
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Anatomische sekse als uitvinding in de botanie : hoe stampers tot vrouwelijke
en meeldraden tot mannelijke geslachtsorganen werden (1675-1735)

Brouwer, C.E.

Publication date
2004

Link to publication

Citation for published version (APA):
Brouwer, C. E. (2004). Anatomische sekse als uitvinding in de botanie : hoe stampers tot
vrouwelijke en meeldraden tot mannelijke geslachtsorganen werden (1675-1735). [,
Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/anatomische-sekse-als-uitvinding-in-de-botanie--hoe-stampers-tot-vrouwelijke-en-meeldraden-tot-mannelijke-geslachtsorganen-werden-16751735(b5e56359-c8d4-427b-8a8d-4568ac5eb0d6).html


6 

DE SLUITING VAN DE KENNISVARIATffi OVER STAMPER EN MEELDRAAD: 

DE TECHNISCHE EN CULTURELE CONTEXTEN (1695-1735) 

Inleiding 

In het vorige hoofdstuk werd een beeld gegeven van de onderzoekspraktijken van de acht 

natuurfilosofen die zich in de periode 1695-1735 bezighielden met onderzoek naar stamper en 

meeldraad. Dit waren 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 Zweed Carl 

Linnaeus (1707-1778). 

Alvorens in te gaan op de overtuigingstechnieken die zij gebruikten om hun visie op 

stamper en meeldraad neer te zetten, ging ik na wie zij waren, wat voor motivatie zij hadden om 

planten in het algemeen en stamper en meeldraad in het bijzonder te gaan onderzoeken, en welk 

denkbeeld ze over deze bloemdelen presenteerden. De natuurvorsers bleken allemaal uit West-

Europa afkomstig, vrijwel allemaal een empirisch-instrumentele interesse voor planten te 

bezitten, en zeer verschillende motieven te hebben om met stamper en meeldraad bezig te gaan. 

Ze wisten zich vooral door de wetenschappelijke genootschappen gestimuleerd om de diverse 

materiële, sociale, literaire en cognitieve overtuigingstechnieken te hanteren die tussen 1660 en 

1760 werden toegepast in het onderzoek naar de vermenigvuldiging van de levende natuur. Ook 

bleken ze er vrijwel allen hetzelfde dubbelgeslachtelijke denkbeeld op na te houden over 

stamper en meeldraad - Pontedera uitgezonderd. 

Dit laatste gegeven roept de vraag op waarom deze kennisvariatie over stamper en meeldraad 

kennisvariatie niet al in 1703 sloot, toen Morland in een publicatie precies dezelfde 

dubbelgeslachtelijke visie ontvouwde als Camerarius eerder in 1694? Er zijn hiervoor drie 

verklaringen te geven. Ten eerste verkreeg de publicatie van Morland niet de status van een 

handboek, terwijl dat een voorwaarde is wil een bepaalde visie als standaardkennis aangemerkt 
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worden. Ook de publicaties over de dubbelgeslachtelijke visie op stamper en meeldraad die na 

Morlands publicatie verschenen, verkregen deze status niet. Zoals eerder werd beschreven, zou 

pas de Systema naturae (1735) van Linnaeus het een handboek worden. 

Ten tweede getroostten de zeven verdedigers van de dubbelgeslachtelijke visie op 

stamper en meeldraad tussen 1695 en 1735 zich grote moeite om andere visies op stamper en 

meeldraad (vooral die op meeldraden) buitenspel te zetten. Maar liefst vijf naturalisten 

(Morland, Geoffroy, Vaillant, Blair en Pontedera) stelden expliciet dat zij het niet eens waren 

met de kijk op stamper en meeldraad die Tournefort ventileerde, en Jussieu zette zich expliciet 

aftegen de visie op stamper en meeldraad die Malpighi naar voren bracht.1 Hiermee maakten ze 

duidelijk dat er onder natuurfilosofen nog lang geen overeenstemming bestond op dit punt. 

Ten derde was er tussen 1695 en 1735 ten minste één natuurvorser, Pontedera, die met 

veel verve zijn 'afwijkende' visie op stamper en meeldraad publiceerde en daarbij tevens liet 

blijken dat hij van de dubbelgeslachtelijke visie op de hoogte was.2 Kortom: ook al koesterde de 

overgrote meerderheid van de onderzoekers van planten de dubbelgeslachtelijke visie en 

formuleerde slechts één een 'afwijkende' visie, toch was er sprake van kennisvariatie over 

stamper en meeldraad. 

Hoe nu bewerkstelligden deze plantenonderzoekers dat de interpretatieve flexibiliteit die 

er onder hen bestond aan banden werd gelegd, waardoor consensus over de dubbelgeslachtelijke 

opvatting ontstond? Hoe werd, kortom, de dubbelgeslachtelijke bewering over stamper en 

meeldraad tot standaardkennis en legden de andere drie het af? 

Dit hoofdstuk analyseert de technische en culturele context waarin consensusvorming 

plaatsvond. Om te beginnen onderzoek ik of de mate waarin natuurvorsers bepaalde technieken 

inzetten om anderen van hun claims over stamper en meeldraad te overtuigen, tot 

consensusvorming leidde. Was het zo dat de meeste natuurfilosofen de materiële techniek van 

observeren en experimenteren toepasten, zoals de meeste historici tot nu toe beweren?3 Of 

hanteerde de meerderheid van deze natuurvorsers eenzelfde cognitieve techniek waarin 

parallellen met geslachtsorganen van hogere dieren getrokken werden, zoals anderen naar voren 

brachten ? Of zijn deze materiële en cognitieve overtuigingstechnieken pas bepalend in 

combinatie met sociale en literaire overtuigingstechnieken ?5 Is het in het verlengde daarvan 
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soms zo dat onderzoekers gaandeweg overeeristemming kregen over zowel de materiële als de 

sociale, literaire en cognitieve wijze waarop zij hun denkbeelden bij anderen vestigden? Was er 

sprake van een set technieken die door de meerderheid werd toegepast? 

In verband met de analyse van de culturele context stel ik daarna de vraag in hoeverre de 

overtuigingstechnieken die bij de onderzoekers tussen 1695 en 1735 in trek waren, te relateren 

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

reproductie van de levende natuur na 1695 op draagvlak kon rekenen. 

Technische context 

Experimenteren in combinatie met observeren overtuigender dan 

alleen observeren 

Uit het vorige hoofdstuk bleek dat de naturalisten die van 1695 tot 1735 stamper en meeldraad 

bestudeerden, zowel gebruikmaakten van de materiële overtuigingstechniek die uitsluitend 

observaties impliceerde, als van de materiële overtuigingstechniek die observaties én 

experimenten met zich meebracht. Kijken we nu naar de mate waarin de natuurfilosofen voor de 

ene of de andere materiële overtuigingstechniek kozen, dan valt iets bijzonders op. Bijna 

niemand hanteerde na 1695 uitsluitend observaties met microscopen of vergrootglazen om 

anderen te overtuigen van zijn opvattingen over de reproductieve acties van stamper en 

meeldraad. Het redeneren in de trant van 'geloof mijn denkbeeld over stamper en meeldraad 

maar, want ik deed microscopische observaties!' werd dus nagenoeg achterwege gelaten. Bijval 

oogstte vooral de variant van de materiële overtuigingstechniek die zowel het uitvoeren van 

experimenten als het verrichten van observaties impliceerde. 

