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CONCLUSIES 

Inleiding 

In dit slothoofdstuk keer ik terug naar de empirische en theoretische vragen die ik in hoofdstuk 1 

formuleerde. Het vertrekpunt voor dit proefschrift vormde het gegeven dat onder vroegmoderne 

natuurvorsers de bewering tot standaardkennis werd dat stampers de 'vrouwelijke' en meeldraden de 

'mannelijke geslachtsorganen' van planten zijn. Wat mij vooral boeide is de moeite die het 

naturalisten in het verleden moet hebben gekost om deze opvatting tot standaardkennis te maken. 

Mijn empirische vraag luidde daarom: Hoe werd de dubbelgeslachtelijke visie tot standaardkennis? 

Daarbij ging mijn interesse vooral uit naar het proces waarin de dubbelgeslachtelijke visie op 

stamper en meeldraad tot standaardkennis werd. Geformuleerd vanuit de betrokken actoren 

preciseerde ik de vraag daarom als volgt: Met welke contextuele (technische en culturele) 

mogelijkheden en beperkingen kregen de onderzoekers te maken die betrokken waren bij het proces 

waarin de dubbelgeslachtelijke visie op stamper en meeldraad tot standaardkennis werd? 

Technische mogelijkheden en beperkingen bakende ik daarbij af als overtuigingstechnieken, 

culturele mogelijkheden en beperkingen als maatschappelijke denkbeelden over mannen en 

vrouwen. 

Met de stelling dat de dubbelgeslachtelijke visie op stamper en meeldraad in de vroegmoderne tijd 

tot standaardkennis is gemaakt, impliceerde ik tegelijkertijd dat de anatomische sekse van planten 

een constructie is. Ik plaatste mijn empirische onderzoek dan ook in de context van de volgende 

theoretische vraag: Hoe verliep de constructie van de anatomische sekse van planten? In hoeverre 

werkten culturele en technische factoren op elkaar in tijdens de ontwikkeling van kennis over de 

anatomische sekse van planten? En in hoeverre waren technische factoren daarbij ondergeschikt 

aan culturele factoren? 
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In dit slothoofdstuk zal ik eerst een algemene conclusie naar aanleiding van de empirische vraag 

presenteren, en aangeven welk steentje ieder hoofdstuk bijdroeg aan de beantwoording van die 

vraag. Daarna wil ik bediscussiëren of aan mijn aanpak iets te verbeteren valt. Voorts wil ik 

reflecteren op de winst van deze studie ten opzichte van andere empirische studies naar het tot 

standaardkennis worden van de dubbelgeslachtelijke visie op stamper en meeldraad. Vervolgens 

wil ik een algemene conclusie presenteren over de theoretische vraag en de bijdrage die elk 

hoofdstuk daaraan leverde. Tot slot reflecteer ik op de winst van deze studie ten opzichte van 

andere studies naar de constructie van sekse in de biologische wetenschappen. 

Conclusie over de empirische vraag 

Zoals gezegd stonden in mijn analyse de onderzoekers centraal die bij het proces dat resulteerde in 

het tot standaardkennis worden van de dubbelgeslachtelijke visie betrokken waren. Ik ben nagegaan 

welke technische en culturele factoren dit proces faciliteerden en beperkten. 

Uit vooronderzoek naar visies op stamper en meeldraad bleek me dat de 

dubbelgeslachtelijke visie niet de enige kandidaat was om tot standaardkennis te worden. Vanaf het 

laatste kwart van de zeventiende eeuw presenteerden de natuurfilosofen die zich interesseerden 

voor de vraag hoe stamper en meeldraad bijdroegen aan de vorming van kiemkrachtig zaad 

namelijk meerdere visies. Er was toen dus sprake van kennisvariatie. Hoe kwam er nu een einde 

aan het bestaan van deze kennisvariatie ten gunste van die ene visie, namelijk de 

dubbelgeslachtelijke visie op stamper en meeldraad? 

Om deze vraag te beantwoorden, moest ik eerst bepalen wanneer het proces aanving dat 

uiteindelijk zou leiden tot de dubbelgeslachtelijke visie op stamper en meeldraad als standaardvisie. 

