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STELLING EN 

I. 

Better to admit ignorance than invent a "nondisease". 
(Robbins,Cotran,Kumar: Pathologic basis of Disease, 1984). 

II. 

Het kappen van tropische regenwouden is multigenocide. 

III. 

Reizen en wetenschappelijk onderzoek hebben met elkaar gemeen dat de 
interessantste resultaten bereikt worden als men zo onbevooroordeeld mogelijk 
waarneemt. 

IV. 

De schenking of verkoop aan Derde Wereld landen van medische apparatuur, 
die niet strikt rs aangepast aan de lokale omstandigheden betreft geen hulp 
maar handel. 

V. 

Vanuit een immunologisch standpunt bekeken was het veiliger geweest als de 
mens eieren legde in plaats van dat zij levendbarend werd. 

VI. 

Het creeren van banen voor oio's ( onderzoekers in opleiding) zonder dat er 
werkgelendheid voor onderzoekers wordt geschapen is vergelijkbaar met iemand 
de woestijn in te sturen met een glaasje water. 

VII. 

De stelling dat jonge wetenschappers geografisch mobiel dienen te zijn is 
ontsproten aan een traditioneel brein dat impliceert dat levenspartners van 
wetenschappers geen eigen carriere hebben. 



VIII. 

Dat een onderzoeker aan de universiteit tegenwoordig universitair docent wordt 
genoemd in plaats van wetenschappelijk medewerker, benadrukt de desinteresse 
van de overheid in wetenschap, maar vormt tegelijkertijd geen garantie voor 
verbetering van de onderwijsfaciliteiten. 

IX. 

Zij die er last van ondervinden dat tijdens een maaltijd over eten wordt 
gepraat zijn geen culinaire genieters maar noodgedwongen eters. 
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