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WETENSCHAPSDYNAMICA EN 

sociologie

CIENCE & TECHNOLOGY 

Studies – of ook wel STS 

– heeft zich in Nederland 

ontwikkeld op enige afstand 

van de sociologie. Vanuit het wetenschaps-

onderzoek is sociologie een relevante dis-

cipline zoals ook wetenschapsfilosofie en 

economie dat zijn; vanuit sociologie gezien 

is wetenschapsonderzoek een specifiek 

toepassingsgebied. 

Wetenschap, technologie en innovatie 

zijn belangrijke onderzoeksonderwerpen  

geworden voor de verdere ontwikkeling 

van de kennis-gebaseerde economie 

en, meer algemeen, de maatschappij. 

Traditioneel was de inhoudelijke studie 

van wetenschap meer het terrein van de 

filosofie dan de sociologie; de sociologie 

richtte zich meer op de instituties en prak-

tijken daarbinnen. Wetenschapsfilosofie en 

wetenschapssociologie ontwikkelden zich 

naast elkaar. 

Vooroorlogse kennissociologen zoals 

Georg Simmel en Karl Mannheim zijn op 

de achtergrond geraakt na de specificatie 

door Robert King Merton in 1942 van de 

institutionele voorwaarden voor ‘academi-

sche’ wetenschapsbeoefening als κυδος. 
Cudos is klassiek-Grieks voor wachter en 

S

TER GELEGENHEID VAN ‘100 JAAR SOCIOLOGIE IN 
NEDERLAND’ GAAT LOET LEYDESDORFF IN OP DE RELATIE 
TUSSEN WETENSCHAPSONDERZOEK EN SOCIOLOGIE. HIJ 
BETOOGT DAT EEN VERDERE ONTWIKKELING VAN HET 
INTERDISCIPLINAIRE WETENSCHAPSONDERZOEK VAN 
BELANG IS VOOR DE ONTWIKKELING VAN DE SOCIOLOGIE ALS 
DISCIPLINE.
Tekst LOET LEYDESDORFF

is hier een acronym voor: Communalism, 

Universalism, Desinterestedness, en Orga-

nized Scepticism. Mertons wetenschaps-

sociologie spoort goed met de genoemde 

taakverdeling tussen filosofie en sociologie. 

De ontwikkeling van het wetenschapson-

derzoek kan in deze fase multi-disciplinair 

worden genoemd.

GEÏNSTITUTIONALISEERD
Interdisciplinair wetenschapsonder-

zoek kwam institutioneel op gang in alle 

westerse landen, nadat de Organisatie 

voor Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling in 1962 was opgericht voor 

civiele beleidsontwikkeling op het gebied 

van wetenschap en technologie (naast de 

militaire samenwerking in NATO-verband). 

In Nederland loofde de regering op advies 

van de toenmalige Raad van Advies voor het 

Wetenschapsbeleid in 1980 een prijs uit voor 

een leerstoel plus een aanzienlijk budget 

voor de universiteit met het meest veelbelo-

vende programmavoorstel. Sinds die tijd is 

wetenschapsonderzoek zowel in Nederland 

alsook in andere hoogontwikkelde landen 

verder geïnstitutionaliseerd in termen van 

tijdschriften e.d. 

Het Centrum voor Wetenschap en Tech-

nologie Studies in Leiden is een dergelijk 

internationaal centrum voor kwantitatief 

wetenschapsonderzoek geworden. Eerder 

werd die internationale functie vooral door 

de vakgroep Wetenschapsdynamica van 

de Universiteit van Amsterdam gedragen. 

Deze laatste werd in 2000 opgeheven. Het 

wetenschapsonderzoek wordt in Neder-

land gecoördineerd door de onderzoeks-

school voor Wetenschap, Technologie en 

Moderne Cultuur.

LOET LEYDESDORFF IS EEN 
NEDERLANDSE SOCIOLOOG, 
CYBERNETICUS EN PROFESSOR 
IN DE DYNAMIEK VAN 
WETENSCHAPPELIJKE 
COMMUNICATIE EN 
TECHNOLOGISCHE INNOVATIE 
AAN DE UNIVERSITEIT VAN 
AMSTERDAM.
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Figuur 1: De institutionele structuur en de semantische organisatie van de sociologie in Nederland; 

2019; Q = 0.307.

