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VERKLARENDE WOORDENLIJST (deel 1) 

amnion binnenste vruchtvlies, lamsvlies. 
anatomie leer van de vorm en het inwendig samenstelsel der organismen en van hun delen. 
animalculist voorstander van de opvatting dat in spermacellen de ongeboren mens of dier reeds 
in miniatuur aanwezig is. 
aura seminalis damp die door het sperma wordt afgescheiden en zorgt dat er voedsel naar de 
foetus wordt toegetrokken. 
baarmoeder zie uterus. 
bevruchting (conceptie, ontvangenis) vereniging van een mannelijke en vrouwelijke 
geslachtscel. 
bloeiwijze een verzameling bloemen op een gemeenschappelijke steel. 
botanie plantkunde. 
chorion buitenst vruchtvlies. 
claim zie kennisclaim. 
classificatie rangschikking in klassen. 
clitoris bij vrouwelijke zoogdieren een weefselknobbeltje dat zich kan oprichten. Het knobbeltje 
is homoloog met de mannelijke penis. 
cognitieve overtuigingstechniek techniek waarbij een geleerde een ander probeert te overtuigen 
volgens de redenering van "geloof mij maar, mijn bewering is waar, want ik baseerde de 
conclusies uit mijn waarnemingen op parallellen met hogere dieren". 
coïtus geslachtelijke vereniging, paring, geslachtsdaad. 
conceptie zie bevruchting. 
constructivisme stroming binnen het wetenschapsonderzoek die benadrukt dat 
wetenschappelijke kennis niet wordt ontdekt maar wordt gemaakt ofwel geconstrueerd. 
context verband waarbinnen iets zich voordoet. 
controverse strijd van geleerden. 
dissectie lijkopening, ontleding van een lichaam. 
dubbelgeslacbtelijke opvatting de bewering dat stampers 'vrouwelijke' en meeldraden 
'mannelijke geslachtsorganen' van planten zijn. 
eenseksemodel het denken over het vrouwelijke als afgeleide van het mannelijke. 
eenslachtig tot een geslacht behorend. 
ei 1. De naam die de Graaf in de zeventiende eeuw aan een follikel gaf, zie follikel; 2. 
vrouwelijke geslachtscel in of buiten het moederlichaam. 
eicel geslachtscel die in het ovarium wordt gevormd. 
eierstok zie ovarium. 
empirisch-instrumenteel onderzoek proefondervindelijk onderzoek waarin instrumenten 
worden gebruikt. 
endocrinologie de wetenschap van de endocriene klieren en hun secreten (hormonen). 
epigenese opvatting dat het ontstaan van het embryo een formatie was van organen uit een 
indifferente massa. 
erectie oprichting, in het bijzonder het zich oprichten of het opgericht zijn van de penis. 
excretie-orgaan (uitscheidingsorgaan) orgaan dat overtollige, onbruikbare of schadelijke stoffen 
uitscheidt. 
feit zie uitgangspunt. 
foetus onvoldragen menselijke of dierlijke vrucht. 
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VERKLARENDE WOORDENLIJST (deel 2) 

follikel een met vloeistof gevuld blaasje van cellen in het ovarium van zoogdieren waarin zich 
een eicel, door de Graaf als "ei" aangeduid, ontwikkelt. 
frontispice versierde titelplaat. 
fysiologie de wijze waarop organismen of delen van organismen functioneren. 
gender sociale en culturele afbakening van mannelijkheid en vrouwelijkheid. 
generatio spontanea stelling dat onder de juiste omstandigheden levende organismen uit 
anorganisch materiaal gevormd kunnen worden. 
geslacht kunne, sekse. 
geslachtscel cel die in een geslachtsklier wordt gevormd. 
geslachtsdeel geslachtsorgaan. 
geslachtschromosoom chromosoom dat het geslacht bepaalt. 
geslachtshormoon hormoon dat in een geslachtsklier wordt gevormd. 
geslachtsklier elk der klieren waarin de geslachtscellen gevormd worden. Het ovarium vormt de 
eicellen, de testis de spermatozoïeden. 
geslachtsorgaan orgaan dat voor de geslachtelijke voortplanting dient. Er wordt een 
onderscheid gemaakt tussen uitwendige geslachtsorganen zoals vagina en penis, en inwendige 
geslachtsorganen zoals ovarium en testis. 
helmdraad de steel van een meeldraad, filament. 
helmhokje elk van de beide afdelingen van een helmknop. 
helmknop het met stuifmeel gevulde knopje boven aan een meeldraad. 
interpretatieve flexibiliteit zie kennisvariatie. 
kennisclaim (theorie) stelling, bewering, opvatting. 
kennisvariatie (interpretatieve flexibiliteit) het bestaan van meerdere claims over bepaalde 
feiten. 
kiem (zie ook ei en animalcule) de in het rijpe zaad ingesloten aanleg tot een nieuwe plant; 
bevruchte eicel waaruit een nieuw individu zijn oorsprong neemt. 
kiemkrachtig in staat zijn tot ontkiemen. 
klasse elk der delen waarin een hoofdafdeling verdeeld wordt: zelf weer onderverdeeld in orden, 
voorbeeld: de zoogdieren vormen de eerste klasse der gewervelde dieren. 
klier een orgaan dat een bepaalde chemische stof produceert, die direct wordt afgegeven. 
literaire overtuigingstechniek techniek waarbij een geleerde een ander probeert te overtuigen 
volgens de redenering van "geloof mij maar, mijn bewering is waar, want ik slaagde er in mijn 
onderzoeksrapport door de inzet van literaire middelen in om een beeld op te roepen in de lezer 
over de door mij gevolgde onderzoeksprocedure". 
materiële overtuigingstechniek techniek waarbij een geleerde een ander probeert te overtuigen 
volgens de redenering van "geloof mij maar, mijn bewering is waar, want ik deed observaties 
en/of experimenten". 
mechanisme stelsel dat elk stoffelijk en biologisch gebeuren poogt te verklaren door 
plaatselijke, materiële beweging. 
meeldraad de structuur bij zaadplanten waarin zich het stuifmeel bevindt. 
morfologie leer van de vorm en de bouw der organismen. 
nier excretie-orgaan van gewervelde dieren, filtert bloed en vormt urine. 
neurofysiologie fysiologie van het zenuwstelsel. 
ontvangenis zie bevruchting. 
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VERKLARENDE WOORDENLIJST (deel 3) 