Ik onderzocht door wie, wanneer en in welk kader stamper en meeldraad gezamenlijk op de 

onderzoeksagenda verschenen, en wie wanneer en in welk verband visies formuleerden op de rol 

van beide bloemdelen in de vorming van zaad. Ook moest ik vaststellen wanneer de sluiting van de 
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kennisvariatie ongeveer begon. Daarvoor ging ik na door wiens toedoen de kennisvariatie opkwam, 

in welk kader deze gestalte kreeg en op welk moment er vrijwel geen nieuwe visies meer 

bijkwamen. Tot slot onderzocht ik het tijdstip waarop de kennisvariatie over stamper en meeldraad 

eindigde. Per wanneer bijvoorbeeld werd de dubbelgeslachtelijke visie tot een niet uit te vlakken 

onderdeel van een handboek? 

Het antwoord op de eerste vraag luidt dat stamper en meeldraad in 1675 voor het eerst gezamenlijk 

op de agenda van het onderzoek naar planten verschenen. Dit had om te beginnen te maken met een 

tendens waarbij planten niet langer in het kader van hun medicinale waarde werden bestudeerd, 

maar als autonome studieobjecten beschouwd gingen worden. Deze tendens was in de zestiende 

eeuw ingezet door Cesalpino en in de zeventiende eeuw verder vormgegeven door 

wetenschappelijke genootschappen. Zij stimuleerden het ontstaan van een interesse voor het indelen 

van planten (taxonomie) en voor de bouw van planten (anatomie). 

Maar de plantenanatomische interesse moest nog nader worden ingevuld voordat stamper 

en meeldraad op de empirisch-instrumentele agenda terechtkwamen. Langzaam maar zeker werden 

ontwikkelingen die zich in het algemeen op het gebied van de anatomische methode voordeden, 

ook op planten toegepast: het maken van preparaten, het hanteren van de microscoop en het 

hanteren van het principe dat er een uniformiteit bestond in de wetten van de natuur. Op de 

vloedgolf hiervan bracht de Italiaanse geneeskundige en onderzoeker Marcello Malpighi (1628-

1694) in 1675 de eerste beschrijving naar buiten van de samenwerking tussen stamper en meeldraad 

bij de totstandbrenging van kiemkrachtige zaden. 

Vervolgens ontstond tussen 1675 en 1695 in drie stappen kennisvariatie over stamper en 

meeldraad. Ten eerste kwamen niet lang na Malpighi nog drie andere naturalisten naar buiten met 

publicaties over de vraag hoe stamper en meeldraad bijdroegen aan de zaadvorming. Het ging hier 

om de Engelsman Nehemiah Grew (1641-1712), de Duitser Rudolph Jakob Camerarius (1665-
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1721) en de Fransman Joseph Pitten de Tournefort (1656-1708). Een tweede stap richting het 

ontstaan van kennisvariatie werd gezet doordat de vier naturalisten dezelfde drie uitgangspunten 

deelden over een gemeenschappelijke taak van stamper en meeldraad in de reproductie van planten. 

De derde stap die tot de opkomst van kennisvariatie leidde, was dat zij desondanks verschillende 

denkbeelden uit deze uitgangspunten afleidden. 

Malpighi publiceerde in 1675 het denkbeeld dat stamper en meeldraad als 'vrouwelijke 

geslachtsorganen' samenwerkten om zaad tot stand te brengen.1 Grew bracht in 1682 de claim naar 

buiten dat stampers en jonge meeldraden als baarmoeders met oudere meeldraden als "penissen" of 

"teelballen" samenwerkten bij de vorming van zaad.2 Tournefort legde in 1694 het idee op tafel dat 

voor de zaadvorming een samenwerkingsverband bestond tussen stampers als organen waarin de 

kiemen tot wasdom kwamen en meeldraden als "uitscheidingsorganen".3 In hetzelfde jaar maakte 

Camerarius de bewering openbaar dat zaadvorming werd bewerkstelligd door stampers die als 

"baarmoeders met eierstokken" coöpereerden met meeldraden gerepresenteerd als "mannelijke 

geslachtsorganen".4 Aangezien er na 1695 geen nieuwe visies op stamper en meeldraad meer 

bijkwamen, kan de conclusie worden getrokken dat de sluiting van de kennisvariatie in 1695 begon. 