De botanici die door het toepassen van deze variant bij anderen hun gelijk probeerden te 

halen (Geoffroy, Bradley, Vaillant, Blair en Linnaeus), maakten gebruik van twee soorten 

instrumentele onderzoeksprocedures. In relatie tot stampers maakten ze met een snijmes 

preparaten van het binnenste van deze bloemdelen, die ze vervolgens observeerden met behulp 

van vergrootglazen. Dit alles had tot doel om hun visies op de reproductieve taak van 

'bevruchte' stampers kracht bij te zetten. In het geval van de ovisten Vaillant en Blair hielden die 

visies in dat de voeding voor de kiem in stampers die tot een kiemkrachtig zaad leidde, in het 
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stuifmeel zat. In het geval van de animalculisten Morland, Geoffioy, Bradley en vermoedelijk 

Jussieu kwamen deze visies erop neer dat de voeding voor de kiem(en) in het stuifmeel in het 

vruchtbeginsel van de stamper aanwezig was. 

In relatie tot meeldraden en hun stuifmeel hanteerden de natuurvorsers aanvullend op 

deze microscopische onderzoekingen onder meer een speld, een snijmes en een spade. Hun 

onderzoekingen met behulp van deze middelen waren erop gericht om hun uitspraak te 

onderbouwen dat stuifmeel uit meeldraden onontbeerlijk was voor de totstandbrenging van zaad 

in stampers. 

Hoewel alle instrumenten en hulpmiddelen werden gebruikt om in het proces van 

zaadvorming te interveniëren, pasten de naturalisten ze bij elke groep planten op een andere 

manier toe. Bij planten bij wie zich in de bloem zowel meeldraden als stampers bevonden, door 

Camerarius groep I-planten genoemd, sneden ze de meeldraden af. Bradley en Blair deden dit 

bij de Tulp, Vaillant deed het bij de Wijnstok. Bij planten met meeldradendragende takken en 

stamperdragende takken, uit de door Camerarius gecreëerde groep ü, verwijderden ze met een 

mes de meeldradendragende takken. Geoffroy voerde een dergelijke ingreep uit bij de Turkse 

tarwe, Bradley bij de Hazelaar. Bij planten die een meeldradendragende variant en een 

stamperdragende variant kenden, planten uit Camerarius' groep UI, isoleerden ze met hulp van 

de spade de meeldradendragende variant van de stamperdragende variant. Geoffioy deed dit bij 
• * 8 

het Bingelkruid, Blair bij de Spinazie en de Moerbeiboom, Linnaeus bij de Hop. 

De consensusvorming over de dubbelgeslachtelijke claim met betrekking tot stamper en 

meeldraad in 1735 hing dus om te beginnen samen met de voorkeur die het merendeel van de 

natuurfïlosofen tussen 1695 en 1735 begon te vertonen voor de materiële overtuigingstechniek 

die het doen van experimenten én observaties inhield. In tabel V is dit op een overzichtelijke 

manier uitgewerkt. 
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Tabel V: Aanhang voor uitsluitend observeren (OMT) of observeren in combinatie met 

experimenteren (EMT) bij naturalisten die tussen 1695 en 1735 publiceerden 

Tabel V 

Morland 

Geofiroy 

Bradley 

Vaillant 

Blair 

Pontedera 

Jussieu 

Linnaeus 

OMT 

X 

-
-
-
-
X 

X 

-

EMT 

-
X 

X 

X 

X 

-
-
X 

Legenda: 

X=positief 

-=negatief 

Tegelijk met deze accentverschuiving in de materiële overtuigingstechniek deed zich een 

ommekeer voor in het model dat de natuurvorsers hanteerden van de relatie geleerde-natuur. De 

voorstelling van een natuur die dezelfde positie bekleedt als de natuurfilosoof die haar 

onderzoekt, verdween naar de achtergrond om plaats te maken voor een representatie waarbij 

een machtige naturalist een onderdanige natuur aan zich onderwerpt. Door te benadrukken dat 

een onderzoeker de natuur moest navolgen om haar geheimen te achterhalen, onderstreepte 

Bradley nog dat hij de relatie geleerde-natuur als een gelijkwaardige opvatte, maar hij hoorde tot 

een minderheid. De meerderheid stond een relatie van ongelijkwaardigheid voor. Morland en 

Geofrroy onderstreepten dit door de geleerde te associëren met een penetrerende 

onderzoekshouding.9 Zie voor een overzicht tabel VI. 
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Tabel VI: Aanhang voor een ongelijkwaardige relatie tussen geleerde en natuur (SOR) of een 

gelijkwaardige relatie (SSR) bij onderzoekers van planten die tussen 1695 en 1735 publiceerden 

Tabel VI 

Morland 

GeoSroy 

Bradley 

Vaillant 

Blair 

Pontedera 

Jussieu 

Linnaeus 

SOR 

X 

X 

-
X/-

X 

* 
• 

X 

SSR 

-
-
X 

»-
-
* 
X 

X 

Legenda: 

X=positief 

-=negatief 

*=geen gegevens 

Van de beide varianten van de materiële overtuigingstechniek die natuurvorsers van 1660 tot 

1760 hanteerden in het onderzoek naar de reproductie van de levende natuur in het algemeen, 

gebruikten de stamper-en-meeldraad-onderzoekers na 1695 dus vooral de variant van 

experimenteren in combinatie met observeren. Dat zij dit deden was begrijpelijk: zoals we 

zagen begonnen ook de natuurvorsers die het bredere thema van de reproductie van de levende 

natuur onderzochten na 1695 de voorkeur te geven aan dit type materiële overtuigingstechniek. 

