 

van de kennisvariatie over stamper en meeldraad misschien samen met de wijze waarop de vier 

natuurvorsers anderen overtuigden van hun denkbeelden over deze bloemdelen? 
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Biografische achtergrond 

Mijn onderzoek wijst erop dat het ontstaan van verschillende denkbeelden over stamper en 

meeldraad niet samenhangt met de biografische achtergrond van elk van de vier geleerden, omdat 

deze in veel opzichten gelijkvormig was. 

Om te beginnen kunnen Malpighi, Grew, Tournefort en Camerarius zich bij het opstellen 

van hun verschillende visies op stamper en meeldraad niet hebben laten leiden door hun 

maatschappelijke achtergrond, aangezien deze vrijwel eenduidig was. Alle vier de natuurvorsers 

waren afkomstig uit welgestelde families.2 Hierdoor waren zij in staat om in een tijd waarin de 

overheid voor het doen van een studie nog geen leningen of beurzen verschafte, een universitaire 

opleiding te volgen. Malpighi studeerde van 1646-1653 filosofie en medicijnen in Bologna (Italië), 

Grew vanaf 1661 tot ongeveer 1670 filosofie en medicijnen in Cambridge (Engeland) en Leiden 

(Nederland), Tournefort van ongeveer 1674 tot 1683 theologie, chemie, medicijnen en plantkunde 

in Montpellier (Frankrijk) en Camerarius van ongeveer 1678 tot 1687 filosofie en medicijnen in 

Tubingen (Duitsland) ? 

Deze opleidingen gaven het viertal toegang tot de geletterde elite waartoe in de tijd van de 

'wetenschappelijke' revolutie waarschijnlijk hooguit vijf procent van de Europese mannen hoorde. 

Bovendien stelde deze hen in staat om zelf fortuin te maken en zo de maatschappelijke stand van 

hun ouders te continueren. Zo werd Malpighi na lange tijd hoogleraar te zijn geweest in 1691 

benoemd tot lijfarts van Paus Innocentius XE, verdiende Grew zijn boterham als arts, had 

Tournefort een aanzienlijke artsenpraktijk en werd hij daarnaast in 1691 vervanger van de 

hoogleraar aan het Jardin du Roi, en werd Camerarius in 1688 benoemd tot hoogleraar medicijnen 

en directeur van de botanische tuinen van de Universiteit van Tubingen. 

Malpighi, Grew, Tournefort en Camerarius zullen zich bij het onderzoek dat tot hun verschillende 

visies op stamper en meeldraad leidde, ook niet hebben laten beïnvloeden door hun nationaliteit of 
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eventuele vaderlandsliefde. Zij waren immers allen onderdeel van een internationale, grenzen 

overstijgende, eerder Europese dan nationale onderzoeksgemeenschap. Dit blijkt bijvoorbeeld uit 

het feit dat drie van hen tijdens hun studie en ook daarna van tijd tot tijd landsgrenzen passeerden. 

Zo stak Grew rond 1664 de grens met Nederland over om zijn studie in Leiden af te ronden, reisde 

Tournefort tussen 1677 en 1689 regelmatig naar het Duitse rijk, Spanje, Nederland en Engeland om 

planten te verzamelen en begaf Camerarius zich tussen 1685 en 1687 voor een studiereis naar 

Nederland, Engeland, Frankrijk en Italië.5 

Ook uit hoe deze vier geleerden elkaar over en weer citeerden en soms zelfs roemden blijkt 

dat ze zich aan nationale grenzen niets gelegen lieten liggen. Hoewel ze zeer onafhankelijk van 

elkaar hun plantenanatomische studies verrichtten, waren Malpighi en Grew bijvoorbeeld vol lof 

over eikaars werk.6 Grew aarzelde zelfs even of hij zijn plantenanatomische studies voort moest 

zetten nadat hij tijdens een bijeenkomst van de Royal Society had gehoord dat een beroemd 

geleerde als Malpighi zich er ook op had gestort. Op aandrang van onder andere het Royal Society-

lid John Wilkins (1614-1672) zette hij ze toch voort.7 

Er werden zelfs enkele brieven gewisseld tussen Malpighi en Grew. Zo zwaaide Grew in 

een brief gedateerd 5 maart 1672 Malpighi niet alleen lof toe over zijn werk, maar gaf hij ook aan 

dat hij er in zijn eigen onderzoek van profiteerde. Hij voegde eraan toe dat hij zijn publicatie naar 

hem zou opsturen. Daarna staakte de briefwisseling vele jaren. Op 21 juni 1678 schreef Malpighi 

aan Grew, die inmiddels secretaris was geworden van de Royal Society, dat hij een doos 

meestuurde die het manuscript en de illustraties bevatte voor de Anatomes plantarum, het tweede 

deel van zijn verhandeling op het gebied van de anatomie van planten. Op 10 juli van datzelfde jaar 

antwoordde Grew dat hij het pakket had ontvangen en dat hij zo snel mogelijk zou overgaan tot 

publicatie van het manuscript.8 

Terwijl Malpighi en Grew elkaar brieven schreven, bleken Tournefort en Camerarius van 

eikaars werk op de hoogte omdat ze elkaar citeerden. Zo citeerde Tournefort Malpighi's opmerking 

dat zich op de stempel van de stamper kleverigheid bevond die verhinderde dat vraatzuchtige 
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insecten binnenkwamen.9 Camerarius refereerde in zijn verhandeling zowel aan Malpighi als aan 

Grew. Zo meldde hij dat Malpighi aangaf dat elk jaar een nieuwe "baarmoeder" in de plant 

werkzaam was, waarmee hij op de stamper doelde.10 Ook merkte hij op dat Malpighi het proces van 

het ontstaan van zaad dat zich in stampers voltrok, elegant beschreef en tekende.11 Tot slot gaf 

Camerarius aan dat hij zijn inzicht dat stuifmeel plantaardig "mannelijk zaad" was, aan Grew 

ontleende. 

Al liet het viertal zich niet door grenzen belemmeren, soms leken ze wel opvallend veel van hun 

eigen natie te houden, zoals in het geval van Tournefort. In hoeverre beïnvloedde dit nu zijn kijk op 

stamper en meeldraad? Tourneforts chauvinisme leek door te schemeren in de opdracht aan koning 

Louis XTV die hij aan zijn Elemens de botanique (1694) toevoegde. Hij meldde daarin dat hij blij 

was dat "Uwe Majesteit" er zo veel mogelijk aan deed om zijn staten te behouden. Zijn "Sire" of 

"Zonnekoning" verdedigde met veel succes zijn religie en zijn staten en wimpelde de aanvallen af 

van de machten van Europa die zich bundelden tegen Frankrijk.13 

De oorlog waar Tournefort op duidde, was een oorlog tussen Frankrijk en de rest van 

Europa. Deze kwam op gang nadat Lodewijk XTV in 1688 Duitsland binnenviel in een streven naar 

de alleenheerschappij over Europa. Als reactie daarop verenigden de prinsen van Engeland, 

Nederland, het Keizerrijk, diverse Duitse staten en Spanje zich in een alliantie. Het doel daarvan 

was dit streven te weerstaan. Dit lukte in een bloedige oorlog te land en ter zee die duurde tot 

1697.14 

Al leek deze oorlog Tournefort chauvinistisch te maken, het is de vraag of dat klopt. Of 

Franse natuurfilosofen nu van Louis XTV hielden of niet, zij moesten hun trouw aan hem betonen. 

Wanneer ze dit nalieten, dan konden ze eenvoudigweg niets in Frankrijk publiceren. Tourneforts 

chauvinisme kan dus wel degelijk geveinsd zijn. 

Niet alle historici onderschrijven deze visie op Tourneforts chauvinisme. De Duitse 

historicus Möbius gaf bijvoorbeeld aan dat de vaderlandsliefde van Tournefort diens kijk op 
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stamper en meeldraad beïnvloedde. Möbius stelde dat Tournefort vanwege een verkeerd opgevat 

patriottisme meende niet Camerarius' leer over de dubbelgeslachtelijkheid van stamper en 

meeldraad over te moeten nemen, maar Malpighi te moeten volgen.15 Maar voor Möbius' stelling 

ontbreekt nagenoeg elke grond. 

Uit mijn studie kwam naar voren dat Tournefort hooguit een gedeeltelijke volgeling van 

Malpighi kan zijn geweest. Hij meende weliswaar net als Malpighi dat stuifmeel een overtollig 

goedje was van meeldraden, maar concludeerde hieruit niet net als Malpighi dat stamper en 

meeldraad 'vrouwelijke geslachtsorganen' waren. Hij bestempelde ze daarentegen als "excretie

organen". Bovendien is het zeer de vraag of Tourneforts vaderlandsliefde hem er inderdaad van 

weerhield om Camerarius' kijk op stamper en meeldraad over te nemen. Hij legde zelf in zijn 

verhandeling geen relatie tussen zijn vaderlandsliefde en zijn visie op stamper en meeldraad. 

