A.J.A. Felling

sociaalnetwerkanalyse

samsom

Sociaal-netwerkanalyse

ISBN 90 14 02327 8

SOCIAAL-NETWERKANALYSE

PROEFSCHRIFT
ter verkrijging van de graad van
doctor in de sociale wetenschappen aan de
Katholieke Universiteit te Nijmegen ,
op gezag van de rector magnificus,
Prof. Mr. F.J.F.M. Duynstee,
volgens besluit van het college van decanen
in het openbaar te verdedigen op
vrijdag 28 juni 1974 des namiddags te 2.00 uur precies
door
ALBERT JOHAN ALFONS FELLING
geboren te Gennep

Samsom Uitgeverij

Alphen aan den Rijn / Brussel

1974

PROMOTOR: PROF. DR. M. ALBINSKI

INHOUDSOPGAVE

WOORD VOORAF

009

INLEIDING

011

1. GRAPH-THEORIE

028

1.1. Typen van graphs
1.2. Verbondenheid en bereikbaarheid
1.3. Samenhang
1.4. Kondensatiegraph
1.5. Kwetsbaarheid
1.6. Graphs en matrices
1.6.1. De adjacentiematrix
1.6.2. De beperkte bereikbaarheidsmatrix
1.6.3. De bereikbaarheidsmatrix
1.6.4. De connectednessmatrix
1.6.5. De kondensatiematrix
1.6.6. De distantiematrix
1.7. Gewaardeerde graphs
2. STRUKTURELE ANALYSEMODELLEN, WELKE LEIDEN TOT
STRUKTURELE EIGENSCHAPPEN VAN EEN EMPIRISCH SYSTEEM
I.C. EEN LOKAAL MACHTSSYSTËEM
2.1. Analyse m.b.t. de horizontale machtsdistributie
2.1.1. Clique-detektiemodellen in gerichte graphs
2.1.1.1. De matrix-multiplikatiemethode
2.1.1.2. De HR-methode
2.1.1.3. De komponenten-analyse
2.1.2. Clique-detektiemodellen in multivalente graphs
2.1.2.1. De Doreian-procedure
2.1.2.2. De Hubbell-methode
2.1.3. Het onderlinge verband tussen de clique- '
detektiemodellen

029
036
044
049
053
056
057
058
060
063
064
065
065
072

072
074
074
100
116
117
117
119
136

2.1.4. Andere clique-detektiemodellen
2.1.4.1. De matrix-manipulatiemethode
2.1.4.2. De diagonaal-maximaliserende methode
2.1.4.3. De Coleman respektievelijk Alexander
clique-detektie
2.1.4.4. Clique-detektiemodellen op basis van
een gelijkheidskoè'fficient
2.2. Analyse m.b.t. de machtshiërarchisering
2.2.1. De PC-index
2.2.2. De IC-index
2.2.3. De H-maat
2.2.4. De E-maat
2.2.5. Samenvatting en evaluatie
2.3. Analyse m.b.t. de machtsbases
2.4. Analyse m.b.t. de invloedsbases en de invloedskontrabases
3. STRUKTURELE ANALYSEMODELLEN, WELKE LEIDEN TOT
RELATIONELE EIGENSCHAPPEN VAN EEN EMPIRISCH SYSTEEM
I.C. EEN LOKAAL· MACHTSSYSTEEM
3.1. Analyse m.b.t. het machtsgewicht
3.1.1. Het machtsgewicht uitgedrukt als een puntcentraliteitsindex op basis van de distanties
tussen de aktores
3.1.1.1. De relatieve puntcentraliteitsindex van
Bavelas
3.1.1.2. De relatieve puntcentraliteitsindex van
Beauchamp
3.1.1.3. De relatieve puntcentraliteitsindex van
Sabidussi
3.1.1.4. De status en contrastatus volgens
Harary
3.1.1.5. Graphcentraliteit
3.1.1.5.1. De graphcentraliteitsindex van Bavelas
3.1.1.5.2. De graphcentraliteitsindex van Beauchamp
3.1.1.5.3. De graphcentraliteitsindex van Sabidussi
3.1.2. Het machtsgewicht uitgedrukt als een statusindex op basis van de n-invloedssequenties tussen
de aktores
3.1.2.1. De konventionele statusskore
3.1.2.2. De puntcentraliteitsindex van MacKenzie
3.1.2.3. De statusskore van French
3.1.2.4. De nieuwe status-index van Katz
3.1.2.5. De status-index van Hubbell
3.1.2.6. De status-index van Taylor
3.1.2.6.1. Taylor's status-index a.
3.1.2.6.2. Taylor's status-index d^

