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Stellingen 

behorende bij het proefschrift 
Sekse als uitvinding in de botanie 

door Christien Brouwer 

1. De anatomische sekse van planten is in feite een sociale constructie. Dit proefschrift. 

2. Als eerste stap in het onderzoek naar de sekse van een stamper is het raadzaam om voor een stamper te gaan 
zitten met de vraag: 'is dit een vrouwelijk geslachtsorgaan of moet dit een vrouwelijk geslachtsorgaan 
voorstellen?. 

3. In de constructie van de anatomische sekse van planten vormden culturele factoren (het denken over de 
relatie mannelijkheid-vrouwelijkheid) het decor voor technische factoren (overtuigingstechnieken). Dit 
proefschrift. 

4. Wetenschap is een kwestie van overtuigen. Dit proefschrift. 

5. Nu na 'gender1 ook 'sekse' een analytische categorie is geworden binnen vrouwen- en genderstudies, dient 
sekse niet langer opgevat te worden als een synoniem van gender. 

6. Zeventiende eeuwse reproductie-onderzoekers pasten de preformationistische visie (het nageslacht is 
voorafgaand aan de geslachtsdaad in minuscule vorm aanwezig in een van de beide ouders) niet alleen toe 
op dieren en mensen maar ook op planten omdat sommigen van hen juist de animalculistische variant van 
deze visie (het nageslacht bevindt zich in het sperma) met planten in verband brachten en anderen de 
ovistische variant (het nageslacht bevindt zich in een ei in de baarmoeder). 

7. Dat tussen 1695 en 1735 consensus ontstond over de visie van stamper als vrouwelijk geslachtsorgaan en 
meeldraad als mannelijk geslachtsorgaan kwam omdat onderzoekers toen steeds meer dezelfde varianten 
van de materiele, sociale, literaire en cognitieve overtuigingstechnieken gingen gebruiken. Dit werd nog 
eens versterkt doordat twee van deze varianten een relatie hadden met het denken over de relatie 
mannelijkheid-vrouwelijkheid dat in die periode domineerde. Dit proefschrift. 

8. Met de stelling 'seks is natuurlijk maar nooit vanzelfsprekend' is niks aan de hand zolang men er van uit gaat 
dat wat natuurlijk is een sociale constructie is. (Ministeries van Justitie, Onderwijs en Wetenschappen, 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Seks is natuurlijk, maar nooit 
vanzelfsprekend, Den Haag 1991) 

9. Het waardevolle van het tennisspel bestaat uit de inspanning die men moet leveren voor elk afzonderlijke 
punt. 

10. Dat bij de geboorte van een kroonprinses net zoveel saluutschoten weerklinken als bij de geboorte van een 
kroonprins is een teken van voortschrijdende emancipatie. 




