
I 

De samenleving zal er aan moeten wennen dat zij, na invloed op de kwantiteit van 
haar nageslacht, steeds meer mogelijkheden krijgt ook invloed uit te oefenen op de 
kwaliteit van haar nageslacht. 

II 

Zolang moeders, bewust of onbewust, meer vreugde en gevoel voor eigenwaarde 
ontlenen aan het voonbrengen van een zoon dan van een dochter zal het met de 
vrouwenemancipatie niet vlotten. 

III 

Het taboe rond erfelijkheid zal afzwakken naarmate meer mensen weten dat ieder 
van ons drager is van minstens vijf erfelijke eigenschappen die tot ernstige aan
geboren ziekten bij onze nakomelingen kunnen leiden. 

IV 

Bij nog te veel sollicitatieprocedures is de vraag niet: wie is de beste, maar wie is het 
minst bedreigend voor de zittenden. 

v 
De zegswijzen "Ik heb een vrouw; ik heb een man; ik heb een kind'' dienen uit de 
Nederlandse taal te worden gebannen om te bevorderen dat men in echtelijke en 
ouder~kind relaties metgezellen niet Ianger als bezit beschouwt. 

VI 

Doordat de aanstaande moeder tegenwoordig al vroeg in de zwangerschap de 
ongeborene kan horen (foetale harttonen) en zien (ultrageluidbeelden) zal zij de 
vrucht eerder als haar kindje beleven dan voor het in gebruik raken van deze 
prenatale waarnemingsmethoden. 

VII 

Uit afwijzing voor publikatie van een wetenschappelijke bijdrage dient men niet 
altijg gebrek aan kwaliteit van het werkstuk af te leiden: ook redacteuren van 
wetenschappelijke tijdschriften zijn mensen. 

VIII 

Het voortschrijden der beschaving zal baat hebben bij een periodieke bronsttijd. 



IX 

Juist wetenschappers dienen Taekwon-do te beoefenen. Deze Koreaanse vecht
sport met zijn technieken voor hand en voet vormt een ideaal tegenwicht jegens 
denk-werk waardoor de immer dreigende disharmonie tussen romp en hoofd bij 
deze beroepsgroep kan worden voorkomen. 

X 

Het veel gehoorde advies aan ouders snel aan een volgende zwangerschap te 
beginnen als de vorige verkeerd afliep is onjuist. 

XI 

De marginale positie van vrouwen in de universitaire gemeenschap is mede bet 
gevolg van hun valse start in de wetenschap: zij werden oorspronkelijk toegelaten 
tot wetenschappelijk onderwijs opdat zij meer verlichte zonen zouden voort
brengen en geenszins om zelf tot wetenschappeljke productiviteit te komen. 

XII 

De morele bezwaardheid bij aanstaande ouders. die staan voor de beslissing over 
afbreken of voortzetten van een zwangerschap na prenatale diagnostiek. zal toe
nemen naarmate er meer onzekerheid is over de ernst van de ziekte bij de 
ongeborene. De vlokkentest vergemakkelijkt de rationalisatie van deze beslissing. 
maar neemt de morele last niet weg. 

XIII 

De kans om in goede aarde te vallen wordt steeds kleiner. 
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