Verder nam hij wel degelijk denkbeelden over van natuurvorsers uit naties die vanuit het 

Franse oorlogsperspectief als 'vijandig' te boek stonden. In zijn Elemens de botanique refereerde hij 

immers niet alleen aan het hierboven beschreven denkbeeld van de Italiaan Malpighi over de 

functie van de kleverigheid op de stempel, maar schonk hij ook aandacht aan de bewering van een 

andere Italiaan, de onderzoeker Prosper Alpini (1553-1616), die stelde dat er een invloed was van 

deeltjes met sap uit het ene type dadelpalm op de vorming van vruchten in het andere type 

dadelpalm.16 Ook is bekend dat hij over de methode om planten in te delen die hij in de Elemens 

presenteerde rondom 1697 een levendige en respectvolle discussie voerde met de beroemde 

Engelse plantentaxonoom John Ray (1627-1705) ,17 Daarnaast is overgeleverd dat een Duitse 

geleerde, Gundelscheimer, door Tournefort als "excellent médecin allemand" aangeduid, hem van 

1695 tot 1702 vergezelde op zijn ontdekkingsreis naar Azië.18 

Tot slot bestaan er genoeg voorbeelden van denkbeelden die Franse natuurvorsers aan het 

einde van de zeventiende eeuw zonder dralen overnamen van naties waarmee politieke spanningen 

bestonden. In de jaren zeventig van de zeventiende eeuw namen zij bijvoorbeeld de reeds 

beschreven ovistische variant van de preformationistische visie op de voortplanting van dieren over 
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die de Nederlandse natuurfïlosoof Regnier de Graaf (1641-1673) had gegrondvest. De Académie 

Royale des Sciences verhief het ovisme aan het einde van de zeventiende eeuw zelfs tot officieel 

standpunt.19 

Ook de religieuze achtergrond van de natuurvorsers droeg niet bij aan hun specifieke visies op 

stamper en meeldraad. Alle vier de natuurfilosofen hadden een religieuze achtergrond: Grew en 

Camerarius waren protestant, Malpighi en Tournefort katholiek.20 Dat er in het kader van de 

geslachtelijke vermenigvuldiging van planten sprake was van een religieuze belemmering, is 

bekend. Natuurfilosofen uit de zeventiende eeuw vonden het moeilijk om planten met 

geslachtelijkheid te associëren, omdat zij over het algemeen te boek stonden als wezens wie de 

zondeval bespaard was gebleven (in tegenstelling tot mensen en dieren).21 Toch associeerden Grew 

en Camerarius, zij het ieder op verschillende wijze, geslachtelijkheid met stamper en meeldraad, en 

lieten Malpighi en Tournefort dit na. Hoe komt het nu dat de twee protestanten zich niet stoorden 

aan deze religieuze belemmering? 

Grew draalde jarenlang met het openbaar maken van zijn associatie tussen sekse en 

seksualiteit enerzijds en stamper en meeldraad anderzijds. Zijn vrome instelling bracht hem ertoe 

om zich in 1672 eerst uitsluitend uit te laten over wat hij de "secundaire functie" van het 

stuifmeel uit meeldraden noemde. Dit diende kleine dieren tot brood en demonstreerde zo de 

voorzienigheid van God. Over het "primaire nut", dat naar zijn zeggen "groot" was, beloofde hij 

later te rapporteren.22 Vier jaar later meldde hij in een lezing voor de Royal Society dat het rijpe 

stuifmeel een "vruchtbaarmakend werking" had en dat stamper en meeldraad plantaardige 

'geslachtsorganen' waren. Pas weer zes jaar daarna, in 1682, maakte hij deze 

visie in een publicatie openbaar.23 Toch weerhield zijn religie hem er uiteindelijk dus niet van 

om dit denkbeeld in een publicatie naar buiten te brengen en daarmee het eventuele verband 

tussen religie en kijk op stamper en meeldraad los te koppelen. Hoe valt dit te verklaren? 
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De Franse filosoof Foucault schreef dat in de zestiende eeuw een stroming op gang kwam 

die het "vertoog over seks" niet zozeer inperkte, maar juist verruimde. In die lijn werd 

bijvoorbeeld het gesprek over seksualiteit en de afbeelding ervan steeds minder aan banden 

gelegd, terwijl het praktiseren ervan aan allerlei regels werd gebonden. Anders geformuleerd: 

terwijl in woorden de seksuele losbandigheid juist werd aangemoedigd, trad in de seksuele 

praktijk een zekere verpreutsing op.24 Ook begonnen er in de tweede helft van de zeventiende 

eeuw steeds meer erotische afbeeldingen te circuleren, voortbordurend op de zestiende-eeuwse 

publicatie van de Sonnetti lussuriosi door de Italiaan Pietro Aretino. Voorbeelden daarvan waren 

te vinden in L'Ecole des filles en L'académie des dames die allebei rond 1650 werden 

gepubliceerd.25 Dit vrijere gesprek over seksualiteit hief vermoedelijk de religieuze blokkade op 

die er bestond in de associatie tussen seksualiteit en planten. 

Het kan best zijn dat Grew en Camerarius juist vanwege hun protestantisme eerder tot dit 

vrijere gesprek over seksualiteit overgingen dan de twee katholieken, omdat zij minder dan de 

katholieken aan een leer gebonden waren. Toch verklaart dit niet waarom zij vervolgens tot twee 

zeer verschillende visies op stamper en meeldraad kwamen. Dit laatste gegeven maakt duidelijk 

dat er geen direct verband bestaat tussen de religieuze achtergrond van de geleerden en hun 

verschillende visies op stamper en meeldraad. 

Een vierde gegeven waaruit blijkt dat de biografische achtergrond van de vier naturalisten niet 

bijdroeg aan hun kennisvariatie over stamper en meeldraad, was de soortgelijke institutionele 

context van waaruit zij opereerden. Hoewel bij drie van de vier ook na hun studie banden bleven 

bestaan met de universiteit - zowel Malpighi, Tournefort als Camerarius viel een benoeming tot 

hoogleraar ten deel - werd die institutionele context vooral bepaald door de wetenschappelijke 

genootschappen waarvan zij lid waren. Deze genootschappen stimuleerden hun leden tot het doen 

van empirisch-instrumenteel onderzoek naar de natuur en tot het communiceren over hun resultaten 

langs sociale en literaire weg. De Royal Society deed dit bij Malpighi en Grew, de Académie 
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Royale des Sciences bij Tournefort en de Academia Naturae Curiosorum bij Camerarius. Dat het 

onderzoek van dit viertal hen tot verschillende visies op stamper en meeldraad bracht, was voor 

deze genootschappen kennelijk geen halszaak. Dit verklaart ook waarom Malpighi en Grew beiden 

lid waren van de Royal Society, maar evengoed verschillende beweringen over stamper en 

meeldraad naar buiten brachten. 

Veel verschillen in biografie waren er ook al niet op het terrein van hun disciplinaire 

achtergrond. Alle vier lieten ze zich tot arts opleiden, al ging daar bij Tournefort een studie 

theologie aan vooraf en bij Malpighi, Grew en Camerarius een studie filosofie. Soms al tijdens, 

maar meestal na die studie specialiseerden ze zich in empirisch onderzoek aan planten met behulp 

van instrumenten.27 Met uitzondering van Malpighi, die als een allesweter bekend stond, werden ze 

reeds in hun tijd als specialisten op het gebied van het onderzoek naar planten aangemerkt. Grew 

kreeg van de Royal Society subsidie voor zijn onderzoek over planten.28 Tournefort en Camerarius 

kregen beiden de leiding over een botanische tuinen die hoorden bij de universiteit.29 

De laatste reden die mij doet veronderstellen dat de biografische achtergrond van de vier 

natuurfilosofen niet bijdroeg aan hun verschillende opvattingen over stamper en meeldraad, was 

hun seksespecifieke situering. Zij bleken er nagenoeg dezelfde denkbeelden op na te houden over 

de associatie tussen mannen en activiteit enerzijds en vrouwen en passiviteit anderzijds. Deze 

denkbeelden werden in de bredere zeventiende-eeuwse maatschappij gedeeld.30 

Bij Malpighi kwam deze opinie naar voren in zijn beschrijving van het karakter van de 

materiële bijdragen die mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen bij (hogere) dieren leverden 

aan het ontstaan van het nageslacht. Hoewel hij van gelijkheid tussen de seksen uitging door beide 

geslachtsorganen een materiële bijdrage toe te dichten, dichtte hij de mannelijke bijdrage een actief 

karakter toe en omschreef hij de vrouwelijke bijdrage als passief van aard. Wat mannelijke 

geslachtsorganen uitscheidden had volgens Malpighi namelijk een vormende werking op het ruwe 
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materiaal dat van vrouwelijke geslachtsorganen afkomstig was. Als ruwe materie wachtte dit 