Een vergelijkbare ontwikkeling deed zich voor op het niveau van de voorstelling van de relatie 

geleerde-natuur die ten grondslag lag aan het overtuigen langs materiële weg. Terwijl de 

naturalisten na 1695 zowel het model van gelijkwaardigheid als dat van ongelijkwaardigheid 

tussen natuurfilosoof en natuur ter beschikking stond, gaven ze de voorkeur aan het model 

waarin de ongelijkwaardige relatie werd benadrukt. Ook in dat opzicht kopieerden ze de tendens 

die zich voordeed in het bredere onderzoek naar de reproductie van de levende natuur. 
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Replicatie experiment of observatie voor een deskundig publiek 

voor draagvlak niet nodig 

In het vorige hoofdstuk kwam naar voren dat de onderzoekers die van 1695-1735 stamper en 

meeldraad aan een nadere analyse onderwierpen twee varianten van de sociale 

overtuigingstechniek toepasten. Enerzijds de techniek waarbij de proefnemingen werden 

herhaald voor het oog van anderen, anderzijds de techniek waarbij dit werd nagelaten. Wordt de 

mate geanalyseerd waarin deze natuurvorsers voor de ene of de andere techniek kozen, dan valt 

een duidelijke trend waar te nemen. Drie van de acht natuurvorsers bedienden zich van de 

sociale techniek om anderen te overtuigen van zijn denkbeeld over stamper en meeldraad door 

de totstandkoming hiervan in aanwezigheid van anderen te repliceren: Vaillant, Jussieu en 

Linnaeus. Zij redeneerden dus in de trant van: 'geloof me maar, mijn denkbeeld over stamper en 

meeldraad is waar, want ik herhaalde de proefnemingen waaruit dit blijkt in aanwezigheid van 

anderen'. Zowel Vaillant als Jussieu hun plantkundige proefnemingen in het bijzijn van anderen 

in de Jardin du Roi in Parijs. Voor Linnaeus vormde de botanische tuin te Uppsala het toneel 

waarop hij de experimenten repliceerde die tot zijn kijk op stamper en meeldraad hadden 

geleid. 

De andere vijf natuurvorsers pasten de andere variant van sociale techniek toe. Zij 

herhaalden de proefnemingen die hen tot hun opvatting over stamper en meeldraad hadden doen 

komen niet in het bijzijn van anderen. Het ontstaan van consensus over de dubbelgeslachtelijke 

claim in 1735 valt daarom in de tweede plaats te relateren aan de voorkeur van de meeste 

botanici tussen 1695 en 1735 voor de sociale overtuigingstechniek waarbij de replicatie van het 

experiment of de observatie voor het oog van anderen achterwege bleef. Voor een overzicht, zie 

tabel Vu. 
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Tabel Vu: Aanhang voor het achterwege laten van herhaling van de proefneming in 

aanwezigheid van anderen (NST) en voor het toepassen van een dergelijke replicatie (ST) bij 

botanici die tussen 1695 en 1735 publiceerden 

Tabel vn 

Moriand 

Geoflroy 

Bradley 

Vaillant 

Blair 

Pontedera 

Jussieu 

Linnaeus 

NST 

X 

X 

X 

-
X 

X 

-
• 

ST 

-
• 
-
X 

-
-
X 

X 

Legenda: 

X=positief 

-=negatief 

Van de beide varianten van de sociale overtuigingstechniek die natuurvorsers van 1660 tot 1760 

toepasten in het onderzoek naar de reproductie van de levende natuur in zijn algemeenheid, 

gebruikten de onderzoekers na 1695 dus vooral de variant waarin van replicatie voor reële 

getuigen geen sprake was. Zoals eerder beschreven bestond er onder de natuurfilosofen die na 

1695 het bredere thema van de reproductie van de levende natuur onderzochten juist een 

tendens om hun proefnemingen wél voor het oog van anderen te herhalen. Waarom weken de 

plantkundigen hierin af van die bredere groep onderzoekers? Omdat ze lid waren van een 

wetenschappelijk genootschap beschikten zij namelijk wel degelijk over de faciliteiten om te 

repliceren. 

Om te beginnen waren slechts twee van de vijf naturalisten in kwestie in het bezit van 

een leerstoel. Ze waren dus niet allemaal via vaste onderwijstaken verzekerd van een deskundig 

publiek. In de tweede plaats zijn planten vanwege hun geringe formaat misschien minder 

geschikt dan dieren of mensen om in het bijzijn van anderen proefnemingen mee te doen. In de 
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derde plaats waren proefnemingen aan planten in die tijd seizoensgebonden. Dit verklaart 

volgens mij waarom de plantkundigen in dit opzicht niet meegingen met de tendens in het 

onderzoek naar de reproductie van de levende natuur in het algemeen. 

Lezers overtuigen van een claim door hen een duidelijk in plaats van vaag 

beeld te geven van de gevolgde procedure 

In het vorige hoofdstuk bleek dat de natuurvorsers die van 1695 tot 1735 stamper en meeldraad 

onderzochten, zich zowel bedienen van de literaire overtuigingstechniek die in de lezer tot een 

vaag beeld leidde over de gevolgde onderzoeksprocedure, als van de techniek die helderheid 

verschafte. Kijkend naar de mate waarin deze onderzoekers voor de ene of de andere variant 

kozen, valt op dat de literaire techniek die een vaag beeld genereerde tussen 1695 en 1735 op de 

achtergrond raakte bij de botanici. Alleen Jussieu paste deze literaire overtuigingstechniek nog 

toe door maar twee literaire middelen te gebruiken: hij voerde auteurs op die het met zijn kijk 

op stamper en meeldraad eens waren, en hij hanteerde een functionele schrijfstijl door een 

kernachtige titel te kiezen en zijn betoog systematisch op te bouwen. 

De rest van de onderzoekers deed juist verwoede pogingen om de lezers van hun verslag 

een duidelijke voorstelling te geven van de door hun gevolgde onderzoeksprocedure: zij 

bedienden zich van de meerderheid van de in totaal zeven literaire middelen die ze in dat kader 

tot hun beschikking hadden. Vier van de acht (Morland, Bradley, Blair, Vaillant) goten hun 

verhandeling voor dat doel in de vorm van een brief. Daarin expliciteerden zij niet tot wie zij 

zich in het bijzonder richtten, zoals Camerarius vóór 1695 met zijn collega en vriend Valentini 

deed, maar richtten zij zich op lezers in het algemeen. Zes van de acht (Morland, Geoffroy, 

Bradley, Blair, Pontedera en Linnaeus) voegden naturalistische illustraties toe aan hun betoog. 

In dat verband was Bradley de eerste naturalist die in een tekening afbeeldde hoe stuifmeel uit 

meeldraden terechtkwam op stampers. Linnaeus bracht als eerste botanicus de rol van de 

omgeving bij de overdracht van stuifmeel in beeld door op naïeve wijze de wind te portretteren 

die het stuifmeel naar stampers toe blies. 

Nogmaals zes van de acht (Geoffroy, Bradley, Vaillant, Blair, Pontedera en Linnaeus) 

gaven uitvoerig details over het plantenmateriaal waarmee ze werkten, het tijdstip waarop ze 
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hun onderzoek verrichtten en de bewerkingen van hun materiaal ten behoeve van hun 

onderzoek. Zo meldde Vaillant bijvoorbeeld dat de stuifmeelafgifte het beste waargenomen kon 

worden bij het krieken van de dag ("A ltieure du Berger") ,12 Drie van de acht (Morland, 

Geoffroy, Blair) maakten melding van proefnemingen (experimenten of observaties) die mislukt 

waren. Zo gaf Geoffroy eerlijk aan dat hij meeldraden van de Turkse tarwe had verwijderd, 

maar dat hun stampers toch kiemkrachtige zaden vormden, en droeg hiervoor verklaringen 
13 

aan. 