orde naam van de grotere afdelingen van dieren of planten waartoe families behoren, voorbeeld: 
de orde der evenhoevigen. 
ovarium eierstok, geslachtsklier van vrouwen of vrouwtjesdieren die eicellen vormt. 
overtuigingstechniek techniek waarmee het ene individu het andere probeert te overtuigen van 
zijn denkbeeld, in deze studie worden materiële, literaire, sociale en cognitieve 
overtuigingstechnieken onderscheiden. 
ovipaar eierleggend. 
ovist aanhanger van de opvatting dat het gepreformeerde nieuwe levende wezen in de eicel 
aanwezig is. 
penis het mannelijk copulatieorgaan dat gebruikt wordt om sperma in de vagina te brengen. 
preformatie de theorie dat de embryonale ontwikkeling van dieren en planten voornamelijk 
bestaat uit groei of uitbreiding van een voorafgegeven kiem of een vooraf vastgesteld 
programma. 
proefondervindelijk empirisch. 
putti benaming voor naakte kinderfiguurtjes, als amoretten of engeletjes gedacht. 
reproductie het opnieuw voortbrengen. 
sekse biologische afbakening van mannelijkheid en vrouwelijkheid. 
seksualiseren toekennen van een sekse. 
seksualiteit 1. geslachtelijkheid; 2. Geslachtsleven. 
sociale overtuigingstechniek techniek waarbij een geleerde een ander probeert te overtuigen 
volgens de redenering van "geloof mij maar, mijn bewering is waar, want ik herhaalde de 
proefnemingen die tot deze bewering leidde voor het oog van deskundige anderen". 
sperma de vloeistof die spermatozoïeden bevat. 
spermatozoïede (spermacel) de geslachtscel die in de testis wordt gevormd. 
stamper de structuur bij zaadplanten waarin het zaad wordt gevormd. 
standaardkennis (zwijgende kennis) algemeen geaccepteerde kennis. 
stempel het meestal kleverige bovenste gedeelte van de stamper der bloemen dat tot opneming 
van het stuifmeel dient. 
stijl buisvormig middengedeelte van de stamper, tussen stempel en vruchtbeginsel. 
stuifmeel een meestal geel poeder dat bij de zaadplanten binnen in het helmhokje der 
meeldraden gevormd wordt. 
taxonomie wetenschappelijke studie van de classificatie en systematiek. 
teelbal zie testis. 
testis (testikel, teelbal) geslachtsklier van mannen of mannetjesdieren die de spermatozoïeden 
vormt. 
theorie geladen waarnemen observeren vanuit een bepaald denkkader, waarnemen met een 
bepaald type bril. 
tweeseksenmodel het denken waarin het vrouwelijke wordt opgevat als iets geheel anders dan 
het mannelijke en als iets dat daar tegenover staat. 
tweeslachtig tot twee geslachten behorende. 
uniformiteitsprincipe beginsel dat alle natuurprocessen volgens uniforme en constante wetten 
verlopen. 
uitgangspunt (feit) grondslag waarop een handeling, redenering, theorie, filosofie berust. 
uitscheidingsorgaan zie excretie-orgaan. 
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VERKLARENDE WOORDENLIJST (deel 4) 

uterus een dikwandige spierstructuur die bij vrouwelijke zoogdieren tussen de blaas en de 
endeldarm ligt. 
vagina een elastische schacht, omgeven door spieren. De vagina treft men aan bij de meeste 
vrouwelijke zoogdieren. Bij de paring wordt hiering de mannelijke penis gebracht. 
vivisectie het doen van anatomische en fysiologische proeven op levende dieren, met toepassing 
van chirurgische ingrepen. 
vruchtbeginsel het benedenste deel van de stamper, waarin zich de eitjes of zaadknoppen 
bevinden, en dat kan uitgroeien tot vrucht. 
wetenschap het systematisch geordend geheel van het weten en van de regels, wetmatigheden, 
theorieën, hypotheses en systemen waarmee verdere kennis verkregen kan worden. 
wetenschappelijke revolutie fundamentele herordening van de manier van denken en doen 
over het natuurlijke vanaf de late zestiende tot aan de vroege achttiende eeuw. 
zaad de kiem die zich na de bevruchting ontwikkelt in het vruchtbeginsel en waaruit een nieuwe 
plant van dezelfde soort kan groeien. 
zaadbeginsel zaadknop, klein knopje in het vruchtbeginsel, waaruit na bevruchting een zaadje 
groeit. 
zaadknop zie zaadbeginsel. 
zelfbestuiving het uitgangspunt dat de stuifmeeluitwisseling plaatsvindt tussen stampers en 
meeldraden van een en dezelfde bloem. 
zwijgende kennis zie standaardkennis. 
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