"vrouwelijke" materiaal af tot het "mannelijke" materiaal tot actie overging.31 

Behalve Malpighi hield ook Grew er ideeën op na over de verdeling van activiteit en 

passiviteit over beide seksen. Hij beschreef het gedrag van de (oudere) "mannelijke" meeldraad ten 

opzichte van de "vrouwelijke" stamper zó dat de indruk ontstond dat de meeldraad het initiatief op 

zich nam voor de stuifmeeloverdracht, terwijl de stamper geduldig afwachtte.32 

Dat Tournefort sympathiseerde met denkbeelden over het relateren van mannen aan 

activiteit en van vrouwen aan passiviteit, kwam naar voren in zijn beschrijving van hoe 

"mannelijke" varianten van een plantensoort bij het vormen van zaad invloed uitoefenden op 

"vrouwelijke" varianten van deze soort. Hij gaf de interactie tussen beide varianten weer vanuit het 

perspectief van de "mannelijke" variant, waardoor deze het initiatief leek te nemen tot deze 

interactie. Bovendien wijdde hij over de bijdrage van deze variant nogal uit, met name over hoe 

deze "inwerkte" op de "vrouwelijke" variant.33 

Bij Camerarius ten slotte bleek zijn affiniteit met opinies over het verband tussen mannen 

en activiteit enerzijds en vrouwen en passiviteit anderzijds uit zijn beschrijving van de 

samenwerking tussen vrouwelijke en mannelijke geslachtsorganen van dieren tijdens de 

bevruchting. Van mannelijke geslachtsorganen maakte hij de initiatiefnemers in dit proces, door 

hun aandeel het eerst te beschrijven. Breedvoerig stelde hij dat iedereen het erover eens was dat 

reproductie onmogelijk was zonder het product van dit orgaan, het mannelijk zaad. Vervolgens 

meldde hij dat voor de vorming en opslag van dit zaad "bepaalde delen" - hij specificeerde niet 

welke - bedoeld waren. Tot slot gaf hij aan dat deze delen "wanneer hun tijd gekomen was" een 

zorgvuldig geprepareerd en geurig sap afscheidden. Dergelijke geheimzinnige woorden gebruikte 

hij niet wanneer hij de bijdrage van de vrouwelijke geslachtsorganen aan de vorming van 

nageslacht uit een vrucht besprak. 

Eenzelfde soort taalgebruik bezigde Camerarius in relatie tot de "vrouwelijke" en 

"mannelijke geslachtsdelen" die hij bij planten waarnam. De stampers of "vrouwelijke 
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geslachtsorganen" beschouwde hij als bloemdelen die "mannelijke organen" in het kader van de 

voortplanting ten dienste stonden. Camerarius benadrukte bovendien het bijzondere van mannen 

tegenover het gewone van vrouwen, door te stellen dat meeldraden een "edeler naam" ("nobilius 

nomen") verdienden, namelijk die van "mannelijke geslachtsorganen". Van een soortgelijke 

positieve kwalificatie voor stampers repte hij niet.34 De vier onderzoekers van planten hielden er 

derhalve dezelfde ideeën op na over de ongelijke machtsverdeling tussen de seksen. 

Nu duidelijk is dat Malpighi, Grew, Tournefort en Camerarius zich niet lieten leiden door hun 

biografische (maatschappelijke, nationale, religieuze, institutionele, disciplinaire of 

seksespecifieke) achtergrond bij het opstellen van hun kennisvariaties over stamper en meeldraad, 

rijst de vraag waar deze dan wel mee samenhing. In de volgende paragraaf ga ik na in hoeverre de 

opkomst van kennisvariatie gerelateerd was aan de wijzen waarop de vier geleerden anderen 

overtuigden van hun visie op stamper en meeldraad. 

Overtuigingstechnieken 

Materiële technieken 

De vier natuurfilosofen verschilden in de wijze waarop zij anderen overtuigden van hun visie op 

stamper en meeldraad. In overeenstemming met de geschetste tendens in het onderzoek naar de 

reproductie van de levende natuur in het algemeen, pasten zij alle vier de materiële 

overtuigingstechniek toe door instrumenten in het empirisch onderzoek naar stamper en meeldraad 

te gebruiken. Ze pasten echter verschillende varianten van deze techniek toe. 

Zowel Malpighi, Grew als Tournefort zetten een materiële overtuigingstechniek in die bestond uit 

het doen van observaties met behulp van de microscoop. Van Malpighi is bekend dat hij 

instrumenten gebruikte met verschillende vergrootmogelijkheden, en dat hij bij zijn observaties 

zowel gebruikmaakte van gereflecteerd als van doorgelaten licht.35 Zelf vond Malpighi zijn 
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instrumenten nogal grof. Als hij sterkere vergrootglazen ("vitra") had bezeten, waren zijn resultaten 

beter geweest.36 Toch valt uit zijn illustraties af te leiden dat hij met zijn microscopische 

observaties een baanbrekende visie op het door de meeldraden afgescheiden stuifmeel en op het 

zichtbaar worden en uitgroeien van de kiem in stampers onderbouwde. 

Over het uitgescheiden stuifmeel kwam hij tot het inzicht dat dit een gedeelte van het 

voedingssap was dat vuil was en daardoor de uitgroei van de kiem in stampers kon belemmeren. 

Aangezien hij in dit opzicht een parallel zag met de menstruatie van vrouwen, hanteerde hij 

impliciet de reeds beschreven visie dat meeldraden de 'menstruerende baarmoeders' waren van 

planten. Het zichtbaar worden en uitgroeien van de kiemen in stampers onderbouwde hij ook door 

zijn microscopische observaties. Heel nauwkeurig beschreef en tekende hij hoe bij de Amandel het 

onderste deel van de stamper zwol, in het binnenste daarvan een "navelstreng" ontstond en daarna 

eerst de "vruchtvliezen" zichtbaar werden en vervolgens de "kiem". Daarmee onderstreepte hij zijn 

visie dat hij stampers zag als 'zwangere baarmoeders'.38 

Ook Grew paste een overtuigingstechniek toe die bestond uit het doen van observaties 

met behulp van een microscoop. Resoluut stelde hij dat hij microscopen alleen inzette wanneer 

het blote oog niet toereikend was.39 Deze microscoop leende hij van de eerder genoemde Robert 

Hooke. Met zijn microscopische observaties onderbouwde hij bijvoorbeeld expliciet het 

bestaan van de diverse onderdelen van de twee typen meeldraden ("Seminiform" en "Florid") die 

hij onderscheidde. Zo betoogde hij dat de 'seminiforme' meeldraad bestond uit "Chives" en 

"Semets" en de 'floriede' meeldraad was opgebouwd uit "Suits", "Florets", "Sheaths" en 

"Blades".41 

Grew liet ook doorschemeren dat aan zijn materiële overtuigingstechniek een gelijkwaardig 

model van de relatie geleerde-natuur ten grondslag lag. Dit kwam naar voren in een uitspraak 

waarin hij aangaf hoe de onderzoeker de natuur kon overhalen om "haar" geheimen prijs te geven: 
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" For what we obtain of Nature, we must not do it by commanding, but by courting of Her. Those 

that woo Her, may possibly have her for their Wife; but She is not so common, as to prostitute her 

self to the best behaved Wit, which only practiseth upon it self, and is not applied to her. I mean, 

that where ever Men will go beyond Phansie and Imagination, depending upon the Conduct of 

Divine Wisdom, they must Labour, Hope and Persevere. And as the Means propounded, are all 

necessary, so they may, in some measure, prove effectual."42 

Opvallend is dat Grew de 'vrouwelijke natuur' hier impliciet voorstelt als een respectabele dus 

gelijkwaardige partner, door aan te geven hoe zij vooral niet gezien moet worden. Om achter haar 

geheimen te komen, mocht de (mannelijke) geleerde haar niet bevelen, maar moest hij bij haar in de 

gunst proberen te komen. Zij die haar het hof probeerden te maken konden haar mogelijk als vrouw 

krijgen. Maar ze was echter niet zo ordinair dat zij zich verkocht aan de meest gevatte man, die 

zichzelf perfectioneerde en zich niet op haar richtte. De 'vrouwelijke natuur' moest volgens Grew 

eerder gezien worden als een vrouw op een voetstuk, een soort madonna, iemand die zich 

terughoudend opstelde bij het openbaren van haar geheimen. Zette de natuurvorser haar op de juiste 

wijze en met veel geduld onder druk, dan wilde zij zich wel blootgeven. Vervolgens zou zij hem 

dan als het ware gaan assisteren in zijn onderneming om kennis te verkrijgen. 

