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DE SLUITING VAN DE KENNISVARIATEE OVER STAMPER EN MEELDRAAD: 

DE GELEERDEN (1695-1735) 

Inleiding 

Nu duidelijk is dat het ontstaan van de kennisvariatie over stamper en meeldraad samenhing met 

het ontbreken van een norm over hoe natuurfilosofen anderen het beste konden overtuigen van 

hun kijk op deze bloemdelen, rijst in dit hoofdstuk de vraag naar de sluiting van deze 

kennisvariatie. Wat was de context waarin de deskundigen tussen 1695 en 1736 het bestaan van 

meerdere claims over de reproductieve verrichtingen van deze bloemdelen niet langer 

tolereerden en waarin zij de voorkeur gaven aan de dubbelgeslachtelijke opvatting? Welke 

contextuele factoren begrensden hun interpretatieve flexibiliteit in die periode zó dat zij 

begonnen te streven naar een uniform idee en uiteindelijk consensus verkregen over de 

dubbelgeslachtelijke opvatting? En is deze sluiting uitsluitend vanuit een technische context te 

verklaren, of moet daarnaast ook het denken over de relatie vrouwelijkheid-mannelijkheid in de 

beschouwing betrokken worden? 

Vóór deze vragen in het volgende hoofdstuk aan bod komen, schets ik in dit hoofdstuk 

eerst een beeld van de onderzoekspraktijk van de gehele internationale gemeenschap van 

natuurvorsers die van 1695 tot 1735 publiceerden over hun onderzoek naar stamper en 

meeldraad. Deze gemeenschap bestond uit de Engelsman Samuel Morland (1625-1695), de 

Fransman Claude Joseph Geoffroy (1685-1752), de Engelsman Richard Bradley (overleden in 

1732), de Fransman Sébastien Vaillant (1669-1722), de Engelsman Patrick Blair (overleden in 

1728), de Italiaan Giulio Pontedera (1688-1757), de Fransman Antoine de Jussieu (1686-1758) 

en de Zweedse natuurvorser Carl Linnaeus (1707-1778). 

Aan de hand van de onderzoekspublicaties van deze naturalisten ga ik na hoe zij hun 

visie op de bijdrage van stamper en meeldraad aan de vorming van zaad bij anderen trachtten te 

verankeren. Gebruikten zij daarbij varianten van de (materiële, sociale, literaire en cognitieve) 

overtuigingstechnieken die onderzoekers van de reproductie van de levende natuur tussen 1660 

en 1760 in het algemeen toepasten om anderen te overtuigen van denkbeelden? 
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Voorafgaand aan de presentatie van de overtuigingstechnieken per geleerde, geef ik van ieder 

van hen een biografische schets en een korte uiteenzetting over de ontwikkeling van hun 

opvattingen over stamper en meeldraad. Hoe kwamen ze er bijvoorbeeld toe om zich met 

empirisch onderzoek naar planten bezig te gaan houden en zich daarbij van instrumenten te 

bedienen? Welke motieven hadden zij om zich specifiek op stamper en meeldraad en hun rol in 

de zaadvorming te richten, en welk denkbeeld over deze kwestie ontvouwden ze nu precies in 

hun traktaten? 

De onderzoekers, hun motieven en hun overtuigingstechnieken 

Morland: 1703 

Na 1695, het jaar waarin de sluitingsfase van de kennisvariatie zijn aanvang nam, was de 

Engelsman Samuel Morland (1625-1695) de eerste die publiceerde over de rol van stamper en 

meeldraad in de totstandbrenging van zaad. Hoewel hij getuige zijn biografie nauwelijks 

affiniteit bezat met planten, was hij wel bekend met de (nieuwe) empirisch-instrumentele 

benadering van de natuur. 

Geboren als zoon van Thomas Morland, predikant te Sulhamstead Bannister, begon hij 

in 1639 een studie wiskunde aan het Winchester College. Daarna vervolgde hij zijn studie aan 

het Magdalene College in Cambridge. Tussen 1653 en 1660 hield hij zich diepgaand met de 

politiek bezig. Vanaf 1660 wijdde hij zich aan empirisch onderzoek. Zo nu en dan werd hij 

daarin gesteund door koning Karel n, die hem in 1681 tot "Master of mechanicks" benoemde. 

Hij was de uitvinder van de "tuba stentoro-phonica", een voorloper van de spreektrompet 

(roeper). 

Bekend werd hij vooral door zijn werk op het gebied van de hydrostatica. Hij 

ontwikkelde een apparaat dat langs mechanische weg water oppompte. Door in een 

waterreservoir een lading buskruit tot ontploffing te brengen, creëerde hij bovenin dat reservoir 

een vacuüm, met als gevolg dat het water rees. Zo slaagde hij er volgens de London Gazette in 

om water vanaf de binnenplaats van zijn kasteel naar de top daarvan op te stuwen, en het vanuit 

die positie nog eens zestig voet hoger in de lucht te spuiten. In een manuscript over het 
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oppompen van water in de Franse plaats Versailles opperde hij zelfs de mogelijkheid om dit met 

behulp van stoomkracht te doen. Hoewel hij de stoommachine zelf niet ontwierp, toonde zijn 

experiment wel als een van de eerste de praktische mogelijkheden van stoomkracht aan. 

Hoewel gegevens over zijn motieven ontbreken, paste Morland zijn empirisch-

instrumentele benadering van de natuur ook toe op planten en zelfs op stamper en meeldraad. 

Uit het onderzoeksverslag over stamper en meeldraad dat hij publiceerde in de Philosophical 

Transactions, blijkt dat hij daarbij vooral door een inhoudelijk motief werd gedreven. Dit zeven 

pagina's tellende traktaat, het enige artikel op het gebied van plantenonderzoek dat hij zou 

schrijven, verscheen in 1703 postuum onder de titel 'Some new observations upon the parts and 

use of the flower in plants'. 

In dit traktaat betwijfelde hij op grond van observaties de visie van de Franse 

natuurvorser Pitton de Tournefort dat stuifmeel "overtollig voedingssap" was en in het 

verlengde daarvan meeldraden slechts "excretie-organen". In overeenstemming met de Engelse 

natuurfilosoof Nehemiah Grew was Morland van mening dat dit stuifmeel met het oog op de 

zaadvorming die in stampers plaatsvond als "plantaardig sperma" functioneerde. Aangezien hij 

stampers impliciet als 'vrouwelijke organen' beschouwde omdat zij als "baarmoeders" 

bescherming gaven aan "ova" of "unimpregnated Seed", en meeldraden vanwege hun 

spermaproductie impliciet als 'mannelijke organen', droeg hij de dubbelgeslachtelijke visie op 

stamper en meeldraad een warm hart toe. Maar uitgaande van andere observaties betwistte hij 

Grews denken over de functie van stuifmeel na aankomst op de stempel van stampers bij de 

totstandbrenging van zaad, en dit vormde de hoofdinzet van zijn betoog. 

Volgens Morland leverde het stuifmeel geen bijdrage aan de reproductie door op die 

plaats een "damp" ("some spirituous emanations or energetical Impress") uit te scheiden die het 

zaad onderin stampers tot groei aanzette, zoals Grew beweerde.5 In plaats daarvan vielen de 

stuifmeelkorrels in hun geheel door de "stijl" ("Stylus") van "stampers" ("Vasculum seminale" 

of "Uterus"). In deze korrels bevonden zich "kiemen" ("Seminal plants"). Deze werden tot in 

eieren ("Ova") getransporteerd die zich onderin de stampers bevonden. In het "nest"("Nest") dat 

een dergelijk ei omhulde, ontwikkelden ze zich tot rijpe, kiemkrachtige zaden. Met deze 

zienswijze op het stuifmeel koos Morland dus voor de animalculistische kijk op de bijdrage van 
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nay, i man uui UICK. 10 lay that the lncreaié and Nourifh-
mcnt of all Plants is included in Water j for let our barren 
and Vjnfruitfu'. Downs, thatconfift of a very fine Sand, be 
brought to fuch a Level that'they lie bat a foot higher than 
the Moati and Ditches round about them, fo that the Rain 
water be not draind away as it falls, fuch Land (hall not 
only produce good Grafs, but even Rye,Barley, and feveral 
other Fruits. 

III. Some new Ob/erVations upon the parts and ufe of the 
Flower in Wants. By Mr Sam. Mor i and. 

'"TC'He nice and curious Texture of the Flower r.nd its 
h Furniture, obvious to common view, ha'.h invited 

§'id employ'd the enquiries of many Learned and Sagacious 
erfons.But finee thefe noble Searchers into the Hiftoryand 

Operations of Nature, don't feem fo happily to have reacht 
her defign in this cafe as in many others, 'tis hop'd" the In
genious will not difdain a new attempt to accomi' for the 
Fabriek and ufe of thefe parts; whereby the propagation 
of Vegetables will be render":! more intelligible, and the 
ways of Nature appear more harmonious, and of a piece. 
It hath been long ago obferved, that there is in every 
particular Seed a Seminal Pla'n conveniently lodg'd between 
the two Lobes which coiftittifce the bulk of the Seed, and 
ire defign'd for the Grft nourifhrrunuof this tender Plant. 

But the admirable 'Ot Grew, to whofe generous Induftry 
acd happy Sagacity, w? are indebted for the bed improve
ments of this part of Knowledge, is the only Author I can 
find, who hath obferved thai the FcrinA (or fine powder 
which is at iti proper Seafcn feed out of thofe Thtc<r. or 

Apices 

Figuur 5.1. De eerste bladzij van de verhandeling van Morland, getiteld 'Some new 
observations upon the parts and the use of the flower in plants.' 
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het stuifmeel aan de zaadvorming, niet voor de ovistische kijk. 

Zoals al eerder in deze studie aangegeven, waren beide visies op planten afgeleid van de 

preformationistische visies die natuurfilosofen ontwikkelden in verband met de voortplanting 

van dieren en mensen. In die visies wordt benadrukt dat het nageslacht uit een (gepreformeerde) 

kiem groeide. Het preformationistische idee in relatie tot planten was dat kiemen in het 

vruchtbeginsel van stampers door toediening van voedsel werden gestimuleerd om zich tot 

kiemkrachtige zaden te ontwikkelen. 

Over de ontstaansgrond van deze kiemen bestond tussen de onderzoekers van planten 

een meningsverschil. De ovisten onder hen gingen ervan uit dat deze kiemen hun oorsprong 

vonden in stampers, de animalculisten dat deze kiemen afkomstig waren uit de helmhokjes van 

meeldraden en deel uitmaakten van het stuifmeel. Met de overdracht van stuifmeel naar 

stampers daalden ze via de stijl in het vruchtbeginsel neer. 

Voor de formulering van de ovistische visie op de vorming van zaden bij planten waren 

zoals ik al eerder liet zien zowel de Italiaanse geleerde Marcello Malpighi als de Engelse 

natuurvorser Nehemiah Grew van onschatbare waarde. Zij publiceerden verschillende inzichten 

over de herkomst van de voeding die de groei van kiemen in stampers op gang bracht. Malpighi 

meende dat de groei van deze kiemen langs een interne weg door voeding op gang werd 

gebracht, omdat deze voeding zich via een "navelstreng" verplaatste naar de kiem. Grew 

daarentegen opteerde als eerste in de geschiedenis van het onderzoek naar planten voor het door 

voeding op gang brengen van de groei van kiemen langs een externe weg, namelijk via het 

stuifmeel dat vanuit meeldraden op stampers viel. Na te zijn gearriveerd op de stempel, zo 

betoogde Grew, maakte zich van dit stuifmeel een bepaald soort damp los, die hij "vivivick 

Effluvia" ofwel "vruchtbaarmakende damp" noemde. Via de stijl verplaatste deze damp zich 

naar de "membranes" van het vruchtbeginsel en stimuleerde het daarin gelegen "ei" om uit te 
g groeien. 

Terwijl Malpighi en Grew de ovistische kijk op de voortplanting bij planten fundeerden, 

legde de Duitse naturalist Rudolph Jakob Camerarius de grondslag voor de animalculistische 

visie in relatie tot dit type organismen. Deze kwam erop neer dat de (gepreformeerde) kiemen in 

215 



de vorm van 'animalcules' (door Camerarius "foetui" genoemd) deel uitmaken van het stuifmeel. 

In hun geheel begaven deze materiële entiteiten zich vanaf de stempel door de stijl heen naar de 

"eieren" in het vruchtbeginsel. Deze eieren dienden hen tot nest en reikten hun het voedsel aan 

waardoor ze tot een kiemkrachtig zaad konden uitgroeien. 

Van deze animalculistische visie op het ontstaan van kiemkrachtig zaad in het 

vruchtbeginsel getuigde Morland in zijn onderzoeksverslag. Dit deed hij overigens zonder 

daarbij naar Camerarius te verwijzen, maar wel door zich expliciet tegen zijn landgenoot Grew 

af te zetten. Vooral een inhoudelijk motief dreef Morland derhalve om stamper en meeldraad 

aan een nader onderzoek te onderwerpen: hij was het niet eens met de visies op het stuifmeel die 

Tournefort en Grew ventileerden. 

Blijkens zijn 'Some new observations upon the parts and use of the flower in plants' had 

Morland een grote behoefte aan om zijn denkbeeld over het stuifmeel bij anderen te vestigen. 

Als een van de weinige natuurvorsers in zijn tijd bracht hij zelfs naar buiten dat hij geleerden 

die onbevooroordeeld waren ("those that are candid") wilde overtuigen van zijn "ware en echte" 

denkbeelden over bepaalde plantendelen ("perswade").10 Hij zette bijvoorbeeld een materiële 

overtuigingstechniek in die bestond uit het doen van waarnemingen met behulp van 

vergrootglazen, die hij als "Microscopes" of "Magnifying glasses" betitelde. Hiermee 

onderbouwde hij zijn visie op de functie van meeldraden en op de manier waarop het stuifmeel 

met de kiemen zich een weg baande door stampers.12 Dat hij er in het licht van deze materiële 

overtuigingstechniek niet afkerig van was om de natuur als een ondergeschikte te zien, liet hij 

meteen in het begin van zijn verhaal blijken. "The nice and curious Texture of the Flower and 

its Furniture, obvious to common view, hath invited and employ'd the enquiries of many 

Learned and Sagacious Persons" begon hij zijn redenering. Hij vervolgde: 
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"But since these noble Searchers into the History and Operations of Nature, don't seem so 

happily to have reacht her design in this cases as in many others, 'tis hop'd the Ingenious will not 

disdain a new attempt to account for the Fabriek and use of these parts; whereby the 

propagation of vegetables will be render"d more intelligible, and the ways of Nature appear 

more harmonious, and of a piece." 

Elders in zijn verhandeling verbond hij de onderzoekende vermogens van de onderzoekers zelfs 

aan de term "penetration". Dit is wanneer hij "Gentlemen" die over meer vrije tijd en over een 

beter vermogen tot "doorboring" ("penetration") beschikten uitnodigde om de rol van stamper 

en meeldraad in de vorming van zaad te onderzoeken. Met dit soort uitspraken maakte 

Morland duidelijk dat hij de natuur eerder als een ondergeschikte van de natuurfüosoof zag dan 

als een gelijke. Deze uitspraken vertonen verwantschap met de retoriek die de Engelse naturalist 

Francis Bacon (1561-1626) gebruikte om de relatie geleerde-natuur te representeren. Bacon 

stelde de natuur voor als een slavin of zelfs een heks, en de natuurvorser als een man die op 

agressieve wijze probeert om haar geheimen te achterhalen. Morland deed iets vergelijkbaars. 

Door de naturalisten als "Sagacious" ("doordacht") te betitelen en ze aan te moedigen om verder 

te gaan met het blootleggen van de functie van de plantendelen die met de 'vermenigvuldiging' 

(lees: zaadvorming) te maken hadden, zette hij ze op een voetstuk. De natuur, hun 

onderzoeksobject, was dit lot niet beschoren. Deze stelde hij eerder voor als een teer en elegant 

soort speeltuig dat de geleerden bezaten, waarvan de voortplanting begrijpelijker en dus 

beheersbaar kon worden gemaakt als ze maar agressief te werk zouden gaan. 

Ook paste Morland een literaire strategie toe om bij anderen zijn gelijk te halen. Hij paste in zijn 

onderzoeksverslag wel vijf verschillende literaire middelen toe.16 Daardoor gaf hij de lezer van 

dit verslag een duidelijke voorstelling van de wijze waarop hij tot zijn inzichten over stamper en 

meeldraad was gekomen. Om te beginnen presenteerde hij zijn resultaten in de vorm van een 

brief door zich direct tot de lezer ("Reader") te richten.17 Ook voegde hij aan zijn betoog 

naturalistische illustraties van de bloeiwijzen van planten als de Tulp, de Lelie, de Erwt en de 
• 18 * 

Boon toe, zowel dwarsdoorsnedes van bloemen of onderdelen als totaalplaatjes. Dit waren 
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allen planten waarbij stamper en meeldraad zich in een bloem of bloeiwijze verenigden (door 

Camerarius als groep I-planten aangemerkt).19 

Een van de illustraties betrof een zijaanzicht van de bloem van de Lelie. Overigens 

zonder dit te verbeelden, beschreef hij in zijn begeleidende tekst bij deze illustratie welke route 

het door meeldraden afgescheiden stuifmeel met daarin de "Seminal plants" na aankomst op de 

stamper aflegde: via stijlen ("Tubes") bereikte dit meel de zaadbodem van de bloem.20 

Figuur 5.2. Zij-aanzicht van een Lelie door Morland (figuur 23) . Deze afbeelding is ontleend 
aan Morland, 'Some new observations upon the parts'. Er wordt op biz. 1479 naar verwezen. 
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Een derde aspect van Morlands retorische overtuigingstechniek vormt zijn vermelding 

van mislukte observaties. Hij tekende bijvoorbeeld aan dat het hem met zijn vergrootglazen tot 

dan toe helaas niet was gelukt om lege nesten ("ova") in stampers zichtbaar te maken, maar 

alleen "bevruchte". Zijn toetsing ("Proof') van het bestaan van "Seminal plants" in het stuifmeel 

had daarom nog niet de status van een bewijs ("Demonstration"). Hij vermoedde echter dat 

"Gentlemen who are the Masters of the best Microscopes" daar wel toe in staat zouden zijn. 

Bovendien voerde Morland andere natuurvorsers, zoals Grew, Ray en Tournefort niet op 

als scheidsrechters over de door hem geponeerde visies in de zin dat zij de waarheid spraken, 

maar als wijsgeren die deze denkbeelden ondersteunden. Een voorbeeld daarvan was zijn 

verwijzing naar "the admirable Dr Grew" die beweerde dat het stuifmeel uit meeldraden de taak 

vervulde van het "mannelijk sperma".22 Tot slot kon de lezer van Morlands verslag zich een 

beeld vormen over de totstandkoming van diens visie op stamper en meeldraad doordat hij een 

functionele stijl van schrijven hanteerde. Meteen al in de eerste alinea's van zijn traktaat maakte 

hij helder wat hij wilde gaan beweren en in simpele bewoordingen, zonder veel retorische 

franje, volgde daarna zijn uiteenzetting. 

In samenhang met een materiële en een literaire techniek gebruikte Morland ook een cognitieve 

techniek om zijn denkbeelden bij anderen te verankeren. Als aanhanger van het 
23 

uniformiteitsbeginsel maakte hij vergelijkingen tussen organen van dieren en die van planten. 

Daarbij concentreerde hij zich op de mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen van dieren, 

hetgeen valt af te leiden uit zijn representatie van stampers als 'vrouwelijke geslachtsdelen' 

("baarmoeders") en van meeldraden als 'mannelijke geslachtsdelen' (die "sperma" zouden 

uitstoten). Hij beschreef nauwkeurig hoe de stuifmeeluitwisseling plaatsvond tussen stampers 

en meeldraden van een en dezelfde bloem.24 Dit proces noemen onderzoekers van planten sedert 

de achttiende eeuw zelfbestuiving.25 Dat hij dit zo zag duidt erop dat hij het model hanteerde 

van dieren bij wie beide typen geslachtsorganen op een en hetzelfde organisme aanwezig waren. 

Dit was een bekend model, afkomstig van de Nederlandse natuuronderzoeker Jan 
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Swammerdam (1637-1680). Deze duidde dieren zoals slakken aan als "tweederhande natuuren 

deelaghtig sijnde".26 

Geoffroy: 1711 

Was het onduidelijk hoe Morlands betrokkenheid bij planten ontstond, de biografie van de 

Fransman Claude Joseph Geoffroy (1685-1752) onthult al snel dat hij zich sinds zijn 

studietijd voor planten interesseerde, maar ook dat een empirisch-instrumentele benadering 

van deze organismen hem aansprak. Geofrroy "Ie Cadet" (de jongere) was de tweede zoon 

van Matthieu Francois Geoffroy en Louise de Vaux. Na zich in 1703 als apotheker te hebben 

gekwalificeerd, nam hij na zijn vaders dood in 1708 de familieapotheek over. Hoog 

gewaardeerd in zijn beroep, werd hij tot inspecteur van de apotheek van het Hotel de Dieu 

(een ziekenhuis in Parijs) benoemd. In 1731 diende hij Parijs als wethouder. In 1707 werd 

Geofrroy, die bij Tournefort planten bestudeerde en in 1704 een lange veldexcursie maakte in 

het zuiden van Frankrijk, als botanicus gekozen in de Académie Royale des Sciences. 