Niemand maakte een duidelijk onderscheid tussen hoe hij uitgangspunten en claims 

presenteerde, zoals vóór 1695 Camerarius deed. Hij recapituleerde op een bepaalde plek in zijn 

verhandeling een aantal uitgangspunten over stamper en meeldraad en noemde ze zelfverzekerd 

"fundamenten van de natuurlijke historie der planten". De kennisclaim die hij daarna te berde 

bracht, uitgaande van een analogie met geslachtsorganen van dieren, presenteerde hij veel 

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

overgedragen kan worden."14 

Ook was er niemand die andere auteurs als scheidsrechters citeerde. Alle acht 

natuurvorsers citeerden andere deskundigen als auteurs die het met hun visies op stamper en 

meeldraad eens waren. Tot slot hanteerden alle acht een functionele stijl van schrijven. 

Het ontstaan van consensus over de dubbelgeslachtelijke claim in 1735 is daarom in de 

derde plaats gerelateerd aan de voorkeur die de meeste botanici tussen 1695 en 1735 begonnen 

te vertonen voor de literaire overtuigingstechniek waarbij in de lezer van het onderzoeksrapport 

een duidelijk beeld werd opgeroepen over de manier waarop de auteur op zijn visie op stamper 

en meeldraad was gekomen. In tabel VUT is dit overzichtelijk uitgewerkt. 
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Tabel VIII: Aanhang voor het genereren van een vaag beeld van de totstandkoming van de 

claim in de lezer (VLT) en het genereren van een duidelijk beeld (DLT) bij onderzoekers die 

tussen 1695 en 1735 publiceerden 

Tabel vm 

Morland 

Geoffroy 

Bradley 

Vaillant 

Blair 

Pontedera 

Jussieu 

Linnaeus 

DLT 

X (1,2,4, 6, 7) 

X (2,3,4, 6,7) 

X (1,2,3,6,7) 

X (1,3,6, 7) 

X (1,2,3,4,6,7) 

X(2,3,6,7) 

-
X(2,3,6,) 

VLT 

-
-
-
-
-
-
X(6,7) 

-

Legenda cijfers: 

1 =gebruikt briefvorm 

2=voegt naturalistische plaatjes toe 

3=geeft details over tenminste twee van de volgende drie zaken: welke planten gebruikt, wanneer onderzoek 

gedaan, hoe planten bewerkt 

4=noemt mislukte proefnemingen 

5=maakt onderscheid tussen uitgangspunten en claims 

6=citeert anderen niet als scheidsrechters over de gepresenteerde visie, maar als deskundigen die het hiermee eens 

zijn 

7=hanteert een functionele schrijfstijl, geen bloemrijke 

Overige legenda: 

X=positief 

-=negatief 

Van de beide varianten van de literaire overtuigingstechniek die natuurfilosofen tussen 1660 en 

1760 gebruikten in het onderzoek naar de reproductie van de levende natuur in het algemeen, 

namen de stamper-en-meeldraad-onderzoekers na 1695 dus vooral de variant over die in de 

lezers een duidelijke voorstelling opriep. Dit is niet verwonderlijk: zoals eerder beschreven 

bestond er eenzelfde tendens onder de geleerden die na 1695 het bredere thema van de 

reproductie van de levende natuur onderzochten. 
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De analogie met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen 

van dieren overtuigender dan andere analogieën 

In het vorige hoofdstuk kwam naar voren dat de onderzoekers die van 1695-1735 stamper en 

meeldraad aan een nadere analyse onderwierpen twee varianten van de cognitieve 

overtuigingstechniek toepasten. Sommigen trokken een parallel tussen stamper en meeldraad en 

mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen van dieren, anderen maakten een vergelijking met 

andere dierlijke organen maakte. 

Wordt de mate geanalyseerd waarin deze natuurvorsers voor de ene of de andere 

techniek kozen, dan valt op dat na 1695 nagenoeg iedereen zich onthield van de 

overtuigingstechniek waarbij een vergelijking werd gemaakt met niet-geslachtelijke organen 

van dieren. Bijna niemand redeneerde dus meer in de trant van: 'geloof mijn denkbeeld over 

stamper en meeldraad maar, want ik gebruikte een analogie tussen stamper en meeldraad en 

niet-geslachtelijke organen van dieren'. De enige uitzondering was Pontedera, die impliciet een 

vergelijking maakte tussen de klieren van dieren en meeldraden. 

Navolging bij de naturalisten kreeg tussen 1695 en 1735 vooral de endere variant van de 

cognitieve techniek, die impliceerde dat de naturalist tijdens het onderzoeken van stamper en 

meeldraad een geslachtelijke 'bril' opzette. Daarbij viel op dat meeldraden alleen met mannelijke 

geslachtsorganen werden geassocieerd en stampers uitsluitend in verband werden gebracht met 

vrouwelijke geslachtsorganen. Van de beide natuurvorsers die vóór 1695 al vrouwelijke en 

mannelijke geslachtsorganen met stamper en meeldraad in verband brachten, Grew en 

Camerarius, werd dus vooral de laatste nagevolgd. De eerste bracht stampers weliswaar ook 

uitsluitend in verband met vrouwelijkheid, maar associeerde meeldraden met beide typen 

geslachtsorganen, namelijk jonge meeldraden met vrouwelijke organen en oudere meeldraden 

met mannelijke organen. 

Het ontstaan van consensus over de dubbelgeslachtelijke claim in 1735 valt daarom in 

de vierde plaats te relateren aan de voorkeur die zowat alle botanici tussen 1695 en 1735 

begonnen te vertonen voor de cognitieve overtuigingstechniek waarbij een analogie werd 

gesignaleerd tussen stamper en meeldraad enerzijds en vrouwelijke en mannelijke 

geslachtsorganen van dieren anderzijds. Dit is uitgewerkt in tabel DC. 
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Tabel IX: Aanhang voor analogie met andere organen dan geslachtsorganen van hogere dieren 

(NCT) en voor de analogie met geslachtsorganen (GCT) bij botanici die tussen 1695 en 1735 

publiceerden 

Tabel DC 

Morland 

Geofiroy 

Bradley 

Vaillant 

Blak 

Pontedera 

Jussieu 

Linnaeus 

GCT 

X 

X 

X 

X 

X 

-
X 

X 

NCT 

-
-
-
-
-
X 

-

Legenda: 

X=positief 

-=negatief 

Van de beide varianten van de cognitieve overtuigingstechniek die natuurfilosofen van 1660 tot 

1760 toepasten in het onderzoek naar de reproductie van lagere dieren en planten, namen de 

geleerden die na 1695 stamper en meeldraad onderzochten dus vooral de variant over waarbij 

een vergelijking werd gemaakt met mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen van dieren. 

