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Samenvatting 

De focus op communicatie maakt het mogelijk om in dit proefschrift de 

wetenschap te conceptualiseren als een systeem dat continu verandert en waarin het 

sociaal-cognitieve en het tekstuele in een constante interactie met elkaar zijn 

verstrengeld. Vanwege het belang van de interactie en interrelatie tussen 

wetenschappelijke communicatie-uitingen, kan de wetenschap tevens 

gekarakteriseerd worden als een communicatiesysteem dat discursieve kennis 

produceert. Verwacht wordt dat de discursieve aard van wetenschappelijke kennis de 

betekenisgeving in wetenschappelijke communicatie verder verfijnt. 

De bijkomende aanname dat publicaties functionele simplificaties zijn van 

wetenschappelijke communicatie, stelt ons in staat om wetenschappelijke 

ontwikkelingen te modelleren en te meten aan de hand van haar schriftelijke sporen. 

De nadruk op schriftelijke communicatie heeft als bijkomend voordeel dat publicaties 

de contexten van ontdekking en verantwoording overbruggen. Deze contexten zijn in 

de wetenschapsfilosofie aangevoerd om onderscheid te maken tussen de dagelijkse 

sociale condities waarbinnen wetenschappers hun onderzoeksactiviteiten uitvoeren 

(“context of discovery”) en het proces van het valideren van wetenschappelijke 

bijdragen (“context of justification”). Omdat de resultaten van wetenschappelijk 

onderzoek in artikelen worden vastgelegd en ter validatie worden onderworpen aan 

intercollegiale beoordeling, kunnen deze artikelen worden beschouwd als de brug 

tussen de twee contexten. 

Het gebruik van publicaties om de kloof tussen de twee contexten te 

overbruggen, verwijst weer naar de gezamenlijk evoluerende sociale, intellectuele en 

tekstuele dimensies die met elkaar verstrengeld zijn in de ontwikkeling en validatie 

van wetenschappelijke kennis. Het proces van het produceren en valideren van kennis 

is derhalve erkend als discursief: het komt voort uit de communicatie tussen 

wetenschappers onderling. Dit discursieve handelen is bovendien reflexief: hetgeen in 

het verleden is gecommuniceerd vormt de basis voor nieuwe communicatie. 

Door communicatie te beschouwen als de motor van discursieve kennis en 

publicaties als de uiting van communicatie, kan het systeem worden gedefinieerd als 

de netwerken van wetenschappelijke publicaties en hun onderlinge betrekkingen. 

Netwerken bieden niet alleen een representatie van opkomende intellectuele 

structuren, maar ook de middelen om de structurele eigenschappen te verbinden met 
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het dynamische proces van de productie van wetenschappelijke kennis. Discursieve 

kennis komt voort uit het verfijnen van en het voortbouwen op argumenten. Dit 

discursieve karakter van wetenschappelijke kennis biedt de middelen voor de 

organisatie van de geproduceerde kennis. 

In de communicatie is recursiviteit een gevolg van reflexiviteit. Deze 

reflexiviteit wordt versterkt door het tekstuele dat wetenschappers in staat stelt om 

hun eigen bevindingen evenals hun interpretaties van eerdere bevindingen te 

communiceren. In een model gebaseerd op wetenschappelijke literatuur, kan deze 

recursiviteit worden uitgedrukt in termen van referenties. Verwacht kan worden dat 

continue stromen van publicaties kristalliseren in disciplinaire specialisaties als 

gevolg van het recursieve gebruik – het citeren – van eerdere wetenschappelijke 

bijdragen om nieuwe bevindingen te ondersteunen. Met andere woorden: naast het 

leveren van nieuwe bijdragen aan de wetenschap, refereren wetenschappers naar 

eerder onderzoek, hetgeen het nieuwe onderzoek plaatst binnen een bepaalde 

intellectuele discipline. 

Vanuit dit perspectief op de wetenschap is de ontwikkeling van drie 

wetenschappelijke specialisaties gemodelleerd en gemeten. Twee van deze zijn 

specialisaties binnen de nanowetenschap. Het voornaamste doel van de studies die 

worden besproken in hoofdstukken drie en vier was om het verband te bepalen tussen 

twee aan elkaar gerelateerde wetenschappelijke doorbraken: de ontdekking van 

“fullerenen” en de daaropvolgende ontdekking van de fullereenachtige structuren 

“nanotubes”. In de andere casestudy zijn het model en de metingen in een meer 

sociaalwetenschappelijk discipline toegepast: de scientometrie.  

Door de wetenschap te operationaliseren als schriftelijke communicatie-

uitingen, kon de intellectuele geschiedenis van beide nanowetenschappelijke 

specialisaties algoritmisch worden gereconstrueerd. De historische reconstructie 

gebaseerd op publicaties met de termen ‘fullerenes’ en ‘nanotubes’ in de titel is 

algoritmisch geanalyseerd om de intellectuele bases van beide specialisaties te 

karakteriseren. De specialisaties differentieerden in termen van hun intellectuele 

historiografie. Om evolutionaire keerpunten in een netwerk van documenten aan te 

tonen, is de relatieve entropiemaat van Kullback & Leibler (1951) gebruikt. Deze 

suggereerde dat de disciplinaire specialisaties binnen het onderzoek naar nanobuizen 

instabiel en nog in ontwikkeling waren. 
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Zelf-organisatie in termen van de intellectuele dimensie van de 

onderzoeksspecialisaties is gemeten als vermindering van onzekerheid over 

verschillende perioden. Verwacht werd dat zelf-organisatie kan worden gemeten als 

afname van de onzekerheid (= probabilistische entropie) in het systeem ten opzichte 

van eerdere perioden. Een specifieke maat voor deze relative af- of toename van de 

onzekerheid wordt geboden door de “configurationele informatie”. Afname van 

configurationele informatie in de verdeling van referenties, titelwoorden en 

publicatiejaren was gerelateerd aan zelf-organisatie van de intellectuele structuren: 

aan een intergerelateerde gezamenlijke evolutie van de intellectuele, sociale en 

tekstuele dimensies.  

Concluderend kan worden gesteld dat de sociale, tekstuele en cognitieve 

dimensies van elkaar afhankelijk zijn en met elkaar interacteren. Het belang van 

publicaties als overdragers van discursieve kennis maakt de hypothese van zelf-

organisatie van discursieve kennis toetsbaar middels de tekstuele dimensie, maar de 

tekstuele laag zelf kan mogelijk ook haar eigen dynamieke processen ontwikkelen. 

 




