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STELLINGEN

bij net proefschrift /Jesearc/! .srv/e.? /n v/rHS sto/ie.? zn ?/ie fwenf/el7z

co«?roverj?"e.y and i/ze/o/roaf/on o/cowjettSKS door A.A.F.J, van Helvoort.

1. Aan Gerald Holtons lijst van thema's en anti-thema's zoals complexiteit &

eenvoud, reductionisme & holisme, discontinuiteit & continu'iteit in de geschiedenis

van de fysica kan voor de biomedische wetenschappen de tegenstelling exogeen &

endogeen worden toegevoegd.

G. Holton, r/iemafic Origi/w o/Sc/en/i/ic 77iOKg/rt: A>p/er to E/iw/e/n (Cambridge, Mass.: Harvard

University Press, 1988); dit proefschrift.

2. De studie van virussen vanuit verschillende disciplines (bijv. biochemie,

fysische-chemie, bacteriologie of genetica) leidde in de eerste helft van de 20e eeuw tot

van elkaar verschillende constructies van het object van studie, i.e. virussen.

Dit proefschrift.

3. De homogeniteit van virus-preparaten in electronen-microscopische opnamen uit

de jaren 1940 (bijv. het werk van Wendell M. Stanley) was een consequentie van de

fysisch-chemische isolatie-techieken (de ultracentrifuge).

Hoofdstuk 2 van dit proefschrift; C. M. Chu, I. M. Dawson en W. J. Elford, 'Filamentous Forms

Associated with Newly Isolated Influenza Virus', Lawcef i (1949), 602-3.

4. Voor virussen die dieren als gastheer hebben is met betrekking tot de wijze

waarop zij vermenigvuldigen de analogie met bacterien (welke vermenigvuldigen via

binaire deling) tot ver in de jaren 1940 een belangrijke heuristiek geweest.

Hoofdstuk 3 van dit proefschrift. ,

5. Tijdens de jaren 1930 en 1940 was de definitie van virussen als een categorie

niet alleen gebaseerd op de filtreerbaarheid van infectieuze virusdeeltjes maar ook op

het 'effect' van het virus (bijv. virus-interferentie, symptomen, epidemiologie).

H o o f d s t u k 7 v a n d i t p r o e f s c h r i f t . v ; ._ - ::••..--•.' ? •• ; . < > .-•••• . . . ,, . 4 ; « . ; • : • ;• t . .:, •



6. Het concept van 'endogene type-C virussen' (oncogene virussen) dat rond 1960

werd voorgesteld is een confradirtjo m term/m's met het virusconcept zoals dat vanuit

de bacteriologie in de eerste decennia van de 20e eeuw ontstond.

S. A. Aaronson en J. R. Stephenson, 'Endogenous Type-C RNA Viruses of Mammalian Cells',

Bioc/iimica « Biop/ouica /4cto 458 (1976), 323-54.

7. De biografische traditie in de wetenschapsgeschiedenis leidt tot te weinig

aandacht voor de centrale rol van controversen in de ontwikkeling van wetenschap

hetgeen ondervangen kan worden door 'probleem-domeinen' als onderwerp van

onderzoek te nemen.

K. E. Studer en D. E. Chubin, 77ie Cancer MIH/OT: Soda/ Comattt 0/ Bromerfi'ca/ /toeorc/i

(London; Sage, 1980).

8. Het meetellen van een Aforract als een volwaardige publikatie bij het bepalen

van de 'output' van wetenschappers is een overschatting van de waarde van congres-

bezoek en onderschat de invloed van financiele hulpbronnen voor deelneming aan

dergelijke toogdagen.

9. Het huidige beleid van Nederlandse gemeenten om een bak zand met een

oppervlak van 3 bij 5 meter in te richten als poepplaats voor honden is, bij

onvoldoende onderhoud, een potentieel gevaar voor de volksgezondheid.

10. Het na een gebleken fiasco van een onderneming neerleggen van hun functie

door bestuurlijk verantwoordelijken is niet het nemen van verantwoordlijkheid maar

het ontwijken daarvan,

11. Met het huidige niveau van vertragingen in het treinverkeer wordt de invoering

van de mogelijkheid tot telefoneren in de trein zeker een commercieel succes.



Op vrijdag 2 april 1993 om 16.00 uur zal ik mijn proefschrift

RESEARCH STYLES IN VIRUS STUDIES
IN THE TWENTIETH CENTURY

Controversies and the Formation of Consensus

in het openbaar verdedigen. U bent hierbij van harte welkom.

De promotie vindt plaats in de Aula van het hoofdgebouw van de Rijksuniversiteit

Limburg, Tongersestraat 53, Maastricht. De receptie is na afloop van de promotie.
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