Onder de natuurvorsers die na 1695 het meer omvattende thema van de reproductie van lagere 

dieren én planten onderzochten, was een vergelijkbare tendens waarneembaar. 

Intermezzo: patronen in overtuigingstechnieken 

Hoe werd de kennisvariatie ten aanzien van de vier opvattingen over de samenwerking van 

stamper en meeldraad bij de zaadvorming in de periode 1695-1735 aan banden gelegd? Welke 

factoren uit de technische context beperkten tussen 1695 en 1735 de interpretatieve flexibiliteit 

die er onder natuurvorsers bestond, waardoor zij consensus verkregen over de 

dubbelgeslachtelijke opvatting? Hoe werd deze bewering over stamper en meeldraad kortom tot 

standaardkennis en legden de andere drie het af? 
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In het wetenschapsonderzoek zijn tot nu toe een tweetal verklaringen aangedragen voor 

deze sluiting. Veel historici suggereerden dat één bepaalde materiële overtuigingstechniek de 

doorslag gaf: het doen van experimenten. Enkele historici suggereerden dat één bepaalde 

cognitieve techniek verantwoordelijk was, namelijk het trekken van parallellen met 

geslachtsorganen van hogere dieren. Uit dit hoofdstuk bleek dat elk van deze technieken 

afzonderlijk niet doorslaggevend was. Eerder was het een samenstelsel van varianten van 

overtuigingstechnieken die onder de plantkundigen tot consensus over de dubbelgeslachtelijke 

claim leidde. Zij verkregen in 1735 consensus omdat zij collectief een voorkeur begonnen te 

vertonen voor de volgende set overtuigingstechnieken: 

-een materiële overtuigingstechniek waarin het doen van experimenten en observaties 

samengingen, en waarin uitgegaan werd van een ongelijkwaardige relatie tussen geleerde en 

natuur; 

-een niet-sociale overtuigingstechniek, waarbij geen replicatie van het experiment of de 

observatie in aanwezigheid van anderen plaatsvond; 

-een literaire overtuigingstechniek waarbij in de lezer van het onderzoeksrapport een duidelijk 

beeld werd opgeroepen van de wijze waarop de auteur tot zijn visie op stamper en meeldraad 

was gekomen; 

-een cognitieve overtuigingstechniek waarbij de onderzoeker in zijn studie van stamper en 

meeldraad de analogie met mannelijke én vrouwelijke geslachtsorganen van dieren tot 

vertrekpunt nam. 

Omdat de andere vier varianten van de overtuigingstechnieken minder werden 

nagevolgd, kunnen deze worden opgevat als factoren die een restrictieve werking hadden op het 

proces waarin de interpretatieve flexibiliteit over stamper en meeldraad werd gesloten. 

Hoe valt nu te verklaren dat bepaalde technieken tussen 1695 en 1735 de voorkeur kregen, en 

andere juist aanhang verloren? Op grond waarvan ontwikkelden de natuurvorsers in deze 

periode een gemeenschappelijk uitgangspunt over hoe denkbeelden over stamper en meeldraad 

gevestigd moesten worden? Waar is het ontstaan van deze gemeenschappelijke 

'wetenschappelijke' norm mee in verband te brengen? Was het soms zo dat bepaalde 
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techniekvarianten om anderen van visies op stamper en meeldraad te overtuigen vooral veel 

aanhang verwierven omdat zij aansloten bij de veranderde culturele context waarin 

vrouwelijkheid scherp van mannelijkheid werd afgebakend en er diametraal tegenover werd 

geplaatst? Is er soms een verband aan te geven tussen het denken over de relatie mannelijkheid-

vrouwelijkheid dat na 1695 populair werd en de vier hierboven genoemde varianten van 

overtuigingstechnieken? 

Culturele context 

Representatie van de relatie geleerde-natuur: verband 

Tussen de materiële overtuigingstechniek bestaande uit observaties en experimenten en het 

denken over de relatie mannelijkheid-vrouwelijkheid dat tussen 1695 en 1735 op een groot 

draagvlak kon rekenen, bestaat een positief verband. Dit verband komt niet tot uitdrukking op 

het niveau van de overtuigingstechniek zelf, maar wél op het niveau van het model van de 

relatie geleerde-natuur dat aan deze overtuigingstechniek ten grondslag lag. 

In een eerder hoofdstuk werd duidelijk dat zes van de acht natuurfilosofen die tussen 

1695 en 1735 een studie maakten van stamper en meeldraad (te weten Morland, Geoffroy, 

Bradley, Blair, Jussieu en Linnaeus), niet alleen de onderzoeker maar ook de natuur 

personifieerden. Vier van hen (Morland, Geoffroy, Jussieu en Linnaeus) representeerden hierbij 

de naturalist en de natuur in termen van mannelijkheid en vrouwelijkheid. Het accent lag 

daarbij op een scherp onderscheid tussen het mannelijke en het vrouwelijke. 

Van deze vier was Jussieu de enige die uitging van een gelijkwaardige relatie tussen de 

naturalist en de natuur. Ongeveer in het midden van zijn onderzoeksverslag liet hij dit 

doorschemeren in de volgende uitspraak: 

"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." 
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In deze uitspraak, die ook in een eerder hoofdstuk ter sprake kwam, personifieerde Jussieu 

zowel de natuurfilosoof als de natuur. Dat hij met de "ons" in deze uitspraak naar mannen 

verwees, bleek al op een indirecte manier elders in zijn onderzoeksverslag, waar hij een mede

natuurvorser als "Heer" aanduidde. Dat hij de natuur als vrouw personifieerde, bleek niet 

zozeer uit het feit dat hij haar met "zy" aanduidde. Dit had immers met de taalkundige 

oorsprong van het woord te maken; net als in de andere Europese talen stamde het Nederlandse 
18 

woord 'natuur' af van het Latijnse woord "natura", een woord met een vrouwelijk geslacht. 

Jussieu's associatie van natuur met vrouwelijkheid kwam echter wel naar voren in de termen 

"Geheim" en "Voortteeling" die hij met haar in verband bracht. Geheimen over de voortplanting 

werden in die tijd vooral aan vrouwen toegeschreven. 

Dat Jussieu de relatie tussen de 'vrouwelijke' natuur en de 'mannelijke' vorser als 

gelijkwaardig beschouwde, bleek uit hoe hij de 'vrouwelijke' natuur en de 'mannelijke' 

onderzoeker verbeeldde. Hij zette de natuur neer als een vrouw die haar geheimen vrijwillig 

openbaarde door de term "genegen is" te gebruiken. Dat Jussieu de 'mannelijke' filosoof zag als 

een gelijkwaardige partner van de natuur, is in bovenstaand citaat af te leiden uit de term 

"beschouwd". 