NIEUWE BENADERINGEN
Hoewel veel wetenschapsonderzoekers 

van huis uit sociologen zijn, is de terugkop-

peling van nieuwe benaderingen in het 

wetenschapsonderzoek op de sociolo-

gie onderontwikkeld gebleven. Nieuwe 

onderzoeksprogramma’s zijn bijvoorbeeld 

de translatie-sociologie van Bruno Latour 

& Michel Callon en Niklas Luhmanns 

sociologische systeemtheorie. Ondanks 

grote verschillen onderling hebben die 

twee aanzetten gemeen dat communicatie 

centraal komt te staan.

Voor veel sociologen is het een welhaast 

vanzelfsprekend uitgangspunt dat mensen 

en groepen van mensen en hun handelin-

gen centraal staan in de sociologie. Ook als 

het object van onderzoek een andere een-

heid van analyse niet uitsluit zoals bijvoor-

beeld de taal in de taalsociologie of kennis 

in de wetenschapssociologie, dan nog zal 

een socioloog geneigd zijn om vooral naar 

taalgebruik of wetenschapsbeoefening te 

kijken. De focus ligt op praktijken van men-

sen en de ‘sociogenese’ van instituties.

In het begin van de jaren 70 ontstond 

er in het wetenschapsonderzoek een 

radicalere sociologie van de wetenschap-

pelijke kennis. Tegenover het Mertoniaanse 

perspectief werd gesteld dat sociologie ook 

over de inhoud van kennis zou kunnen 

gaan. Men zou wetenschapsontwikkelin-

gen bijvoorbeeld kunnen analyseren in 

termen van kennisbelangen. Auteurs in dit 

zogenoemde strong programme – alles is 

mensenwerk en dus toegankelijk voor so-

ciologische analyse – stelden dat men zelfs 

de inhoud van de wiskunde sociologisch 

zou moeten kunnen verklaren. 

In de translatie-sociologie – ook ‘actor-

netwerk theorie’ (ANT) genoemd – wordt 

voorgesteld om het onderscheid tussen 

mensen en dingen radicaal achterwege 

te laten en de dynamieken in netwerken 

tussen mensen, concepten en dingen 

als onderzoeksobject te nemen. Bruno 

Latour stelde in dit verband in 2005 zelfs 

voor om van een ‘associologie’, oftewel een 

sociologie van associaties, te spreken. Door 

de heterogene eenheden te benoemen 

kunnen ze reflexief in textuele en semanti-

sche (‘semiotische’) samenhangen worden 

gebracht. 

COMMUNICATIES
Een andere vernieuwende bijdrage aan 

de sociologie vloeit voort uit Luhmanns 

stellingname – in zijn discussies begin 

jaren 70 met Jürgen Habermas – dat niet 

mensen maar communicaties de samen-

leving maken en reproduceren. Luhmann 

noemde zijn programma Soziologische 

Aufklärung omdat niet langer het indi-

vidu en de agency centraal staan, maar 

de coördinatie-mechanismen op boven-

individueel niveau. Naast de markt als 

economisch coördinatie-mechanisme 

kan ook kennis worden gebruikt om 

intermenselijke verhoudingen efficiënter 

te maken. De koppelingen – feedbacks en 

feedforwards tussen bijvoorbeeld privaat 

en publiek – zullen in de wetenschap vaak 

heel anders zijn dan in de economie of 

andere subsystemen van de maatschappij. 

Luhmann stelde dat ‘niet de mensen, maar 

de communicaties communiceren’.

Een dergelijke systeem-theoretische 

benadering van wetenschap en techno-

logie stuit onder sociale wetenschappers 

soms op weerstand. Anders dan in het 
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marxisme, gaat het bij Luhmann echter 

niet om de dynamiek van maatschap-

pelijke verhoudingen, maar om verwach-

tingspatronen en betekenis-samenhangen. 

Betekenissen worden door innovaties 

geherdefinieerd. Luhmanns programma 

heeft met Latour gemeen dat alle relaties 

kunnen worden veranderd.

Bij Latour worden bestaande relaties 

continu getest op hun robuustheid in de 

maatschappelijke praktijk. Bij Luhmann 

sturen codes de communicaties. Me-

thodologisch kunnen veranderingen in 

betekenis-samenhangen worden gemeten 

met semantische kaarten of zogenoemde 

co-word maps. De kwantitatieve en kwa-

litatieve onderzoeksmethoden kunnen 

zo pragmatisch worden geïntegreerd in 

onderzoeksprogramma’s (zie ook Figuur 1).