Hoewel zijn biograaf Leroy stelde dat Tournefort weigerde om een microscoop te 

gebruiken, hanteerde Tournefort net als Malpighi en Grew wel degelijk een overtuigingstechniek 

die bestond uit het doen van observaties met microscopen.43 Met zijn microscopische observaties 

onderbouwde Tournefort zijn visie op de structuur van de bloemdelen.44 Meer in het bijzonder leek 

hij met deze observaties de kijk te funderen dat de helmhokjes de reservoirs waren waarin het 

ongeschikte gedeelte van het voedingssap in de vorm van stuifmeel werd opgeslagen, aangezien hij 

de structuur van deze helmhokjes zeer nauwkeurig beschreef.45 Voor Tournefort waren deze 

helmhokjes, zoals eerder in deze studie werd beschreven, gelijk aan "excretie-organen". 
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Figuur 4.1. De verschillende stadia die Malpighi tekende van de ontwikkeling van kiemkrachtig 
zaad in de stamper. Illustratie ontleend aan Malpighi, Anatome plantarum, 1675, 57, die daarop 
verwijst naar Tab. 31, de figuren 231,232 en 233. 
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Figuur 4.2. Afbeelding van de 'seminiforme' meeldraad volgens Grew. De "Semet" bevindt zich 
aan het einde van de "Chive" (figuur f 12 a). Illustratie ontleend aan Grew, The anatomy of plants, 
IV, 1682, 37-39, waarop verwezen wordt naar tab 4 f 12. 
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Figuur 4.3. Afbeelding van de 'floriede' meeldraad volgens Grew. "Suit", "Floret", "Sheath" en 
"Blade" worden respectievelijk afgebeeld in f 13a, f 13b, f 13c en f 13d. Illustratie ontleend aan 
Grew, The anatomy of plants, IV, 1682, 37-39, waarop verwezen wordt naar tab 4 f 13. 
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Anders dan Malpighi, Grew en Tournefort gebruikte Camerarius een overtuigingstechniek die niet 

alleen uit microscopische observaties bestond, maar ook uit experimenten. Met zijn microscopische 

observaties onderbouwde Camerarius bijvoorbeeld zijn kijk op hoe de stamper opzwol na het 

afsterven van de meeldraden, en hoe in het binnenste van het onderste deel van de stamper kleine 

groene blaasjes zichtbaar werden waarvan na enige tijd duidelijk werd dat zij de huid vormden van 

het toekomstige zaad.46 Met zijn experimenten onderbouwde hij zijn stelling dat zonder overdracht 

van stuifmeel uit meeldraden in stampers geen nageslacht in de vorm van kiemkrachtig zaad 

ontstond. Dit deed hij door drie typen experimenten uit te voeren. 

In het eerste type experiment ging hij met behulp van een snijmes de Wonderboom te lijf. 

Dit is een plant waarbij stampers en meeldraden afzonderlijk in een bloeiwijze verenigd zijn terwijl 

beide typen bloeiwijzen op dezelfde plant aanwezig zijn. Hij sneed de helmhokjes van de 

meeldraden van de Wonderboom af op het moment dat stampers en meeldraden op het punt 

stonden om onderling stuifmeel uit te wisselen. Na enige tijd constateerde hij dat van zaadvorming 

geen sprake was. 

In het tweede type experiment bewerkte hij het Maïs. Dit is ook een plant waarbij stampers 

en meeldraden afzonderlijk in een bloeiwijze verenigd zijn terwijl beide typen bloeiwijzen op 

dezelfde plant aanwezig zijn. Bij deze plantensoort sneed hij vlak vóór stuifmeeloverdracht van 

meeldraden naar stampers niet de helmhokjes weg maar de stijlen, ofwel de langwerpige 

onderdelen van stampers. Vervolgens aanschouwde hij dat zaadvorming niet plaatsvond.47 

In het derde type experiment gebruikte hij de Moerbei, het Bingelkruid en de Spinazie: alle 

drie soorten die een meeldraaddragende en een stamperdragende variant kennen. Zodra stampers en 

meeldraden van de bloemen of bloeiwijzen op het punt stonden om stuifmeel uit te wisselen, 

verwijderde hij met behulp van een spade de meeldraaddragende variant van deze soorten. Ook dan 

zag hij na verloop van tijd dat door het ontbreken van de overdracht van stuifmeel van meeldraden 

naar stampers die door deze situatie was gecreëerd, in stampers geen nageslacht ontstond.48 Langs 

deze drievoudige experimentele weg kwam hij iedere keer weer tot de bewering dat zonder 
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overdracht van stuifmeel afkomstig uit meeldraden in stampers geen nageslacht in de vorm van 

kiemkrachtig zaad ontstond. 

Zo was er een sterk verschil tussen de materiële overtuigingstechniek van Malpighi, Grew en 

Tournefort enerzijds en die van Camerarius anderzijds: de laatste observeerde niet alleen, maar 

ontwikkelde ook experimenteren. Was dit ook zo bij de sociale overtuigingstechniek? 

Sociale technieken 

De vier onderzoekers bleken ook niet op één lijn te zitten waar het de sociale overtuigingstechniek 

betreft. In overeenstemming met de beschreven tendens in het algemene reproductieonderzoek 

hanteerden zij twee varianten van deze overtuigingstechniek: één waarbij de onderzoeksprocedure 

werd gerepliceerd in aanwezigheid van anderen en een ander waarbij dit niet gebeurde. Niet 

iedereen leek echter voor dezelfde variant te kiezen. 

Zowel Grew, Camerarius als Tournefort namelijk herhaalden hun onderzoeksprocedure in 

aanwezigheid van anderen, terwijl Malpighi zich daarvan onthield. Van Grew is onder meer bekend 

dat hij in 1676, tijdens een bijeenkomst van de Royal Society waarop hij zijn onderzoek naar 

stamper en meeldraad dunnetjes overdeed, met de naturalist Sir Thomas Millington (1628-1704) 

een discussie voerde over de conclusie die dit opleverde over de functie van meeldraden. Terwijl 

Millington volhield dat meeldraden dienden als "the Male" voor de voortbrenging van het zaad, 

ging Grew daar slechts gedeeltelijk in mee door te illustreren dat meeldraden zowel deeltjes 

uitscheidden als toe deden vloeien. Op jonge leeftijd scheidden zij een onrein deel van het voedsel 

als 'menstruatie' uit en op oudere leeftijd ontdeden zij zich van rijp stuifmeel. Dit rijpe stuifmeel liet 

na aankomst op stampers een damp los die bewerkstelligde dat de kiem/ei onderin de stamper van 

voedsel werd voorzien. Zoals eerder werd beschreven liet hij daarbij in het midden of deze damp de 

kiem direct tot voeding diende of dat deze damp voeding uit andere delen van de bloem naar de 

kiem toetrok.49 
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Ook Tournefort repliceerde voor het oog van anderen de onderzoeksprocedure die hij had 

gevolgd in zijn onderzoek van planten, al is niet precies bekend welke onderwerpen van het 

onderzoek naar planten hij dan behandelde.50 Dat Camerarius iets vergelijkbaars ondernam, bleek 

uit zijn melding van de regelmatige aanwezigheid van collega-onderzoekers bij zijn experimenten 

in de tuin. Hierin toonde hij aan dat bij het Bingelkruid ook zogenaamde "windeieren" 

voorkwamen. Met de term 'windeieren' doelde hij op zaden die niet kiemkrachtig waren, omdat de 

stampers vóór zij tot zaadvorming kwamen niet in contact hadden gestaan met stuifmeel.51 

Terwijl Grew, Tournefort en Camerarius middels replicaties in aanwezigheid van anderen hun kijk 

op stamper en meeldraad probeerden te vestigen, volgde Malpighi een dergelijke weg niet (analoog 

aan de teneur die vóór 1695 in het algemene reproductieonderzoek bestond). Dit was overigens zeer 

tegen zijn zin: hij beklaagde zich erover dat hij het in zijn onderzoek zonder de aanwezigheid van 

vrienden ("amicorum") had moeten stellen, en zelfs zonder "amanuensis".52 Dit stemt ook overeen 

met het enthousiasme waarmee hij tijdens zijn studie wel aan besloten sessies deelnam waarin 

naturalisten de anatomie van dieren bestudeerden. Kennelijk zag hij er zeer wel het nut van in om 

de onderzoeksprocedure die tot een bepaalde visie op de levende natuur leidde in aanwezigheid van 

anderen te herhalen.53 Hoe het komt dat Malpighi na zijn studie niet meer participeerde in 

dergelijke clubjes, verdient nader onderzoek. Bestonden ze niet meer in zijn omgeving of was hij er 

niet meer welkom? 

