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STELLINGE N N 

behorendee bij  het proefschrift Cicadas spreading by island or by spreading the 
wings?wings? Historic biogeography of dundubiine cicadas of the Southeast Asian 
continentcontinent and archipelagos van Paul L.Th. Beuk. 

11 Extincti e bij  fylogenetische reconstructies en subductie bij 
biogeografischee reconstructies vormen een probleem omdat niet 
kann worden nagegaan welke stukjes van de puzzel ontbreken. 

22 Zelfs een vreselijk groot woud van meest-parsimone clado-
grammenn kan een bruikbar e structuur  laten zien. 

33 De huidige classificatie van zangcicaden wordt nog steeds sterk 
beïnvloedd door  morfologische kenmerken die fyloge-netisch niet 
informatieff  zijn. 

44 Grotere kennis van de zang van zangcicaden zou bijdragen aan 
eenn robuustere fylogenie van de groep. 

55 Bij  biogeografische reconstructie van verschillende groepen in 
hetzelfdee gebied wordt vaak ten onrechte impliciet ver-
ondersteldd dat voor  alle groepen dezelfde historische factoren 
vann belang zijn geweest, welke zouden moeten resulteren in 
hetzelfdee patroon. 

66 Het voorkomen van nauwverwante groepen aan weerszijden van 
dee Lij n van Wallace hoeft niet te betekenen dat één van die 
groepenn die lij n is overgestoken. 

77 Bij  de financiering van natuurhistorische collecties van 
universiteitenn wordt vaak over  het hoofd gezien dat deze 
collectiess door  hun 'naslag-functie' een positie hebben die 
vergelijkbaarr  is met die van bibliotheken. 

88 In stations van de Nederlandse Spoorwegen zou, zoals in ieder 
openbaarr  gebouw, een rookverbod van kracht moeten zijn, al was 
hett  alleen maar  om de vervuiling met sigaretten-peuken te 
beperken. . 

99 Als de Wet van Murphy algemeen geldend is, dan is de Wet ook 
vann toepassing op de Wet van Murph y zelf. Dit moet dan 
beschouwdd worden als de uitzondering die de regel bevestigt. 

100 Varkens zijn slimme beesten maar  worden dom gehouden. 




