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1. Matchen is niet meer dan het »coon van Eurotransplant. (dit Proefschrift)

2. Niet ondanks, maar dankzij immunosuppressiva heeft de matchingspraktijk
zieh kunnen ontwikkelen. (dit Proefschrift).

3. Wanneer in 1967 - ten tijde van de 3e Histocompatibilitytesting Workshop -
de huidige visie op het HLA-systeem had gevigeerd, zou het hele Eurotrans-
plant project nooit zijn gestart. (dit Proefschrift)

4. Een Center of Laboratory Testing komt met een Center of Calculation (Latour)
overeen in de zin dat er op basis van elders verzameld materiaal kennis wordt
gegenereerd. Een Center of Laboratory Testing onderscheid zieh van een
Center of Calculation doordat bij de eerste de combineerbaarheid pas in het
Center wordt gerealiseerd. (dit Proefschrift)

5. Door waarnemingen te koppelen aan een belofte ontstaat een idee van moge-
lijk uit de waarneming voortkomende ontwikkelingen (een translatiehorizon).
Het nastreven van een ideaal kan gezien worden als het verwezenlijken van
de translatiehorizon. De bewering dat een belofte is waargemaakt, is een
reconstructie van de translatiehorizon in de richting van het succes.

6. Het veel gehoorde cliche: het gaat in de wetenschap om waarmaken in plaats
van waarnemen heeft een diepere zin indien men teruggrijpt naar de common
sense betekenis van waarmaken: namelijk het inlossen van een belofte.

7. Toegankelijkheid archieven en wetgeving: Wet Openbaarheid Bestuur
Het verschijnsel dat steeds meer gegevens elektronisch worden opgeslagen,
zal archiefonderzoek steeds moeilijker maken.

8. Bij sommige groepen automobilisten zal eerder een geintemaliseerde gedrags-
verandering teweeg worden gebracht door een versnellingsbegrenzer, dan
door een snelheidsbegrenzer.

9. Wiens taal men spreekt, wiens brood men eet.

10. Genieten bestaat voor het grootste deel uit Verheugen.