CITATIEANALYSE
De kwantitatieve richting in het weten-

schapsonderzoek is vooral bekend gewor-

den door de citatieanalyse. De citatieana-

lyse kan natuurlijk op zichzelf gebruikt 

worden voor informatieve en bestuurlijke 

doeleinden. Men komt dan al snel uit 

bij bedrijfs- en bestuurskunde of andere 

toepassingsgerichte disciplines. Toch 

is een sociologische oriëntering in het 

kwantitatieve wetenschapsonderzoek ook 

mogelijk. Zo kan men citaties aggregeren 

en dan naar groepen of zelfs hele landen 

kijken als producenten of leveranciers 

van kennis en/of hoger opgeleiden. Ook 

kan men patronen in citaties tussen 

tijdschriften in kaart brengen en indivi-

duele teksten in die contexten positio-

neren. In plaats van wetenschappelijke 

tijdschriften kan men bijvoorbeeld op 

analoge wijze patentklassen gebruiken 

om technologische ontwikkelingen te 

analyseren. Zowel auteurs als semantie-

ken en communicaties kunnen zo in kaart 

worden gebracht.

Als we bijvoorbeeld de zoekterm ‘so-

ciology’ gebruiken in de toonaangevende 

citatie- en publicatiebestanden van het In-

stitute of Scientific Information (ISI/Clari-

vate, Philaelphia PA), dan kunnen we (op 5 

januari 2022) 151 artikelen vinden met een 

Nederlands adres gepubliceerd in 2019. 

Deze 151 artikelen worden nu al meer dan 

duizend keer geciteerd. In Figuur 1 heb ik 

de 69 titelwoorden die meer dan twee keer 

voorkomen in deze set en de Nederlandse 

universiteiten in een gezamenlijk plaatje 

gezet, om te laten zien hoe we zulke he-

terogene netwerken vrijwel routinematig 

kunnen representeren. 

Figuur 1 laat zien dat de universitei-

ten ieder specifieke semantische velden 

dragen. Sociologie aan de Universiteit 

Twente (links boven en paars gekleurd) is 

bijvoorbeeld ingebed in wetenschapson-

derzoek met titelwoorden als ‘innovation’, 

‘future’, ‘energy’ en ‘governance’. Zichtbaar 

is ook de samenwerking tussen sociologie 

in Utrecht en Groningen (beide groen) ten 

opzichte van de Universiteit van Amster-

dam en de Vrije Universiteit (rood). De 

Erasmus Universiteit spant het netwerk op 

langs een andere as (geel).

Men kan de kernen en relaties in het 

netwerk verschillend kleuren of van grootte 

veranderen in relatie tot aantallen en typen 

relaties. Figuur 1 suggereert dat de seman-

tieken uitwaaieren (als variatie), terwijl 

de universiteiten in de Randstad meer als 

structurele verdichtingen in het centrum 

van het netwerk functioneren. In de meer 

perifere universiteiten (Maastricht, Twente, 

Wageningen) lijken die verhoudingen an-

ders. Men zou dit onderzoek kunnen her-

halen voor of uitbreiden met de Vlaamse 

universiteiten. Voor een studie over Duits-

land kan men het artikel van Leydesdorff & 

Milojevi  uit 2015 raadplegen.

CODIFICATIE EN MACHT
Met behulp van citatie-patronen op 

discipline-niveau kunnen we bijvoorbeeld 

onderzoeken of de sociale wetenschap-

pen zich in een ander tempo ontwikkelen 

dan de natuurwetenschappen, door te 

onderscheiden tussen snelle citaties aan 

een research front en reputaties die worden 

opgebouwd over een langere tijdsspanne. 

Herhaalde citatie-patronen wijzen op 

codificatie en macht. Het interdiscipli-

naire wetenschapsonderzoek leent zich 

zodoende steeds tot interessante vragen en 

levert empirische bevindingen op.

Samenvattend, heb ik in het bovenstaande 

betoogd dat het vakgebied wetenschaps-

dynamica in de marge van de sociologie is 

ontwikkeld. Ik heb voorbeelden gegeven 

uit de Nederlandse onderzoeksportefeuille 

en hoe die relateert aan een internationale 

agenda (zie voor meer detaillering mijn boek 

The Evolutionary Dynamics of Discursive 

Knowledge uit 2021). Door het interdisci-

plinaire karakter van dit type onderzoek en 

de ontwikkeling van de vragen vanuit het 

beleid (bijvoorbeeld ook in China) mag in de 

komende decennia een verdere ontwikkeling 

van het interdisciplinaire wetenschapsonder-

zoek worden verwacht.   

Ik bedank Rob Hagendijk voor commen-

taar op een eerdere versie.
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