Terwijl Jussieu termen van mannelijkheid en vrouwelijkheid inzette om er de gelijkwaardigheid 

tussen naturalist en natuur mee te beschrijven, gebruikte Linnaeus deze termen om er zowel een 

ongelijkwaardige als een gelijkwaardige relatie geleerde-natuur mee te benadrukken. Vooral de 

titelprent die hij aan zijn Hortus cliffortianus (1737) toevoegde is illustratief voor zijn positie. 

Zoals in een vorig hoofdstuk duidelijk werd, staan in deze prent een Apollo, een godin en een 

andere vrouwenfiguur centraal. Apollo symboliseert de onderzoeker, de godin en de andere 

vrouw staan model voor de natuur. Uit hoe deze drie figuren ten opzichte van elkaar zijn 

gepositioneerd, valt af te leiden dat Linnaeus voor beide modellen van de relatie geleerde-natuur 

wel wat voelde. De interactie tussen Apollo en de godin oogt vriendelijk, terwijl 
20 

gewelddadigheid de relatie tussen Apollo en de andere vrouwenfiguur karakteriseert. 

Door de natuurfilosoof Apollo en de beide vrouwenfiguren van bepaalde mannelijke en 

vrouwelijke eigenschappen te voorzien, zette Linnaeus zijn sympathie voor beide modellen van 
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de relatie geleerde-natuur nog eens kracht bij. De 'mannelijke' geleerde heeft een relatie met 

beide vrouwenfiguren want hij houdt de sluiers die de borsten van de beide dames bedekten, in 

zijn hand. Hij voelt zich daar goed bij want hij kijkt zeer voldaan. Vooral richt hij zijn blik op 

de half ontblootte borst van de godin, die op haar beurt tevreden voor zich uit staart en daarmee 

de indruk wekt op vrijwillige basis, als gelijke, te hebben meegedaan aan haar ontsluiering. 

Voor de andere vrouwenfiguur heeft de onderzoeker minder oog; het lijkt of hij haar sluier met 

geweld heeft weggetrokken en dat zij daar, afgaande op haar verwrongen gezicht, pijn van 

ondervindt. 

Anders dan Jussieu en Linnaeus zagen Morland en Geoffroy de relatie tussen de naturalist en de 

natuur als een louter ongelijkwaardig gebeuren. Morland gaf hier blijk van in de volgende 

uitspraak: 

"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. 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 

rendeiM more intelligible, and the ways of Nature appear more harmonious, and of a piece." 

Iets verderop in zijn verhandeling stelde hij dat de natuurfilosoof, die hij hier als "Searcher" 

aanduidde, over "penetrerende vermogens" beschikte.22 Het woord "penetrerend" had reeds in 

de achttiende eeuw een mannelijke connotatie, omdat het "to make way into a body" betekende, 

waarmee op het mannelijke aandeel in de geslachtsdaad werd gedoeld. In bovenstaand citaat 

riep Morland andere natuurvorsers ("Ingenious") bovenal op om sympathie op te brengen voor 

zijn poging om de functie van de bloemdelen te verhelderen en daarmee op termijn de 

voortplanting van planten beheersbaar te maken. Minder oog had hij daarbij voor de natuur. Hij 

zag deze als een soort speeltje van de natuurvorsers, iets waarmee zij konden doen wat zij 

wilden, maar wat ze bovenal aan zich onderwierpen. 
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Dit op de knieën dwingen van de natuur door de geleerde onderstreepte Morland door 

termen van mannelijkheid en vrouwelijkheid met de onderzoeker en de natuur in verband te 

brengen. Zo bleek zijn associatie tussen naturalist en mannelijkheid elders in zijn 

onderzoeksverslag, waar hij de onderzoekers die de moeite zouden nemen om dit onderwerp 

nader te gaan uitdiepen betitelde als "Gentlemen who are Masters of the best Microscopes". 

Dat hij de natuur als een vrouw voorstelde, kwam niet zozeer naar voren in zijn aanduiding van 

deze natuur als "her"; dit had zoals eerder opgemerkt te maken met de Latijnse oorsprong van 
25 

het Engelse woord "nature". Morlands voorstelling van de natuur als vrouw kwam naar voren 

in het begrip "harmonie" dat hij met de natuur in verband bracht. Een streven naar harmonie 

werd in die roerige vroegmoderne tijd eerder met vrouwen dan met mannen geassocieerd. 

Het statusverschil tussen de natuurfilosoof en de natuur dat Morland aanhing, 

benadrukte hij in de reeds geciteerde uitspraak niet alleen door de "penetrerende vermogens" die 

hij als gezegd met deze naturalist associeerde, maar ook door in deze uitspraak voor de 

'mannelijke' onderzoeker de term "edel" ("noble") te hanteren. In contrast daarmee typeerde hij 

zijn tot bloem gereduceerde 'vrouwelijke' natuur als "teer" ("nice") en "elegant" ("curious"). De 
27 

term "schoon" werd in die tijd vooral met vrouwen in verband gebracht. Ook het begrip 
28 

"cunous" werd toen gekoppeld aan vrouwen. 

Ook Geoffroy vatte de relatie geleerde-natuur op als een relatie van onderschikking. Hij 

legitimeerde zijn eigen behoefte om de natuur actief te doorgronden door te laten 

doorschemeren dat de natuur daar als het ware zelf aanleiding voor had gegeven: 

"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."29 

Ook in het Frans refereerde het woord "penetrer" in de achttiende eeuw aan een man in actie 

tijdens de geslachtsdaad. Het werd omschreven als "terme relatif a Taction d'un corps qui 

s'insinue avec peine dans 1'intérieur d'un autre". Even verderop onderstreepte hij dit 
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seksegeladen woordgebruik nog eens door te zeggen 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. 

De ongelijkwaardige relatie tussen naturalist en natuur accentueerde hij ook door het 

hanteren van termen die naar mannelijkheid en vrouwelijkheid verwezen. Dat Geoffroy 

natuurvorsers als mannen zag, is niet zozeer af te leiden uit hoe hij hen in deze uitspraak en door 

zijn gehele onderzoeksverslag aanduidde, namelijk met "nous" .32 Wel blijkt het uit de manier 

waarop hij een mede-onderzoeker ("Adgi Mustapha Aga, Ambassadeur de Tripoli vers Ie Roy") 

aanduidde, namelijk als een "homme d'esprit" (geestige man).33 Dat hij de natuur als vrouw 

representeerde, blijkt uit de geheimzinnige waas ("mistere") die hij in bovenstaande uitspraak 

met haar in verband bracht en in de geheimen ("vüës") die hij even verderop met haar 

associeerde.34 Zoals ook al tot uitdrukking kwam in de sluiers die de vrouwenfiguren in de 

titelprent van Linnaeus bedekten, was geheimzinnigheid een eigenschap die vooral met 

vrouwen werd geassocieerd. 