De beëindiging van de kennisvariatie over stamper en meeldraad vond plaats in 1735, door toedoen 

van de Zweedse geleerde Carl Linnaeus (1707-1778). Hij maakte de dubbelgeslachtelijke visie op 

stamper en meeldraad namelijk tot een constitutief element van zijn methode om planten in te 

delen. Uitgaande van het aantal 'mannelijke meeldraden' plaatste hij plantensoorten in klassen, en 

afhankelijk van het aantal 'vrouwelijke stampers' deelde hij ze in ordes in. Ondanks tegenwerpingen 

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

dubbelgeslachtelijke visie publiceerde tot een handboek. De sluiting van de kennisvariatie over 

stamper en meeldraad vond dus ergens tussen 1695 en 1735 plaats. 

Resumerend ontstond de kennisvariatie over stamper en meeldraad tussen 1675 en 1695, en kreeg 
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de sluiting van deze variatie tussen 1695 en 1735 gestalte. Op basis van deze periodisering kon de 

empirische vraag in de loop van de studie in tweeën worden gesplitst: 

1. Met welke contextuele (technische en culturele) mogelijkheden en beperkingen kregen de 

naturalisten te maken die betrokken waren bij het proces waarin de kennisvariatie over stamper en 

meeldraad opkwam? 

2. Met welke contextuele (technische en culturele) beperkingen werden de onderzoekers 

geconfronteerd die deelnamen aan het proces waarin de kennisvariatie sloot - met als gevolg dat de 

dubbelgeslachtelijke visie op stamper en meeldraad triomfeerde? 

Uit het voorafgaande werd al duidelijk dat Malpighi, Grew, Camerarius en Tournefort de opkomst 

van de kennisvariatie gestalte gaven. In hoofdstuk 4 ging ik na welke contextuele (technische en 

culturele) factoren bepalend waren voor dit ontstaansproces. Opvallend is dat het proces zich 

eigenlijk niet kenmerkte door beperkingen, maar veeleer door mogelijkheden. Dat de vier 

natuurvorsers tot kennisvariatie kwamen had bijvoorbeeld niet met hun specifieke biografische 

achtergrond te maken, aangezien deze in een aantal cruciale opzichten gelijkvormig was. Hun 

kennisvariatie kwam eerder tot stand door de unieke manier waarop ieder van hen anderen 

probeerde te overtuigen van zijn visie op stamper en meeldraad. 

In hoofdstuk 3 was ik al op zoek gegaan naar de context waarin het stamper-en-meeldraad-

onderzoek plaatsvond. Daartoe analyseerde ik het onderzoek naar de vermenigvuldiging van de 

levende natuur in het algemeen (dus mensen, dieren en planten) in de periode 1660-1760. Uit deze 

analyse kwam naar voren dat natuurfilosofen die anderen wilden overtuigen van een bepaalde visie 

op de natuur, de beschikking hadden over tal van overtuigingstechnieken. Deze technieken bleken 

onder te brengen in vier verschillende typen overtuigingstechnieken, die elk weer twee varianten 

kenden. 

Zo deden sommige onderzoekers in het kader van de materiële overtuigingstechniek alleen 

observaties, terwijl anderen naast observaties ook experimenten uitvoerden. Aan deze techniek 

lagen bovendien verschillende modellen van de relatie geleerde-natuur ten grondslag. Sommige 
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onderzoekers zagen deze relatie als een gelijkwaardige, terwijl anderen de natuur als ondergeschikt 

beschouwden. In verband met de sociale overtuigingstechniek herhaalden sommigen hun 

observaties en experimenten in aanwezigheid van anderen, en lieten anderen een dergelijke 

replicatie juist achterwege. In relatie tot de literaire overtuigingstechniek creëerden sommige 

onderzoekers een vaag beeld van de onderzoeksprocedure bij hun lezers door drie of minder 

literaire middelen in te zetten; anderen creëerden een duidelijk beeld door vier of meer middelen 

aan te wenden. In het kader van de cognitieve overtuigingstechniek ten slotte, werd zowel een 

analogie gelegd met mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen van dieren als met niet-

geslachtelijke dierlijke organen. 

