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Gemedieerdee communicatie en het evoluerende wetenschapssysteem: 
netwerkk architectuur van wetenschappelijke kennis-productie in kaart gebracht 

Samenvatting g 

Dee uitbouw van elektronische communicatie in de academische wereld heeft de 
manierr veranderd waarop wetenschappers samenwerken, hun onderzoek verrichten, 
enn bijdragen aan de productie van kennis. Deze relatief recente veranderingen in de 
wijzee van kennis-productie zijn door Gibbons (et. al. 1994) beschreven als een 
verschuivingg van Mode I naar Mode II. Het gaat hier om een verschuiving van de 
productiee van kennis in traditionele onderzoekscontexten, naar een omgeving waarin 
kenniss voortgebracht wordt in bredere, transdisciplinaire, sociale en economische 
contexten.. Soortgelijke argumenten werden aangedragen in twee belangrijke OECD 
publicatiess (1996, 1997), waarin de ontwikkeling van het Internet beschouwd werd als 
eenn intrinsiek onderdeel van deze verschuiving in de dominante wijze van kennis-
productie.. De hypothese is dat het toenemende gebruik van elektronische media voor 
communicatiee en de huidige veranderingen in de wijze waarop kennis wordt 
geproduceerd,, ontwikkelingen zijn die elkaar wederzijds impliceren en versterken. Dit 
roeptt een vervolgvraag op: wat is dan de relatie tussen geschreven en elektronische 
mediaa met betrekking tot de manier waarop kennis voortgebracht wordt in de 
wetenschappen?? Deze theoretische vragen worden in de dissertatie empirisch 
onderzochtt door gebruik te maken van scientometrische technieken. 

Eerstt wordt de relevante literatuur behandeld die de concepten aanreikt om de 
complexiteitenn van deze vraag te kunnen bespreken. Hoofdstuk I: Introductie - Sleutel 
ConceptenConcepten introduceert hoe de complexiteit van media verschilt. De verschillen in de 
wijzenn van kennis-productie worden uitgewerkt. In dit hoofdstuk wordt de 
problematiekk gearticuleerd in termen van het centrale belang van media voor 
menselijkee communicatie en het vermogen van de analist om, gezien de overlap 
tuseenn de media onderling, de invloed van elk van hen op de academische omgeving 
enn de wetenschapsontwikkeling adequaat te beoordelen. Het hoofdstuk geeft ook een 
overzichtt van de dominante metrische benaderingen, die op verschillende wijzen 
gebruiktt kunnen worden om netwerken van intermenselijke communicatie in kaart te 
brengen.. Bibliometrie wordt geïintroduceerd als een academische traditie die 
terugreiktt tot de Middeleeuwen, scientometrie als een techniek voor de observatie van 
publicatiepatronenn en wetenschappelijke beroepsformatie, en cybermetrie als een 
kapstokk term voor talloze data analyses, zoals webverkeer, "creditcard" transacties, 
etc.. De metrische analyses situeren de voorliggende studie. Ze worden geïntroduceerd 
alss een middel om het gesignaleerde probleem van media-overlapping en de invloed 
ervann op de processen van wetenschappelijke kennis-productie te kunnen 
onderscheiden. . 

HoofdstukHoofdstuk II: Theoretische Fundering is een bespreking van een verscheidenheid aan 
theoretischee posities van Wetenschaps- en Technologie-Studies en 
Communicatiewetenschappen,, inzoverre zij kwesties behandelen betreffende 
bemiddelingg en kennis-productie. De centrale auteurs van de Mediatheorie (Innis, 
McLuhan,, Ong, Meyrowitz) worden behandeld om een theoretische fundering aan het 
projectt te geven. Structuralisme (Saussure, Lévi-Strauss, Ricoeur), Poststructuralisme 
(Derrida),, en Structuratietheorie (Giddens) worden behandeld als symbolische 
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benaderingenn ten aanzien van bemiddelde communicatie, met name met het oog op de 
plaatss waar betekenis wordt gesitueerd. Tenslotte worden Actor-Netwerk-Theorie 
(Callon,, Latour, Wise) en Tweede-Orde Cybernetica (Luhmann, Leydesdorff) bezien 
alss benaderingen om menselijke communicatie te modelleren. 

