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1. In plaats van je met anderen te vergelijken kun je je beter met jezelf vergelijken.

2. In plaats van of het een, öf het ander zouden mensen meer en het een, en het ander
moeten denken.

3. De spellingregels van reeds bestaande woorden in de Nederlandsche taal dienen
nooit en te nimmer te worden aangepast. Veranderingen in de spreektaal kunnen
desgewenst als uitbreiding in de dictionaire worden opgenomen.

4. Iemand die zieh de kaas van het brood laat eten heeft er weinig kaas van gegeten.

5. Liegen tegen een ander is vaak makkelijker dan liegen tegen jezelf. Tevens is eerlijk
zijn tegen een ander vaak makkelijker dan eerlijk zijn tegen jezelf.

6. De term weersverwacAftni? is een siechte weergave voor het merendeel van de weer-
berichten zoals deze in de media aanwezig zijn.

7. Een discussie is een gedachtewisseling waarbij de desbetreffende partijen hun mening
met argumenten verwoorden. Kenmerk van de meeste discussies is dat na afloop
alle partijen nog steeds hun initiele mening aanhangen.

8. Het lineaire verband tussen een tweetal variabelen dat lineaire regressie op basis
van de kleinste kwadraten methode vindt is meestal anders dan het lineaire verband
dat je met het blote oog in een tweedimensionale figuur zou verwachten. Dat is
verklaarbaar, maar geeft wel te denken.

9. Het is beter om te gaan werken waar je woont dan te gaan wonen waar je werkt.

10. Het talenonderwijs op middelbare scholen kan sterk verbeterd worden.

11. Want als je doet wat je niet doen wil
En je raakt je dromen kwijt
Niet doet wat je doen wil
Is dat zonde van de tijd
(Zonde nan de Tyd, 7V6'cA:ener Äedfcs)
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