Voor het viertal dat de opkomst van de kennisvariatie over stamper en meeldraad vormgaf, 

Malpighi, Grew, Tournefort en Camerarius, bleek typerend dat zij ieder voor zich een unieke mix 

gebruikten van de varianten van de technieken om anderen te overtuigen van hun eigen kijk op 

stamper en meeldraad. Grew bijvoorbeeld bediende zich van de materiële techniek die observaties 

impliceerde, een gelijkwaardige model van de relatie geleerde-natuur, de sociale techniek waarbij 

hij replicaties uitvoerde in aanwezigheid van anderen, de literaire techniek die een vaag beeld van 

de onderzoeksprocedure bij de lezer genereerde en de cognitieve overtuigingstechniek waarbij hij 

een analogie maakte met mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen bij dieren. De opkomst van 

de kennisvariatie was derhalve gerelateerd aan de originele en persoonsgebonden wijze waarop elke 

naturalist anderen probeerde te overtuigen van zijn visie op stamper en meeldraad. 

Klaarblijkelijk hangt het bestaan van kennisvariatie samen met het feit dat het deze 

vroegmoderne stamper-en-meeldraad-onderzoekers ontbrak aan een norm over hoe zij anderen op 

uniforme materiële, sociale, literaire en cognitieve manieren konden overtuigen van hun visie op 

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

normen of gemeenschappelijke standaarden exemplarisch voor een bepaalde fase van de 

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

overeenstemming bestaat over de problemen die centraal staan en de gemeenschappelijke 
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standaarden waarmee die problemen aangepakt moeten worden, en wanneer deze wetenschap 

beschikt over maatgevende voorbeelden, dan is er sprake van (een periode van) "normale 

wetenschap". Dergelijke periodes van "normale wetenschap" worden afgewisseld met periodes 

waarin er geen overeenstemming bestaat over de problemen, over de aanpak ervan en over 

maatgevende voorbeelden. Dergelijke periodes duidt Kuhn aan als periodes van "revolutionaire 

wetenschap". 

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

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

omtrent het overtuigen aan te geven dat dit onderzoek tot 1695 in een fase van "revolutionaire 

wetenschap" verkeerde. 

Vanaf 1695 vond zoals gezegd het proces plaats waarin de dubbelgeslachtelijke visie op stamper en 

meeldraad langzaam maar zeker tot standaardkennis werd. In dit proces bleken acht naturalisten een 

rol te spelen: de Engelsman Samuel Morland (1625-1695), de Fransman Claude Joseph Geoffroy 

(1685-1752), de Engelsman Richard Bradley (gestorven 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 reeds genoemde Linnaeus. Ik ging na 

met welke contextuele (technische en culturele) beperkingen deze acht natuurvorsers te maken 

kregen. 

Een uitvoerige analyse van hoe zij anderen overtuigden van hun visie op stamper en 

meeldraad leert dat zij dit ongeveer op dezelfde manier deden als hun voorgangers tussen 1675 en 

1695. Zij hanteerden dezelfde varianten van de materiële techniek, de sociale overtuigingstechniek, 

de literaire overtuigingstechniek en de cognitieve overtuigingstechniek. Wel verschoof de balans, in 

die zin dat er een duidelijke voorkeur begon te ontstaan voor bepaalde varianten. In het kader van 

de materiële techniek voerde de meerderheid naast observaties ook experimenten uit om voor hun 

visie op deze kwestie bij anderen draagvlak te verkrijgen. Gepaard daaraan werd de relatie 