Vanwege zijn scheikundige interesse probeerde hij in zijn eerste onderzoek een 

chemische verklaring te vinden voor de kleuren van planten (1707). Hij ontdekte dat de olie die 

hij verkreeg door tijm te weken en te destilleren reageerde met azijn, kaliumcarbonaat en andere 

substanties die een plantaardige oorsprong hadden. Het resultaat daarvan was dat zij kleuren 

kregen die vergelijkbaar waren aan de kleuren van bloemen en bladeren. Deze vinding 

ondersteunde zijn geloof dat planten uit een beperkt aantal principes bestonden die op 

verschillende manieren gecombineerd waren en die zichtbaar te maken waren door simpele 

processen zoals destillatie en fermentatie. Na het publiceren van enkele papers over het 

onderzoek naar planten ging Geoffroy in 1715 over naar de chemische sectie van de Académie. 

Veel van het onderzoek dat hij daarna verrichtte, kwam voort uit zijn farmaceutische 
27 

bezigheden. 

In het onderzoeksrapport 'Observations sur la structure et 1'usage des principales parties des 

fleurs' komt duidelijk naar voren dat Geofrroy een inhoudelijk motief bezat om stamper en 

meeldraad aan een nader onderzoek te onderwerpen.28 Dit rapport werd in 1711 gepubliceerd in 
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D É S S C I E N C E S . 2 0 7 
maladie, qui n'eft propranent qu'une inflammation des gian-
des de Couper. Ces vüësfbntd'amollir, de relacher & de ra-
fraichir les parties affedées, p ree qu'elles font dures, tendue's 
& fort échauffées, & d'adoucir i'acreté des humeurs qui fo-
mentent ia maladie. 

OBSERVATIONS 

Sur la Structure f l'Ufage des principals parties 
des Fleurs. 

.._ par M. GEOFFROY le Jcune. 

L Es Fleurs pour la plupart font compofées des feiiilles de , . NoVi 

différente forme & de différente couleur, d'un calice 1711. 
qui leur fêrt d'enveioppe, d'une petite tige creufe qui s'éleve 
du milieu des feüiiles qu'on appelle le FHftile ; & enfin de 
quelques filets, qu'on appelle Etamincs, terminés par de pe- . 
tits corps de différente ftruélure qu'on nomme Sommets. 

On pourra voir ces différentes parties au commencement 
des Elemens de Botanique de M. Tournefort, plande première 
& Juhantes, aufquelies nous renvoions le Lecïeur,necroyant 
pas qu'il foit neceffaire d'en rapporter ici les figures ni les 
defcriptions. 

L'expérience fait affés voir que toutes ces parties font 
deftinées a ia naiflance & a la nourriture du fruit & de IaJ 

graine, d'oü dépend la production de la plante. 
Il eft done vrai de dire que dans les plantes qui font des 

corps organifés comme ceux des animaux, les fleurs répon-
dent aux parties qui dans ceux-ci font deftinées a la genera
tion. II n'eft pas difficile non plus de conjecture? que comme , 
les plantes n'ont pas la facib'té de fè mouvoir qu'ont les ani
maux, la nature a renferme pour 1'ordinaire dans une mé"me 
fleur toutes les parties qui doivent contribuer a ia confèrva-
tion de 1'efpece, & qui étant feparées dans les animaux, 
forment les différents [exes. 

Figuur 5.3. De eerste bladzij van de verhandeling van Geoffroy, getiteld: 'Observations sur 
1'usage des parties des fleurs'. 
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een jaarlijks periodiek van de Académie Royale des Sciences dat een overzicht gaf van de 

onderzoekingen door de leden van dit genootschap: Histoire de l'Académie Royale des 

Sciences: année 1711 avec les mémoires de mathématique et de physique pour la même année. 

Zoals de titel van deze verhandeling suggereert, stelde Geoffroy zich daarin ten doel om 

op grond van zijn empirische ervaringen te laten zien dat stampers en meeldraden (die hij 

respectievelijk als "Pistiles" of "Fleurs a fruits" en als "Etamines" of "Chatons" betitelde) met 

hun helmhokjes bestemd waren voor de "geboorte" en de voeding van de vrucht en het zaad dat 

diende voor de vermenigvuldiging van planten.29 Verderop wordt duidelijk dat hij het niet eens 

was met het denkbeeld van zijn leermeester Tournefort dat meeldraden "excretie-organen" 

waren omdat hun stuifmeel eigenlijk een minderwaardig soort "uitscheiding" was.30 Uit 

Geoffroys empirische onderzoekingen bleek dat een representatie van meeldraden als 

"mannelijke geslachtsorganen" ("parties males") en stampers als "vrouwelijke delen" ("parties 

femelles") of "ovaires" die zaadbeginselen ("embryons des graines") in zich droegen, meer op 

zijn plaats was. 

Om deze dubbelgeslachtelijke kijk op stamper en meeldraad uit te werken, ging hij 

nader in op de rol van het stuifmeel bij de zaadvorming. Volgens Geoffroy had dit poeder een 

"essentiële en noodzakelijke functie".32 Zijn ervaring bracht hem tot de conclusie dat het 

stuifmeel de jonge zaadbeginselen in stampers "bevruchtte". Over de manier waarop die 

"bevruchting" geschiedde, bestonden volgens Geoffroy twee hypothesen. Ofwel dit stuifmeel 

scheidde een subtiele damp af die een (gepreformeerde) kiem ("jonge plant") in de stamper tot 

ontwikkeling aanzette. Ofwel het bevatte (gepreformeerde) kiemen ("germes") die om tot 

ontwikkeling te komen het sap benutten dat zij aantroffen in de zaadbeginselen van stampers. 

Dit laatste gold volgens Geoffroy ook voor de "animalcules" van dieren: in het ei van de 

baarmoeder troffen zij een vergelijkbaar sap aan. 

Omdat zijn observaties erop wezen dat kiemen in stampers pas zichtbaar werden nadat 

de meeldraden waren afgevallen, leek de laatste hypothese Geoffroy geloofwaardiger.34 Net als 

Morland - die hij overigens gek genoeg niet aanhaalde - hield Geoffroy er vanwege zijn mening 

dat de kiemen zich oorspronkelijk in het stuifmeel bevonden geen ovistische visie op 
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reproductie bij planten op na. Eerder voelde hij zich verwant met de door Camerarius 

ontworpen animalculistische visie. Mogelijk werd hij tot deze visie geïnspireerd door zijn broer 

Etienne Francois Geoffroy. In 1704 hield deze voor de Medische Faculteit van de Parij se 

universiteit een lezing over de animalculistische opvatting over voortplanting bij mensen die 

Van Leeuwenhoek had opgesteld. 5 Omdat Claude toen nog plantkunde studeerde, kan het goed 

zijn dat hij bij deze lezing aanwezig was en de denkbeelden tot zich nam. Mogelijk prikkelde 

deze lezing hem zelfs om de visie van Toumefort op het nut van meeldraden te betwijfelen en 

dit nut in verband te brengen met het animalculistische denken over voortplanting. 

Geoffroy gebruikte diverse technieken om bij anderen zijn gelijk te halen over zijn visie op de 

bijdrage van stamper en meeldraad aan de zaadvorming. Zijn materiële techniek om anderen 

voor zijn denkbeelden te winnen bestond uit experimenten en microscopische observaties, 

waarvoor hij in de titel van zijn verhandeling de verzamelterm "Observations" gebruikte en die 

hij in de verhandeling zelf als "L'expérience" aanduidde.36 Om de uitspraak geloofwaardig te 

maken dat stuifmeel ("poussiere") voor de vorming van zaad noodzakelijk was, deed hij twee 

experimenten. 

Enerzijds voerde hij deze uit met planten waarbij stampers- en meeldradendragende 

takken op elk exemplaar verenigd waren, de planten die door Camerarius als groep H-planten 

waren afgebakend. Anderzijds gebruikte hij voor deze experimenten planten die zowel 

varianten kende met uitsluitend meeldraden als varianten met alleen stampers (door Camerarius 

ingedeeld in groep UT).31 Bij een aantal planten van de Turkse tarwe sneed hij de takken met 

meeldraden af. Om stuifmeeloverdracht te voorkomen bij het Bingelkruid, zette hij in de tuin 

diverse exemplaren van de stamperdragende variant ver van de meeldradendragende variant. Bij 

beide plantensoorten werden na verloop van tijd wel zaden geproduceerd, maar de meerderheid 
38 

werd afgestoten ("avortés"); slechts enkelen bleken kiemkrachtig te zijn. 

Om zijn inzicht bij anderen te verankeren over hoe die 'bevruchting' in zijn werk ging en 

in dat kader tot de conclusie te komen dat niet stampers maar meeldraden de leveranciers waren 

van de kiemen waaruit nieuwe planten ontstonden, voerde Geoffroy observaties uit. Met behulp 

van de zon keek hij door zijn "Microscope" naar stampers van Peulgewassen waarbij de 
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meeldraden waren uitgebloeid. In deze stampers nam hij kleine blaasjes waar die gaandeweg 

groter werden en een kleine kiem vertoonden die tot kiemkrachtig zaad uitgroeide.39 

In het licht van deze materiële overtuigingstechniek is het niet verwonderlijk dat 

Geoffroy de relatie geleerde-natuur opvatte als een waarin een onderzoeker de natuur 

beschouwde als een ondergeschikte. Hij representeerde de natuur als een wezen dat de 

voortplanting van alle levende wezens verborgen hield, maar die zich op de een of andere 

manier -mogelijk gedwongen- door de natuurvorser liet "doorboren" om te openbaren hoe zij de 

vermenigvuldiging van planten tot stand bracht. De natuurvorsers zette hij neer als ongeduldige, 

agressieve doorboorders van deze natuur: 

"Il semble même que la nature en nous faisant un mistere de la generation de tous les corps 

vivans, ait voulu en quelque sorte se laisser penetrer dans la conduite qu'elle tient a 1'égard des 

plantes." 40 

Iets verderop kwam hij op zijn associatie tussen geleerde en activiteit terug door aan te geven 

dat het nut van de "mannelijke katjes" altijd onbekend bleef omdat "wij" (waarmee hij de 

onderzoekers bedoelde) de natuur niet eerder "binnendrongen" en om die reden haar geheimen 

niet te weten kwamen.41 

Naast deze materiële overtuigingstechniek gebruikte Geoffroy ook vijf verschillende literaire 

middelen om zijn lezers te overtuigen. Hierdoor riep hij bij hen een helder beeld op over hoe hij 

te werk was gegaan om tot zijn claim over meeldraden en stampers te komen. Ten eerste 

voorzag hij zijn onderzoeksverslag van naturalistische plaatjes. Naast beeltenissen van de 

stuifmeelkorrel van ongeveer twintig verschillende plantensoorten voegde hij zijaanzichten en 

doorsneden toe van meeldraden en stampers van de Pompoen, een plant waarbij stampers en 

meeldraden zich niet op een bloem verenigen, en van de Appel die volgens Geoffroy als 

"Calvil" bekend stond. In een dwarsdoorsnede van stampers van de Pompoen onderscheidde hij 

bijvoorbeeld een "sponsachtige placenta" waarmee het zaad aan de stampers vastzat.42 

Daarnaast ging hij diepgaand in op zijn werkwijze en gaf hij uitvoerige details over de 

soorten planten waarmee hij werkte en wat hij daar precies mee deed. Hij expliciteerde 
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Figuur 5.4. Dwarsdoorsnede van stampers van de Pompoen. Illustratie ontleend aan Geoffroy, 
'Observations sur 1'usage des parties des fleurs', 234, waarop wordt verwezen naar figuur 25.. 

bijvoorbeeld dat hij zijn experimenten uitvoerde met exemplaren van de Turkse tarwe en het 

Bingelkruid, die hij voor dit doel apart kweekte. Voor zijn observaties gebruikte hij 

Peulgewassen, de Pompoen en de Appel. Ook vermeldde hij precies hoe hij met dit materiaal 

omging tijdens zijn proefnemingen. Bij sommige plantensoorten begon hij zijn experiment 

wanneer de meeldraden volop ontwikkeld waren, anderen ging hij observeren zodra de bloemen 

waren uitgebloeid. Bij de Turkse tarwe was het mes waarmee hij de meeldraden afsneed het 

instrument dat hem ten dienste stond, bij het Bingelkruid de schop waarmee hij de 'vrouwelijke 

variant' ver uit de buurt zette van de 'mannelijke variant', bij de Pompoen de microscoop 

waarmee hij naar het binnenste van stampers kon kijken. 
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In de derde plaats sprak Geoffroy onomwonden over mislukte proefnemingen met de Turkse 

tarwe en het Bingelkruid. Hij observeerde bijvoorbeeld dat de Turkse tarwe toch zaden vormde, 

terwijl hij meende dat hij alle meeldraden had weggesneden. Volgens hem kon dit samenhangen 

met het feit dat een paar meeldraden hun stuifmeel al hadden losgelaten voor hij ze wegsneed. 

Ook kon het zijn dat hij enige onrijpe exemplaren die later toch stuifmeel loslieten bij het 

wegsnijden over het hoofd had gezien. Ten slotte kon de wind het stuifmeel van 'mannelijke 

bloeiwijzen' van de Turkse tarwe alsnog naar stampers hebben overgedragen.44 

Ten vierde legde Geoffroy zich erop toe andere plantendeskundigen op te voeren als 

mensen die zijn denkbeelden over bijvoorbeeld dadelpalmen onderschreven, in plaats van ze als 

een soort scheidsrechter te beoordelen zoals bij de Oude Griekse filosofen te doen gebruikelijk 

was. Zo onderschreven volgens Geoffroy zowel de Griekse filosoof Theophrastus (ca 371 

v.Chr.- ca 287 v.Chr.) als de Italiaanse onderzoeker van planten Prospero Alpini (1553-1616) 

zijn visie dat een 'vrouwelijk exemplaar' van een Palm een 'mannelijk exemplaar' in de buurt 

moest hebben om aan zijn stuifmeel te komen. Bleef de stuifmeeloverdracht achterwege, dan 

bracht het 'vrouwelijke exemplaar' slechte vrachten voort - vrachten waaraan de zaden 

ontbraken. 

Het laatste literaire middel dat Geoffroy inzette om bij zijn lezer een duidelijk beeld op 

te roepen, was een functionele schrijfstij. Deze kwam vooral tot uitdrukking in de wijze waarop 

hij zijn betoog opbouwde: hij begon zijn verhandeling met het aangeven van de kern van zijn 

betoog en onderbouwde die in de rest van het stuk.46 

Net als Morland zette Geoffroy naast een materiële en een literaire tot slot ook een cognitieve 

techniek in om zijn denkbeelden bij anderen te verankeren. Als natuurfilosoof die het 

uniformiteitsbeginsel onderschreef trok hij parallellen tussen dieren en planten. Hij zag vooral 

een overeenkomst tussen enerzijds geslachtsorganen van dieren en anderzijds stamper en 

meeldraad van planten. Door de opmerking dat planten zich niet konden bewegen en dat 

daarom in dezelfde bloem zowel "vrouwelijke" als "mannelijke geslachtsorganen" verenigd 

waren, suggereerde hij dat hij bij dieren dacht aan de dubbelgeslachtelijke dieren als slakken en 

mosselen die Swammerdam had beschreven.47 
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Bradley: 1717 

Ook bij de derde naturalist die na 1695 over zijn onderzoek naar stamper en meeldraad 

rapporteerde, de Engelsman Richard Bradley (overleden in 1732), is de voorliefde voor planten 

af te leiden uit zijn levensloop. Hij interesseerde zich niet alleen voor fysiologisch onderzoek 

aan planten, maar verwachtte ook veel van een praktische toepassing van de resultaten van 

empirisch onderzoek. 

Gegevens over Bradley's opleiding en afkomst ontbreken. Wel is bekend dat hij een 

vruchtbaar popularisator was van natuurfilosofie en een immense reputatie had. Hij schreef 

meer dan twintig plantkundige boeken in een heldere en leesbare stijl. Zijn publicaties 

stimuleerden het ontstaan van een op onderzoek gefundeerde houding ten aanzien van tuinieren 

en het boerenbedrijf. Op 1 december 1712 werd Bradley benoemd tot lid van de Royal Society 

te Londen, twaalf jaar later volgde een benoeming tot hoogleraar botanie aan de universiteit van 

Cambridge. 

Er gaan geruchten dat hij die leerstoel verkreeg door van de botanicus William Sherard 

(1659-1728) een mondelinge aanbeveling te eisen en hem tevens te beloven dat hij op eigen 

kosten een botanische tuin zou inrichten. Hij legde geen tuin aan, was onbekend met het Latijn 

en het Grieks en vanwege een verondersteld schandaal was er een petitie om hem te 

verwijderen. De klachten beschreven in de petitie bleken later ongegrond. Zijn belangrijkste 

natuurfïlosofische bijdragen handelden over de beweging van plantensappen en over de 

'seksuele reproductie' van planten. Dit onderzoekswerk publiceerde hij in New improvements of 

planting and gardening (1717) en^ general treatise on husbandry andfarming (1724). 

Dat Bradley blijkens het voorgaande vooral een praktisch motief had om zich voor de rol van 

stamper en meeldraad in de vermenigvuldiging van planten te interesseren, blijkt al uit het 

voorwoord van zijn New improvements. Hij gaf daarin aan dat hij zich interesseerde voor de 

reproductie van planten omdat de cultivering van land en de verbetering van de plantenwereld 

hem zeer ter harte gingen. Vervolgens meldde hij dat hij er enkele jaren eerder achter was 

gekomen hoe de zaadbeginselen ("seeds") van planten 'bevrucht' ("impregnated") werden. Zijns 
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inziens was deze vinding ("Discovery") van groot nut voor alle "kolonisten" ("Planters") omdat 

deze hen kon helpen bij de selectie van hun zaden. 

In de sectie 'On the generation of plants' werkte hij deze grondgedachte nader uit. Drie 

natuurvorsers inspireerden hem tot onderzoek naar het ontstaan van zaad, zo meldde hij daar. 

Uit het verhaal van Mozes over de Schepping leerde hij dat planten hun zaden in zichzelf 

produceerden, dat wil zeggen dat elke plant zowel "mannelijke" als "vrouwelijke" krachten in 

zich droeg. Robert Balie had hem mondeling te kennen gegeven dat voortplanting bij planten 

enigszins leek op die van dieren. Samuel Morland beschreef in een publicatie voor de 

Philosophical Transactions (1703) hoe het stof van de helmhokjes ("Apices in the Flowers") 

van meeldraden terechtkwam in de vruchtbeginselen ("Uterus" of "Vasculum Seminale") van 

stampers. Uit de opmerkingen van deze drie naturalisten leidde hij twee "waarheden" ("Truth") 

af: het stof uit meeldraden ("Staminum") functioneerde als "mannelijk sperma" ("Male Sperm") 

en dit stof droeg bij aan de ontwikkeling - in stampers ("Pistillum") - van zaadbeginselen tot 

kiemkrachtige plantenzaden. 

Vervolgens beschreef Bradley hoe hij voor beide stellingen bewijzen 
52 

("Demonstrations") wist te vinden door middel van empirisch onderzoek. Uit een serie 

experimenten en observaties bleek hem dat het stuifmeel een "bevruchtende werking" had op 

de zaadbeginselen. De experimenten voerde hij enerzijds uit met door Camerarius 

afgebakende groep I-planten, anderzijds met groep II-planten. Bij twaalf exemplaren van de 

Tulp sneed hij meeldraden af, met als resultaat dat in stampers zaadvorming achterwege 

bleef. Eveneens verwijderde hij de katjes met meeldraden van bepaalde exemplaren van de 

Hazelaar en bestoof daarmee met succes andere exemplaren van dezelfde plantensoort 

waarop zich stampers bevonden. Bij de Lelie observeerde hij dat het vruchtbeginsel van 

stampers bestond uit een "baarmoeder met drie eierstokken waarin zich eieren of 

zaadbeginselen bevonden", en dat deze "eieren" verrotten tenzij zij door "vruchtbaarmakende 

meel" ("Farina Fecundans") werden "bevrucht" ("impregnated"). In de manier waarop hij 

zijn stelling staafde dat het stuifmeel als sperma functioneerde, gaf Bradley blijk van een 

dubbelgeslachtelijke kijk op stamper en meeldraad: tijdens de 'bevruchting' gedroegen zij zich 

als 'geslachtsorganen', die hij aanduidde als "Male and Female Parts".56 
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In aansluiting op zijn visie van stuifmeel als "sperma" observeerde Bradley hoe dit 

materiaal nu precies zijn 'bevruchtende' werk verrichtte in het vruchtbeginsel. Hij onderscheidde 

twee manieren. Ofwel dit materiaal viel in zijn geheel vanaf de stempel door de stijl (door hem 

"Vagina" genoemd), ofwel het bleef op de stempel liggen. In het laatste geval trok de 

"magnetische kracht" ("Magnetic Virtue") van dit meel uit andere delen van de plant voedsel 

naar de zaadbeginselen toe, zodat zij zwollen.57 

Bradley voelde zich meer verwant met de eerste visie op de weg van het stuifmeel 

richting vruchtbeginsels - dus met de animalculistische traditie die Camerarius fundeerde - dan 

met de ovistische kijk van Malpighi en Grew. Zo bleek althans uit zijn beschrijving van 

observaties van dwarsdoorsnedes van vruchten van de Pompoen of de Meloen. Hun stijl, die 

zich bevond tussen de verschillende "eierstokken" of hulzen voor de zaden, was volgens hem 

groot genoeg om hele stuifmeelkorrels door te laten.58 

Bradley bracht niet alleen zijn visie op het gedrag van het stuifmeel na aankomst op de 

stampers naar voren. Hij benadrukte ook wat het praktische voordeel van "deze kennis" over 

stuifmeel als 'bevruchtend materiaal' kon zijn: het met opzet veranderen van de eigenschappen 

van het nageslacht dat uit de gevormde zaden ontstond. Als eerste natuurfilosoof in de 

geschiedenis suggereerde hij dat de eigenschap en de smaak van de vrucht die het zaad tot 

omhulsel diende veranderd zou kunnen worden, door stuifmeel uit meeldraden van de ene soort 

van de Appel - de soort die hij als "Pairman" aanduidde - met de hand over te brengen op 

stampers van een andere soort van de Appel (die hij als "Codlin" betitelde). Dit zou volgens 

hem een "Codlin" kunnen opleveren die langer houdbaar was en beter smaakte.59 Al met al had 

Bradley vooral een praktisch motief om zich met stamper en meeldraad bezig te houden. 