Literaire technieken 

In overeenstemming met de beschreven tendens in het algemene reproductieonderzoek pasten alle 

vier de natuurfilosofen de literaire overtuigingstechniek toe. In hun onderzoeksrapporten gebruikten 

zij, zoals eerder naar voren kwam, in totaal zeven verschillende literaire middelen om hun lezers te 

overtuigen van hun visie op stamper en meeldraad. Deze middelen waren: het presenteren van de 

onderzoeksresultaten in de vorm van een briefvorm, het toevoegen van naturalistische plaatjes aan 
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de tekst, het uitvoerig beschrijven van de gevolgde onderzoeksprocedure (tijdstip van onderzoek, 

gebruikte materialen, bewerkingen van het materiaal), het verslag doen van mislukte experimenten, 

het hanteren van een functionele schrijfstijl, het zelfverzekerd praten over feiten maar aarzelend 

over theoretische oorzaken, en het opvoeren van andere geleerden als mensen die het eigen 

denkbeeld ondersteunden in plaats van als scheidsrechters.54 Zij verschilden echter in het gebruik 

van de twee varianten van deze overtuigingstechniek: het in de lezer oproepen van een vaag beeld 

over de gevolgde onderzoeksprocedure door drie of minder literaire middelen te gebruiken versus 

het in de lezer creëren van een duidelijke voorstelling van deze procedure door vier of meer 

middelen toe te passen. 

Malpighi, Grew en Tournefort volgden de geschetste teneur in het algemene reproductieonderzoek 

van vóór 1695, en bedienden zich slechts van drie van dergelijke literaire middelen. Het eerste 

literaire middel dat zij hanteerden impliceerde dat zij een de functionele manier van schrijven 

toepasten, waarin een natuurlijk en precies woordgebruik centraal stond en retoriek ontbrak. Het 

tweede middel was het toevoegen van naturalistische plaatjes aan hun hoofdtekst. Malpighi merkte 

daar letterlijk over op dat hij aan de "serie observaties" ook de daarbij behorende "afbeeldingen 

toevoegde" opdat "ieder zich deze dingen naar believen en naar het een of andere systeem kon 

voorstellen".55 Heel concreet zette Malpighi de toevoeging van plaatjes in om zijn beweringen over 

de totstandkoming van zaad in stampers op nog een andere manier te benadrukken. Op 

representaties gaf hij nauwkeurig weer wat hij aan een lengtedoorsnede van het onderste deel van 

stampers onder de microscoop had gezien in de verschillende stadia waarin in dit (onderste) deel 

het zaad ontstond.56 

Grew voegde aan zijn plaatjes de wens toe dat ze afbeeldden wat ze moesten afbeelden, 

namelijk de werkelijkheid.57 Hij onderstreepte met zijn illustraties - en dan vooral met de ondertitel 

die hij ze meegaf - zijn associatie tussen stuifmeel en sperma.58 Ook Tournefort ten slotte sierde 

zijn betoog op met illustraties, onder meer om zijn bevindingen over stamper en meeldraad kracht 
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Figuur 4.4. Afbeelding van Grew waaruit zijn associatie tussen stuifmeel en stuifmeel blijkt uit een 
ondertitel (f2). Illustratie uit Grew, The anatomy of plants, IV, 168, waarop wordt verwezen naar 
tabel 56, figuur f2. 
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bij te zetten. Daarin identificeerde hij de stamper bijvoorbeeld als de plaats waar het zaad zich 

vormde, en de meeldraad als het orgaan dat zich van vuil voedingssap ontdeed in de vorm van 

stuifmeel.59 

Het derde literaire middel dat Malpighi, Grew en Tournefört toepasten, was de manier 

waarop zij in hun onderzoeksverslag andere natuurvorsers citeerden. In hun verslagen werden deze 

onderzoekers niet meer als scheidsrechter opgevoerd, zoals voorheen gebruikelijk was, maar als 

auteurs die de in het verslag gepresenteerde opvatting onderschreven. Om zijn eigen falen om een 

precieze en vooral volledige beschrijving van planten te geven te verzachten, verwees Malpighi 

bijvoorbeeld naar een uitspraak van de Griekse filosoof Theophrastus (ca 371 v.Chr.- ca 287 

v.Chr.), die verklaarde dat planten zeer verschillend waren en dat het moeilijk is om over hen 

allemaal te berichten.60 Al in zijn voorwoord gaf Grew aan dat zijn observaties van de anatomie van 

planten waren bevestigd door "Dr. Wallis", "Mr. Lister" en "Mr. Lewenhoeck".61 Zoals eerder in dit 

hoofdstuk aan de orde kwam, voerde Tournefört Malpighi op als iemand die het met zijn eigen 

visie op de functie van de kleverigheid op de stempel eens was.62 

De lezers van de onderzoeksverslagen van Malpighi, Grew en Tournefört kregen al met al 

een vrij vaag beeld van de onderzoeksprocedure die de geleerden hadden gevolgd voor de productie 

van hun claims over stamper en meeldraad, omdat ze niet meer dan drie literaire middelen inzetten 

om hun lezers te overtuigen. 

Camerarius daarentegen zette wel zes van de zeven middelen in om bij de lezer de illusie te creëren 

dat hij getuige was van de uitvoering van de onderzoeksprocedure. Zo gaf hij blijk van zijn 

voorliefde voor een functionele schrijfstijl met zijn opmerking dat hij zijn onderzoeksresultaten 

beslist niet middels een retorische schrijfstijl naar buiten wilde brengen.63 Ook presenteerde hij zijn 

verhandeling niet in de vorm van een boek zoals de andere drie naturalisten, maar in de vorm van 

een brief. Die briefvorm werd al aangekondigd in het eerste woord van de titel die hij zijn 

verhandeling meegaf: "Epistola", dat als "Briefje" kan worden vertaald.64 Deze brief was gericht 
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Figuur 4.5. Afbeelding van de stamper door Tournefort. Illustratie ontleend aan Tournefort's 
Elemens de botanique, I, 50-57, waarop wordt verwezen naar deze Planche I. 
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Etaniinej et Sommets. 

Figuur 4.6. Afbeelding van de meeldraad door Tournefort. Illustratie ontleend aan Tournefort's 
Elemens de botanique. Zie voor de beschrijving van de meeldraad met opengebarst helmhokje deel 
I, 50-57. Daarin wordt verwezen naar (deze) Planche 4. 
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aan zijn vriend "Thessalus" vanwege de vriendschap die zij op hun reis naar Holland hadden 

gesloten en vanwege hun gemeenschappelijke studie in de experimentele natuurfilosofie. 

Thessalus was de naam die de Academia Naturae Curiosorum aan de eerder genoemde Valentinus 

gaf, conform haar gewoonte om nieuwe leden te voorzien van een bijnaam die was ontleend aan de 

Antieke mythologie.66 Volgens Camerarius was Thessalus de ideale lezer van zijn traktaat, omdat 

deze goed zou kunnen beoordelen welke van de waarnemingen van Camerarius op het gebied van 

"geslachtelijkheid" van planten correct waren en welke ingebeeld.67 

Bovendien expliciteerde Camerarius in tegenstelling tot de andere drie uitvoerig onder 

welke omstandigheden hij tot zijn denkbeeld over stamper en meeldraad was gekomen. Zijn 

wijdlopigheid in deze was expliciet zijn bedoeling, zo meldde hij zelfs.68 Waar Malpighi, Grew en 

Tournefort impliciet bleven over de plantensoorten die zij gebruikten om tot hun claim over een 

gemeenschappelijke taak van stamper en meeldraad in de reproductie van planten te komen, 

expliciteerde Camerarius niet alleen met welke plantensoorten hij werkte, maar ook tot welke groep 

deze soorten hoorden. Dit bepaalde hij op grond van de locatie van de stampers en meeldraden op 

deze plantensoort.69 Dit resulteerde in drie door hem onderscheiden groepen: 

1. planten met bloemen of bloeiwijzen die zowel stampers als meeldraden bevatten; 

2. planten waarbij alle stampers en alle meeldraden in een eigen bloeiwijze verenigd waren en 

waarbij beide typen bloeiwijzen op dezelfde plant aanwezig waren; 

3. planten die een tweetal varianten kenden: een variant waarop zich alleen meeldraden bevonden 

en een variant waarop zich alleen stampers bevonden. 

