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Stellingen

1. Voor de beoordeling van potentiële barrières in het landschap voor de genetische uitwisseling
tussen plantenpopulaties is de menseli jke waarneming vaak niet maatgevend en kan
daardoor gemakkelijk tot onjuiste conclusies leiden.

(Dit proefschrift, hoofdstuk 4)

2. Net als op de beurs geldt voor de keuze tussen bestuivingssystemen: grote risico's kunnen
leiden tot grote successen maar ook tot grote verliezen.

3. Als gevolg van hun gevoeligheid voor toevalseffecten en specifieke omstandigheden,
noodzaakt het onderzoek naar kleine populaties tot grotere steekproeven, die echter
moeili jk te verkrijgen zijn voor zeldzame soorten.

4. Wellicht zou de mens autowegen moeten ervaren zoals de meeste organismen corridors: beide
moeten dan gewaardeerd worden als leefgebied en niet uitsluitend als verplaatsingsroute.

5. Ook voor zweefvliegen geldt: onbekend maakt onbemind maar niet onbelangrijk.
(Dit proefschrift)

6. Het gebruik van de zinsneden ‘ it is obvious’ of ‘ it is easy to see’ in theoretische artikelen dient
meestal slechts om te verhullen dat de uitleg te ingewikkeld is om in een kort bestek
uiteen te zetten.

7. Het Nederlandse systeem van academische titulatuur, waarbij vier jaar gewerkt moet worden
om een ‘s’ te verliezen, leidt niet alleen tot veel verwarring onder buitenlandse
wetenschappers maar ook onder niet-academici in Nederland.

8. De eisen aan de diplomatieke vaardigheden van promovendi stijgen exponentieel met de
toename van het aantal begeleiders.

9. De algemene opvatting dat zwangerschap van vrouwelijke werknemers nadelige gevolgen
heeft voor de arbeidsproductiviteit, wordt door dit proefschrift weerlegd.

10. Vroeger werd geleerd dat klikken stout was, maar met het toenemend gebruik van Windows
bli jkt dubbelklikken maatschappelijk wel aanvaardbaar.