Blijkens zijn publicatie getroostte Bradley zich ook veel moeite om zijn dubbelgeslachtelijke 

visie op stamper en meeldraad en het nut daarvan voor de planterspraktijk bij anderen te 

verankeren. Hij hanteerde daarbij een materiële overtuigingstechniek, die bestond uit het 

uitvoeren van experimenten en het doen van microscopische waarnemingen. Om de uitspraak 

geloofwaardig te maken dat stuifmeel onontbeerlijk was voor de vorming van kiemkrachtig 

zaad, deed hij de hierboven beschreven experimenten met de Tulp en de Hazelnoot. Om 
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anderen van zijn denkbeelden over de verrichtingen van stamper en meeldraad tijdens de 

stuifmeeluitwisseling te overtuigen, observeerde hij met een microscoop stamper en meeldraad 

van de Tulp en de Lelie. 

Aan meeldraden van de Lelie nam hij de productie, de uitscheiding en de overdracht van 

dit stuifmeel waar. Aan stampers van zowel de Tulp als de Lelie nam hij waar hoe zij het 

"sperma" ontvingen, hoe zij dit door de stijl heen naar het vruchtbeginsel transporteerden en hoe 

de "bevruchtte" eieren groeiden. 

Ondanks de manipulatieve materiële techniek waarvan hij zich bediende, sprak uit een 

latere verhandeling van Bradley (die ook in het Nederlands werd vertaald) dat hij de natuur als 

een gelijke beschouwde. Hij zag in dat de naturalist die de geheimen van de natuur wilde 

doorvorsen, afhankelijk was van de wegen die zij insloeg. Wilde hij dat zij hem assisteerde bij 

het blootleggen van haar mysteriën, dan diende hij haar met respect te benaderen:"[..] want men 

moet altoos de natuur navolgen wil men van een goede uitslag verzekerd zijn".62 

Behalve van deze uitgebreide materiële overtuigingstechniek bediende Bradley zich van een 

literaire techniek. Hij paste in totaal vijf verschillende literaire middelen toe. Het effect was dat 

de lezers van zijn onderzoeksverslag een duidelijke impressie kregen van de weg die hij volgde 

om tot zijn claim over stamper en meeldraad te komen. Ten eerste presenteerde hij zijn 

resultaten in de vorm van een brief door zich herhaaldelijk tot de lezer ("my Reader") van zijn 

epistel te wenden.63 

In de tweede plaats voorzag hij zijn betoog, althans het deel waarin hij over zijn 

observaties repte, van een aantal plaatjes waarop zowel het uiterlijk als het innerlijk van de 

bloeiwijzen der planten was afgebeeld. Zo toonde hij een horizontale doorsnede van de "Uterus" 

van de stamper van de Tulp. Daarin trof hij behalve de holte van de "Vagina" ook de 

verscheidene "Ovaries" met "Eieren" aan waarmee deze in verbinding stond. Bovendien 

verbeeldde hij als eerste onderzoeker in de geschiedenis van het onderzoek naar planten de 

uitwisseling van stuifmeel tussen meeldraden en stampers. Op afbeeldingen van de Lelie en de 

Tulp portretteerde hij een wolk van stuifmeel die tussen en boven meeldraden en stampers in 

hing. In zijn aanvullende beschrijving stelde Bradley dat het "Male seed" niet alleen in 
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helmhokjes tot rijpheid kwam, maar dat het nadat deze openbarstten ook op stampers viel. Zo 

richtte hij de blik van de beschouwer van deze illustraties op een zodanige manier, dat deze 

ervan overtuigd raakte dat dit stuifmeel van meeldraden naar stampers ging en niet andersom. 

In de derde plaats gaf hij vooral in het gedeelte waarin hij zijn experimenten beschreef 

volop details over het tijdstip van onderzoek, het plantenmateriaal dat hij gebruikte en zijn 

bewerkingen daarvan. Wanneer hij in het voorjaar de Tulp of de Hazelaar van hun meeldraden 

ontdeed, zo gaf hij aan, vormden zij geen zaden. Ook stelde hij dat wanneer men drie of vier 

dagen achtereen vroeg in de morgen katjes met stuifmeel van de Hazelaar verzamelde en dit 

vervolgens aanbracht op een reeds "gecastreerde" Hazelaar (die van zijn meeldraden was 

ontdaan), zij in hun 'vrouwelijke bloeiwijzen' toch rijpe vruchten met zaad konden vormen.65 

Ten vierde citeerde hij andere natuurfuosofen als vorsers die het met zijn visies op de 

vermenigvuldiging van planten eens waren en niet als scheidsrechters. Om te onderstrepen dat 

planten zich op een vergelijkbare wijze als dieren reproduceerden, citeerde hij onder andere de 

onderzoekers Robert Balie, Morland en Geoffroy.66 Tot slot schreef hij functioneel. Hij bouwde 

in simpele bewoordingen een systematisch betoog op, en noemde de inzet daarvan al aan het 

begin van zijn verhaal. 7 

Naast een materiële en een literaire techniek paste hij ook een cognitieve overtuigingstechniek 

toe. Als aanhanger van de "Simplicity of Nature in all her Works" zoals hij het 

uniformiteitsbeginsel omschreef, maakte hij vergelijkingen tussen de levensprocessen van 

dieren en die van planten. In het verlengde daarvan trok hij een parallel tussen de 

geslachtsdelen van dieren en stamper en meeldraad van planten. Aangezien hij de 

vermenigvuldiging ("generation") van planten met die van mosselen en andere onbeweeglijke 

schelpvissen vergeleek, dacht hij bij dieren met name aan lagere dieren.69 Net als deze dieren, 

zo meende Bradley, "bevruchtten" planten zichzelf. In dit opzicht was hij dezelfde mening 

toegedaan als zijn tijdgenoot Morland. 
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Ttmv.1. Pi. 

LtJTMsJ 

Figuur 5.6. De structuur van de 'vrouwelijke geslachtsorganen' en de stuifineeluitwisseling 
volgens Bradley. Deze illustraties (plate n, respectievelijk figuur 2 en 3) zijn ontleend aan 
Bradley, New improvements of planting and gardening, tegenover blz. 25. 
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Figuur 5.7. De stuifmeeluitwisseling volgens Bradly. Deze illustratie (plate I figuur I) is 
ontleend aan Bradley, New improvements of planting and gardening, tegenover blz. 12. 

234 



Vaillant: 1717 

De Fransman Sébastien Vaillant (1669-1722), de vierde onderzoeker die na 1695 verslag deed 

over zijn studie van stamper en meeldraad, deed al sinds zijn jeugd onderzoek naar planten. 

Afkomstig uit een boerenfamilie, gebruikte hij reeds op 8-jarige leeftijd planten om zichzelf te 

genezen van een aanhoudende koorts. Na sinds zijn elfde in het ziekenhuis te Pontoise 

geneeskunde te hebben gestudeerd, begon hij als 19-jarige een chirurgische praktijk in Évreux. 

In 1692 vestigde hij zich als chirurg te Neuilly. Daarnaast werkte hij in Hotel de Dieu, het 

ziekenhuis voor de armen te Parijs. Toen hij hoorde dat Tournefort cursussen gaf in de Jardin 

Royal des Herbes Médicales, kwam hij elke ochtend om vijf uur te voet vanuit Neuilly om ze te 

volgen. Tournefort merkte zijn getalenteerde en hartstochtelijke leerling al snel op. 

Al gauw verliet Vaillant Neuilly om in Parijs secretaris te worden van een geestelijke, 

Père de Valois. Via hem ontmoette hij Guy Fagon, die eerste arts van de koning en 

demonstrateur van planten was en later tot directeur van de Jardin du Roi werd benoemd. Fagon 

huurde hem in als secretaris. Vaillants primaire verantwoordelijkheid lag bij de tuin, maar 

Fagon, die zijn eerlijkheid, discretie en brede botanische kennis hoog waardeerde, zorgde dat 

Vaillant - zonder dat hij erom vroeg - eerst werd benoemd tot assistent-demonstrateur en later 

zelfs tot demonstrateur van planten. Vaillant liet zijn studenten niet alleen planten verzamelen, 

maar leende hun ook zijn onderzoeksnotities. 

In 1716 werd hij benoemd tot lid van de Académie Royale des Sciences. In 1717 

verving Vaillant de titulaire professor in de Jardin du Roi. Zijn openingslezing om zes uur in de 

ochtend trok een enorm publiek. Vanwege Vaillants slechte gezondheid en de felle reacties die 

deze lezing over de seksualiteit van planten in de gedaante van 'vrouwelijke stampers' en 

'mannelijke meeldraden' bij het publiek ontketenden, hielp de Nederlandse arts en hoogleraar 

Herman Boerhaave (1668-1738) hem in 1717 om deze inaugurele rede in zowel het Frans als 

het Latijn te publiceren.71 

Dat het diepere motief voor het onderzoek van stamper en meeldraad door Vaillant van 

taxonomische aard was, valt eerder af te leiden uit werk van auteurs die geïnspireerd waren door 
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zijn korte (negentien pagina's tellende) inaugurele rede getiteld Discours sur la structure des 

fleurs, leurs differences et l'usage de leurs parties dan uit deze rede zelf. Niemand minder dan 

de beroemde Zweedse natuurvorser Carl Linnaeus (1707-1778) bijvoorbeeld meldde in het 

handgeschreven manuscript Praeludia sponsaliarum plantarum, een geschrift uit 1730 dat 

richtinggevend was voor de baanbrekende indelingsmethode die deze geleerde in 1735 zou 

publiceren, dat de "voortreffelijke" Vaillant in zijn werk zou hebben gesuggereerd om op de 

"geslachtsorganen" van planten een indelingsmethode te baseren.7 

De passage waar Linnaeus op doelde, bevindt zich pas aan het einde van Vaillants 

verhandeling. Vaillant gaf daar aan dat het aantal meeldraden of "testicules" een criterium was 

om de "monopetalen" te onderscheiden van de "polypetalen", omdat de eerste groep - waartoe 

hij planten als de "Rubiacées" en "Borraginées" rekende - slechts evenveel meeldraden had als 

bloembladen, terwijl de tweede groep die onder meer uit de "Balsamina" en de 

"Hippocastanum" bestond meer meeldraden bezat dan bloembladen.74 

Eerder in zijn traktaat bleek Vaillant te getuigen van een veel inhoudelijker motief om 

zich voor stamper ("Ovaire") en meeldraad ("Etamine") te interesseren.75 Daar keerde hij zich 

tegen Tourneforts visie dat meeldraden slechts excretieorganen waren: volgens Vaillant waren 

het juist de "edelste delen" van planten. Hoewel Vaillant in deze verhandeling zijn idee bloot 

wilde leggen over de structuur van bloemen, hun verschillen en de functie van hun delen, lag 

zijn interesse toch vooral bij de functie van meeldraden en in hun verlengde stampers. Naar zijn 

mening gedroegen beide bloemdelen zich als "organes des generation" tijdens de 

totstandbrenging van zaden, waarbij meeldraden zich als "organes masculins" en stampers zich 

als "organes feminins" gedroegen.77 Hiermee gaf Vaillant blijk van een dubbelgeslachtelijke 
78 

kijk op deze bloemdelen. Net als Morland, Geoffroy en Bradley ging hij er daarbij van uit dat 

stuifmeel uit meeldraden een "bevruchtende werking" had op stampers. In dat verband noemde 

hij de helmhokjes bijvoorbeeld "testes", het vruchtbeginsel "ovaire" en hun inhoud, de eieren 

"oeufs". 

Naast terminologie die leek op die van bovengenoemde botanici, gebruikte hij ook veel 

grovere taal voor meeldraden. In een passage volgend op een beschrijving van de wijze waarop 

meeldraden voor zij stuifmeel afgaven eerst opzwollen en vervolgens barstten, betitelde hij de 
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Figuur 5.8. Titelblad van de verhandeling van Vaillant, Discours sur la structure desfleurs. 

237 



helmdraden van meeldraden als "queues", dat in het Nederlands niet alleen vertaald kan worden 

als 'staarten' maar ook als 'lullen' of 'pikken'.80 Iets verderop reserveerde hij de term "ejaculer" 

voor deze stuifmeeluitstoot, een term die in de tijd van Vaillant eveneens in verband werd 
81 

gebracht met mannelijke geslachtsdelen. 

Vaillant legde zich er niet alleen op toe te laten zien dat stuifmeel een "bevruchtende 

werking" had, maar ook hoe deze "bevruchting' in zijn werk ging. Scherp keerde hij zich tegen 

het denkbeeld van wat hij een "Sectateur des visions de Leeuwenhoek & d'Hartsoeker" of 

"Leeuwenhoeckiste" noemde: dat het stuifmeel "kiemen" bevatte die in de stamper tot wasdom 

kwamen. Dat hij hierbij naar Geoffroy verwees, bleek uit de aard van zijn kritiek. Volgens 

Vaillant kon stuifmeel geen kiemen bevatten, omdat planten als de Pompoen en de Appel die hij 

"Calvile" noemde geen stempelkanalen hadden die groot genoeg waren om als doorgangskanaal 
83 

te fungeren voor het stuifmeel dat vanaf de stempel naar het vruchtbeginsel viel. Echter juist 

bij deze beide plantensoorten had Geoffroy volgens Vaillant dergelijke structuren 
84 

waargenomen. 

Wilde hij omdat bekend is dat Geoffroy en hij onderling discussieerden over wie nu als 

eerste een onweerlegbare onderbouwing had geleverd voor 'plantenseksualiteit', Geoffroy langs 

deze weg soms in diskrediet brengen? Vaillant was in ieder geval van mening dat een 

"bevruchtende" damp zich afscheidde van het stuifmeel op de stempel. Deze spoedde zich naar 

de "eieren" in het vruchtbeginsel.86 Door dit ovistische gezichtspunt is Vaillant de eerste 

plantkundige na 1695 die zich een aanhanger betoonde van het door Malpighi en Grew 

gefundeerde ovisme in verband met de vorming van zaden (en daarbinnen van de variant van 

Grew). Hoewel Vaillant op de lange duur een taxonomisch motief bleek te koesteren om zich 

voor stamper en meeldraad en hun bijdrage aan de zaadvorming te interesseren, drong zich in 

zijn verhandeling dus wel degelijk een meer inhoudelijk motief op de voorgrond. 

Vaillant betoonde zich een ware meester in het overtuigen van anderen van zijn kijk op stamper 

en meeldraad. Van elke techniek die werd gehanteerd in het onderzoek naar de reproductie van 

de levende natuur paste hij een variant toe. In de eerste plaats paste hij een materiële 

overtuigingstechniek toe die uit zowel experimenten als microscopische waarnemingen bestond. 
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Voor de experimenten nam hij planten waarbij stamper en meeldraad in de bloem verenigd 

waren (Camerarius' groep I-planten) en planten waarbij stamperdragende en 
87 

meeldradendragende takken op één plant verenigd waren (Camerarius' groep II- planten). 

Om aan te tonen dat het stuifmeel voor de vorming van zaad noodzakelijk was, prikte 

Vaillant in de tuin met een speld in de kwabben van helmhokjes van het Glaskruid, een groep-I-

plant. Zo stimuleerde hij deze helmhokjes om tijdens hun "amoureuze liefdesspel" hun 

stuifmeel te "ontladen".88 Ook onderdrukte hij bij de Wijnstok (groep I) en de Turkse tarwe 

(groep H) de stuifmeeluitwisseling tussen meeldraden en stampers. Als eerste botanicus in de 

geschiedenis deed hij dit in een binnenruimte of "Cabinet", naar eigen zeggen om de extreme 

weersomstandigheden uit te sluiten die het proces van zaadvorming konden beïnvloeden. Het 

gevolg was dat er geen kiemkrachtige zaden ontstonden. Tot slot beschreef hij hoe een 

observatie met een microscoop van een transversale dwarsdoorsnede van stampers van een 

ontloken exemplaar van de Klaproos de kleine "eieren" en hun "placentas" toonde. Volgens hem 

bewees dit dat het stuifmeel hooguit een "bevruchtende" damp afscheidde die via "tracheeën" 
90 

bij deze "eieren" kwam. 

Gezien deze materiële overtuigingstechniek is het opvallend hoe Vaillant de relatie 

geleerde-natuur representeerde. In de enige passage waarin hij aangaf God te willen dienen door 

de natuur te onderzoeken, stelde hij dat de natuur het enige boek was dat men moest 

"doorbladeren" ("feüilleter") om zich niet te vergissen en niemand te imponeren. Uit deze 

passage wordt echter niet duidelijk of Vaillant de verhouding tussen de onderzoeker en de 

natuur als een gelijkwaardige of een ongelijkwaardige opvatte. Op grond van zijn doen en laten 

met planten (vooral het feit dat hij er niet tegen opzag om planten te verminken door de 

meeldraden af te teneinde inzicht te vergaren over het reproductieproces), valt te verwachten dat 

de natuur voor hem vooral een wezen was dat door de geleerde onderworpen moet worden om 

achter haar geheimen te komen. Het beeld van de natuur als een boek om door te bladeren heeft 

niet zo'n agressieve ondertoon. Het gaat echter te ver om hieruit af te leiden dat Vaillant een 

model van de relatie geleerde-natuur hanteerde dat werd gekenmerkt door gelijkwaardigheid en 

wederzijds respect. Door de natuur als een boek neer te zetten, dus niet te personifiëren, liet hij 

eerder doorschemeren neutraal te staan in deze kwestie. 
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Niet alleen gebruikte Vaillant een materiële overtuigingstechniek, ook paste bij als een van de 

weinige plantkundigen na 1695 een sociale techniek toe om bij anderen zijn denkbeelden te 

verankeren. Vlak onder de titel van zijn Discours vermeldde hij dat deze was "Recueilli par les 

Etudians en Botanique". Dit duidt erop dat hij zijn visie op stamper en meeldraad repliceerde 

in het bijzijn van anderen. Deze anderen, toehoorders uit allerlei rangen en standen, kwamen in 

groten getale naar de Jardin du Roi om daar Vaillants openingslezing bij te wonen.93 Ook gaf hij 

aan dat althans een deel van zijn bevindingen, namelijk dat er "mannelijke" en "vrouwelijke 

bloemen" bestonden, herhaaldelijk waren gemeld in een Koninklijke Bijeenkomst (waarmee hij 

doelde op bijeenkomsten van de Académie Royale).94 Ten slotte meldde hij dat "authentieke 

getuigen" hem ervan hadden overtuigd dat de indelingsmethode op basis van het aantal 

meeldraden die hij aan het einde van zijn epistel kort introduceerde, een uitstekende methode 
95 

was. 

Dat Vaillant een sociale techniek hanteerde, betekende overigens niet dat hij zijn publiek 

ook meteen won voor zijn denkbeelden. Juist dit Discours riep allerlei felle reacties op, 

waardoor Vaillant het in eigen land niet uit durfde te geven. Genoemde Boerhaave zorgde er 

daarom voor dat het Discours in Leiden werd gepubliceerd.96 

Ook langs literaire weg deed Vaillant redelijk veel moeite om bij anderen aanhang te verwerven 

voor zijn visie. Hij gebruikte in totaal vier literaire middelen. Door de toepassing van deze 

veelheid aan literaire middelen schiep hij voor zijn lezer een gemakkelijk te begrijpen beeld van 

de weg die hij had gevolgd om tot zijn bewering te komen. Ten eerste schreef hij zijn 

bevindingen in de vorm van een brief, door de lezers van zijn epistel als "Messieurs" te 

betitelen. Ten tweede gaf hij uitvoerige details over het tijdstip van onderzoek, het 

plantenmateriaal en hoe hij daar in zijn empirische praktijk mee omging. 