Van de eerste groep bestudeerde hij de "Korenbloem", de "Gnaphalium" en de "Carlina".71 

Van de tweede groep onderzocht hij het Maïs en de Wonderboom.72 Van de derde groep bekeek hij 

de Moerbeiboom, het Bingelkruid en de Spinazieplant.73 

Ook expliciteerde Camerarius meer dan de anderen hoe hij dit plantenmateriaal bewerkte om tot 

zijn opvattingen te komen. Hij lichtte uitvoerig toe met behulp van welke instrumenten en hoe hij 

tot zijn uitspraken over stamper en meeldraad kwam.74 Zo liet hij zijn lezers omstandig zien langs 
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Figuur 4.7. Schematische voorstelling van: a. het eerste type planten dat Camerarius onderscheidde: 
planten met stampers en meeldraden verenigd in één bloeiwijze. b. het tweede type planten dat 
Camerarius onderscheidde: planten met stampers op de bloem van de ene tak en meeldraden op de 
bloem van de andere tak. c. het derde type planten dat Camerarius onderscheidde: planten met een 
stamperdragende en een meeldraden ofwel helmhokjesdragende variant. 
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Figuur 4.8. Een zestiende eeuwse illustratie van een plantensoort die stamper en meeldraad in 
dezelfde bloem verenigt. De illustratie is ontleend aan Schierbeek, Bloemlezing Cruydt-boeck, 82. 
Het is een afbeelding van de Tulp (Tulipa). 
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Figuur 4.9. Een zestiende eeuwse illustratie van een plantensoort waarbij stampers zich op de ene 
tak van de plant bevinden en meeldraden op de andfere tak. De illustratie is ontleend aan 
Schierbeek, Bloemlezing Cruydt-boeck, 98. Het is een afbeelding van de Wonderboom (Ricinus). 
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Figuur 4.10. Een zestiende eeuwse illustratie van een plantensoort waarbij stampers zich op de ene 
variant van de plant bevinden en meeldraden op de andere variant. De illustratie is ontleend aan 
Schierbeek, Bloemlezing Cruydt-boeck, 132. Het is een afbeelding van het Bingelkruid 
(Mercurialis). 
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welke weg hem was gebleken dat stuifmeel uit meeldraden een onmisbare rol speelde in het 

vormen van zaad in stampers, door aan te geven hoe hij zijn onderzoeksmateriaal bewerkte met 

gereedschap. Bij een viertal planten van de eerste door hem onderscheiden groep observeerde hij na 

preparatie van het onderzoeksmateriaal dat deze plantensoorten pas zaden voortbrachten nadat op 

hun stampers stuifmeel uit meeldraden terechtkwam. 

Bij enkele planten van de door hem afgebakende tweede groep sneed hij bloemdelen af om 

te laten zien dat overdracht van stuifmeel noodzakelijk was voor de totstandkoming van 

kiemkrachtig zaad in stampers. Eerder in dit hoofdstuk werd beschreven hoe hij om dit aan te tonen 

van de Wonderboom de helmhokjes afsneed. Ook kwam eerder in dit hoofdstuk ter sprake dat hij 

bij het Maïs het mes zette in de stijlen van de bloemen.76 Bij planten van de derde groep die hij 

onderscheidde, de Moerbeiboom, het Bingelkruid en de Spinazieplant, paste hij zoals ook al eerder 

vermeld een derde soort bewerking toe. Hij zette de stamperdragende variant ver weg van de 

meeldraaddragende variant, met als gevolg dat in de stamperdragende variant geen kiemkrachtig 

zaad tot stand kwam.77 

Tot slot onderscheidde Camerarius zich ook van de andere drie natuurfilosofen door aan te 

geven op welk tijdstip hij zijn onderzoek precies uitvoerde. Van de drie anderen liet Malpighi nog 

het meeste over het tijdstip van proefnemingen los, doordat hij opmerkte dat hij het ontstaan van 

zaad in stampers op opeenvolgende dagen had gezien.78 In contrast met Malpighi expliciteerde 

Camerarius echter niet alleen hoe hij met behulp van de microscoop op achtereenvolgende dagen 

zaadvorming in stampers had waargenomen, maar dat hij ook "naderhand" ("postmodum") bij 
r* 79 

"gecastreerde" planten in de stampers geen kiemkrachtig zaad aantrof. 

Een vierde literaire middel dat Camerarius in tegenstelling tot de andere drie onderzoekers toepaste 

om kennis over stamper en meeldraad bij zijn lezers te doen beklijven, was het vermelden van 

mislukte experimenten. Camerarius gaf bijvoorbeeld aan dat het hem bij diverse planten niet was 

gelukt om de kennisclaim te genereren dat stuifmeel uit meeldraden in de vorming van zaad in 
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stampers een rol speelde. In een experiment dat Camerarius zo had ingericht dat het Maïs geen 

zaden zou voortbrengen omdat het met stuifmeel niet in contact was geweest, gebeurde dit toch. 
80 

Een vergelijkbare proef met de Hennep leverde een zelfde resultaat op. 

Het vijfde literaire hulpmiddel dat Camerarius als enige van de vier onderzoekers gebruikte, 

was de wijze waarop hij in zijn onderzoeksverslag enerzijds de (empirische) uitgangspunten over 

stamper, meeldraad en hun rol in de zaadvorming behandelde en anderzijds de visie op of 

kennisclaim over deze bloemdelen die hij daarop baseerde. Terwijl Malpighi, Grew en Tournefort 

niet alleen zelfverzekerd spraken over de uitgangspunten over stamper en meeldraad, maar ook 

over de visies die zij daarop baseerden, maakte Camerarius een onderscheid tussen hoe hij 

uitgangspunten besprak en hoe hij met visies omging. Dit gebeurde door zich op een zelfverzekerde 

manier over de uitgangspunten uit te laten maar de daaruit afgeleide visie op een twijfelende toon te 
bespreken. 

Een typerend voorbeeld van dit onderscheid in stijl van schrijven vormde de passage 

waarmee Camerarius de beschrijving van zijn experimentele proefnemingen afsloot. Na een 

conclusie over de onmisbaarheid van het stuifmeel uit meeldraden voor de vorming van zaad in 

stampers, presenteerde hij via de analogie tussen het transport van stuifmeel bij planten en de 

overdracht van sperma bij dieren, de visie dat stampers "baarmoeders met eierstokken" en 

meeldraden "mannelijke geslachtsorganen" waren. De uitgangspunten over stamper en meeldraad 

die hij op deze plek in zijn verhandeling recapituleerde, noemde hij zelfverzekerd "fundamenten 

van de natuurlijke historie der planten". Zijn daarop gefundeerde visie was veel aarzelender van 

karakter: "nu wil ik proberen wat daaruit voor de sekse van planten geconcludeerd en overgedragen 

kan worden".81 

Het laatste literaire middel waarmee Camerarius zich onderscheidde, was de manier waarop 

hij filosofen citeerde. Ook in zijn onderzoeksrapport werden naturalisten niet meer als 

scheidsrechter opgevoerd, maar als auteurs die de in het verslag gepresenteerde opvatting 

onderschreven. In overeenstemming daarmee bracht Camerarius in totaal drie andere auteurs voor 
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het voetlicht die het met hem eens waren. De Griekse filosoof Theophrastus (ca 371 v.Chr.- ca 287 

v.Chr.) ondersteunde zijn denkbeeld dat de bevruchtende werking van stuifmeel van palmen 

vergelijkbaar was met de bevruchtende werking van sperma bij vissen. Grew ging net als 

Camerarius van het voorhanden zijn van "mannelijk zaad" bij planten uit. En de Griekse 

natuurvorser Aristoteles (384 v.Chr.-322 v.Chr.) onderstreepte de uitspraak van Camerarius dat bij 

de palmen de vruchten snel rijpten en voor het afvallen werden bewaard wanneer het poeder van de 

"mannelijke" plant op de "vrouwelijke" palm werd gebracht.82 

Er bestond dus een groot verschil tussen Camerarius en de andere drie onderzoekers in hun 

toepassing van de literaire overtuigingstechniek. Terwijl Malpighi, Grew en Tournefort slechts drie 

van de zeven middelen adopteerden waaruit de (complete) literaire overtuigingstechniek bestond, 

paste Camerarius wel zes van de zeven middelen toe. Meer dan de andere drie natuurvorsers 

slaagde hij er daarmee in om bij de lezers van zijn onderzoeksverslag een duidelijk beeld te creëren 

over de onderzoeksprocedure die hij volgde bij de productie van zijn kennisclaim over stamper en 

meeldraad. Was dit ook zo bij de cognitieve overtuigingstechniek? 

Cognitieve technieken 

De vier natuurfilosofen pasten alle vier de cognitieve overtuigingstechniek toe. Zij hanteerden de 

analogie met dierlijke organen om de lezers van hun onderzoeksrapport te overtuigen van hun 

visie op stamper en meeldraad. Maar net als bij de overige technieken pasten ze diverse varianten 

van deze techniek toe. Uit het algemene reproductieonderzoek kwamen twee varianten naar 

voren: één waarbij een vergelijking met vrouwelijke én mannelijke geslachtsorganen werd 

getrokken (geslachtelijke 'bril') en één waarbij een verbinding met andere dan vrouwelijke en 

mannelijke geslachtsorganen werd gelegd (ongeslachtelijke 'bril'). 

