Trending toppers in de
demografie

DEMOS verschijnt 10 x per jaar
en wil de kennis en
meningsvorming over
bevolkingsvraagstukken
bevorderen.

Wie hebben de afgelopen vijf jaar artikelen geschreven die opvallen in de
demografie? En waar schrijven ze over? Opmerkelijk zijn de groeiende
Europese bijdrage aan het vakgebied en het toegenomen belang van het
thema migratie en integratie. Uiteraard speelt Nederland daarbinnen ook
een aardig deuntje mee.
De demografische wetenschap breidt zich snel
uit en er komen steeds nieuwe onderwerpen
bij. Het ene tijdschrift is nog maar net ingeburgerd of er verschijnt weer een nieuwe loot aan
de stam. Het is – ook voor ingewijden – soms
moeilijk om een overzicht te houden. Waar
schrijft men over, naar wie luistert men en
wat zijn populaire thema’s? Om daar zicht op
te krijgen is voor de afgelopen 5 jaar voor 12
bekende demografietijdschriften – waaronder
toptijdschriften als Demography en Population
Studies – nagegaan welke artikelen het meest
geciteerd zijn in de periode 2009-2013.
Zoals dat met alle ranglijstjes gaat valt er uiteraard op deze ranglijst zeker ook wat aan te merken; daar valt niet aan te ontkomen. Artikelen
die in 2013 zijn gepubliceerd hebben, bijvoorbeeld, veel minder tijd gekregen om citaten te
vergaren vergeleken met de artikelen die al in
2009 zijn verschenen. En men kan zich altijd
afvragen waarom tijdschrift X of Y wel of niet
is meegenomen. Met ons lijstje willen we een
indruk krijgen waar de ‘trending toppers’ zich
mee bezig hebben gehouden.
Als we naar de thuisbasis kijken van de auteurs
dan is de top-3 van meest producerende universiteiten: University of Oxford (VK), University of Sussex (VK) en University of Wisconsin
(VS). Een van de stafleden van Oxford komen

we ook direct tegen in de tabel als we naar de
meeste geciteerde artikelen kijken: Hein de
Haas (tevens Universiteit van Maastricht). Tabel 1 omvat de top-10 van in totaal 3143 artikelen die in deze periode verschenen zijn.
Voor het nationale gevoel is het leuk dat er twee
Nederlanders – naast Hein de Haas ook Ruud
Koopmans (WZB - Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung) – in deze top-10 staan.
Beiden schreven over migratie. Wat ook opvalt,
is dat het thema ‘migratie en integratie’ ook bij
drie andere bijdragen in de top-10 naar voren
komt. Als we bijvoorbeeld dezelfde ranglijst
over een periode van 15 jaar bekijken, dan is
dat toch een opvallende verschuiving. Over deze langere periode gaat de aandacht veel meer
uit naar bijvoorbeeld geboorteontwikkelingen
en een focus op Amerikaanse data en problemen. Nederlanders tellen overigens zeker mee
omdat 6 Nederlandse artikelen in de top-100
van meest geciteerde artikelen staan. Om de
citatiecijfers in perspectief te plaatsen, het gemiddelde aantal citaties per artikel bedraagt 3,5
en 38 procent van de 3143 artikelen heeft geen
enkel citaat ontvangen: tegenover de piepkleine groep ‘aandachttrekkers’ staat een hele grote
groep wetenschappers waar het licht helaas
nooit op schijnt.

Gehele of gedeeltelijke
overname van artikelen met
bronvermelding wordt op prijs
gesteld.
Graag ontvangt de redactie
een bewijsexemplaar.

Het NIDI is een instituut
van de Koninklijke
Nederlandse Akademie
van Wetenschappen en
is geaffilieerd met de
Rijksuniversiteit
Groningen.
Het NIDI houdt zich bezig
met onderzoek naar
bevolkingsvraagstukken.

co lo f o n
Demos

is een uitgave van het
Nederlands Interdisciplinair
Demografisch Instituut (NIDI).

Redactie

Nico van Nimwegen, hoofdredacteur
Ingrid Esveldt, eindredacteur
Harry van Dalen, redacteur
Peter Ekamper, (web)redacteur

Adres

Telefoon
E-mail
Internet
Abonnementen

NIDI/DEMOS
Postbus 11650
2502 AR ’s-Gravenhage
(070) 356 52 00
demos@nidi.nl
demos.nidi.nl / www.nidi.nl
gratis

Basisontwerp
Druk

Harmine Louwé
www.nadorpdruk.nl

Harry van Dalen, NIDI, e-mail: dalen@nidi.nl

Top 10 van meest geciteerde artikelen in 12 demografie tijdschriften*, 2009-2013
Titel
Migration and development: A theoretical perspective
The unfolding story of the second demographic transition
Parental imprisonment, the prison boom, and the concentration of childhood disadvantage
The end of lowest-low fertility ?
Birds of a feather, or friend of a friend? Using exponential random graph models to investigate adolescent

Auteur

Tijdschrift

Gem. citaten per jr.

H. de Haas

IMR (2010)

16.20

R. Lesthaeghe

PDR (2010)

15.40

C. Wildeman

Demography (2009)

12.83

J.R. Goldstein, T. Sobotka, A. Jasilioniene

PDR (2009)

12.33

S.M. Goodreau, J.A. Kitts, M. Morris

Demography (2009)

10.50

R. Koopmans

JEMS (2010)

11.80

A.M. Mayda

JPopE (2010)

10.60

C. Peach

JEMS (2009)

8.17

L. Tach; R. Mincy, K. Edin

Demography (2010)

9.20

L. Ryan, R. Sales, M. Tilki, B. Siara

JEMS (2009)

7.33

social networks
Trade-offs between equality and difference: Immigrant integration, multiculturalism and the welfare state
in cross-national perspective
International migration: a panel data analysis of the determinants of bilateral flows
Slippery segregation: Discovering or manufacturing ghettos?
Parenting as a package deal: Relationships, fertility and nonresident father involvement among
unmarried parents
Family strategies and transnational migration: Recent Polish migrants in London
Totaal aantal artikelen = 3143
* Demography, PDR =Population and Development Review, IMR =International Migration Review, JPopE = Journal of Population Economic, JEMS = Journal of Ethnic and Migration Studies, European Journal of Population,
Population Studies, Population Bulletin, Population, Demographic Research, Population Research and Policy Review, en International Perspectives on Sexual and Reproductive Health.
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