Zo merkte Vaillant in verband met de tijd op dat "het amoureuze liefdesspel van de 

seksen van planten" het beste 's ochtends vroeg ("a llieure du Berger c'est a dire Ie matin") 
98 

waargenomen kon worden. Voor het met spelden prikken gebruikte hij het Glaskruid. Om de 

"tracheeën" (buizen) in het binnenste van een stamper te tonen, sneed hij deze bij de Klaproos 
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door. In zijn "Cabinet" isoleerde hij bepaalde exemplaren van de Wijnrank en de Turkse tarwe 

om de stuifmeeloverdracht te verhinderen. 

In de derde plaats voerde hij andere natuurfilosofen op als mensen die het eens waren 

met zijn kijk op stamper en meeldraad. Hij had het bijvoorbeeld over de "geleerde wereld in het 

algemeen", die wist dat de verschillende "seksen" van planten zich niet altijd in dezelfde bloem 
100 

bevonden. Ten vierde was zijn schrijfstijl op enig antropomorf taalgebruik na, zoals zijn 

aanduiding van de meeldraden als "vurigen" ("fougoueux"), over het algemeen functioneel: hij 

begon zijn verhandeling met een duidelijke bewering en werkte deze op een systematische 

manier verder uit. 

Tot slot zette Vaillant ook een cognitieve techniek in om zijn visie op stamper en meeldraad bij 

anderen te vestigen. In zijn ogen handelde de natuur altijd volgens uniforme wetten, dus een 

parallel van hoe de bevruchting bij dieren ging (via kiemen in het sperma of kiemen in het ei) 

moest te vinden zijn in het plantenrijk. Zowel impliciet als expliciet maakte hij duidelijk dat 

hij aan de analogie tussen stamper en meeldraad en vrouwelijke én mannelijke geslachtsorganen 

van dieren de voorkeur gaf, en zich dus van een geslachtelijke cognitieve techniek bediende. 

Blair:1720 

Hoe de Engelsman Patrick Blair (overleden in 1728) aan zijn fascinatie voor planten kwam, is 

onduidelijk. Uit de biografie van deze vijfde naturalist die na 1695 over zijn proefondervindelijk 

onderzoek naar stamper en meeldraad publiceerde, rijst vooral het beeld op van een 

natuurvorser die empirisch onderzoek niet schuwde. 

De biografische informatie over Blair is schaars en tegenstrijdig. Het bewijs voor zijn 

dood in 1728, bijvoorbeeld, is indirect. In zijn alfabetisch geordende Pharmaco-Botanologia 

had hij de letter H bereikt; toen geen nader materiaal opdook veronderstelde men dat hij was 

gestorven. Zeker is dat hij gedurende enige jaren als chirurg in Dundee (Schotland) werkte en 

daar een dissectie uitvoerde op een vrouwelijke Indiase olifant die op 27 april 1706 was 

doodgegaan. De resultaten daarvan presenteerde hij voorzien van een uitgebreide recensie van 

de literatuur in 1710 in een brief aan de Royal Society. In 1712 werd Blair tot lid van de Royal 

241 



Society benoemd en in datzelfde jaar ontving hij een eredoctorsgraad (M.D.) van het King's 

College in Aberdeen. Het lijkt erop dat Blair gedurende de grootste tijd van zijn leven een 

praktizerend chirurg is geweest. Beroemd werd hij vooral door zijn bijdragen aan de 

plantkunde, en dan niet zozeer zijn tijdrovende naspeuringen van de medische eigenschappen 

van planten, maar zijn studies over de aanwezigheid van 'geslachtsorganen' bij planten.103 

De Royal Society vormde Blairs belangrijkste drijfveer om de bijdrage van stamper en 

meeldraad aan de zaadvorming te onderzoeken. Al op de eerste bladzij van het voorwoord van 

het tweedelige boek getiteld Botanick essays dat hij in 1720 publiceerde, gaf Bradley aan de 

Royal Society te willen behagen door ze te "vermaken" met enkele ontdekkingen en 

verbeteringen op het gebied van de botanie en meer in het bijzonder de verschillende "seksen" 

van planten. Een extra stimulans om dit te ondernemen vormde, zoals hij aangaf, de enorme 

vooruitgang die de botanie de laatste paar jaar in Groot-Brittannië had doorgemaakt met Grew 

die als eerste de twee "seksen" van planten "ontdekte" en Ray die de door Morison ontworpen 

indelingsmethode van planten verbeterde. Blair nu zag het als zijn taak om op beide terreinen 

vooruitgang te boeken door ze in zijn essays inzichtelijker te maken.105 Terwijl hij in dat kader 

in het eerste deel een kritische beschouwing gaf van de methoden om het plantenrijk in te delen, 

stelde hij zich in het tweede deel (dat uit ongeveer 1100 bladzijden bestond) ten doel om de 

"reproductie" ("generation") van planten te behandelen. In het vierde hoofdstuk daarvan, getiteld 

'Upon the generation of plants' (100 bladzijden) wilde hij op basis van diverse bewijzen laten 

zien dat planten net als dieren de "noodzaak" ("Necessity") van twee seksen kenden.106 

Bij het nader vormgeven van die inzet bleek dat Blair naast de externe motivatie om de Royal 

Society te behagen, ook een inhoudelijk motief had om stamper en meeldraad (die hij 

respectievelijk als "Stylus" en "Pistillum" en als "Stamina" en "Apices" aanduidde) empirisch 

te bestuderen. Fel keerde hij zich tegen de mening die Tournefort had geventileerd over de 

meeldraden, namelijk dat zij uitscheidingsorganen ("Vasa excretoria") waren en hun stuifmeel 

slechts "Excrement" want bestaande uit overtollige sappen.108 Met een beroep op observaties en 

experimenten verdedigde Blair dat het stuifmeel een noodzakelijke werking had die hij als 

"bevruchtend" betitelde. 
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Hij nam bijvoorbeeld waar hoe dit "sperma" in "testes" onderin de meeldraden werd 

voorbereid en hoe het vervolgens via de "Vasa deferentia" (helmdraden) naar de "Vesiculae 

seminales" (helmhokjes) werd vervoerd om van daaruit afgegeven te worden. Voor die afgifte 

waren bij planten geen afzonderlijke "Penises" of "Vasa Ejaculatoria" aanwezig, omdat deze bij 
109 

vissen ook ontbraken. Dit stuifmeel nu "bevruchtte" het "Vrouwelijk zaad" in de planten, dat 

gelijk was aan de "Ova Foeminea" van dieren. Oorspronkelijk afkomstig uit het "Ovarium" 

nestelden deze "Ova Foeminea" zich in de "Uterus", het onderste gedeelte van de stamper. 

Volgens de visie van Blair gedroegen stampers zich met het oog op zaadvorming als 
112 

"vrouwelijke geslachtsdelen" van planten" en meeldraden als "mannelijke. Als eerste 

botanicus in de geschiedenis wijdde Blair aan de functie die stampers in dit proces vervulden 

zelfs een aparte paragraaf: "The Female Parts of the Flower consider'd". Kortom: hij bezat 

een dubbelgeslachtelijke visie op stamper en meel draad. 

Naast bewijzen dat stuifmeel een "bevruchtende werking" had, ventileerde Blair door 

het noemen van zijn bevindingen over het karakter van dit stuifmeel ook een opinie over hoe 

deze "bevruchting" geschiedde. Hij was het niet eens met de reeds genoemde Morland dat het 

stuifmeel kiemen van toekomstige planten in zich droeg. Naar zijn mening bevatte dit stuifmeel 

hooguit een damp die de zaadbeginselen in het vruchtbeginsel tot groei aanzette. Zo bezien 

schaarde hij zich eerder in de ovistische traditie in relatie tot planten die Malpighi en Grew 

fundeerden, dan in de animalculistische traditie van Camerarius. Bovendien sloot hij zich aan 

bij de Grewiaanse variant van dit ovisme door de externe weg te behandelen die de voeding in 

de gedaante van het stuifmeel aflegde om bij de kiem in de stamper te belanden. 

Blair getroostte zich veel moeite om zijn denkbeeld te verankeren bij anderen, waarvoor hijzelf 

de term "op de hoogte stellen" gebruikte.117 Om te beginnen hanteerde hij een materiële 

overtuigingstechniek, bestaande uit het uitvoeren van experimenten en het doen van 

microscopische waarnemingen. Daarbij prees hij de inspanningen van de Royal Society om de 

microscoop te verbeteren. Om de uitspraak geloofwaardig te maken dat stuifmeel 

noodzakelijk was voor het ontstaan van kiemkrachtig zaad, deed hij naast de hierboven 

beschreven observatie drie experimenten. Dit gebeurde zowel met planten die Camerarius in 
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groep I indeelde, planten waarbij stamper en meeldraad verenigd waren in een bloem, als met 

groep Hl-planten, planten met stampers op de ene variant van de plant en meeldraden op de 

andere variant. 

Hij herhaalde de experimenten van de "nieuwsgierige en onderzoekende" Bradley door 

de Tulp uit groep I en de Spinazie uit groep m met een mes van hun meeldraden te ontdoen en 

vervolgens te bekijken of hun stampers zaden voortbrachten. Dit gebeurde niet. Ook repliceerde 

hij een experiment van Vaillant, al gebruikte hij daarvoor niet het Glaskruid, maar de Moerbei 

uit groep m. Met een speld prikkelde hij net zo lang in de "kwabben" van de meeldraden tot zij 

stuifmeel uitstootten. Om zijn visie te onderbouwen dat het stuifmeel geen kiemen van de 

toekomstige planten met zich meevoerde maar slechts subtiele dampachtige of sapachtige 

partikels, observeerde hij met de microscoop de stijlopeningen van stampers van de Lelie. Zijn 

constatering was dat zij te klein waren om de stuifmeelkorrels door te laten.121 

Gezien deze materiële benaderingswijze had Blair redenen om de natuur als 

ondergeschikt aan de naturalist te zien. Al op de titelpagina van zijn boek citeerde hij een 

uitspraak van de reeds genoemde Bacon waarin deze de geleerde opriep tot een actieve 

empirische benadering van de natuur: "Non fingendum aut excogitandum, sed inveniendum, 

quod Natura faciat aut ferat" (Men moet niet verzinnen of bedenken, maar ontdekken waarom 

de natuur verwekt of voortbrengt).122 Door Bacon te citeren gaf Blair aan dat hij het eens was 

met diens visie dat een vorser zich bij het onderzoeken van de natuur niet afwachtend moest 

opstellen, maar zich actief met haar diende te bemoeien. Hij gaf daarmee ook aan het eens te 

zijn met de implicaties van Bacons uitspraak, namelijk dat deze actieve ondervraging desnoods 

niet goedschiks maar kwaadschiks diende te gebeuren. Hiermee onderstreepte hij de opvatting 

van de natuur als een ondergeschikte.123 

Naast deze materiële overtuigingstechniek paste Blair ook een literaire overtuigingstechniek toe. 

Door in totaal zes verschillende literaire middelen in te zetten, creëerde hij bij zijn lezers een 

heldere voorstelling over zijn proefnemingen. Ten eerste goot hij zijn betoog in de vorm van 

een brief door zich expliciet tot zijn lezer te wenden.124 Ook voegde hij natuurgetrouwe 

illustraties toe aan zijn betoog. Met afbeeldingen van microscopische observaties van de Lelie 
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weerlegde hij Morlands opinie dat het stuifmeel "animalcules" bevatte die in de 

vruchtbeginsels van stampers een nest troffen waar ze tot wasdom kwamen. Op ware grootte liet 

hij op deze illustraties zowel een zijaanzicht van stampers als stuifmeelkorrels zien. Zo toonde 

hij dat deze stuifmeelkorrels te groot waren om stampers binnen te kunnen gaan. Na aankomst 

op stampers konden zij hooguit "bevruchtende damppartikels of sappartikels" afscheiden.125 

Figuur 5.10. Afbeeldingen van microscopische observaties door Blair. Deze illustratie is 
ontleend aan Blair, Botanick essays, waarnaar op blz. 284-286 wordt verwezen. 
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In de derde plaats probeerde hij zijn denkbeelden te verankeren door details te 

verschaffen over het tijdstip waarop hij zijn proefnemingen deed, welke plantensoorten hij 

precies gebruikte en hoe hij daar in zijn onderzoek mee omging. Het experiment waarbij hij de 

helmhokjes van de Moerbeiboom met speldenprikken stimuleerde om stuifmeel rond te strooien 

deed hij rond zonsopgang, maar in ieder geval vóór negen uur.126 Bij de Tulp en de Spinazie 

sneed hij om stuifmeeloverdracht te verhinderen de meeldraden af.127 

Ten vierde vermeldde hij met zo veel woorden dat een herhaling van het door Bradley 

uitgevoerde experiment met de Hazelaar mislukte.128 In de vijfde plaats voerde hij 

natuurfilosofen op als geleerden die met zijn eigen denkbeelden instemden. Om zijn mening te 

onderstrepen dat het stuifmeel de functie van bevruchtend "sperma" op zich nam, citeerde hij 

bijvoorbeeld achtereenvolgens Grew, Ray, Prospero Alpini, Camerarius, Morland en 

Geofiroy. Tot slot was zijn schrijfstijl als overwegend functioneel te typeren. Na in het 

voorwoord de bedoeling van zijn traktaat uiteengezet te hebben, sloot hij dit keurig af met een 

systematisch overzicht van de paragrafen. Daarna liet hij deze paragrafen stuk voor stuk aan bod 

komen. 

Blair zette als laatste ook een cognitieve techniek in om anderen voor zijn boodschap over 

stamper en meeldraad te winnen. Heilig geloofde hij in het uniformiteitsbeginsel.130 Tegen die 

achtergrond merkte hij op dat de Almachtige God het nodig vond om bij dieren twee seksen te 

onderscheiden en dat diezelfde noodzaak ook bij planten bestond.131 Daarop voortbordurend 

trok hij een parallel tussen de geslachtsorganen van dieren en stamper en meeldraad, zodat hij te 

typeren is als een adept van de geslachtelijke cognitieve overtuigingstechniek.132 

Pontedera: 1720 

Dat de zesde geleerde die na 1695 over stamper en meeldraad publiceerde zich met name voor 

empirisch-instrumenteel onderzoek aan planten interesseerde, blijkt overduidelijk uit zijn 

levensloop. Al voor hij in 1715 zijn studie filosofie en geneeskunde aan de universiteit van 

Padua afsloot, raakte de Italiaanse botanicus Giulio Pontedera (1688-1757) geïnteresseerd in 
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plantkunde. In 1718 publiceerde hij zijn eerste boek, Compendium tabularum botanicorum, 

waarin hij geïnspireerd door de indelingsmethode van Tournefort een overzicht gaf van planten 

uit de provincie Venetië. In 1719 werd Pontedera benoemd tot hoofd van de botanische tuin van 

de universiteit van Padua en tot docent in de botanie. Deze gecombineerde functie zou hij tot 

aan zijn dood uitoefenen. Anthologia sive defloris natura (letterlijk vertaald: Anthologie of over 

de aard van de bloem) (1720) was het belangrijkste werk dat Pontedera op het gebied van de 

botanie produceerde. 

Uit deze Anthologia, die hij op 32-jarige leeftijd het licht deed zien, wordt duidelijk dat 

hij in zijn stamper-en-meeldraad-onderzoek door een inhoudelijk motief werd gedreven. Op 

grond van observaties wilde hij daarin tonen dat de voortplanting van planten niet gelijk was 

aan de geslachtelijke voortplanting van dieren.135 Na zeer gedetailleerd de bouw van 

verschillende bloemtypen en hun organen te hebben bediscussieerd, presenteerde Pontedera zijn 

visie op "meeldraad" ("Staminum") .136 Hoewel hij vond dat deze bloemdelen in de 

voortplanting een zeer belangrijke taak vervulden, was hij het niet eens met de taken die 

respectievelijk Tournefort en degenen die hij aanduidde als "Vooraanstaande Botanici" voor 

meeldraden hadden afgebakend. De laatsten hadden volgens Pontedera in consensus bevestigd 

dat meeldraden en meer in het bijzonder hun helmhokjes als "geslachtsorganen" opgevat 

moesten worden vanwege de "bevruchtende werking" die hun stuifmeel had op de "stamper" 

("Pistillum").137 Met een serie waarnemingen bewees Pontedera echter dat de overdracht van 

stuifmeel niet noodzakelijk was voor het ontstaan van kiemkrachtig zaad. 

Bij tweehuizige soorten observeerde hij dat "vrouwelijke" individuen die geïsoleerd op 

aanzienlijke afstanden van "mannelijke" representanten van dezelfde soort groeiden, toch 

volledig rijpe vruchten droegen. Dit betekende niet dat hij bij de vorming van zaad geen enkele 

rol zag weggelegd voor het stuifmeel. Zich afzettend tegen Tourneforts visie dat meeldraden 

excretieorganen waren die onnuttige delen van de bloem in de vorm van stuifmeel uitscheidden, 
139 

brachten zijn nauwkeurige observaties van meeldraden hem tot een andere kijk. 

In de stuifmeelkorrels bevond zich volgens Pontedera een vloeistof die essentieel was 

voor de groei en de ontwikkeling van zaden ("Embryo's") in stampers. Deze vloeistof werd 

echter niet verspreid door middel van stuifmeelkorrels. Hij verdween uit de korrels voordat deze 
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J U L I I 

PONTEDER^E 
In Patavino Gymnafio 

BOTANICES PROFESSORIS 

ANTHOLOGIA, 
S I V E 

D E F L O R I S NATURA 
L I 3 R I T R E S 

Plurimis Inventis, Obfervationibufque, ac 
JEieis Tabulis ornati. 

Accedunt cjufdem 

DISSERTATIONES XI 
Ex iis, quas habuit in Horro Publico 

Patavino anno 171 •>, 

Quibus res 'Botanica , Cf fubinde etiam 
Medica illujlrarar . 

P A T A V I I , Typis Seminarii, M.DCCXX. 
Apud Joannem Mtnfri, 

Siiftritrnm Ptrmijfu, & rriviltgia. 

Figuur 5.11. Titelblad van Anthologia sive de flor'* natura, geschreven door Pontedera. 
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van het helmhokje loskwamen, bewoog zich langs interne weg door de helmdraden heen en 

bereikte via de bloembodem de vruchtbeginsels van stampers om daar aan deze zaden ten goede 

te komen.140 Hoewel Pontedera ze zelf niet zo noemde, blijkt uit deze beschrijving van de 

werking van meeldraden eigenlijk dat hij ze gelijkstelde aan klieren van dieren, terwijl hij 

stampers zag als plaatsen waarin het zaad ontstond. 

Al met al bezat Pontedera vooral een inhoudelijke motivatie om zich voor stamper en 

meeldraad te interesseren: tegen de achtergrond van zijn afwijzing van het idee dat planten zich 

net als dieren op 'geslachtelijke' wijze voortplantten en hun meeldraden bij de zaadvorming ook 

niet als excretieorganen functioneerden, presenteerde hij een alternatieve kijk op deze 

bloemdelen. 

Net als de andere geleerden paste Pontedera diverse technieken toe om zijn kijk op stamper en 

meeldraad bij anderen te vestigen. Zijn materiële overtuigingstechniek bestond uit het doen van 

(microscopische) waarnemingen. Deze moesten zowel zijn eigen visie op meeldraden 

onderstrepen, als die van "Vooraanstaande Botanici" ondermijnen. Om de uitspraak 

geloofwaardig te maken dat het stuifmeel een sap afscheidde dat via speciale vaten in de 

helmdraden intern naar de vruchtbeginsels van stampers werd vervoerd, observeerde hij heel 

nauwkeurig de meeldraden. Gek genoeg richtte hij zich daarbij niet op het innerlijk van deze 

meeldraden, maar op hun uiterlijk.142 Om te tonen dat stuifmeeloverdracht niet nodig was om 

toch kiemkrachtige zaden te laten ontstaan, observeerde hij planten die een meeldradendragende 

en een stamperdragende variant kenden, zoals de Palm.143 Of Pontedera gezien deze materiële 

benaderingswijze de natuur als een gelijke of een ondergeschikte zag, is niet bekend: in 

afwijking van vele van zijn collega-botanici liet hij zich nergens uit over de verhouding 

geleerde-natuur. 

Pontedera zette daarnaast ook een literaire techniek in om zijn denkbeelden aan de man te 

brengen. Door het inzetten van vier literaire middelen presenteerde hij de lezer van zijn 

onderzoeksverslag een heldere voorstelling van hoe hij langs proefondervindelijke weg tot zijn 

bevindingen was gekomen. Zo voegde hij ten eerste naturalistische plaatjes toe aan zijn 
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Figuur 5.12. Pontedera's afbeelding van de meeldraad in Tab. I, Part H, Fig 2. Deze illustratie is 
ontleend aan Pontedera, Anthologia sive defloris natura, op blz. 67 wordt ernaar verwezen. 
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verhandeling, zowel zijaanzichten als lengtedoorsneden. Een enkele keer leek het daarbij te 

gaan om kopieën van illustraties die Malpighi aan zijn verhandeling Anatome Plantarum had 

toegevoegd.144 In een zelf geproduceerde illustratie liet Pontedera zien hoe het sap uit het 

stuifmeel zich langs interne weg naar de bloembodem verplaatste en zich vandaar naar het 

vruchtbeginsel bewoog. Deze illustratie is interessant omdat Pontedera daarmee zijn visie 

inzichtelijk maakte dat meeldraden eigenlijk klieren zijn. 