Vóór 1695 werd in het algemene reproductieonderzoek vooral de analogie met andere dan 

vrouwelijke en mannelijke geslachtsorganen ingezet. De stamper-en-meeldraad-onderzoekers 

weken van deze tendens af doordat twee van hen (Grew en Camerarius) een geslachtelijke 'bril' 
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opzetten, en twee (Malpighi en Tournefort) een ongeslachtelijke 'bril'. Hoewel ze zich alle vier 

bewust bleken van de introductie van de analogie met geslachtelijke reproductie bij dieren om de 

vermenigvuldiging bij planten te begrijpen, pasten ze dus niet allemaal dezelfde vergelijking toe. 

Tournefort bijvoorbeeld projecteerde niet geslachtsorganen op stamper en meeldraad, maar nieren. 

Toch was hij van de invoering van het geslachtelijke model in het onderzoek naar de voortplanting 

van lagere dieren en planten wel degelijk op de hoogte. Een eerste aanwijzing in deze richting 

vormt de reeds gememoreerde opmerking in de Elemens de botanique dat hij het daarin niet wil 

hebben over de "edelheid" van plantendelen.83 Zoals hiervoor werd gesignaleerd in relatie tot 

Camerarius, doelden onderzoekers toen met de verwijzing naar 'edele delen' op mannelijke 

geslachtsdelen.84 

Een tweede bewijs dat Tournefort van de opkomst van het geslachtelijke model op de 

hoogte was, is te vinden in een dispuut over paddestoelen dat hij had met zijn mede-academielid 

Morison. Tournefort sprak diens opvatting dat paddestoelen via spontane generatie ontstonden 

tegen, en stelde daartegenover dat zij net als planten duidelijk waarneembare zaden produceerden. 

De ruwe korst aan de achterkant van de paddestoel functioneerde daarbij als "ovaire".85 Dat hij juist 

het woord 'ovaire' gebruikte, wijst erop dat hij met de hele discussie rond de functie van de 

eierstokken in de vermenigvuldiging van de levende natuur wel degelijk bekend was en de nieuwe 

naam voor eierstok makkelijk overnam. Maar iets weerhield hem er blijkbaar van om de namen van 

vrouwelijke én mannelijke geslachtsdelen met stamper en meeldraad in verband te brengen. 

Malpighi bracht alleen vrouwelijke geslachtsorganen in de vorm van baarmoeders met stamper en 

meeldraad in verband. Ook bij hem impliceerde dit niet dat hij onwetend was over de invoering van 

het model van voortplanting middels twee typen geslachtsorganen bij lagere dieren en planten. 

Maar naar zijn mening was een vorm van reproductie waarbij mannelijke en vrouwelijke 

geslachtsorganen betrokken waren, alleen voor dieren weggelegd. Planten beschikten niet over 

197 



dergelijke grote organen om zich mee te reproduceren. Bij hen lag in elk herkenbaar deel "alles 

besloten", hun zaad vormde zich via het rijpen van dergelijke kiemen.86 Waarom hij de uitspraak 

ontwikkelde dat stamper en meeldraad in de reproductie 'baarmoeders' waren, terwijl hij getuige het 

gebruik van de metafoor "ovario" voor planten in hun totaliteit en "ova" voor zaden in het tweede 

deel van zijn opus magnum op het gebied van de anatomie van planten op de hoogte bleek van de 
* 87 

wentelingen in de aanduiding voor eierstokken, verklaarde hij helaas met. 

Grew ontwaarde anders dan Toumefort en Malpighi zowel 'mannelijke' als 'vrouwelijke 

geslachtsorganen' in planten. Niet alleen uit zijn observaties viel af te leiden dat hij de introductie 

van de geslachtelijke leer over reproductie bij lagere dieren en planten kende, maar ook uit de 

manier waarop hij over de vermenigvuldiging bij "slakken en enkele andere dieren" sprak. Zij 

waren zowel "mannelijk als vrouwelijk", meende Grew, dus voor planten zou iets dergelijks 

kunnen gelden.88 

Behalve met het bestaan van beide typen geslachtsorganen bij lagere dieren en planten, 

hield Grew zich ook bezig met de laatste ontwikkelingen in het onderzoek naar geslachtelijke 

reproductie bij hogere dieren en mensen. Dit komt naar voren in een beschrijving die hij in 1681 

publiceerde van de collectie aan "zeldzaamheden" van de Royal Society. Tot die collectie hoorden 

uiteenlopende zaken, variërend van foetussen op sterk water, opgeblazen en gedroogde 

geslachtsorganen en gedroogde planten tot diverse onderzoeksinstrumenten zoals weermeters, 

luchtpompen, microscopen en ander instrumentarium gebruikt voor het anatomisch onderzoek. Een 

van de "rariteiten" uit de collectie die hij de revue liet passeren, was een opgeblazen en gedroogde 

baarmoeder van een (mensen)vrouw, compleet met interne en externe geslachtsdelen. Dit was een 

geschenk van de Nederlandse geleerde Jan Swammerdam (1637-1680). 

Uit de manier waarop Grew een van de interne geslachtsdelen - de eierstokken - beschreef, 

blijkt dat hij beide termen waarmee deze eierstokken in zijn tijd werden aangeduid kende, maar de 

voorkeur gaf aan de 'oude' term. De 'eierstokken' benoemde hij daarin namelijk als "the Ovarys, 
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commonly called the Testicles"™ Ook al wist Grew van het ontstaan van de nieuwe naamgeving 

voor eierstokken die was voorgesteld door De Graaf vanwege zijn "ontdekking" dat deze organen 

eieren produceerden, koos hij tóch voor de oude naam en daarmee voor het 'éénseksemodel'. 

Dat Grew op de hoogte was van beide termen voor eierstokken maar expliciet aan de oude 

naam de voorkeur gaf, verklaart waarom hij weliswaar het 'volledige' geslachtelijke model met 

stamper en meeldraad in verband bracht, maar er geen moeite mee had om naast organen met een 

uitsluitend 'vrouwelijke sekse' in de vorm van stampers ook organen af te bakenen die zowel een 

vrouwelijke als een mannelijke geslachtsfunctie hadden, namelijk de meeldraden. Met andere 

woorden: om in planten organen te laten bestaan die in volle wasdom 'mannelijk' waren omdat ze 

het rijpe stuifmeel afscheidden, maar die voordien, omdat ze een functie bezaten die van deze 

'mannelijke' functie was afgeleid (namelijk het afstoten van een substantie die menstruatie werd 

genoemd), 'vrouwelijk' waren. Zo liet Grew ook in relatie tot planten zien dat hij van beide 

seksemodellen op de hoogte was, maar vooral voor het éénseksemodel buitengewoon veel 

waardering had. 

In overeenstemming met Grew bracht ook Camerarius geslachtsorganen in verband met stamper en 

meeldraad. In de stellige manier van schrijven waarmee hij te berde bracht dat 'geslachtsorganen' 

van beide typen in planten aanwezig waren teneinde de 'bevruchting' te volbrengen, kwam tevens 

duidelijk naar voren dat hij goed op de hoogte was van de introductie van het model van 

reproductie met behulp van twee typen geslachtsorganen in relatie tot planten. 

De wijze waarop hij over geslachtelijke reproductie bij dieren sprak, maakte bovendien 

duidelijk dat hij niet alleen de nieuwste denkbeelden op dit gebied kende, maar dat hij daar net als 

Grew ook een duidelijke keuze in maakte. Toen hij in een passage omschreef hoe de voortplanting 

in het dierenrijk gestalte kreeg doordat de mannelijke geslachtsorganen een zorgvuldig 

geprepareerd en spiritueus sap afscheidden dat de baarmoeders van het wijfje opvingen om het te 

laten "rijpen", karakteriseerde hij de baarmoeder nader als "de baarmoeder met de vroeger ook als 

199 



teelballen genoemde ovaria".91 Daarmee gaf Camerarius niet alleen aan dat hij bekend was met de 

bewering dat bepaalde vrouwelijke geslachtsorganen eieren konden produceren, maar liet hij met 

zijn gebruik van de term "ovarium" in plaats van de term "testes" voor de eierstokken ook 

doorschemeren dat wat hem betreft het vrouwelijk lichaam scherp afgebakend moest worden van 

het mannelijk lichaam. 