Dat Geoffroy de natuur als een passieve dame zag die afwachtte tot de actieve filosoof 

haar doorboorde, bleek voor de natuur uit het gebruiken van de zinsnede "ait voulu en quelque 

sorte se laisser penetrer" ("heeft in zekere zin gewild zich te laten doorboren"), wat uitgelegd 

kan worden als 'liet hem waar het de voortplanting van planten betrof maar begaan'. De actieve 

houding van de geleerde werd onderstreept door de term "penetrer" die Geoffroy aan hem 

koppelde. 

In tabel X is weergegeven welke onderzoekers van planten na 1695 termen van 

mannelijkheid en vrouwelijkheid inzettenvoor de verbeelding van de relatie geleerde-natuur. 
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Tabel X: Aanhang voor het in termen van mannelijkheid en vrouwelijkheid beschrijven van de 

ongelijkwaardige relatie tussen de onderzoeker en de natuur (OGW) of van de gelijkwaardige 

relatie tussen beiden (GW) 

Tabel X 

Moriand 

Geoflroy 

Bradley 

Vaillant 

Blair 

Pontedera 

Jussieu 

Linnaeus 

OGW 

X 

X 

-
-
• 

• 
-
X 

GW 

-
-
-
-
-
* 
X 

X 

Legenda: 

X=positief 

-=negatief 

*=geen gegevens 

Uit dit overzicht blijkt dat van de naturalisten die hun model van de relatie geleerde-natuur in 

termen en beelden van mannelijkheid en vrouwelijkheid weergaven, een meerderheid een 

ongelijkwaardige relatie tussen beide onderstreepte. Aangezien het voor die ongelijkwaardige 

relatie een voorwaarde was om een scherp onderscheid te maken tussen het onderzoekende 

subject en het onderzochte object, en dit ook tot uitdrukking kwam in het soort termen en 

beelden waarmee naar de 'mannelijke' filosoof en de 'vrouwelijke' natuur werd verwezen, kwam 

hierin het denken over de relatie mannelijkheid-vrouwelijkheid tot uitdrukking dat na 1695 

populair was. Immers, ook in dit denken over de relatie mannelijkheid-vrouwelijkheid werden 

mannen en vrouwen scherp van elkaar afgebakend en geportretteerd alsof ze lijnrecht tegenover 

elkaar stonden. Dit legt een verband bloot tussen het denken over de relatie mannelijkheid-

vrouwelijkheid dat na 1695 in trek was en de materiële overtuigingstechniek van het observeren 

in combinatie met het experimenteren die toentertijd door de meeste naturalisten werd 

gehanteerd. 
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Replicaties voor publiek achterwege laten: geen relatie 

In het vorige hoofdstuk werd beschreven hoe bij de onderzoekers van stamper en meeldraad na 

1695 over het algemeen de behoefte ontbrak om voor een publiek van echte getuigen te 

herhalen hoe ze waren gekomen bij hun claim over stamper en meeldraad. Terwijl uit een eerder 

hoofdstuk bleek dat onderzoekers van de reproductie van de levende natuur in zijn 

algemeenheid zich na 1695 juist meer en meer toelegden op deze sociale overtuigingstechniek, 

lieten stamper-en-meeldraad-onderzoekers herhalingen van proefnemingen voor het oog van 

een publiek na 1695 meestentijds achterwege. Is er misschien een verband aan te geven tussen 

de voorkeur voor de niet-sociale overtuigingstechniek van deze onderzoekers en het denken 

over de relatie mannelijkheid-vrouwelijkheid dat toen de meeste aanhang genoot? 

Om dit verband te onderzoeken moet ervan worden uitgegaan dat de populariteit van het 

denken over de relatie mannelijkheid-vrouwelijkheid zijn weerslag had in de deelname van 

vrouwen aan het openbare leven, dus ook aan de bijeenkomsten van de wetenschappelijke 

genootschappen. Hoewel dit nog nader uitgewerkt moet worden, leek het nieuwe denken over 

de relatie mannelijkheid-vrouwelijkheid in de negentiende eeuw niet alleen te impliceren dat 

mannen en vrouwen hun lichamen (of natuur) als scherp van elkaar afgebakend beschouwden. 

Ook leek dit denken met zich mee te brengen dat zij al dan niet gedwongen hun beider 

levenssferen als gescheiden afperkten: vrouwen werkten vooral thuis, mannen buitenshuis. 

In de wetenschappelijke genootschappen ontstond echter een tegenovergestelde tendens. Het is 

bekend dat het tot het midden van de twintigste eeuw zou duren voor vrouwen als gewoon lid 

konden toetreden tot wetenschappelijke genootschappen en ook daarmee uitdrukking gaven aan 

hun deelname aan het openbare leven.37 Maar reeds in de achttiende eeuw kwam een 

bescheiden beweging op gang om ook vrouwen toe te laten tot de bijeenkomsten van deze 

genootschappen. 

Wat betreft het onderzoek naar de reproductie van de levende natuur was vooral de 

Académie Royale des Sciences richtinggevend voor deze ontwikkeling. Aanvankelijk namen 

vrouwen als toehoorder deel aan bijeenkomsten die in de schaduw van dit genootschap 

plaatsvonden. In 1704 bijvoorbeeld presenteerde in de Medische Faculteit van de Parijse 

universiteit de scheikundige en medicus Etienne Geoffroy (1672-1731), een broer van de 
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stamper-en-meeldraad-onderzoeker Claude Geoffroy, in aanwezigheid van "dames" een lezing 

over de animalculistische these van de Nederlandse natuurfilosoof Antoni van Leeuwenhoek 

(1632-1723). In de tweede helft van de achttiende eeuw begonnen vrouwen echter ook als 

spreekster op te treden tijdens bijeenkomsten van dit genootschap. In 1759, 1770 en 1771 

bijvoorbeeld, presenteerde Marie-Catherine Biheron (geboren in 1719) haar wassen beelden van 

(soms zwangere) mensenlichamen tijdens bijeenkomsten van de Académie Royale des 

Sciences. En hoewel ze uitzonderingen vormden, werden eind achttiende eeuw Katherina von 

Daschkow en Catherina de Grote benoemd tot (ere)lid van respectievelijk de Academia Naturae 

Curiosorum en de Académie Royale des Sciences.40 

Zou het kunnen zijn dat er een verband bestond tussen deze tendens tot een grotere 

deelname van vrouwen aan bijeenkomsten van de wetenschappelijke genootschappen en de 

niet-sociale overtuigingstechniek die het merendeel van de onderzoekers van planten na 1695 

hanteerde? Hadden deze onderzoekers van planten er misschien geen zin in om hun claim over 

stamper en meeldraad voor het oog van anderen te herhalen omdat zich tussen die toehoorders 

vrouwen konden bevinden, terwijl zijzelf vonden dat vrouwen niet aan het openbare leven 

mochten deelnemen? 

Aangezien concrete aanwijzingen voor dergelijke hypotheses ontbreken, moet ik 

concluderen dat er geen verband bestond tussen de populariteit van de niet-sociale 

overtuigingstechniek en het vigerende denken over de relatie mannelijkheid-vrouwelijkheid. 