In de tweede plaats voorzag Pontedera zijn betoog van details over het gebruikte 

plantenmateriaal en hoe hij dit had bewerkt om tot zijn visie op meeldraden te komen. Zo had 

hij bij de Palm herhaaldelijk geobserveerd wat de bijdrage van het stuifmeel in vaste of 

vloeibare vorm was aan het ontstaan van zaad. Daarbij kwam hij tot de conclusie dat dit geen 

"bevruchtende" bijdrage was.146 Daarnaast noemde hij met welke uiteenlopende plantensoorten 

hij onderzoek verrichtte: de Peer, de Lelie, de Tulp, de Moerbeiboom, de Jeneverbes, de 

Vijgeboom, de Hennep en een plantensoort die hij als "Lupulus" aanduidde. 

Ten derde haalde hij andere natuurvorsers niet aan als scheidsrechter, zoals de Ouden 

gewoon waren geweest, maar als deskundigen die zijn denkbeelden onderschreven. Hij citeerde 

vooral Herodotus en Toumefort als naturalisten die getuigenissen hadden geleverd die met zijn 

eigen denkbeelden overeenkwamen. De Griekse geschiedkundige Herodotus (5e eeuw v.Chr.-

430/420 v.Chr.) bijvoorbeeld leverde volgens hem de "getuigenis" ("testimonio") dat 

dadelpalmen goede vruchten voortbrachten zonder stuifmeeluitwisseling tussen "mannelijke" en 

"vrouwelijke" exemplaren.148 Ten vierde hield Pontedera er een functionele stijl van schrijven 

op na. Hij bediende zich van simpele taal en bouwde zijn betoog rechttoe rechtaan op. 

Tot slot bediende Pontedera zich van een cognitieve techniek om zijn denkbeelden bij anderen 

te verankeren. Hoewel hij zich nergens op het uniformiteitsbeginsel beriep, maakte hij impliciet 

een vergelijking tussen meeldraden en klieren van dieren. Zijn beschrijving van hoe het 

stuifmeel een sap afscheidde en dit sap langs een intern gangenstelsel bij het vruchtbeginsel 

deed belanden, is te vergelijken met het proces van interne secretie dat aan klieren werd 

toegeschreven. Hierom is hij als een aanhanger van de niet-geslachtelijke cognitieve techniek te 

rubriceren. 
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Figuur 5.13. Afbeelding van een dwarsdoorsnede van een bloem. Deze illustratie (Tab m figuur 
18) is ontleend aan Pontedera, Anthologie sive defloris natura. Zie voor de vergelijking figuur 
5.14. F: \J6~. 

Figuur 5.14. Afbeelding van een dwarsdoorsnede van een bloem. Deze illustratie (tab > 
figuur 176) is ontleend aan Malpighi, Anatome plantarum, 48. Zie voor de vergelijking 
Pontedera figuur 5.13. 
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Jussieu: 1725 

Uit de biografie van de Fransman Antoine de Jussieu (1686-1758), de zevende auteur die tussen 

1695 en 1735 over stamper en meeldraad publiceerde, komt het beeld naar voren van een man 

die al sinds zijn studietijd een fascinatie voor planten bezat. Als zoon van Laurent de Jussieu, 

een apotheker uit Lyon, studeerde hij in Montpellier bij Pierre Magnol geneeskunde en botanie. 

Magnol was de eerste Franse plantkundige die een poging deed om tot een natuurlijke 

classificatie van planten te komen en daarbij het concept "familie" in de botanie introduceerde. 

Nadat Jussieu op 15 december 1707 de doctorsgraad (M. D.) behaalde, ging hij naar Parijs om 

bij Tournefort te studeren. Kort na Jussieu's aankomst overleed Tournefort en niet lang daarna, 

in 1710, legde diens opvolger als hoogleraar botanie bij de Jardin du Roi, Danty d'Isnard, het 

ambt neer. Jussieu, toen 24, volgde hem op en zou deze post tot zijn dood vervullen. 

Gedurende zijn eerste jaren als hoogleraar reisde hij door Frankrijk, Spanje en Portugal, 

later bracht hij zijn tijd door in Parijs. Jussieu's gepubliceerde bijdragen aan de 

natuurwetenschappen waren talrijk, maar wat betreft inhoud relatief bescheiden. Zijn 

belangrijkste activiteiten waren de verdere ontwikkeling van de Jardin du Roi en het 

onderrichten van studenten, onder wie zijn broers. Als docent was hij een trouwe aanhanger van 

Tournefort. Daarnaast was Jussieu een succesvol arts, waarmee hij het fortuin verwierf dat 

andere familieden in staat stelde om hun 'wetenschappelijke' carrières te vervolgen. Ten slotte 

was hij de grondlegger van een botanische dynastie die tevens bestond uit zijn jongere broers 

Bernard en Joseph en zijn neef Antoine-Laurent. 

Antoine de Jussieu was de eerste die in 1715 een beschrijving gaf van de Koffieplant 

(Coffea arabica), die hij opkweekte uit zaad dat hij verkreeg van de Amsterdamse Hortus 

Botanicus. Hoewel zijn beschrijving gedetailleerd en precies was, herkende hij de plant niet als 

een genus op zichzelf, zoals de Zweedse natuurvorser Carl Linnaeus (1707-1778) in 1737 wel 

zou doen. In latere jaren probeerde Jussieu de cultivering van koffie in verschillende Franse 
6 149 

koloniën te stimuleren, vooral op het lie de Bourbon (nu Reunion genaamd). 

Jussieu maakte aan het begin van zijn onderzoeksverslag 'Du rapport des plantes avec les 

animaux tiré de la difference de leurs sexes' al duidelijk dat hij een inhoudelijk motief had om 
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over stamper en meeldraad nasporingen te doen. In deze verhandeling, waarvan voor deze 

studie alleen een Nederlandse vertaling ter beschikking stond, wilde hij uitgaande van zijn 

observaties namelijk tonen dat er een overeenkomst bestond tussen planten en dieren wat betreft 

het "sekse-onderscheid" en de "eenstemmigheid" van de delen die ze bezaten om "hunnen 

Soorten altyd te doen duren". 

Ervan uitgaande dat de natuur het mysterie van de vermenigvuldiging bij planten veel 

meer wilde blootleggen dan bij dieren, zag Jussieu in dat verband vooral voor stamper en 

meeldraad, die hij als "Stamper" of "Staander" en als "Styltjes" aanduidde, een rol weggelegd. 

Hij was het niet eens met de mening van mensen als Malpighi dat meeldraden slechts 

"ingewanden" waren, "geschikt om die Sappen af te scheiden welke uitgeworpen moeten 

worden".152 Naar de met observaties onderbouwde mening van Jussieu kenden planten 

"geslachtsorganen".153 Hij zag een parallel tussen de mannelijke geslachtsdelen van dieren en 

meeldraden: 

"Inderdaad, Wat kan de Werktuigen, die het Mcmlyk Geslagt in de Dieren maaken, gelyker 
wezen, dan die welke dezelve in de Planten vertoonen: Welk een Overeenkomst van Werkingen 
is 'er! Die kleine Helmtjes welke de Vezelingen van de Styltjes maaken, dat Meel welke zy in zig 
besluiten, en zoo keurlyk toebereid is tot een bekwame Stoffe om de Bott te bevrugten;" 

In het verlengde daarvan zag hij voor stampers die stuifmeel ontvingen dezelfde taak weggelegd 

als voor de "Deelen van de Voortteeling van Vrouwelyke Dieren". Gelijk veel van zijn 

tijdgenoten hing Jussieu derhalve de dubbelgeslachtelijke visie op stamper en meeldraad aan. 

Terwijl Jussieu onder het formuleren van deze visie wel iets zei over de "bevruchtende" 

werking van stuifmeel, liet hij zich niet uit over hoe die 'bevruchting' precies in zijn werk ging. 

Zonder aan te geven of hij daarvoor koos, herhaalde hij de animalculistische visie op de 

reproductie van planten zoals hij die naar eigen zeggen van Geoffroy kende, "dat de Stof welke 

van de Helmtjes der Bloemen valt, is de Bot van de Plant, of het eerste Beginsel (^Embryori) 

deszelfs".157 Jussieu wilde zoals hij aangaf echter alleen "werk maaken" van "het Uitwendige 

van de Planten, met de Dieren te vergelyken, zoo ver als het de Geslagten betreft, waar in dit 

Onderscheid der Sexe bestaat, en de Manier om dat waar te neemen".' Hij was dus vooral 
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S9 WYSGEERIGE VERHANDELING 
goede Afbeeldingen van dezejve gegeeven, in 
't algemeen en in't byzonder, dprh&&£latuuri 
lyk Gezigt en1 mer liet Vergrootglas, «welke Ik 
de Weetgierige xai laaten onderzoeken: On-
dertusfchen d:iar my nu gelegenheid is voorge
komen iets aangaande de Voortteelingder Plan-
feu te zeggen, zal ik mynen Leezeronderhouden 
met een Nauwkeurige Proeve over dit Onderr 
werp, myinhet jaar 1719 medegedeeld, door 
den uitmuntenden Geneesheer Dr. Antoine d» 
Jusjieu, Kortinklylt Mooglecraar in de Kruidkunj 
de te Paryt; tol opfehrift hebbende 

De Overe^nkomft tuiïcben Planten en Dieren. 
afgeimim van bet Onderfcheicl der Sexe. 

^^CTreé^X^em^fis^^S^^k^en 
en Dieren5 'WfttraVydVeftuigfyk gëwa'af ,*als 
wy flegts agt gee ven op de wyze waar op zy 
hun l'ücdzel Jerkrygen. Dat foort van Leevcn, 
'r welk de Qudc Filozoofcn in de Planten hebn 
ben opgemerkt, wierdt by hen geoordeeld zoo 
na met dat der Dieren over een te komen, dat 
zy geen zwaarigheid gemaakt hebben het zelve 
een Ziel te noemen, maar heti» naderhand rnet 
meer reden Moeizaamheid geheetert." 

De Vergelyking die men maakte tuflehen het 
Maakfcl en Gebruik van de Baft der Planten, 
met de Huid doe* Bieren { van de Buizen, door 
welke het Saf'doat de Stam naar de Uiterjleein% 
den wordt geleid, met Slagaderen en Aderen, de 
Gelykenis van bet maaken der Takken van deeze 
Buizen, met de Bloed- en Watenaten, heeft aan 
Ct/alpimis en andere vermaarde Schryvers van 
onzen Tyd, welke zig op de Ontleedkunde der 
Planten hebben uiigelegt, aanleiding gegeeven 
deeze Leere vuil te ilcllen. Wy 

Figuur 5.15. Eerste bladzijde van de verhandeling van Jussieu getiteld: 'De overeenkomst 
tusschen planten en dieren afgenomen van het onderscheid der sexe'. 
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gemotiveerd om stamper en meeldraad te bestuderen omdat hij een uiterlijke overeenstemming 

meende te zien tussen deze bloemdelen en de geslachtsorganen van dieren. 

Jussieu wrong zich in allerlei bochten om zijn kijk op stamper en meeldraad bij anderen 

ingang te doen vinden. Bradley gebruikte daar in zijn Engelse vertaling van Jussieu's in het 

Franse gestelde rede het woord "establish" voor, dat in het Nederlands werd vertaald met 

"Betoogen".159 Omdat "Natuurkundigen" de algemene observaties afgeleid van de structuur 

van de organen van planten en hoe planten groeien al zo behandelden dat daar geen twijfel 

meer over mogelijk was, zo stelde hij, "zal ik myn Werk maken om eene ander Soort van 

overeenkomst te betoogen tusschen de Planten en Dieren door byzondere Opmerkingen". 

Voor dit overtuigen gebruikte hij diverse technieken die ook werden aangewend in het 

onderzoek naar de reproductie van de levende natuur. Hij hanteerde bijvoorbeeld de materiële 

overtuigingstechniek die bestond uit het doen van microscopische waarnemingen, bedoeld om 

de reproductieve verrichtingen van stamper en meeldraad zichtbaar te maken. Met behulp van 

"Vergrootglazen", zo stelde hij, had hij nauwkeurig planten bestudeerd om hun overeenkomst 

met dieren op het gebied van geslachtsorganen vast te kunnen stellen. In het kader van die 

waarneming voerde hij een "Ontleding" uit.162 Dat hij in zijn uitspraken over de relatie tussen de 

wetenschapper en de natuur de natuur als een gelijke van de geleerde opvatte, is duidelijk. 

Ongeveer in het midden van zijn onderzoeksverslag zei hij hierover: 

"Het schynt alsof de Natuur, die haare Wyze van Werking in de Voortteeling der Dieren voor 

ons verborgen heeft, genegen is om dat Geheim in het Ryk der Gewassen voor ons open te 

leggen, voor zoo veel de Hulpmiddelen waar van zy zig bedient tot de Voortteeling der Planten 

meer voor de Hand zyn, en gemakkelyker konnen beschouwd worden." 

Naast een materiële overtuigingstechniek gebruikte hij een sociale techniek om zijn 

denkbeelden bij anderen te vestigen. Hij repliceerde de waarnemingen die hem tot deze 

uitspraken brachten voor een publiek van reële getuigen. Een van die getuigen was de eerder 
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genoemde Bradley, die in 1719 aanwezig was bij de presentatie van zijn "Nauwkeurige Proeve" 

aangaande de "Voortteeling der Planten"}64 Andere 'echte' getuigen aan wie hij zijn visie op 

stamper en meeldraad voorlegde, waren de studenten en andere belangstellenden die aan zijn 

openbare lessen in het Jardin du Roi deelnamen. 

Ook probeerde hij langs literaire weg zijn denkbeeld te vestigen bij de lezers van zijn 

onderzoeksverslag. Daarbij gebruikte hij slechts twee literaire middelen. Het gevolg was dat hij 

niet verder kwam dan het oproepen van een vaag beeld over zijn manier van werken. Om te 

beginnen citeerde hij anderen niet als scheidsrechter, maar als mensen die zijn denkbeelden op 

bepaalde punten onderschreven. Hij merkte bijvoorbeeld op dat Malpighi, Grew, Ray en 

Camerarius na suggesties daaromtrent door Cesalpino een bijzondere bijdrage hadden geleverd 

aan het onderscheiden van sekse in planten.166 In de tweede en laatste plaats hield hij er een 

functionele schrijfstijl op. In de pakkende titel vatte hij de kern van zijn verhaal samen, 

vervolgens werkte hij deze systematisch uit. 

Tot slot maakte Jussieu gebruik van een cognitieve techniek om zijn denkbeelden bij anderen te 

verankeren. Geruggesteund door het uniformiteitsbeginsel trok hij parallellen tussen stamper en 

meeldraad en organen van dieren.167 Aangezien hij daarbij vooral de mannelijke én vrouwelijke 

geslachtsorganen op het oog had, blijkt dat hij vooral door een geslachtelijke "bril' naar planten 

keek. 

Linnaeus: 1730 

Het staat buiten kijf dat de Zweedse natuurvorser Carl Linnaeus (1707-1778), de achtste en 

laatste auteur die tussen 1695 en 1735 over zijn onderzoek over stamper en meeldraad 

publiceerde, een empirisch-instrumentele fascinatie bezat voor planten. Zijn biografie, die in 

hoofdstuk twee reeds uitvoerig ter sprake kwam, onthult niet alleen dat hij al sinds zijn jeugd 

planten onderzocht, maar ook dat hij zichzelf zag als iemand die door God was uitverkoren om 

orde aan te brengen in de natuurlijke werkelijkheid. 

Na een jeugd waarin zijn vader Nils Linnaeus en zijn leraar Johan Rothman hem 
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stimuleerden om zich voor planten te interesseren, trad hij in 1728 toe tot de Universiteit van 

Uppsala, die beschikte over een enigszins verwaarloosde botanische tuin met zeldzame 

buitenlandse planten. Daar moedigden de bejaarde hoogleraar geneeskunde Olof Rudbeck 

junior (1660-1740) (voorheen een voortreffelijke plant- en dierkundige) en de geleerde Olof 

Celsius zijn onderzoek naar planten aan. Niet lang daarna zette Linnaeus de lijnen uit voor een 

hervorming van het onderzoek naar planten. Hij legde deze neer in een serie handgeschreven 

manuscripten, waaronder het hieronder te bespreken Praeludia sponsaliarum plantarum 

(letterlijk vertaald: 'Voorspel van de verlovingen van planten'). Hij beschouwde het universum 

als een natuurverzameling die hem door God was geschonken om te beschrijven en te ordenen. 

In dit kader presenteerde hij in deze geschriften onder meer een simpele methode voor het 

indelen van planten. Hij verliet Zweden in het voorjaar van 1735 om in datzelfde jaar in 

Nederland (Harderwijk) de doctorsgraad te verkrijgen en er onder meer zijn sleutelwerk, de 

Systema naturae (1735) te publiceren. In dit geschrift presenteerde hij in een schematisch 

overzicht zijn nieuwe indelingsmethode voor het dieren-, planten- en mineralenkoninkrijk. Het 

duurde niet lang of hij werd beroemd. Na een verblijf van enkele jaren in Nederland keerde hij 

terug naar Zweden en werd daar in 1742 hoogleraar botanie, voedingsleer en materia medica. 

Niet meteen aan het begin van Linnaeus' handgeschreven Praeludia sponsaliarum plantarum, 

dat 22 pagina's telde en was opgesteld in een mengelmoes van Zweeds en Latijn, was helder dat 

Linnaeus eigenlijk een taxonomisch motief had om van zijn empirisch onderzoek aan stamper 

en meeldraad te verhalen. Ergens in het midden van zijn verhandeling bleek dat hij met de 

gedachte speelde om de 'geslachtsorganen' van planten tot basis te nemen van een 

indelingsmethode. Zoals eerder gememoreerd gaf hij daar namelijk aan dat de "voortreffelijke" 

Vaillant zijn indelingsmethode voor planten wilde laten steunen op de "geslachtsorganen" van 
172 

planten. De resultaten daarvan, die Vaillant reeds had overlegd, had hij echter niet gezien. 

Een meer in het oog springend en inhoudelijk motief voor het onderzoek naar stamper en 

meeldraad, die hij respectievelijk als "pistillum cum rudimento fructus" (stamper met het 

vruchtbeginsel) en "stamina cum apicibus" (meeldraden met helmhokjes) benoemde, onthulde 

Linnaeus al aan het begin van zijn verhandeling.173 Hier meldde hij dat hij het niet eens was met 
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Figuur 5.16. Titelblad van Linnaeus' verhandeling getiteld: Praeluadia sponsaliorum 
plantarum. 
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de criteria die de natuurfilosofen uit de klassieke oudheid aanlegden om planten in seksen op te 

splitsen. Planten met harde stengels, zo deelde Linnaeus mee, deelden deze geleerden 

bijvoorbeeld in bij de "mannen", voor planten met zachte stengels was het etiket "vrouwen" 

weggelegd.174 Volgens Linnaeus waren 'geslachtsorganen' beter geschikt voor 

sekseonderbouwing. Gebaseerd op deze "genitalia" waren planten in te delen in "foeminae", 

"mares" en "hermaphroditae". 

Zijn inzet om stamper en meeldraad tot de 'geslachtsorganen' van planten te 

bestempelen, leidde hij in door te zeggen dat de "liefde zelfs planten aangrijpt". Bovendien 

maakte hij aannemelijk dat er een parallel bestond tussen 'geslachtsorganen' bij dieren en 

stamper en meeldraad. Daarop voortbordurend noemde hij experimenten en observaties waaruit 

hem was gebleken dat het stuifmeel een "bevruchtende" werking had. Anders dan de meeste van 

zijn collega-plantkundigen nam hij in het kader van het parallellen trekken echter niet het 

stuifmeel van meeldraden tot uitgangspunt van zijn betoog, maar de vrucht van planten. Deze 

vergeleek hij met het ei van dieren. Linnaeus zei daarover: 

"Aangezien de natuur zeer simpel en altijd constant is, volgt uit het feit dat er elk seizoen 
vruchten worden gedragen dat er ook een mannelijk orgaan is dat de vrucht levend maakt. Want 
bij dieren wordt voor datzelfde doel door de overdracht van mannelijk bevruchtingsstof het ei 
tot wasdom geroepen." 

Omdat aan het ontstaan van vruchten altijd het bloeien van de plant voorafgaat, zo vervolgde 

hij, bevinden deze 'geslachtsorganen' zich in de bloemen. Na te hebben onderzocht welke delen 

van de bloem als 'geslachtsorganen' konden optreden, wees hij vervolgens stampers als 

"vrouwen" en meeldraden als "mannen" aan.176 Naar de "teelbalachtige helmhokjes" van de 

meeldraden werd via de helmdraden of "spermaleiders" meel vervoerd, dat in deze helmhokjes 

verpulverde tot bevruchtende stof. Na overdracht van dit stof naar de stampers werd dit via de 

stijlen ofwel "Tuba fallopiana" naar de vruchtbeginsels of "eierstokken" doorgesluisd om de 

daar aanwezige eieren te "bevruchten" ("foecunderar"). 