317 



geleerde-natuur gerepresenteerd als een ongelijkwaardige relatie. Ook werd het in het stamper-en-

meeldraad-onderzoek na 1695 gebruikelijk om beweringen niet te repliceren voor het oog van 

daadwerkelijke getuigen. Tussen 1695 en 1735 kregen lezers van onderzoeksverslagen over 

stamper en meeldraad ook vrijwel altijd een duidelijk beeld voorgeschoteld van de observaties en 

experimenten die tot de totstandkoming van de bewering hadden geleid. De meeste auteurs van 

dergelijke verslagen bedienden zich toen namelijk van een aanzienlijk aantal literaire middelen om 

de lezer een duidelijke voorstelling te geven. Het overgrote deel van de geleerden ten slotte, trok na 

1695 parallellen met mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen van dieren, dus bediende zich 

van een geslachtelijke 'bril' tijdens hun werkzaamheden. 

Het onderzoek naar stamper en meeldraad dat na 1695 plaatsvond, werd echter niet alleen 

maar gekenmerkt door het ontstaan van een tendens om op eenzelfde manier te overtuigen. De 

gebruikte overtuigingstechnieken vertoonden ook raakvlakken met het denken over de relatie 

vrouwelijkheid-mannelijkheid dat na 1695 op de voorgrond trad. Uit een analyse van het onderzoek 

naar de reproductie van de levende natuur, bleek dat de onderzoekers vóór 1695 vrouwelijkheid 

vooral zagen als afgeleid van mannelijkheid. Na 1695 vatten zij vrouwelijkheid op iets dat scherp 

afgebakend was van mannelijkheid en er loodrecht tegenover stond. Niet alleen de materiële 

techniek die na 1695 onder de stamper-en-meeldraad-onderzoekers veel draagvlak genoot, bleek 

aan te sluiten bij het denken over de relatie mannelijkheid-vrouwelijkheid dat toen overheerste; 

hetzelfde gold voor de cognitieve techniek 

Onderzoekers die zich in het kader van de materiële techniek in termen van mannelijkheid 

en vrouwelijkheid uitlieten over het model van de relatie geleerde-natuur, schilderden de geleerde 

af als een 'man' die een afstandelijke en tevens ongelijkwaardige relatie had met een 'vrouwelijke 

natuur'. Het soort relatie tussen onderzoeker en natuur dat zij neerzetten, weerspiegelde dus het na 

1695 vigerende denken over de relatie mannelijkheid-vrouwelijkheid. Natuurvorsers die vanwege 

de cognitieve overtuigingstechniek parallellen trokken met zowel mannelijke als vrouwelijke 

geslachtsorganen van dieren, maakten ook gebruik van het denken waarin vrouwelijkheid scherp 
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van mannelijkheid was afgebakend. Zij brachten stampers alleen nog maar in verband met 

vrouwelijkheid en associeerden meeldraden voortaan uitsluitend met mannelijkheid. Ook tussen de 

cognitieve overtuigingstechniek die na 1695 dominant werd en het denken over de relatie 

mannelijkheid-vrouwelijkheid dat na 1695 overheerste, bleek dus een nauwe relatie te bestaan. 

De tendens die na 1695 in het stamper-en-meeldraad-onderzoek opkwam, om steeds meer op 

dezelfde manier te overtuigen, lijkt het ontstaan van een norm in te luiden. Volgens Kuhn is dit 

kenmerkend voor "normale wetenschap". We kunnen dus concluderen dat het stamper-en-

meeldraad-onderzoek na 1695 de trekken begon te vertonen van een normale wetenschap.5 

De algemene conclusie over de vraag hoe de dubbelgeslachtelijke visie tot standaardkennis werd, 

luidt dat dit gebeurde in een proces waarin onder de vroegmoderne natuurvorsers langzaam een 

gemeenschappelijke manier van overtuigen ontstond. Omdat die manier van overtuigen bovendien 

gedeeltelijk was gerelateerd aan het denken over de relatie tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid 

dat na 1695 domineerde, is de sluiting van de kennisvariatie ook geassocieerd met de bredere 

sociale en politieke structuur. 

De juiste aanpak? 

Hoe had mijn analyse beter gekund? In deze paragraaf wil ik ingaan op mijn constructivistische 

analyse van historisch materiaal en op mijn gebruik van het model van Collins. 