Duidelijk beeld aanbrengen in lezer: geen verband 

Voor een connectie tussen de populaire literaire overtuigingstechniek die in de lezer een 

duidelijk beeld opriep van de procedure die de onderzoekers volgden om tot hun kijk op 

stamper en meeldraad te komen enerzijds, en het denken over de relatie mannelijkheid-

vrouwelijkheid waar een meerderheid zich achter schaarde anderzijds, bestaan evenmin 

aanwijzingen. 

Analogie met mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen: relatie 

In vorige hoofdstukken bleek hoe naturalisten vóór 1695 zowel door een geslachtelijke als door 
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een niet-geslachtelijke "bril' keken naar stamper en meeldraad. Na 1695 veranderde dit. Toen 

werd de geslachtelijke cognitieve overtuigingstechniek populair. Tussen deze 

overtuigingstechniek en het denken over de relatie mannelijkheid-vrouwehjkheid dat in trek 

was, blijkt een positief verband te bestaan. Dit verband komt tot expressie in de manier waarop 

de naturalisten de relatie tussen 'vrouwelijkheid' en 'mannelijkheid' op het niveau van 

bloemdelen afbakenden. Allen behalve Pontedera verbonden sekse aan stamper en meeldraad en 

deden dat op een specifieke manier. Zowel in ruimte als in tijd bakenden zij vrouwelijkheid 

scherp af van mannelijkheid. 

Het scherp afbakenen in de ruimte gebeurde door vrouwelijkheid te koppelen aan 

specifieke bloemdelen, te weten stampers, die zich ergens anders op de bloem bevonden dan de 

onderdelen die met mannelijkheid werden verbonden: meeldraden. Dit in afwijking van hoe 

bijvoorbeeld de Italiaanse onderzoeker Marcello Malpighi (1628-1694) het vóór 1695 deed: hij 

koppelde vrouwelijkheid aan zowel stampers als meeldraden. Het scherp afbakenen in de tijd 

voltrok zich doordat de onderzoekers de stampers en meeldraden gedurende hun hele leven 

dezelfde kunne lieten behouden. Dit in groot contrast met de opvattingen die de Engelse 

onderzoeker van planten Nehemiah Grew (1641-1712) voorafgand aan 1695 ventileerde. Hij 

bracht vrouwelijkheid met zowel stampers als jonge meeldraden in verband en associeerde 

mannelijkheid met oudere meeldraden. 

Het effect van de scherpe afbakening van sekse in ruimte en tijd op het niveau van 

bloemdelen, was de onderstreping van de gedachte dat 'vrouwelijke' stampers organen waren die 

in verband met het vormen van zaad volstrekt andere taken vervulden dan 'mannelijke' 

meeldraden. Door sekse op deze specifieke manier met stamper en meeldraad te verbinden, 

kwam daarin tevens het denken over de relatie mannelijkheid-vrouwelijkheid tot uiting dat in 

het onderzoek naar de vermenigvuldiging van de levende natuur werd ge(re)produceerd. 

Volgens dit denken was het immers eveneens zaak om vrouwelijkheid scherp van 

mannelijkheid af te bakenen en daartegenover te stellen. In tabel XI is dit overzichtelijk 

uitgewerkt. 
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Tabel XI: Aanhang voor het tot expressie laten komen van het populaire denken over de 

relatie mannelijkheid-vrouwelijkheid bij de beschrijving van de relatie tussen het 

'vrouwelijke' en het 'mannelijke' op het niveau van bloemdelen 

Tabel XI 

Morland 

Geoffroy 

Bradley 

Vaillant 

Blair 

Pontedera 

Jussieu 

Linnaeus 

Relatie 

X 

X 

X 

X 

X 

-
X 

X 

Legenda: 

X=positief 

-=negatief 

De wijze waarop de acht naturalisten sekse op het niveau van bloemdelen afbakenden, namelijk 

als scherp van elkaar afgebakend en tegenover elkaar staand, houdt dus eveneens verband met 

het denken over de relatie mannelijkheid-vrouwelijkheid dat na 1695 de meeste aanhang 

verkreeg. 

Conclusie 

Hangt het ontstaan van consensus over de dubbelgeslachtelijke claim in 1735 betekenisvol 

samen met het denken over de relatie mannelijkheid-vrouwelijkheid dat na 1695 de meeste 

aanhang genoot en dat Laqueur als 'tweeseksenmodel' aanduidde? In dit hoofdstuk zijn een 

tweetal argumenten aangevoerd die een positief antwoord op deze vraag ondersteunen. Ten 

eerste stemt de beschrijving van het model van de relatie geleerde-natuur in termen en beelden 

van vrouwelijkheid en mannelijkheid overeen met het denken over de relatie mannelijkheid-

vrouwelijkheid dat na 1695 in trek was. Dit model lag ten grondslag aan de materiële 
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overtuigingstechniek van observaties in combinatie met experimenten waarvoor toen het meeste 

draagvlak bestond. Ten tweede bestaat er een positief verband tussen het denken over de relatie 

mannelijkheid-vrouwelijkheid dat na 1695 op de meeste steun kon rekenen en de analogie met 

mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen die toen de meeste aanhang genoot. 

Deze twee argumenten ondersteunen derhalve de stelling dat het denken over de relatie 

mannelijkheid-vrouwelijkheid dat na 1695 populair werd een rol speelde bij de vorming van 

consensus over de dubbelgeslachtelijke opvatting over stamper en meeldraad. Maar kan 

daarmee de conclusie getrokken worden dat het denken over de relatie mannelijkheid-

vrouwelijkheid van doorslaggevend belang was in deze consensusvorming? Was dit 

tweeseksenmodel misschien zelfs doorslaggevend in de constructie van de anatomische sekse 

van planten? 

Omdat er geen verband blijkt te bestaan tussen dit tweeseksenmodel en alle vier de 

varianten van de overtuigingstechnieken die na 1695 populair werden, maar slechts met twee, is 

het niet mogelijk een dergelijke conclusie te trekken. Eerder lijkt het erop dat voor dit 

tweeseksenmodel een bescheidener rol was weggelegd: die van katalysator. Het 

tweeseksenmodel lijkt het proces van de sluiting over de kennisvariatie over stamper en 

meeldraad mede te hebben bevorderd. Daarmee is het tweeseksenmodel een weliswaar 

onmisbaar, maar niet allesbepalend element in het proces dat tot de anatomische sekse van 

planten zou leiden. 

Anders geformuleerd: het denken waarin vrouwelijkheid als sterk afgescheiden van 

mannelijkheid werd gezien, vormde het decor waartegen twee van de vier varianten van de 

overtuigingstechnieken populair werden: de materiële overtuigingstechniek die het doen van 

observaties en experimenten impliceerde en de cognitieve techniek waarbij een analogie met 

mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen centraal stond. 
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and gardening, 17-19. De Hazelnoot (Corylus avellana), betitelde hij als "Hazel". 
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