Ofschoon niet duidelijk wordt of Linnaeus er nu een ovistische of een animalculistische 
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opvatting over de reproductie van planten op nahield, omdat hij zich niet uitliet over waar de 

voeding voor de gepreformeerde kiem vandaan kwam, wordt wel helder dat hij een 

dubbelgeslachtelijke visie hanteerde.178 Terwijl zijn latere werk, zoals de Systema naturae 

(1735), verhulde dat hij met de 'vrouwelijke' stamper en 'mannelijke' meeldraad op de lange 

termijn taxonomische bedoelingen had, leek hij in de Praeludia deze bloemdelen echter vooral 

te hebben onderzocht vanuit de vraag of zij konden functioneren als kenmerken voor 

seksebepaling.179 

Linnaeus was er blijkens zijn Praeludia in de praktijk sterk op gebrand om anderen van zijn 
180 

visie op stamper en meeldraad te overtuigen, waarvoor hij de term "persvadera" gebruikte. 

Om dit te doen, maakte hij gebruik van de diverse overtuigingstechnieken die werden 

gehanteerd in het onderzoek naar de voortplanting van de levende natuur. Hij zette een 

materiële overtuigingstechniek in die bestond uit het uitvoeren van experimenten en het doen 

van microscopische waarnemingen.181 Deze proeven voerde hij uit om te tonen dat stamper en 
182 

meeldraad de 'geslachtsorganen' van planten waren. Hij gebruikte daarbij planten uit de door 
183 

Camerarius afbakende groep II. 

Bij wijze van "experiment" sneed hij de helmhokjes van de meeldradendragende takken 

van de Hop af om de uitwisseling van stuifmeel tussen helmhokjes en stampers op 
184 

stamperdragende takken te verhinderen en daarmee de zaadvorming onmogelijk te maken. 

Met behulp van microscopen observeerde hij hoe stamper en meeldraad zich gedroegen vóór 

zaad werd gevormd. Zo zag hij hoe meeldraden altijd gepositioneerd waren boven stampers, 
185 

waardoor het stuifmeel vanzelf op de goede plek terechtkwam. Ook zag hij dat de bloemen 

met katjes met meeldraden bloeiden vóórdat de bladeren kwamen, zodat wat hij de 

"bevruchting" noemde dan reeds was geschied. 

Ondanks deze materiële overtuigingstechniek is niet duidelijk in hoeverre Linnaeus in 

zijn uitspraken over of verbeeldingen van de relatie tussen de natuurvorser en de natuur, de 

laatste als een gelijke of een ondergeschikte opvatte. Overeenkomstig zijn visie dat de door hem 

aanbeden God de natuur had geschapen, toonde hij enerzijds veel bewondering en respect voor 

diens Werken. Anderzijds hield hij er de opvatting op na dat een natuurfilosoof de natuur aan 

262 



zich onderwierp. 

Zo zijn in de titelprent die hij aan een later gepubliceerd werk - de Hortus cliffortianus 

(1737) - toevoegde voor beide visies aanwijzingen te vinden. In het centrum van deze 

afbeelding bevindt zich een figuur (Apollo) met het gezicht van de jonge Linnaeus. In zijn 

linkerhand houdt hij een toorts vast. Zijn blik is gericht op twee zittende figuren die de natuur 

voorstellen: een godin (Moeder Aarde of Cybele) en een andere vrouwenfiguur. De godin is 

afgebeeld met een half ontblote linkerborst; in haar rechterhand houdt zij een paar sleutels die 

duiden op haar recht om op elk gewenst moment de tuin te betreden. In haar schaduw bevindt 

zich de andere vrouwenfiguur, bij wie beide borsten reeds zijn ontbloot. De godin staart recht 

voor zich uit terwijl de Apollo met zijn rechterhand een donkere sluier boven haar hoofd houdt. 

De andere vrouwenfiguur leunt achterover en werpt een getergde blik op de Apollo terwijl deze 

een donkere sluier van haar borsten aftrekt.187 

Hoewel het geheel op deze prent in eerste instantie een harmonieuze aanblik biedt, 

ontstaan er twijfels over de bedoelingen die de Apollo (de geleerde Linnaeus) heeft met de 

vrouwen die de natuur verbeelden. Vooral het effect van het wegtrekken van de sluier op beide 

vrouwen verdient daarbij een nader onderzoek. Doet deze naturalist dit op een vriendelijke 

manier, waarmee hij tot uitdrukking brengt dat hij een respectvolle omgang met de natuur 

vooropstelt? Of heeft hij agressieve bedoelingen die op een visie op de natuur als een 

ondergeschikte wijzen? Het lijkt of hij een respectvolle houding heeft ten opzichte van de godin 

omdat zij tevreden lijkt over hoe hij de sluier van haar schouder heeft afgetrokken. Hij lijkt 

echter agressief te zijn omgegaan met de andere vrouwenfiguur: de pijnlijke blik in haar ogen 

doet vermoeden dat hij bij het verwijderen van de sluier van haar beide borsten niet zachtzinnig 

te werk is gegaan. De godin zou model kunnen staan voor de natuur als gelijke. De naturalist 

lijkt zachtjes en vriendelijk druk uit te oefenen op deze natuur om haar geheimen te openbaren, 

waarop zij eveneens actief reageert door daaraan mee te werken. De andere vrouw refereert 

eerder aan de onderworpen natuur. 

Eenzelfde tegenstrijdigheid ten aanzien van de visie op de natuur die Linnaeus 

hanteerde, valt terug te vinden in Oeconomia naturae (1749), een dissertatie die hij, zoals in die 

tijd wel vaker gebeurde, veel later voor zijn student Biberg schreef. Dat hij de natuur als een 
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Figuur 5.17. Frontispice horende bij Linnaeus, Hortus cliffortianus, 1737/1738. In kleur 
gereproduceerd in Wijnands, Zevenhuizen en Heniger, Een sieraad voor de stad, 119. 
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gelijke zag, bleek uit een opmerking over de onderzoeker, die volgens de auteur was geschapen 

om God te dienen. Deze diende de natuur, die hij ook wel als een groots paleis aanduidde, 

vroom te beschouwen.188 Uit een andere passage, waarin hij stelde dat de mens met behulp van 

zijn verstand de natuur bedwong, was echter af te leiden dat hij de natuur tevens als een 

ondergeschikte zag. 

Naast deze materiële overtuigingstechniek zette Linnaeus ook een sociale techniek in om 

anderen te overtuigen van zijn visie op stamper en meeldraad. Door de opzien die de Praeludia 

baarde, verzocht zijn hoogleraar Rudbeck of Linnaeus hem wilde vervangen bij de colleges over 

de botanische tuin die aan medische studenten werden gegeven. Linnaeus verzorgde dit 

onderwijs in de zomers van 1730 en 1731.190 Dagelijks bestond zijn publiek uit twee- tot 

vierhonderd toehoorders.191 Hoewel niet bekend is of Rudbeck hem ook had opgedragen om 

tijdens die onderwijsbijeenkomsten de rol van de bloem in de voortplanting van planten te 

behandelen, ligt dit voor de hand. In dat kader zal hij ook hebben gerepliceerd hoe zijn bewering 

over de gemeenschappelijke voortplantingstaak van stamper en meeldraad ontstond. Het 

gegeven dat hij tijdens deze periode reeds aan zijn seksuele systeem werkte, wijst daar ook 
192 

op. 

Tevens verankerde Linnaeus middels een literaire techniek bij anderen zijn denkbeeld over 

stamper en meeldraad. Hij zette vier verschillende literaire middelen in om zijn lezers een 

duidelijke indruk te geven van de onderzoeksprocedure die hij voor de totstandkoming van zijn 

beweringen volgde. Om te beginnen voegde hij door hemzelf getekende plaatjes toe aan zijn 

betoog. Op bijna allemaal waren meeldraden of bloemen met meeldraden getekend die 

omgeven waren door een wolk stuifmeel. Ook illustreerde hij als eerste naturalist in de 

geschiedenis van het onderzoek naar planten welke rol de omgeving speelde in het proces van 

stuifmeeluitwisseling tussen meeldraden en stampers. Op fantasierijke wijze bracht hij namelijk 

de wind in beeld, die er al blazend voor zorgde dat het stuifmeel uit helmhokjes van een 

meeldradendragend exemplaar van een bepaalde plant werd overgedragen naar een 

stamperdragend exemplaar. 
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Figuur 5.18. Hoe volgens Linnaeus de wind het stuifineel overdraagt (fig. 4 en 5). Deze 
illustratie is ontleend aan Linnaeus, Praeludia sponsaliorum plantarum, 21. 
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Ten tweede gaf hij uitvoerige details over de door hem gevolgde onderzoeksprocedure. 

Hij gaf bijvoorbeeld aan hoe hij van enkele meeldradendragende takken van de Hop de 

helmhokjes wegsneed, om vervolgens te constateren dat de nabijgelegen stamperdragende 

takken geen kiemkrachtig zaad voortbrachten.194 Ten derde haalde hij andere onderzoekers niet 

aan als scheidsrechters, maar als mensen die zijn dubbelgeslachtelijke visie onderstreepten. Zo 

voerde hij de reeds behandelde Bradley ten tonele, die volgens Linnaeus met zijn 

tulpenexperimenten had aangetoond dat de dubbelgeslachtelijke kijk op stamper en meeldraad 
, . . . 195 

de juiste was. 

Ten vierde hanteerde hij over het geheel genomen een functionele schrijfstijl. Hij gaf 

een pakkende titel mee aan zijn betoog en opende dit met de inzet daarvan: een nieuw kenmerk 

voor het sekseonderscheid bij planten presenteren.196 Vervolgens werkte hij zijn argument op 

droge en scholastische wijze uit.197 Daarbij gebruikte bij simpele en sterke taal die soms werd 

afgewisseld door lyrische uitbarstingen.198 Van een dergelijke lyriek was vooral sprake in de 

beroemde passage over de wijze waarop de Schepper met het oog op voortplanting de bloem 

had uitgerust. De bloembladeren waren tot "bruidsbedden" gemaakt. "De Schepper" had ze 

"gestoffeerd en geparfumeerd" voor de "bruiloft" tussen de "bruidegom" (zijn aanduiding voor 

meeldraden) en de "bruid" (waarmee hij naar stampers verwees). In die bloembladeren kwamen 

zij namelijk tot "omhelzingen", de term die hij voor de uitwisseling van stuifmeel tussen 

meeldraden en stampers bezigde. Daarbij droeg de "bruidegom" zijn "giften", zijn specifieke 
199 

term voor het stuifmeel, aan de "bruid" over. 

Linnaeus wendde niet alleen een materiële, een sociale en een literaire overtuigingstechniek aan 

om anderen voor zijn opvatting over stamper en meeldraad te winnen, maar gebruikte ook een 

cognitieve techniek. Tegen de achtergrond van zijn omschrijving van het uniformiteitsbeginsel, 

"aangezien de natuur zeer simpel is en altijd constant", trok hij parallellen tussen de organen van 

dieren en stamper en meeldraad.200 Daarbij lag het accent op de mannelijke en vrouwelijke 

geslachtsorganen. Hij zette dus een geslachtelijke 'bril' op bij het bekijken van stamper en 

meeldraad. Hij leidde dit in door te stellen dat zonder de samenkomst van beide seksen in het 

dierenrijk geen nageslacht kon ontstaan. In die samenkomst speelden "mannelijke en 
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vrouwelijke organen" een rol. Tevens meldde hij dat planten geen vruchten voortbrachten 

wanneer ze geen stadium van bloemen of bloeiwijzen kenden. Hier leidde hij uit af dat planten 

ook over "verschaffers van mannelijk en vrouwelijk sap", dus "geslachtsorganen" beschikten. 

Conclusie 

Wat valt er op grond van het voorgaande te concluderen over de onderzoekspraktijk van alle 

naturalisten die zich tussen 1695 en 1735 met stamper en meeldraad bezighielden? In die 

periode bleken vooral West-Europese onderzoekers zich met dit vraagstuk bezig te houden: 

naast een Italiaan en een Zweed stortten drie Britse en drie Franse geleerden zich op het thema. 

Met uitzondering van Morland, die een empirisch-instrumentele interesse voor de natuur in zijn 

algemeenheid tentoonspreidde, waren bij allen tevens aanwijzingen te vinden dat zij zich tot 

empirisch-instrumenteel onderzoek van planten aangetrokken voelden. Bij sommigen dateerde 

deze voorliefde al uit hun jeugd (Vaillant, Linnaeus), anderen begonnen zich tijdens hun studie 

voor planten te interesseren (Geoffroy, Pontedera, Jussieu). De meesten bezaten een dusdanig 

talent voor het empirisch-instrumentele plantenonderzoek dat zij soms al tijdens (Vaillant), 

maar meestal na hun studie een officiële benoeming kregen op plantkundig gebied. Vaillant 

werd tot demonstrateur bij de Jardin du Roi benoemd en Bradley, Jussieu, Pontedera en 

Linnaeus brachten het tot hoogleraar botanie. De twee laatsten combineerden deze functie met 

het directeurschap van een botanische tuin. 

In het uitleven van hun empirisch-instrumentele interesse voor planten werden de 

natuurvorsers zowel gesteund door hun werkgever - de universiteit - als door de 

wetenschappelijke genootschappen waarvan zij lid waren (de Fransen zoals we eerder in deze 

studie zagen zelfs tegen betaling). Aan de directeur of de hoogleraar stelde de universiteit een 

tuin met planten voor het onderzoek ter beschikking (de horti botanicï). Vaak kwam daar nog 

een werkruimte bij die aan deze tuin grensde, zodat dit plantenonderzoek ook binnenskamers 

kon worden voortgezet (neem bijvoorbeeld het "Cabinet" van Vaillant). Wetenschappelijke 

genootschappen als de Académie Royale des Sciences (Geoffroy, Vaillant) en de Royal Society 

(Bradley en Blair) gaven instrumenten zoals de microscoop in bruikleen. Bovendien 

organiseerden deze genootschappen bijeenkomsten. Zo kregen de leden de kans om de 
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totstandkoming van hun opvattingen over stamper en meeldraad te repliceren in aanwezigheid 

van anderen. Ook gaven deze genootschappen periodieken uit waarin onderzoekers hun 

onderzoeksverslagen openbaar konden maken, zoals het geval van Morland en Geoffroy leert. 

Door dit alles bevorderden zij de communicatie tussen de natuurvorsers onderling, 

waardoor visies op eventuele geslachtelijke verschijnselen bij levende organismen en het 

uniformiteitsprincipe snel werden uitgewisseld. Naast de universiteiten bleken vooral de 

wetenschappelijke genootschappen de naturalisten enorm te stimuleren om zich van materiële, 

sociale, literaire en cognitieve overtuigingstechnieken te bedienen, omdat zij bij uitstek de 

broedplaatsen waren van het empirisch-instrumenteel onderzoek naar de levende natuur. 

De stimulans van de wetenschappelijke genootschappen reikte in de meeste gevallen echter niet 

zover dat zij ook de belangstelling van de acht "Natuurkundigen" (zoals Jussieu ze noemde) 

voor de bijdrage van stamper en meeldraad aan de zaadvorming aanwakkerden. Alleen van 

Blair bleek dat hij zich door de behoefte van de Royal Society om de plantkunde te verbeteren 

expliciet gesteund voelde om dit onderwerp bij de kop te nemen. Blairs motivatie om stamper 

en meeldraad nader te bestuderen had echter vooral een inhoudelijk karakter. Net als Morland, 

Geoffroy, Vaillant en Pontedera was hij het niet eens met het denkbeeld over meeldraden als 

excretieorganen, een denkbeeld dat de meesten aan Tournefort toeschreven en sommigen, zoals 

Jussieu, aan Malpighi. 

Bradley had vooral een praktisch motief: door 'seksueel' over stamper en meeldraad na 

te denken hoopte hij de eigenschappen van het nageslacht van planten te kunnen veranderen. 

Linnaeus had een lange- en een kortetermijnmotief met zijn onderzoek van stamper en 

meeldraad: op de lange termijn wilde hij de 'vrouwelijke' stamper en de 'mannelijke' meeldraad 

tot uitgangspunt van zijn indelingssysteem van planten maken. Op de korte termijn stelde hij 

zich ten doel om uitgaande van de sekse van stamper en meeldraad een onderbouwing te 

ontwikkelen voor de sekse van planten in hun totaliteit. In dat laatste werd hij gesteund door 

Jussieu. 

Terwijl de motieven voor het onderzoek aan stamper en meeldraad uiteenliepen, valt op 

dat verreweg de meesten geleerden (zeven van de acht) in hun onderzoeksrapporten de visie 
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ventileerden dat met het oog op zaadvorming stampers als 'vrouwelijke geslachtsorganen' 

samenwerkten met meeldraden als 'mannelijke geslachtsorganen'. Zij hanteerden dus de 

dubbelgeslachtelijke opvatting. Alleen Pontedera vormde daar een uitzondering op. Hij 

presenteerde de overtuiging dat meeldraden klieren waren die de zaadvorming in stampers 

ondersteunden. 

Tot slot springt in het oog dat deze natuurfilosofen in totaal acht technieken gebruikten 

om anderen van hun kijk op stamper en meeldraad te overtuigen. Met betrekking tot de 

materiële overtuigingstechniek hanteerden zij zowel microscopisch onderzoek als 

experimenten. In het kader van de sociale overtuigingstechniek probeerde een drietal geleerden 

tot verankering van hun opvatting bij anderen te komen door de observaties en experimenten 

waaruit deze waren gebleken voor het oog van (deskundige) anderen te herhalen; de anderen 

lieten dit achterwege. Wat de literaire overtuigingstechniek betreft, gebruikten sommigen 

weinig (drie of minder) literaire middelen, maar zetten anderen daarentegen vier of meer 

middelen in. Hierdoor gaven zij de lezer respectievelijk een vaag of een duidelijk beeld van de 

onderzoeksprocedure die ze hadden gevolgd. In het kader van de cognitieve 

overtuigingstechniek pasten ze zowel een geslachtelijke als een niet-geslachtelijke cognitieve 

techniek toe. Natuurvorsers die met een geslachtelijke 'bril' naar de vermenigvuldiging van 

bovengenoemde organismen keken, hanteerden de analogie met mannelijke en vrouwelijke 

geslachtsorganen van hogere dieren als theorie. De geleerden die met een zogenoemde niet-

geslachtelijke 'bril' behept waren, verhieven analogieën met andere organen tot theoretisch 

uitgangspunt. 

De acht natuurvorsers maakten dus gebruik van alle varianten van de materiële, sociale, 

literaire en cognitieve overtuigingstechnieken die de onderzoekers van de reproductie van de 

levende natuur in het algemeen hanteerden tussen 1660 en 1760. Over de vraag of in het 

toepassen van de overtuigingstechnieken door deze acht natuurfilosofen een zeker patroon te 

ontdekken valt, handelt het volgende hoofdstuk. 

270 



Noten 
1. G. L'E. Turner, 'Morland, Samuel', in: Charles Coulston Gillispie o.r.v., Dosb (New 

York 1970-1990) 529-532. 
2. Morland, 'Some new observations upon the parts and use of the flower in plants'. Dat 

dit tractaat het enigste plantkundige paper van Morland was, valt af te leiden uit Robert Watt, 
'Morland (sir Samuel)', in: Robert Watt, Bibliotheca Brittannica; or, A general index to British 
and foreign literature (Edinburgh en Londen 1824); R. Desmond, Dictionary of British and 
Irish botanists and horticulturists: including plant collectors and botanical artists (Londen en 
TotowaNJ. 1977). Zie figuur 5.1. voor een afbeelding van de eerste bladzijde. 

3. Morland, 'Some new observations upon the parts', 1476-1478. 
4. Morland, 'Some new observations upon the parts', 1474-1476. Zie voor auteurs die de 

lezing gepresenteerd in deze studie van de visie op stamper en meeldraad van Morland 
instemmend citeren Bradley, New improvements of planting and gardening both philosophical 
and practical in three parts, 11; Blair, Botanick essays, A6-A8, 278; Linnaeus, Systema 
naturae, IV, aforisme 8; Möbius, Geschichte der Botanik, 341; Schmitz en Graepel, 'Zur 
Geschichte der Sexualtheorie', 9-11. 

5. Morland, 'Some new observations upon the parts', 1474-1476. 
6. Morland, 'Some new observations upon the parts', 1475. 
7. De ovisten meenden dat deze gepreformeerde kiem zich bevond in een ei in de 

baarmoeder van de vrouw of het vrouwtjesdier. Het sperma dat daar na een coïtus in de buurt 
kwam, functioneerde als voeding voor deze kiem. Zie hiervoor Delaporte, Nature's second 
kingdom, 16; Roger, Les sciences de la vie dans la pensee franqaise, 262. Volgens de 
animalculisten bevond deze kiem zich in het mannelijk sperma en verschafte de vrouw of het 
vrouwtjesdier deze kiem voeding in de baarmoeder. Zie hiervoor Delaporte, Nature's kingdom, 
16; Botnaric en Jahn, 'Die Biologie in der Zeit der Renaissance und des 
Manufakturkapitalismus', 219; Roger, Les sciences de la vie dans la pensee franqaise, 298. 