Aan de constructivistische analyse van het wetenschapshistorisch materiaal dat ik in deze 

studie presenteerde, kleven een aantal nadelen en voordelen. Eerst de nadelen. Het was ten eerste 

moeilijk om niet alsnog vanuit een deelnemersperspectief te werk te gaan. Het instrumentarium 

voor de analyse van het proces waarin de dubbelgeslachtelijke visie op stamper en meeldraad tot 

standaardkennis werd, ontwikkelde ik aan de hand van twintigste-eeuwse wetenschapssociologie en 

vrouwenstudies biologie. Zo dook ik uitgaande van hedendaagse begrippen als kennisclaim, 

kennisvariatie, standaardkennis, overtuigingstechniek en denken over de relatie mannelijkheid-
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vrouwelijkheid het vroegmoderne verleden in. De kreeg daarbij het gevoel dat ik het materiaal in een 

keurslijf perste waarin het uit zichzelf niet thuishoorde, omdat de vroegmoderne 

plantenonderzoekers deze begrippen zelf niet hanteerden. Ik heb dit probleem geprobeerd op te 

lossen door deze termen als het even kon niet te gebruiken, en de geschiedenis zo veel mogelijk 

vanuit het standpunt van de betrokken natuurfilosofen na te vertellen. 

Ten tweede vond ik het niet makkelijk om zo geheel en al open te staan voor het historisch 

materiaal. Ik deed dit vanuit het idee dat voor het antwoord op mijn vraag alles relevant kon zijn: de 

onderzoeksverslagen, de biografische achtergronden van de auteurs van deze verslag, het sociale 

netwerk waarin zij verkeerden, et cetera. Deze onderzoekshouding leverde zo veel informatie op die 

in potentie relevant was, dat het veel tijd kostte om er een ordening in aan te brengen. Dit deed me 

wel eens verlangen naar de gebruikelijke historiografische aanpak: kijk wie de eerste hypothese 

leverde en kijk wie het eerste experiment deed, en je bent klaar! 

Het bestuderen van het wetenschapshistorisch materiaal vanuit een constructivistische invalshoek 

bracht echter niet alleen nadelen met zich mee, maar leverde ook een aantal voordelen op. Er ligt nu 

een geschiedenis waarin de visies op stamper en meeldraad die Malpighi, Grew en Tournefort 

bedachten - en die veel wetenschapshistorici doorgaans over het hoofd zien - ook uitgebreid aan 

bod komen. Dit vanuit de gedachte dat deze in principe net zo waardevol waren als de 

dubbelgeslachtelijke visie die Camerarius in de openbaarheid bracht. Met dit onderzoek is daarmee 

op tafel komen te liggen wat veel historici niet voor mogelijk hielden, namelijk dat op stamper en 

meeldraad ook heel andere visies te formuleren waren (en misschien nog steeds wel zijn). 

In die zin vormt dit onderzoek een aanzet tot een antwoord op de vraag die de Amerikaanse 

filosofe Judith Butler ooit formuleerde: "Hoe een geschiedenis te schrijven van datgene, dat nooit 

geacht werd om mogelijk te worden?".6 Interessant is ook dat we nu kunnen herleiden waarom deze 

alternatieve visies op stamper en meeldraad het niet haalden, hoewel ze net zo geloofwaardig waren 

als de andere en door vooraanstaande onderzoekers naar voren werden gebracht. We weten nu dat 
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dit samenhing met de wijze waarop de geleerden die ze naar buiten brachten anderen overtuigden: 

deze was té diffuus, en dus wellicht net te weinig overtuigend wellicht. 

Een tweede voordeel van het bestuderen van het wetenschapshistorisch materiaal vanuit een 

constructivistische invalshoek, is dat deze aanpak mij noodzaakte om allerlei contextuele 

informatie te verzamelen. Zoals algemener geldt voor het verleden, riep dit ook voor de zeventiende 

eeuw moeilijkheden op omdat het biografisch materiaal over de betrokkenen schaars is. Het bood 

echter ook mogelijkheden, omdat een vroegmoderne auteur in de inleiding en uitleiding van zijn 

onderzoeksverslag en opdrachten veel meer bloot geeft over de materiële, sociale, literaire en 

cognitieve voorwaarden waaronder zijn onderzoek plaatsvond dan bijvoorbeeld een 

éénentwintigste-eeuwse auteur van een artikel in Nature doet. Over deze persoon komen we niet 

meer te weten dan de naam van het instituut waaraan hij verbonden is en zijn disciplinaire 

achtergrond. 