Ditt theorie-hoofdstuk dient om deze verschillende benaderingen in één dissertatie-
heuristiekk van Architectuur - Netwerk - Systeem te verbinden. De hierna uitgevoerde 
analysess worden geleid door deze heuristiek. Architectuur isoleert de parameters van 
communicatie,, Netwerk identificeert de wederzijdse relaties tussen relevante actanten, 
enn Systeem behandelt de algehele dynamiek van het relevante communicatiesysteem. 
Hett onderzoek plaatst zich daarmee binnen het gebied van zowel Wetenschaps- en 
Technologie-Studiess en alsook Communicatiewetenschappen. Er wordt gepoogd deze 
tweee vakgebieden te integreren op empirisch niveau en zodoende bij te dragen aan de 
ontwikkelingg van de beide disciplines. 

HoofdstukHoofdstuk III: Materiaal en Methodologie introduceert het EU onderzoeksproject 
SOEISS ("Self-Organization of the European Information Society") dat gekozen werd 
alss "case study". Dit project is specifiek gekozen omdat daarbinnen zowel Mode I als 
Modee II soorten van kennis-productie zichtbaar waren en bovendien omdat zowel 
geschrevenn als elektronische media intensief werden gebruikt. De auteurs waren 
specifiekk gericht op de ontwikkeling van electronische media van communicatie, 
maarr binnen een academische setting. Bovendien had deze auteur als lid van het 
projectt zonder specifieke taak in de "deliverables" zowel toegang tot de relevante 
materialenn alsook de positie om onafhankelijk te kunnen observeren. 

Hett hoofdstuk schetst de verschillende communicatieve domeinen van het SOEIS 
projectt die voor de analyse gekozen werden (geschreven communicatie, elektronische 
communicatie,, publicatiegedrag en "mailing list" dynamieken). Er wordt hier 
samenvattendd ingegaan op de methodologie van elke uitgevoerde metrische analyse in 
iederr stadium van de dissertatie. Het hoofdstuk een verbindt de verscheidenheid aan 
metrischee analyses door te focussen op de centrale vraag van het belang van media 
voorr wetenschapsontwikkeling. Ook worden de verschillende metrische benaderingen 
verbondenn met de theoretische posities waaruit de heuristische triade "architectuur-
netwerk-systeem"" is samengesteld. Op deze manier wordt een algemeen schema 
ontwikkeldd voor empirische analyse zonder de theoretische context te verliezen. 