8. Zie voor Malpighi en Grew respectievelijk Malpighi, Anatome plantarum, 1675, 57; 
Malpighi, Anatomie der Pflanzen, 58-61 en Grew, The anatomy of plants, 1682, IV, 173, par. 9. 

9. Camerarius, De sexu plantarum, 39; Camerarius, Ueber das Geschlecht der Pflanzen, 
25-27. Hoewel Camerarius over het debat tussen ovisten en animalculisten elders zegt dat hij 
hier niet in wil kiezen, laat hij hier in ieder geval in relatie tot planten doorschemeren dat hij een 
animalculistische sympathie bezit. Zie hiervoor Camerarius, Ueber das Geschlecht der 
Pflanzen, 29-31. 

10. Morland, 'Some new observations upon the parts', 1476. 
11. Morland, 'Some new observations upon the parts', 1477. 
12. Morland, 'Some new observations upon the parts', 1474-1478. 
13. Morland, 'Some new observations upon the parts', 1474. 
14. Morland, 'Some new observations upon the parts', 1478. 
15. Zie voor deze lezing van de retoriek van Bacon Easlea, Witch-hunting, magic and 

the new philosophy; Easlea, Science and sexual oppression; Keller, Reflections on gender and 
science; Merchant, The death of nature; Christien Brouwer, 'De natuur als vrouw geminacht en 
bewonderd' , in: Joke 't Hart e.a. o.r.v., Een barst in het bolwerk Vrouwen, 
natuurwetenschappen en techniek (Amsterdam 1986) 112-120; Brouwer, 'Hiërarchie of 
harmonie?'. 

16. Zoals is aangegeven gaat deze studie er van uit dat bij toepassing van vier of meer 
literaire middelen in de lezer van het onderzoeksverlag een duidelijk beeld ontstond, bij drie of 
minder een vaag. 
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17. Morland, 'Some new observations upon the parts', 1476. 
18. Morland duidde de Tulp (Tulipd) aan als "Corona Imperialis", de Lelie (Lilium) als 

"Lilly", de Erwt (Pisum) als "Peakind" en de Boon (Phaseolus) als "French Bean". Zie hiervoor 
Morland, 'Some new observations upon the parts', respectievelijk 1475 voor de Tulp en 1479 
voor de andere plantensoorten. 

19. Zie hiervoor Camerarius, Ueber das Geschlecht der PJlanzen, 15. 
20. Zie voor dit zij-aanzicht Morland, 'Some new observations upon the parts', 1479 

waarop wordt verwezen naar figuur 23. Zie figuur 5.2. voor deze beeltenis. 
21. Morland, 'Some new observations upon the parts', 1477. 
22. Morland, 'Some new observations upon the parts', 1474-1476. 
23. Morland, 'Some new observations upon the parts', 1474. 
24. Morland, 'Some new observations upon the parts', 1475. 
25. De Duitse geleerde Sprengel maakte in die tijd zijn observaties openbaar dat een 

bloem niet door zijn eigen stuifmeel werd "bevrucht". Zie hiervoor Sprengel, Das entdeckte 
Geheimnis in der Befruchtung der Blumen, 48. Zie ook Sachs, Geschichte der Botanik, 448-
450. 

26. Swammerdam, Historia ofte Algemeene Verhandeling van de Bloedeloose Dierkens, 
Noodig beright, 'Al-A3'. 

27. Smeaton, 'Geoffry, Claude, Joseph'. 
28. Geof&oy, 'Observations sur 1'usage des parties des fleurs'. Zie figuur 5.3. voor een 

afbeelding van de eerste bladzijde. 
29. Geoffioy, 'Observations sur 1'usage des parties des fleurs', 207. Zie voor de 

benaming van stampers als "Pistiles" of "Fleurs a fruits" Geoffioy, 'Observations sur 1'usage des 
parties des fleurs', respectievelijk 207 en 208, voor de benaming van meeldraden als "Etamines" 
of "Chatons": Geoffioy, 'Observations sur 1'usage des parties des fleurs', respectievelijk 207 en 
208. 

30. Geoffioy, 'Observations sur 1'usage des parties des fleurs', 227. 
31. Geof&oy, 'Observations sur 1'usage des parties des fleurs', 208-210. Zie voor latere 

(achttiende en twintigste) eeuwse auteurs die het met de in deze studie geponeerde lezing van de 
seksuele visie op stamper en meeldraad van Geof&oy eens waren Bradley, New improvements 
of planting and gardening, 11; Blair, Botanick essays, The preface, A6-A8, 278 en Schmitz en 
Graepel, 'Zur Geschichte der Sexualtheorie', 10. 

32. Geoffioy, 'Observations sur 1'usage des parties des fleurs', 227. 
33. Geoffioy, 'Observations sur 1'usage des parties des fleurs', 222. 
34. Geof&oy, 'Observations sur 1'usage des parties des fleurs', 224-226. 
35. Roger, Les sciences de la vie dans la pensee frangaise, 165. Zie ook Schiebinger, 

The mind has no sex?, 37. 
36. Geoffioy, 'Observations sur 1'usage des parties des fleurs', 207. 
37. Zie voor de groep ü-planten en de groep fll-planten respectievelijk Camerarius, De 

sexu plantarum, 38; Camerarius, Ueber das Geschlecht der Pflanzen, 24 en Camerarius, De 
sexu plantarum, 38-40; Camerarius, Ueber das Geschlecht der Pflanzen, 24-26. 

38. Geoffioy, 'Observations sur 1'usage des parties des fleurs', 223-225. Turkse tarwe 
{Zea mays) werd door hem als "Bied de Turquie" aangeduid, het Bingelkruid (Mercurialis), 
werd door hem als "Mercuriale" betiteld.' 

39. Geoffioy, 'Observations sur 1'usage des parties des fleurs', 225. Hij duidde deze 
peulgewassen aan als "plantes legumineuses". 

40. Geoffioy, 'Observations sur 1'usage des parties des fleurs', 208. 
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41. Geoffroy, 'Observations sur 1'usage des parties des fleurs', 208. 
42. Zie voor deze illustratie van Geoffroy Geoffroy, 'Observations sur 1'usage des parties 

des fleurs', 215-217 en 229, waarop ondermeer verwezen wordt naar figuur 25 op planche 7, 
deze "placenta" bevindt zich nabij de letter D. Zie figuur 5.4. voor deze illustratie. Hij duidde de 
Pompoen (Cucurbita) aan als "Potiron", de Appel (Malus) als "Pommes". 

43. Zie voor 'met welk materiaal' en 'hoe' Geoffroy, 'Observations sur 1'usage des parties 
des fleurs', 223-225 en 216. 

44. Geoffroy, 'Observations sur 1'usage des parties des fleurs', 223-225. 
45. Geoffroy, 'Observations sur 1'usage des parties des fleurs', 222-224. De Palm duide 

hij aan als "Palmier". 
46. Geoffroy, 'Observations sur 1'usage des parties des fleurs', 208. 
47. Geoffroy, 'Observations sur 1'usage des parties des fleurs', 207. 
48. Colin A. Ronan, 'Bradley, Richard', in: Charles Coulston Gillispie o.r.v., Dosb (New 

York 1970-1990) 390. Zie voor het lidmaatschap van de Royal Society, het hoogleraarschap 
botanie en het verschijnen van de New improvements of planting and gardening ook Alexander 
Chalmers, 'Bradley (Richard)', in: Alexander Chalmers, The general biographical dictionary: 
containing an historical and critical account of the lives and writings of the most eminent 
persons in every nation; particularly the British and the Irish. From the earliest accounts to the 
present time. A new edition, revised and enlarged by Alexander Chalmers. (Londen 1812-
1817). Facsimile door AMS Press (New York 1969). 

49. Bradley, New improvements of planting and gardening, Preface, A4. Zie voor een 
afbeelding van de titelpagina figuur 5.5.. 

50. Bradley, New improvements of planting and gardening, Preface, A8. 
51. Zie voor de beschrijving van het proces enerzijds en voor de benaming van stamper 

als "Pistillum" en van meeldraad als "Stamen" anderzijds Bradley, New improvements of 
planting and gardening, 10-13. 

52. Bradley, New improvements of planting and gardening, 11. 
53. Zie voor de groep I-planten en de groep H-planten, respectievelijk Camerarius, De 

sexu plantarum, 24; Camerarius, Ueber das Geschlecht der Pflanzen, 15 en Camerarius, De 
sexuplantarum, 38; Camerarius, Ueber das Geschlecht der Pflanzen, 24. 

54. Bradley, New improvements of planting and gardening, 17-19. De Tulp (Tulipa), 
werd door hem "Tulip" genoemd, de Hazelaar (Corylus avellana), betitelde hij als "Hazel". 

55. Bradley, New improvements of planting and gardening, 12. Bradley duidde de Lelie 
(Lilium) als "Lilly" aan. 

56. Bradley, New improvements of planting and gardening, 14. Zie voor latere 
(achttiende en twintigste) eeuwse auteurs die het met de in deze studie gepresenteerde lezing 
van de visie op stamper en meeldraad van Bradley eens waren Blair, Botanick essays, The 
preface, A6-A8, 278; Linnaeus, Systema naturae, IV, aforisme 8; Möbius, Geschichte der 
Botanik, 341; Schmitz en Graepel, 'Zur Geschichte der Sexualtheorie', 10-12. 

57. Bradley, New improvements of planting and gardening, 12. Bradley's beschrijving 
van deze "Magnetic Virtue" leek in de verte wel op de beschrijving die Grew gaf van de 
"Prolifick Virtue" van het stuifmeel. Terwijl Grew dit stuifmeel echter een damp, "vivifick 
Effluvia" liet afscheiden die in de "membranes" belandden voor de conceptie, liet Bradley zich 
verder niet uit over hoe zijn "Magnetic Virtue" nu concreet in de "bevruchting" werkte. Zie 
hiervoor Grew, The anatomy of plants, Boek IV, 173, par. 9. 

58. Bradley, New improvements of planting and gardening, 15-17. Hij duidde de 
Pompoen {Cucurbita) aan als "Pumpkin". Hij betitelde de Meloen (Cucumis) aan als "Melon". 
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Een tijdgenoot van Bradley, Blair, suggereerde ook dat Bradley zich in dit werk een animalculist 
betoonde. Zie hiervoor Blair, Botanick essays, The preface, A6-8. 

59. Bradley, New improvements of planting and gardening, 18-20. 
60. Bradley, New improvements of planting and gardening, 12. 
61. Zie voor 'ontvangst', 'transport' en 'ontluiking': Bradley, New improvements of 

planting and gardening, respectievelijk 12,23-26 en 12. 
62. Bradley, Almanach der hoveniers, 11. 
63. Bradley, New improvements of planting and gardening, Preface, A7,17-19. 
64. Zie voor het plaatje van Bradley van de structuur van de 'vrouwelijke 

geslachtsorganen' van de Tulp Bradley, New improvements of planting and gardening, 23-25 
waarop de beschrijving is te vinden van "vagina", "ovaries" en "eggs" die hij op plate II figure II 
afbeeldde. Zie figuur 5.6. voor deze illustratie, voor de "holte van de vagina" zie de letter A, 
voor "eieren" zie de letter b, voor de "eierstok" tussen de "vagina" en de "eieren" zie de letter C. 
Zie voor de illustraties die Bradley van de stuifmeeluitwisseling maakte Bradley, New 
improvements of planting and gardening, 12 en 25 waarop hij beschreef hoe meeldraden hun 
stuifmeel uitstootten en dat hij dit proces op plate I figure I en op plate II figure UI 
representeerde. Zie figuur 5.7. voor plate I figure I (de Lelie) en figuur 5.6. voor plate II figure 
HI. (de Tulp). 

65. Bradley, New improvements of planting and gardening, 17-19. 
66. Bradley, New improvements of planting and gardening, 11. 
67. Bradley, New improvements of planting and gardening, 10-12. Zie voor de 

functionele schrijfstijl ook Ronan, 'Bradley, Richard'. 
68. Bradley, New improvements of planting and gardening, Preface, A8. 
69. Bradley, New improvements of planting and gardening, 10-12. 
70. Bradley, New improvements of planting and gardening, 12-14,25-27. 
71. Zie voor Vaillant's lidmaatschap van de Académie Royale des Sciences Jean-Pierre 

Niceron, 'Sebastien Vaillant', in: Jean-Pierre Niceron, Mémoires pour servir d l'histoire des 
hommes illustres dans la republique des lettres (Parijs 1729-45; herdruk Genève 1971). Zie 
voor de hulp van Boerhaave bij de publicatie van de Discours Gnirrep, Voor de kruyd-lievende 
leser, 69. Zie voor de overige informatie Jovet en Mallet, "Vaillant, Sébastien'. Zie voor 1717 als 
tijdstip van publicatie met behulp van Boerhaave ook Gunnar Erikksson, 'Linnaeus the botanist', 
in: Tore Frangsmyr o.r.v., Linnaeus the man and his work (Berkely, Los Angeles en Londen 
1983) 63-110, aldaar 64. 

72. Vaillant, Discours sur la structure desfleurs. Zie figuur 5.8. voor een afbeelding van 
de titelpagina. 

73. Linné, 'Praeludia sponsaliarum plantarum', 10. Zie voor de interpretatie van deze 
passage ook K. Hagberg, Linnaeus. De bloemenkoning (Amsterdam 1944) 46. 

74. Vaillant, Discours sur la structure desfleurs, 32-38. 
75. Zie voor de benaming van stampers als "Ovaires" en meeldraden als "Etamines" 

Vaillant, Discours sur la structure desfleurs, respectievelijk 10-12,14-16 en 8-12. 
76. Vaillant, Discours sur la structure desfleurs, 10-12. 
77. Vaillant, Discours sur la structure desfleurs, 4-6. 
78. Vaillant, Discours sur la structure des fleurs, onder meer 6-10. Zie voor latere 

(achttiende en twintigste) eeuwse auteurs die het met de in deze studie gepresenteerde lezing 
van de visie op stamper en meeldraad van Vaillant eens waren: Blair, Botanick essays, The 
preface, A6-A8, 278; Linné, 'Praeludia sponsaliorum plantarum', 13-15; Linnaeus, Systema 
naturae, IV, aforisme 8 en Gnirrep, Voor de kruyd-lievende leser, 69. 
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79. Zie voor helmhokjes, vruchtbeginselen, en inhoud Vaillant, Discours sur la 
structure desfleurs, respectievelijk 10-12,12-18 en 14-16. 

80. Vaillant, Discours sur la structure desfleurs, 10-12. Hoewel de context waarin het 
woord "queues" wordt gebruikt doet vermoeden dat Vaillant met dit woord duidt op het 
mannelijk geslachtsdeel, moet nader onderzocht worden in hoeverre dit woord ook in de 
achttiende eeuw een naam was die men aan de penis gaf. Dat het woord "queues" in familiair 
gebruik sedert de zestiende eeuw ook de connotatie had van 'mannelijk geslachtsdeel' bewijst 
de Petit Robert. Zie hiervoor het lemma "queues" in Paul Robert en Josette Rey-Debove, Le 
nouveau petit Robert: dictionnaire alphabétique et analogique de la langue francaise (Parijs 
1993). Echter in (proefondervindelijke) achttiende eeuwse kringen leek het woord "queues" niet 
gangbaar om naar penissen te verwijzen. In de encyclopedieën die toen voor het eerst 
verschenen, dat wil zeggen de beschrijvende woordenboeken van alle kunsten en 
wetenschappen, werden penissen niet geassocieerd met "queues", wel kwam de term "verges" 
voor om deze lichaamsdelen te beschrijven. Zie hiervoor het lemma "queues" in J.L. d'Alembert 
en D. Diderot, Encyclopédie ou dictionnaire raisonné (Neufchastel 1751-1780) I-XXXV, aldaar 
Xm, 705-707 en het lemma "verges" in Jean le Rond d'Alembert en Fortune Barthelemy de 
Felice, Encyclopédie ou dictionnaire universel raisonné des connoisances humaines (Yverdon 
1770-1780) I-XLII, aldaar XLII, 129-132. Zie voor het gebruik van "verges" voor penissen in de 
vroegmoderne tijd ook Roger, Les sciences de la vie dans la pensee franqaise, 52. Zie voor een 
twintigste eeuwse vertaling van "queues" met 'lullen of pikken' P. Boogaard i.s.m. Beerden e.a., 
Van Dale. Handwoordenboek Frans-Nederlands (Utrecht en Antwerpen 1988) 539. 

81. Zie het lemma "ejaculation" in Alembert en Diderot, Encyclopédie, V, 439. 
82. Vaillant, Discours sur la structure desfleurs, 16-18. 
83. Vaillant, Discours sur la structure des fleurs, 16-20. Hij duidde de Pompoen 

(Cucurbita) aan als "Potiron", de Appel (Malus) als "Pomme". 
84. Zie voor de beschrijving van de illustratie van Geoffroy waarop het stempelkanaal te 

zien is Geoffroy, 'Observations sur 1'usage des parties des fleurs', 216 en 229 waarop verwezen 
wordt naar bladzij 234 naar figuur 25 op planche 7, het stempelkanaal vormt het centrum van D. 
Zie opnieuw bijlage IV voor deze illustratie. Een concrete uitspraak van Geoffroy en verwijzing 
naar deze figuur over het bestaan van deze stempelkanalen is mij echter niet bekend, hoewel het 
natuurlijk wel impliciet voortvloeit uit zijn animalculistische kijk, zie hiervoor Geoffroy, 
'Observations sur 1'usage des parties des fleurs', 225-227. 

85. Schiebinger, Nature's body, 19. 
86. Vaillant, Discours sur la structure desfleurs, 22-24. Vaillants' beschrijving van deze 

"bevruchtende damp" doet denken aan de beschrijving die Grew gaf van deze damp, door hem 
"vivifick Effluvia" genoemd. Zie hiervoor Grew, The anatomy of plants, Boek IV, 173, par. 9. 

87. Zie voor de groep I-planten en de groep u-planten respectievelijk Camerarius, De 
sexu plantarum, 24; Camerarius, Ueber das Geschlecht der Pflanzen, 15 en Camerarius, De 
sexuplantarum, 38; Camerarius, Ueber das Geschlecht der Pflanzen, 24. 

88. Vaillant, Discours sur la structure desfleurs, 6-10. Dit Glaskruid {Parietaria) werd 
door hem aangeduid als "Parietaire". 

89. Vaillant, Discours sur la structure desfleurs, 24-26. Hij duidde de Wijnstok (Vitis 
vinifera) aan als "Vigne", de Turkse tarwe (Zea mays) als "Bied". 

90. Vaillant, Discours sur la structure des fleurs, 22-24. Hij duidde de Klaproos 
(Papaver) aan als "Papaver". 

91. Vaillant, Discours sur la structure desfleurs, 26-28. 
92. Vaillant, Discours sur la structure desfleurs, 2-4. 
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93. Boerhaave, 'Praefatio/Preface, ou 1'on traite de 1'ouvrage et de la vie de 1'auteur', Al6. 
Zie ook Schiebinger, Nature's body, 28. 

94. Vaillant, Discours sur la structure desfleurs, 24-28. 
95. Vaillant, Discours sur la structure desfleurs, 38-40. 
96. Gnirrep, Voor de kruyd-lievende leser, 69. 
97. Vaillant, Discours sur la structure desfleurs, 2,38. 
98. Vaillant, Discours sur la structure desfleurs, 8-10. 
99. Zie voor de bewerking van Glaskruid, Klaproos, Wijnrank en Turkse tarwe Vaillant, 

Discours sur la structure desfleurs, 8-26. 
100. Vaillant, Discours sur la structure desfleurs, 24-28. 
101. Zie voor "vurigen" Vaillant, Discours sur la structure des fleurs, 6-10. Mede 

daardoor betitelen Wijnands de beschrijving die Vaillant gaf van stamper en meeldraad en 
zaadvorming als een "plastische beschrijving" van "seksualiteit". Zie hiervoor Wijnands, 
Zevenhuizen en Heniger, Een sieraad voor de stad, 117. 

102. Vaillant, Discours sur la structure desfleurs, 16-18. 
103. L.R.C. Agnew, 'Blair, Patrick', in: Charles Coulston Gillispie o.r.v., Dosb (New 

York 1970-1990) 188-190. 
104. Blair, Botanie/c essays, The preface, Al. Zie figuur 5.9. voor een afbeelding van de 

titelpagina van deze verhandeling. 
105. Blair, Botanick essays, The preface, Al-A3. 
106. Blair, Botanick essays, The preface, A5-A7. 
107. Blair, Botanick essays, 23-25. 
108. Blair, Botanick essays, 257. 
109. Blair, Botanick essays, 253-255. 
110. Blair, Botanick essays, 253. 
111. Blair, Botanick essays, 251-253. 
112. Blair, Botanick essays, 23-25,252-254. 
113. Blair, Botanick essays, 263-268. 
114. Zie voor latere (achttiende, negentiende en twintigste) eeuwse auteurs die het met 

deze lezing van de visie op stamper en meeldraad van Blair eens waren Linnaeus, Systema 
naturae, IV, aforisme 8. 