Een tekortkoming van het constructivistische model van Collins dat ik gebruikte om de 

consensusvorming rond de rol van stamper en meeldraad bij de zaadvorming in kaart te brengen, is 

dat Collins geen onderscheid aanbrengt tussen de opkomstfase en de sluitingsfase van 

kennisvariatie. Dit komt vermoedelijk doordat beide fasen in zijn eigen voorbeeldstudie over 

Webers gravitatiegolven door elkaar heen liepen. Mijn onderzoeksmateriaal pleit echter wel voor 

een dergelijk onderscheid. Vanwege de duur van de opkomst en de sluiting van de kennisvariatie 

over stamper en meeldraad (60 jaar!), waren de opstellers van de verschillende visies op stamper en 

meeldraad niet ook degenen die de kennisvariatie op een gegeven moment sloten. 

Dit betekent dat ik in retrospect een onderscheid hebben moeten aanbrengen in opkomst en 

sluiting van de kennisvariatie. Een moeilijke taak. Zo maakte geen enkele onderzoeker van planten 

in die vroegmoderne tijd een opmerking die 1695 rechtvaardigde als jaar waarin de sluiting begon. 

De heb de aanvang van de sluitingsfase daarom zelf moeten aanwijzen. Aangezien er na 1695 geen 

nieuwe visies op stamper en meeldraad meer werden geventileerd, heb ik de sluiting daar laten 
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beginnen. Een te verdedigen argument, daar niet van, maar het riekt al wel weer naar presentisme. 

Winst van deze studie ten opzichte van andere empirische studies 

Ten opzichte van de bestaande empirische studies naar het tot standaardkennis worden van de 

dubbelgeslachtelijke visie op stamper en meeldraad, biedt dit onderzoek nieuwe informatie en 

gezichtspunten. Zo ligt er nu een geschiedenis die is geschreven vanuit degenen die in de 

zeventiende en achttiende eeuw bij het stamper-en-meeldraad-onderzoek betrokken waren. Het was 

hun centrale vraag - hoe dragen stamper en meeldraad bij aan de vorming van kiemkrachtig zaad -

die het uitgangspunt van mijn analyse vormde. 

De geschiedenis die uit die analyse naar voren komt is ook een rijke. We weten nu dat er 

meerdere visies hebben bestaan op stamper en meeldraad, en hoe het komt dat één van die visies 

het wel haalde en de andere drie niet. Het is niet per se een correctere geschiedenis die hiermee 

geschreven is. Wel een meer complete geschiedenis dan die waarin zoals te doen gebruikelijk alleen 

de leverancier van de hypothese en de leverancier van het onderbouwende experiment naast elkaar 

worden gezet. 

Er is ook inhoudelijk winst behaald: we weten nu dat vroegmoderne natuurfilosofen ook 

preformationistisch dachten in relatie tot bloemdelen als stamper en meeldraad die helpen bij het 

vormen van zaad. Net als in het preformationisme in relatie tot dieren en mensen, bestonden in het 

preformationisme in relatie tot planten twee varianten: animalculisme en ovisme. Het 

animalculistische preformationisme houdt in dat de kiem zich oorspronkelijk in stuifmeel van de 

meeldraden bevond en in het vruchtbeginsel van de stampers voeding ontving om te groeien. Het 

ovistische preformationisme impliceert dat de kiem zich oorspronkelijk in het vruchtbeginsel 

ophield en dat het stuifmeel deze kiem tot voeding diende. 