Verderr worden in dit hoofdstuk verscheidene centrale aannames van de dissertatie 
verderr gespecificeerd met het oog op empirische analyse, zoals de these dat 
informatiee en communicatietechnologieën de manier beïnvloeden waarop 
wetenschapperss communiceren, de methodologische aanname dat metrische analyses 
kunnenn bijdragen aan het beter begrijpen van het verschil tussen communicatie op 
papierr en electronische vorm en de heuristische aanname dat de theoretische driehoek 
kann worden gebruikt om de resultaten van de analyses te organiseren, 
contextualiseren,, interpreteren en begrijpen. Een formele onderzoeksvraag kan nu 
aanvullendd worden geformuleerd: Gegeven dat media en kennis-productie elkaar 
wederzijdss impliceren en de veranderingen deels toegeschreven kunnen worden aan 
hett verschil tussen de media, hoe kan een metrische analyse geïnformeerd door de 
theorieënn die in het vorige hoofdstuk beschreven zijn, deze verschillen ook 
systematischh aan het licht brengen? 
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Hett empirisch-analytische gedeelte van de dissertatie beslaat vier hoofdstukken. Ieder 
hoofdstukk richt zich op de analyse van één van de vier afzonderlijke communicatieve 
domeinenn van het SOEIS onderzoeksproject: geschreven communicatie, elektronische 
communicatie,, tijdschrift communicatie, en "mailing list" omgevingen. In Hoofdstuk 
IV:IV: Analyse van Geschreven Communicatie wordt de dynamiek van geschreven 
uitwisselingenn in de context van het SOEIS project onderzocht. De resultaten maken 
codificatiee patronen van wetenschappelijke informatie, netwerken van cognitieve 
oriëntatie,, en de systematische dimensies van geschreven woorddistributies zichtbaar. 
HoofdstukHoofdstuk V: Analyse van Elektronische Communicatie onderzoekt op vergelijkbare 
wijzee de dynamiek van elektronische teksten zoals deze werden uitgewisseld tussen 
ledenn van de SOEIS gemeenschap. De resultaten worden vergeleken met de resultaten 
vann de analyse van de geschreven communicatie en er wordt aangetoond dat de twee 
dimensiess verschillende soorten van wetenschappelijke informatiecodificatie, 
verschillendee netwerken van cognitieve voorkeur, en verschillende algehele 
woorddistributiess vertonen. Hoofdstuk VI: Analyse van Tijdschrift Publicatie 
onderzoektt de veranderingen in de publicatiepatronen van de SOEIS auteurs op zowel 
hett project niveau (artikel generatie) als het veld niveau (de tijdschrift omgeving). 
Hierr worden de overeenkomsten en verschillen zichtbaar gemaakt van de collectieve 
cognitievee oriëntatie in zowel de geciteerde dimensie (bestaande uit de verzameling 
vann publicaties van de SOEIS auteurs) alsook de dimensie van geciteerd-worden (zij 
diee SOEIS materiaal citeren) gedurende een analyseperiode van vijfjaar. Tenslotte 
wordtt in Hoofdstuk VII: Analyse van de "Mailing List" Omgeving, de 
netwerkdynamiekk van elf Wetenschaps- en Technologie-Studies en Zelforganisatie-
theoriee georiënteerde "mailing lists" vergeleken in termen van "threaded messaging" 
gedragg in elk van deze cognitief en sociaal anders georganiseerde communicatie-
kanalen.. Uit deze analyse komt naar voren dat de aan het SOEIS project gerelateerde 
"mailingg lists" functioneren als lists op het veld-niveau, hoewel ze dynamieken op 
project-niveauu vertonen. Een intermediaire vorm van communicatie kan zodoende 
wordenn geïdentificeerd. 

Hett laatste gedeelte van de dissertatie bestaat uit een reflectie op de behandelde 
literatuurr en de uitgevoerde analyses. Het beslaat twee hoofdstukken. Hoofdstuk VIII: 
IntegratieIntegratie en Conclusies toont eerst een commensurabiliteit aan tussen het 
theoretischee gezichtspunt en de gebruikte empirische methodes. Dit hoofdstuk 
bespreektt en beantwoordt dan de oorspronkelijke onderzoeksvragen en evalueert 
daarnaa de initiële verwachtingen. Tenslotte beschrijft Hoofdstuk IX: Discussie en 
RelevantieRelevantie de uitdagingen die verbonden zijn aan het integreren van symbolische en 
modellerendee benaderingen. Dit hoofdstuk voorziet in suggesties voor toekomstige 
onderzoekerss in het onderzoeksveld. De ontwerpparameters voor een gemodaluriseerd 
softwaree programma om toekomstig onderzoek te ondersteunen, kunnen worden 
gespecificeerd.. De centrale vraag van de dissertatie is daarmee behandeld en 
beantwoord:: herbergen geschreven en elektronische media unieke types van media 
omgevingenn en zijn verschillende wijzen van kennis-productie en betekenisvolle 
uitwisselingg daarom reeds impliciet gegeven met ieder medium en zijn gebruik? Ja, 
geschrevenn en elektronische media herbergen verschillende types van kennis-
productiee en het is in de context van hun wederzijdse relatie dat het algemene belang 
vann media en van de media-verschillen, duidelijk word. 
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