
STELLINGEN 

I 

De door andere onderzoekers gerapporteerde gevolgen van ondervoeding 

van jonge ratten op gedrag en intelligentie op volwassen leeftijd~ moe

ten worden beschouwd als te zijn teweeggebracht door andere oorzaken 

dan ondervoeding. 

Dit proefschrift. 

II 

Bij de rat zijn de neurale mechanismen die de lichaamsgroei reguleren 

bij de geboorte nag niet gedifferentieerd in een mannelijke of een 

vrouwelijke richting. 

Dit proefschrift. 

III 

Het voork6men van een geboorte in ontwikkelingslanden geeft macro

economisch een zodanige winst, dat, naast de gebruikelijke eenmalige 

sterilisatiepremie (bv. een transistor-radio), oak een blijvende 1~e

loning11 (bv. betere leefomstandigheden) dient te worden gegeven. 

Zaidan, G.D. (1971). The coats and benefits of family planning 

programs. Baltimore: The Johns Hopkins Press. 

IV 

De hypothese van Beach, dat dieren naarmate zij "hager" komen op de 

fylogenetische ladder voor hun sexueel gedrag minder afhankelijk zijn 

van geslachtshormonen, is aanvechtbaar. 

Beach, F.A. (1947). Physiol. Rev. 11~ 240-307. 

v 
De bezwaren van het kabinet Biesheuvel tegen het aan de zwangere zelf 

overlaten van de beslissing inzake een abortus, hadden alleen al vol

doende reden moeten zijn om de N.V.S.H, niet van het televisiescherm 

te weren, 



VI 

De proefopzet gevolgd door Heck bij bet "terugfokken11 van de tarpan 

(Equus przewalskii gmelini A.) is op genetische gronden af te wijzen. 

Heck, H. (1936). Das Tier und wir ~· 1-14. 

Slob, A. (1966). Lutra §_, 1-15. 

VII 

Wil de vernieuwing in het algemeen voortgezet onderwijs volledig tot 

haar recht komen dan zal de docent daadwerkelijk 40 uur per week voor 

de school beschikbaar moeten zijn. 

VIII 

Gezien de zorgwekkende toekomst van deze wereld is bet recht van de 

mens een gezin te stichten discutabel geworden. 

Verdrag, op 4 november 1950 te Rome gesloten, tot bescherming 

van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. 

Meadows, D., Meadows, D., Randers, J. & Behrens, W. (1972). Rap

port van de club van Rome. De grenzen aan de groei. Aula 

500. Utrecht: Uitgeverij bet Spectrum N.V. 

Blauwdruk voor overleving. (1972). Maandblad voor Milieudefensie 

(I.O.) .!_, 3-59. 

IX 

Aangezien ouders in bet algemeen de "schoolcarri~re" van hun kind zien 

als een exponent van hun ambities, ervaren en accepteren zij de invloed 

van de docent als een wezenlijk bestanddeel van hun gezinsleven. Het 

wordt hoog tijd dat de docent bij bet algemeen voortgezet onderwijs 

zich bewust wordt van dit feit. 

X 

Het is niet onwaarschijnlijk dat de berichten over de rnuskusratten

invasie in Nederland, ertoe leiden dat vooral oudere kiezers~ via niet 

tot bewustzijnsniveau komende associaties, zullen opteren voor een poli

tieke partij die een grater budget voor bet ministerie van defensie eist. 

A. Koos Slob Rotterdam, 13 december 1972. 