En tot slot beschikken we nu over een model voor het beschrijven van het proces waarin 

een kennisclaim tot standaardkennis wordt dat niet alleen oog heeft voor de technische context, 

maar ook voor de culturele. 
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Conclusie over de theoretische vraag 

Wat is op grond van het voorafgaande nu het antwoord op de theoretische vraag: Hoe verliep de 

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

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

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

Uit mijn onderzoek blijkt dat die constructie niet zonder slag of stoot verliep. Vóór 1695 

werden stamper en meeldraad niet uitsluitend als 'vrouwelijke' en 'mannelijke geslachtsorganen' 

gezien, maar ook met diverse andere organen vergeleken. Pas na 1695 kwam een proces op gang 

waarin de dubbelgeslachtelijke visie boven kwam drijven. De reden daarvoor was dat er steeds 

meer eenzelfde manier ontstond om anderen van de visie op stamper en meeldraad te overtuigen; de 

onderzoekers gebruikten steeds vaker dezelfde varianten van de materiële, de sociale, de literaire en 

de cognitieve overtuigingstechnieken. 

Maar niet alleen deze technische factoren waren bepalend voor de vorming van consensus 

over de anatomische sekse van planten. In deze consensusvorming was ook een rol weggelegd voor 

het denken over de relatie mannelijkheid-vrouwelijkheid. Twee van de vier overtuigingstechnieken 

vormden namelijk een één-tweetje met het denken over de relatie mannelijkheid-vrouwelijkheid dat 

na 1695 populair werd. 

Echter, dit denken (dat ik ook wel als culturele factoren aanduid) speelde geen 

allesbepalende rol in het tot standaardkennis worden van de dubbelgeslachtelijke visie op stamper 

en meeldraad. Slechts twee van de vier overtuigingstechnieken die de sluiting van de kennisvariatie 

bepaalden gingen een verband aan met dit denken over de relatie tussen mannelijkheid en 

vrouwelijkheid. Technische factoren spelen dus geen ondergeschikte rol ten opzichte van culturele 

factoren, zoals mijn vraag suggereerde. Eerder is het zo dat de culturele factoren te vergelijken zijn 

met een katalysator, dus als iets dat bevorderend werkt, in dit geval voor een bepaalde wijze van 

overtuigen. Anders geformuleerd: de culturele factoren vormden het decor waartegen een bepaalde 
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materiële en een bepaalde cognitieve overtuigingstechniek populair werd onder vroegmoderne 

natuurvorsers, niet de motor hiervoor. 

Winst van deze studie ten opzichte van andere studies naar de constructie van sekse 

Wat is tot slot de winst van mijn studie ten opzichte van de bestaande studies naar de constructie 

van sekse in de biologische wetenschappen? Ten eerste: de winst ten opzichte van de studie van 

Butler. Uit mijn onderzoek blijkt dat de motor achter de constructie van sekse niet zoals Butler 

suggereert uitsluitend bestaat uit culturele voorwaarden (in de zin van maatschappelijke opvattingen 

over mannen en vrouwen en de maatschappelijke dwang om in twee seksen te denken). Naast 

culturele voorwaarden blijken ook andere typen voorwaarden, zoals technische, deel uit te kunnen 

maken van deze motor. 

Ten opzichte van eerdere studies op het gebied van vrouwenstudies biologie, bestaat de 

winst van mijn onderzoek eruit dat het duidelijk maakt dat de constructie van sekse niet gelijkelijk 

wordt bepaald door culturele, materiële, technische en sociale voorwaarden, zoals deze studies 

suggereren. Dit proefschrift laat zien dat culturele voorwaarden, door een interactie aan te gaan met 

andere typen voorwaarden, als een katalysator kunnen werken voor deze voorwaarden. Daarmee 

toont het dat in de constructie van sekse een interactie mogelijk is tussen de verschillende typen 

voorwaarden die deze constructie bepalen. Bovenal echter toont het dat het lonend is om historisch 

onderzoek te doen naar de constructie van sekse, en in dat kader een onderwerp bij de horens te 

vatten waarover heden ten dage een vanzelfsprekend verhaal bestaat. Hoe boeiend is het om 

erachter te komen dat juist over (de fundamenten van) die sekse in het verleden verwarring bestond. 

Dat zet immers ook hedendaagse vanzelfsprekendheden op losse schroeven. 
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