115. Blair, Botanick essays, The preface, A6-9,284-286. 
116. Zie voor het feit dat Blair eerder als ovist dan als animalculist was te betitelen ook 

Agnew, 'Blair, Patrick', 188. 
117. Blair, Botanick essays, The preface, A3. 
118. Blair, Botanick essays, The preface, A6. 
119. Zie voor de groep I-planten en de groep Hl-planten respectievelijk Camerarius, De 

sexu plantarum, 24; Camerarius, Ueber das Geschlecht der Pflanzen, 15 en Camerarius, De 
sexuplantarum, 38-40; Camerarius, Ueber das Geschlecht der Pflanzen, 24-26. 

120. Zie voor het gebruiken van een mes (bij de experimenten met de Tulp en de 
Spinazie) en speld (bij de Moerbeiboom) door Blair Blair, Botanick essays, respectievelijk 241-
244 en 260-262. De Tulp (Tulipa) werd door hem aangeduid als "Tulip", de Spinazie (Spinacia) 
werd door hem als "Spinage" betiteld. De Moerbei (Morus), werd door hem aangeduid als 
"Mulberry-Tree". 

121. Blair, Botanick essays, The preface, A7-9 (noemt hij geen plantennaam), 284-286. 
De Lelie (Lilium) werd door hem betiteld als "Lily". 

122. Blair, Botanick essays, Frontispice. Zie figuur 5.9.. 
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123. Zie voor deze lezingen van het model van de relatie geleerde-natuur dat volgens 
Bacon ten grondslag lag aan proefondervindelijk onderzoek Easlea, Witch-hunting, magic and 
the new philosophy; Easlea, Science and sexual oppression; Keller, Reflections on gender and 
science; Merchant, The death of nature; Brouwer, 'Hiërarchie of harmonie?'. 

124. Blair, Botanick essays, The preface, A3. 
125. Zie voor de beschrijving van de illustratie door Blair Blair, Botanick essays, 284-

286 waarop verwezen wordt naar Table I figure 1 t/m 3, die is aangehecht aan bladzijde 284. 
Hierop is afgebeeld het hart van een bloem van een Lelie en de onderdelen die zich daarin 
bevinden. Zie figure 1 letter k voor de stuifmeelkorrels op ware grootte en letter o en n voor 
stempel en stijl op ware grootte uitgeprepareerd en a voor stempel niet uitgeprepareerd. Zie 
figuur 5.10. voor deze illustratie. 

126. Blair, Botanick essays, 260-262. 
127. Blair, Botanick essays, 241-244. 
128. Blair, Botanick essays, 241-244. De Hazelnoot (Corylus avellana), betitelde hij als 

"Tree". 
129. Blair, Botanick essays, 268-276. 
130. Blair, Botanick essays, The preface, A8,279,298. 
131. Blair, Botanick essays, The preface, A5-A7. 
132. Volgens de historicus Ritterbush dacht Blair daarbij aan 'hermafrodiete' lagere 

dieren, zie hiervoor Agnew, 'Blair, Patrick', 188. 
133. Erikksson, 'Pontedera, Giulio'. 
134. Pontedera, Anthologia sive de floris natura. Zie voor een afbeelding van de 

titelpagina van dit boek figuur 5.11.. 
135. Pontedera, Anthologia sive de floris natura, 5; Erikksson, 'Pontedera, Giulio'. 
136. Zie voor benaming van stampers als "Pistillum" en meeldraden als "Staminum" 

Pontedera, Anthologia sive de floris natura, respectievelijk 9,14 en 9, 66. 
137. Pontedera, Anthologia sive de floris natura, 112 gecombineerd met 160. Volgens 

een van zijn biografen doelde hij met "Vooraanstaande Botanici" op Grew, Camerarius en 
Vaillant. Zie hiervoor Erikksson, 'Pontedera, Giulio'. 

138. De historicus Möbius trok hieruit de conclusie dat Pontedera de 'seksualiteit' van 
planten ontkende. Zie hiervoor Möbius, Geschichte der Botanik, 341. Dat dit een voorbarige 
conclusie was, blijkt uit deze studie. Pontedera ontkende het niet, hij betwistte het en bracht met 
veel verve een andere visie naar voren. 

139. Pontedera, Anthologia sive de floris natura, 110. De reden van afwijzing van 
Tournefort's visie door Pontedera wordt door Pontedera niet genoemd, het kan zijn dat hij het 
stuifmeel niet uit de meeldraden zag komen, het kan ook iets anders zijn. 

140. Pontedera, Anthologia sive de floris natura, 67 in combinatie met 185. Zie voor 
latere (achttiende en twintigste) eeuwse auteurs die het met de in deze studie gepresenteerde 
lezing van de visie op stamper en meeldraad van Pontedera eens waren Linnaeus, Systema 
naturae, IV, aforisme 8; Erikksson, 'Pontedera, Giulio'. 

141. Zie voor een vroegmoderne beschrijving van de werking van klieren ofwel 
"glandula" Egbert Buys, Nieuw en volkomen woordenboek van konsten en weetenschappen 
bevattende alle de takken der nuttige kennis enz. (Amsterdam 1769-1778) I-X, aldaar IV, 525-
532. 

142. Dat het de buitenkant was (en niet de meer voor de hand liggende binnenkant) 
blijkt uit de illustratie die hij van deze observatie liet maken. Pontedera, Anthologia sive de 
floris natura, 67. Daarop wordt verwezen naar Tab I, Part II, Fig 2. Deze illustratie is figuur 
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5.12.. 
143. Pontedera, Anthologia sive defloris natura, 141-161. Hij duidde de Palm aan als 

"Palma". 
144. Bijvoorbeeld Tab. ID figuur 18 van Pontedera, Anthologia sive defloris natura, is 

precies Tab. XXX figuur 176 bij Malpighi, Anatome plantarum, 1675. Zie voor de illustratie 
van Pontedera figuur 5.13., voor de illustratie van Malpighi figuur 5.14.. Voor de stelling van 
één van Pontedera's biografen dat de vele figuren die Pontedera's tekst vergezelden allen 
afkomstig waren (dus kopieën waren) van Tournefort's Elemens de botanique werden geen 
aanwijzingen gevonden. Zie voor deze stelling Erikksson, 'Pontedera, Giulio'. 

145. Pontedera, Anthologia sive defloris natura, 67. Daarop wordt verwezen naar Tab I, 
Part II, Fig 2. Deze illustratie is opgenomen als figuur 5.12.. 

146. Pontedera, Anthologia sive defloris natura, 160. 
147. Pontedera, Anthologia sive de floris natura, 66 (eerste drie), 132 (de andere 

plantensoorten). De Peer (Pyrus) werd door hem als "Pyris" aangeduid. Voor de Lelie (Lilium) 
reserveerde hij de naam "Lilio". De Tulp (Tulipa), duidde hij als "Tulipa" aan. De Moerbeiboom 
(Morus) betitelde hij als "Morus". De Jeneverbes (Juniperus) benoemde hij als "Juniperus". 
Voor de Vijgeboom (Ficus) reserveerde hij de term "Ficus". De Hennep {Cannabis) betitelde hij 
als "Cannabis". 

148. Zie voor het citeren door Pontedera van Tournefort en Herodotus Pontedera, 
Anthologia sive defloris natura, respectievelijk 110 en 168. 

149. Stafleu, 'Jussieu, Antoine de'. 
150. Deze rede sprak Jussieu in 1719 in het Frans uit en volgens de historicus Delaporte 

bevindt zich een 1721-editie van deze rede, die was getiteld: 'Du rapport des plantes avec les 
animaux tiré de la difference de leurs sexes', in een Frans archief. Zie hiervoor Delaporte, 
Nature's second kingdom, 193. In het kader van dit onderzoek werd voor geen van beide Franse 
teksten toegang verkregen. De 1721-editie van de Franse rede was wel in een Nederlandse 
vertaling van een Engelse vertaling beschikbaar voor het onderzoek. De Engelse vertaling 
maakte Richard Bradley in 1725 en gaf hem de titel mee: 'The analogy between plants and 
animals, drawn from the difference of their sexes'. In 1744 werd van deze Engelse vertaling van 
Bradley een Nederlandse vertaling gemaakt en deze werd geanalyseerd voor dit onderzoek. Zie 
hiervoor Jussieu, 'De Overeenkomst tusschen Planten en Dieren afgenomen van het 
Onderscheid der Sexe'. Zie voor een afbeelding van het titelblad figuur 5.15.. Zie voor het doel 
van Jussieu met zijn verhandeling: Jussieu, 'De Overeenkomst tusschen Planten en Dieren 
afgenomen van het Onderscheid der Sexe', 39. 

151. Jussieu, 'De Overeenkomst tusschen Planten en Dieren afgenomen van het 
Onderscheid der Sexe', 43. Zie voor de benamingen van stamper als "Stamper" of "Staander" en 
van meeldraad als "Styltjes" Jussieu, 'De Overeenkomst tusschen Planten en Dieren afgenomen 
van het Onderscheid der Sexe', 45. 

152. Jussieu, 'De Overeenkomst tusschen Planten en Dieren afgenomen van het 
Onderscheid der Sexe', 41. In hoofdstuk twee van deze studie werd een geheel andere kijk op 
meeldraden van Malpighi gepresenteerd maar deze kijk is de interpretatie van Jussieu. 

153. Jussieu, 'De Overeenkomst tusschen Planten en Dieren afgenomen van het 
Onderscheid der Sexe', 47-49. 

154. Jussieu, 'De Overeenkomst tusschen Planten en Dieren afgenomen van het 
Onderscheid der Sexe', 43. 

155. Jussieu, 'De Overeenkomst tusschen Planten en Dieren afgenomen van het 
Onderscheid der Sexe', 44-46. 
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156. Zie voor latere (achttiende, negentiende en twintigste) eeuwse auteurs die het met 
deze lezing van de visie op stamper en meeldraad van Jussieu eens waren Blair, Botanick es
says, The preface, A6-A8; Linnaeus, Systema naturae, IV, aforisme 8. 

157. Jussieu, 'De Overeenkomst tusschen Planten en Dieren afgenomen van het 
Onderscheid der Sexe', 40. 

158. Jussieu, 'De Overeenkomst tusschen Planten en Dieren afgenomen van het 
Onderscheid der Sexe', 41. 

159. Zie voor "establish" Antoine de Jussieu, 'The analogy between plants and animals, 
drawn from the difference of their sexes', in: Francois Delaporte, Nature's second kingdom 
(Cambridge en Londen 1982), 193-199, aldaar 194. Zie voor "Betoogen" Jussieu, 'De 
Overeenkomst tusschen Planten en Dieren afgenomen van het Onderscheid der Sexe', 39. 

160. Jussieu, 'De Overeenkomst tusschen Planten en Dieren afgenomen van het 
Onderscheid der Sexe', 39. 

161. Jussieu, 'De Overeenkomst tusschen Planten en Dieren afgenomen van het 
Onderscheid der Sexe', 41. Bradley duidde deze "vergrootglazen" in zijn achttiende eeuwse 
vertaling van de oorspronkelijke Franse tekst van Jussieu als "microscopes" aan. Zie hiervoor: 
Jussieu, 'The analogy between plants and animals, drawn from the difference of their sexes', 
194. 

162. Jussieu, 'De Overeenkomst tusschen Planten en Dieren afgenomen van het 
Onderscheid der Sexe', 46. 

163. Jussieu, 'De Overeenkomst tusschen Planten en Dieren afgenomen van het 
Onderscheid der Sexe', 43. 

164. Richard Bradley, Wijsgeerige verhandeling van de werken der nature (1744 
[1725]) 38. 

165. Stafleu, 'Jussieu, Antoine de'; Anoniem, 'Discours sur Ie progrès de la Botanique au 
Jardin Royale de Paris'. 

166. Jussieu, 'De Overeenkomst tusschen Planten en Dieren afgenomen van het 
Onderscheid der Sexe', 40. 

167. Jussieu, 'De Overeenkomst tusschen Planten en Dieren afgenomen van het 
Onderscheid der Sexe', 41. 

168. Jussieu, 'De Overeenkomst tusschen Planten en Dieren afgenomen van het 
Onderscheid der Sexe', 39-49. 

169. Zie figuur 2.15. voor een afbeelding van Linnaeus. 
170. Lindroth, 'Linnaeus (or Von Linné), Carl'. 
171. Deze verhandeling zag in 1730 het licht maar werd pas in 1746 gepubliceerd. Zie 

voor een afbeelding van de titelpagina figuur 5.16.. Zie voor 1746 als jaar van publicatie van dit 
handschrift Blunt, The complete naturalist, 35. 

172. Linné, 'Praeludia sponsaliarum plantarum', 10. Zie voor de interpretatie van deze 
passage Hagberg, Linnaeus, 46. Gezien het feit dat Linnaeus slechts terloops medling maakte 
van zijn ideeën op dit punt verbindt Hagberg hier de conclusie aan dat Linnaeus "de eerste wilde 
zijn" met het funderen van een indelingsmethode op de 'geslachtsorganen', Eriksson nuanceert 
dit door te melden dat Linnaeus getuige een notitieboek dat hij heeft nagelaten via zijn leraar 
Rothman kennismaakte met a. de ideëen van Tournefort via een boekje daarover van de zoon 
van Valentini; b. de ideëen van Vaillant via Rothman's eigen commentaar op Vaillant's ideëen, 
dat Linnaeus ook in zijn notitieboek opschreef. Zie hiervoor Erikksson, 'Linnaeus the botanist', 
64-66. 

173. Zie voor benaming van stampers als "pistillum cum rudimento fructus" en 
279 



meeldraden als "stamina cum apicibus" Linné, 'Praeludia sponsaliarum plantarum', 10. 
174. Linné, 'Praeludia sponsaliarum plantarum', 8-10. Zie voor deze interpretatie ook 

Erikksson, 'Linnaeus the botanist', 69. 
175. Linné, 'Praeludia sponsaliarum plantarum', 8-11. Deze lezing stemt ook overeen 

met de opmerking van Erikkson dat de 'Praeludia' verscheen in reactie op Wallin's dissertatie, 
die ook inging op de criteria voor sekse-onderscheid bij planten die tot dan toe naar voren waren 
gebracht. Zie hiervoor Erikksson, 'Linnaeus the botanist', 69. 

176. Linné, 'Praeludia sponsaliarum plantarum', 8-11. Zie voor de vertaling door Marie 
Vos van deze passage K. Hagberg, Carl Linnaeus. De bloemenkoning (Amsterdam 1964) 61. 
Zie voor deze lezing van de inzet van de Praeludia ook Lindroth, 'Linnaeus (or Von Linné), 
Carl', 374,377; Erikksson, 'Linnaeus the botanist', 70. 

177. Linné, 'Praeludia sponsaliarum plantarum', 13-15. 
178. Zie voor latere (achttiende, negentiende en twintigste) eeuwse auteurs die het met 

deze lezing van de visie op stamper en meeldraad van Linnaeus eens waren, zoals voor Jan 
Frederik Gronovius, Maarten Houttuyn, Johannes de Gorter, Philip Miller en Ludwig Stafleu, 
Linnaeus and the linneans, respectievelijk, 162, 174, 179, 205 en 250. Zie voor Michel 
Adanson Adanson, Familie des plantes, 60-62. Zie voor Rousseau Rousseau, 'Cinquiéme 
promenade', 94. Zie voor Möller Möller, 'Fortsetzung der muthmafilichen Gedanken', 413-432. 
Zie voor Petrus van Mussenbroek Schierbeek, 'Een merkwaardig boekje', 177. 

179. In latere publicaties, zoals de Systema naturae (1735) blijkt dat Linnaeus er vooral 
een taxonomische bedoeling mee had om stamper en meeldraad als 'geslachtsorganen' te zien. 
Door stamper en meeldraad als 'geslachtsorganen' op te vatten, die hij als "organa genitalia" 
betitelde, kon hij ze de status geven van de meest essentiële delen van de plant en juist op die 
essentiële delen was zijn indelingsmethode gebaseerd. Zie hiervoor Linnaeus, Systema naturae, 
IV, aforisme 8. De diverse planten werden op basis van het aantal meeldraden en hun relatieve 
orde in 24 klassen bijeengebracht. Vervolgens werd elke klasse onderverdeeld in zekere ordes, 
wat meestal op basis van het aantal stampers gebeurde. Zie voor een beschrijving van deze 
methodiek Linnaeus, Systema naturae, IV, aforisme 19 en de bijlage getiteld "clavis systematis 
sexualis"; Lindroth, 'Linnaeus (or Von Linné), Carl', 377; Schiebinger, Nature's body, 14-17. 
Zie voor de term "seksueel systeem" die Linnaeus met deze indelingsmethode associeerde ook 
Uggla, Linnaeus, 7. 

180. Linné, 'Praeludia sponsaliarum plantarum', 15. 
181. Linné, 'Praeludia sponsaliarum plantarum', 15-19. Zie voor een aanduiding als 

"empirische" of "experimentele" bewijsvoering Eriksson, 'Linnaeus the botanist', 70; Lindroth, 
'Linnaeus (or Von Linné), Carl', 376, 378; James L. Larson, 'Linnaeus and the natural method', 
his 58 (1967) 304-321, aldaar 306. 

182. Erikksson, 'Linnaeus the botanist', 70. 
183. Zie hiervoor Camerarius, De sexu plantarum, 38; Camerarius, Ueber das 

Geschlecht der Pflanzen, 24. 
184. Linné, 'Praeludia sponsaliarum plantarum', 17-19. Hij duidde de Hop (Humulus 

lupulus) aan als "hoppas". 
185. Linné, 'Praeludia sponsaliarum plantarum', 16. 
186. Linné, 'Praeludia sponsaliarum plantarum', 16-18. 
187. Carolus Linnaeus, Hortus cliffortianus plantas exhibens quas in hortis tam vivis 

quam siccis, Hartecampi in Hollandia, coluit.Georgius Clifford., etc. (Amsterdam 1737), 
Frontispies. Zie voor de interpretatie van de symboliek van deze frontispice ook Blunt, The 
complete naturalist, 117. Dit plaatje is figuur 5.17.. 
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188. De uitspraak: "We of the human race, who were created to praise and adore our 
Creator, unless we choose to be mere idle spectators, should and in duty ought to be affected 
with nothing so much as the pious consideration of this glorious palace. Most certainly if we 
were to improve and polish our minds by the knowledge of these things; we should besides the 
great use which would accrue to our oeconomy, discover the more excellent oeconomy of 
nature, and more strongly admire it when discovered". Zie hiervoor Biberg, 'The oeconomy of 
nature', 126. Zie voor het feit dat Linnaeus zijn dissertaties voor zijn studenten schreef Stafleu, 
Linnaeus and the linneans, 144. 

189. De uitspraak: "Lastly, all these treasures of nature so artfully contrived, so 
wonderfully propagated, so providentially supported throughout her three kingdoms, seem 
intended by the Creator for the sake of man. Every thing may be made subservient to his use, if 
not immediately, yet mediately, not so to that of other animals. By the help of reason man tames 
the fiercest animals, pursues and catches the swiftest, nay he is able to reach even those, which 
lye hid in the bottom of the sea. By the help of reason he increases the number of vegetables 
immensely, and does that by art, which nature, left to herself, could scarcely effect. By ingenuity 
he obtains from vegetables whatever is convenient or necessary for food, drink, cloathing, 
medicine, navigation, and a thousand other purposes". Zie hiervoor: Biberg, {Linnaeus}, 'The 
oeconomy of nature', 123-125. Impliciet onderschrijft Janet Browne deze visie op het model van 
de relatie geleerde-natuur als ongelijkwaardige bij Linnaeus door te stellen dat hij in zijn 
botanische werk met het thema verkrachting en en geweld bezig was. Zie hiervoor Browne, 
'Botany for gentlemen', 615. 

190. Uggla, Linnaeus, 7. 
191. Jackson, Linnaeus, 49. 
192. Uggla, Linnaeus, 7. 
193. Zie voor de illustratie door Linnaeus Linné, 'Praeludia sponsaliarum plantarum', 

figuur 4. Op blz. 20 van de verhandeling staat de beschrijving van deze illustratie, op bladzij 21 
bevindt zich de afbeelding. Zie figuur 5.18. voor deze illustratie. 

194. Linné, 'Praeludia sponsaliarum plantarum', 17-19. 
195. Linné, 'Praeludia sponsaliarum plantarum', 22. 
196. Linné, 'Praeludia sponsaliarum plantarum', 8. 
197. Larson, 'Linnaeus and the natural method', 306. 
198. Lindroth, 'Linnaeus (or Von Linné), Carl', 376. 
199. Linné, 'Praeludia sponsaliarum plantarum', 14. Zie voor een vertaling van deze 

passage in respectievelijk het Engels en het Nederlands Larson, 'Linnaeus and the natural 
method', 306; Schiebinger, Nature's body, 22-24 en Hagberg, Carl Linnaeus, 61-64. 

200. Oorspronkelijke tekst: "natura ar simplicissima et semper sibimet constans". Zie 
hiervoor Linné, 'Praeludia sponsaliarum plantarum', 9-11 

201. Linné, 'Praeludia sponsaliarum plantarum', 10. Hij duidde de 'geslachtsorganen' in 
deze passage aan als "organa generationis'. 
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