Camerarius' voorkeur voor dit 'tweeseksenmodel' kwam ook tot uitdrukking in de wijze 

waarop hij vrouwelijkheid en mannelijkheid toedeelde aan stamper en meeldraad. Hij vertaalde het 

scherp afbakenen van vrouwelijkheid en mannelijkheid in ruimtelijke zin op een unieke manier 

door vrouwelijkheid aan een bloemdeel te verbinden, de stamper, dat een andere plaats op de bloem 

innam dan het bloemdeel, de meeldraad, dat hij met mannelijkheid associeerde. Ook introduceerde 

hij een temporele vertaling van het idee dat vrouwelijkheid scherp was afgebakend van 

mannelijkheid door zowel stamper als meeldraad hun hele leven dezelfde kunne te laten behouden 

terwijl Grew meende dat meeldraden in de loop van hun leven van kunne veranderden. Daarmee 

gaf Camerarius een voor de studie van planten bijzondere invulling aan het door Laqueur 

onderscheiden 'tweeseksenmodel'. 

Hoewel de vier geleerden dus op de hoogte bleken van de analogie met geslachtelijke reproductie 

bij dieren en mensen om reproductie bij planten te begrijpen, namen ze deze zeer selectief over. 

Tournefort deed niets met dit geslachtelijke model, Malpighi nam alleen de vrouwelijke kant ervan 

over. Grew en Camerarius namen het model weliswaar over, maar verschilden weer in de manier 

waarop ze mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen met stamper en meeldraad in verband 

brachten. 

Conclusie 

In dit hoofdstuk duidde ik de opkomst van de kennisvariatie over stamper en meeldraad. Was deze 

te relateren aan de biografieën van de geleerden die deze fundeerden of was er een relatie met de 
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technische factoren die vóór 1695 het onderzoek naar de reproductie van de levende natuur 

bepaalden? De opkomst van meerdere opvattingen over stamper en meeldraad blijkt niet samen te 

hangen met de biografieën van de geleerden die claims over beide bloemdelen ontwikkelden. Qua 

maatschappelijke, nationale, religieuze, institutionele of disciplinaire achtergrond en 

seksespecifieke gesitueerdheid stemden ze nagenoeg overeen. Hun 'situering', om met Haraway te 

spreken, had dus geen gevolgen voor hun kennisvariatie over stamper en meeldraad. Was het 

ontstaan van de kennisvariatie dan te relateren aan de door hen ingezette overtuigingstechnieken? 
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Tabel IV: Verdeling van de varianten van de overtuigingstechnieken over de vier natuurvorsers 

Tabel IV 

Malpighi 

Grew 

Tournefort 

Camera-

rius 

Materiele: 

OMT 

X 

X 

X 

Materiele: 

EMT 

-
-
-
X 

Model: 

SSR 

-
X 

-

Model: 

SOR 

-
-
-

Sociale: 

NST 

X 

-
• 

Sociale: 

ST 

-
X 

X 

X 

Literaire: 

VLT 

X 

X 

X 

Literaire: 

DLT 

-
-
• 

X 

Cognitie

ve: NCT 

X 

-
X 

Cognitie

ve: GCT 

-
X 

-
X 

Legenda 

OMT= de materiële overtuigingstechniek die observaties impliceerde 

EMT= de materiële overtuigingstechniek die observaties en experimenten impliceerde 

SSR= het model van de relatie geleerde-natuur waarin een gelijkwaardige relatie tussen geleerde en natuur werd 

benadrukt 

SOR= het model van de relatie geleerde-natuur waarin een ongelijkwaardige relatie tussen geleerde en natuur werd 

geaccentueerd 

ST= de sociale overtuigingstechniek waarbij replicaties werden uitgevoerd in aanwezigheid van anderen 

NST= de sociale overtuigingstechniek waarbij replicaties in aanwezigheid van anderen werden nagelaten 

VLT= de literaire techniek die van de onderzoeksprocedure een vaag beeld genereerde in de lezer 

DLT= de literaire techniek die in de lezer een duidelijk beeld creëerde van de gevolgde onderzoeksprocedure 

GCT= de cognitieve overtuigingstechniek waarbij een analogie werd getrokken met mannelijke én vrouwelijke 

geslachtsorganen van dieren 

NCT= de cognitieve overtuigingstechniek waarbij een vergelijking werd getrokken met andere dierlijke organen dan 

twee typen geslachtsorganen 

Zoals bovenstaande tabel laat zien, verschilden de natuurvorsers in de combinaties van 

overtuigingstechnieken die ze hanteerden. 

Malpighi gebruikte de materiële overtuigingstechniek die observaties impliceerde, de 

sociale techniek waarbij replicaties in aanwezigheid van anderen werden nagelaten, de literaire 

techniek die van de onderzoeksprocedure een vaag beeld genereerde in de lezer en de cognitieve 
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overtuigingstechniek waarbij een vergelijking werd getrokken met andere dierlijke organen dan 

zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen. 

Grew hanteerde de materiële overtuigingstechniek die observaties impliceerde, een model 

dat een gelijkwaardige relatie tussen geleerde en natuur benadrukte, de sociale techniek waarbij 

replicaties werden uitgevoerd in de aanwezigheid van anderen, de literaire techniek die van de 

onderzoeksprocedure een vaag beeld genereerde in de lezer en de cognitieve overtuigingstechniek 

waarbij een vergelijking werd getrokken met mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen van 

dieren. 

Tournefort zette de materiële overtuigingstechniek in die observaties impliceerde, de sociale 

techniek waarbij replicaties werden uitgevoerd in de aanwezigheid van anderen, de literaire 

techniek die van de onderzoeksprocedure een vaag beeld genereerde in de lezer en de cognitieve 

overtuigingstechniek waarbij een vergelijking werd gemaakt met andere dierlijke organen dan 

zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen. 

Camerarius gebruikte de materiële overtuigingstechniek die observaties en experimenten 

impliceerde, de sociale techniek waarbij replicaties werden uitgevoerd in aanwezigheid van 

anderen, de literaire techniek die in de lezer een duidelijk beeld creëerde van de gevolgde 

onderzoeksprocedure en de cognitieve overtuigingstechniek waarbij een vergelijking werd 

getrokken met mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen van dieren. 

De vier onderzoekers van planten hanteerden ieder voor zich dus een unieke combinatie van 

varianten van de vier overtuigingstechnieken die ook in het onderzoek naar de reproductie van de 

levende natuur in zijn algemeenheid een rol speelden. Dat betekent dat er een relatie bestaat tussen 

de opkomst van de kennisvariatie en de wijze waarop de geleerden anderen overtuigden van hun 

visie op stamper en meeldraad. 

Waar kan dit mee samenhangen? Wat voor de hand ligt, is dat het deze vroegmoderne 

stamper-en-meeldraad-onderzoekers ontbrak aan een norm over de manier waarop zij anderen op 
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een uniforme materiële, sociale, literaire en cognitieve manier konden overtuigen van hun visie op 

stamper en meeldraad. Volgens de wetenschapshistoricus Thomas Kuhn is het ontbreken van 

normen of gemeenschappelijke standaarden exemplarisch voor een bepaalde fase van de 

ontwikkeling van een wetenschap. Wanneer deze wetenschap een periode kent waarin 

overeenstenrrning bestaat over de problemen die centraal staan, over de gemeenschappelijke 

standaarden waarmee die problemen aangepakt moeten worden en over maatgevende voorbeelden, 

dan is er sprake van (een periode van) "normale wetenschap". Periodes van "normale wetenschap" 

worden afgewisseld met periodes waarin er geen overeenstemming bestaat over de problemen, de 

aanpak ervan en over wat een maatgevend voorbeeld is. Een dergelijke periode duidt Kuhn aan als 

een periode van "revolutionaire wetenschap".92 

Wanneer de redenering van Kuhn over de fasering van de ontwikkeling van wetenschap 

wordt toegepast op het stamper-en-meeldraad-onderzoek, dan lijkt het ontbreken van een norm 

inzake het overtuigen aan te geven dat dit onderzoek in een fase van "revolutionaire wetenschap" 

verkeerde. Wordt de redenering van Kuhn doorgetrokken, dan rijst vervolgens de vraag of er op een 

gegeven moment wél een norm ontstond over hoe natuurfiïosofen anderen moesten overtuigen van 

beweringen over een samenwerkingsverband tussen stamper en meeldraad, en of deze komst soms 

te relateren viel aan de sluiting van de kennisvariatie over stamper en meeldraad. 

Voortbordurend op dit vermoeden onderzoek ik in de volgende hoofdstukken welke 

mechanismen van 1695-1735 opereerden in de consensusvorming over de dubbelgeslachtelijke 

visie op stamper en meeldraad. Daaruit blijkt dat na 1695 onder onderzoekers van planten langzaam 

wél een gemeenschappelijke norm ontstond over hoe anderen overtuigd moesten worden. En 

bestaat er soms een verband tussen de gehanteerde overtuigingstechnieken en het denken over de 

relatie mannelijkheid-vrouwelijkheid, en verklaart dit waarom de dubbelgeslachtelijke visie op 

stamper en meeldraad in 1735 tot een 'biologische' waarheid werd verheven ?93 
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