139
139
142
147
149
153
154
165
168
175
181
183
193

200
200

202
202
203
204
210
211
212
216
218

221
221
222
228
231
236
238
240
244

3.1.3. Het machtsgewicht uitgedrukt als een statusindex op basis van zowel de distanties als de
invloedssequenties tussen de aktores
3.1.4. Samenvatting en evaluatie
3.2. Analyse m.b.t. het machtsdomein
3.3. Analyse m.b.t. de relatieve belasting

249
254
259
265

4. STRUKTURELE ANALYSEMODELLEN, WELKE LEIDEN TOT ZOWEL
STRUKTURELE ALS RELATIONELE EIGENSCHAPPEN VAN EEN
EMPIRISCH SYSTEEM I.C. EEN LOKAAL MACHTSSYSTEEM

270

4.1. Analyse m.b.t. het machtsbereik
4.1.1. De schaalanalyse op individueel niveau
4.1.1.1. De subjekt-schaal (S-schaal)
4.1.1.2. De objekt-schaal (O-schaal)
4.1.1.3. De subjekt-schaal en de objekt-schaal
onderling vergeleken
4.1.2. De schaalanalyse op dyade-niveau
4.1.2.1. De subjekt-schaal t.a.v. één enkel objekt
(SNO-schaal)
4.1.2.2. De personale schaal (SON-schaal)
4.1.2.3. De dyadeschaal (D-schaal)
4.1.2.4. Het onderlinge verband tussen de SNO-schaal,
de SON-schaal en de dyadeschaal
4.1.3. De schaalanalyse m.b.t. het machtsbereik
4.2. Analyse m.b.t. de kwetsbaarheid van graphs

270
273
273
277
281
283
284
284
285
287
292
295

5. DE BETEKENIS VAN DE GRAPH-THEORIE ALS FORMEEL
ANALYSEMODEL

306

6. BESLUIT

311

VERWIJZINGEN

315

LIJST VAN GEBRUIKTE SYMBOLEN EN AFKORTINGEN

366

BIBLIOGRAFIE

371

SUMMARY

390

TABELLEN

395

REGISTER

399

WOORD VOORAF

Deze studie is een produkt deels van onze werkzaamheden op
de afdeling Mathematische Sociologie van het Sociologisch
Instituut van de Katholieke Universiteit te Nijmegen, deels
van onze ervaringen op het terrein van het welzijnsbeleid
in het afgelopen decennium.
Daarom zijn wij enerzijds veel dank verschuldigd aan
Prof. Dr. M. Albinski en onze naaste kollega's, oud-kollega's
en studenten voor hun adviezen en hun daadwerkelijke hulp,
welke mede de aard en het verloop van deze studie hebben bepaald, anderzijds aan alle deelnemers, beroepskrachten en
bestuursleden van de Stichting Samenlevingsopbouw Noordelijk
Limburg, van het Regionaal Jeugdcentrum Noordelijk Limburg,
van de Provinciale Jeugdraad Limburg en van het Provinciaal
Orgaan Welzijnsbevordering Limburg voor hun bijdrage in de
totstandkoming van deze studie.
Expliciet zouden wij in dit verband de namen willen noemen
van
- Mevrouw Drs. Marl ie Passier-Grootjans voor haar onvermoeibare inzet en haar vele kritische kanttekeningen bij de
methodologische terreinverkenning inzake het verschijnsel
macht en invloed in een lokale samenleving,
- de heer Theo van der Weegen, die wij zeer erkentelijk zijn
voor de enthousiaste en zorgvuldige wijze waarop wij alle
hoofdstukken van het tweede deel van deze studie 'Sociaalnetwerkanalyse' hebben besproken. Dit voortdurende overleg
is door ons zeer op prijs gesteld en heeft tot een wezenlijke
inbreng geleid. Ook danken wij hem voor de daadwerkelijke en
kundige bijdrage in het vervaardigen van de, bij deze
strukturele analysemodellen behorende, computerprogramma's.
Hierbij is tevens onmisbare steun verleend door de beide
andere medewerkers van de Research-Technische Afdeling van
het Sociologisch Instituut, te weten de heer Jacques van der
Putten en de heer Rob Lindhout,
- de heer Hans van Driel, die als neerlandicus de leesbaarheid heeft verhoogd door de eindredaktie van kritisch kommentaar te voorzien,

- de medewerkers van de bibliotheek van het Sociologisch
Instituut, die ons veel werk uit handen hebben genomen met
betrekking tot het boekenverkeer, dat bij een dergelijke
literatuurstudie vrij druk is.
Tenslotte ben ik bijzondere dank verschuldigd aan het
Provincialaat van de Kruisheren, welke mij ruim een jaar
op zeer ongewone tijdstippen van de dag gastvrij heeft ontvangen, waardoor het voor mij mogelijk werd in een onverstoorbare rust deze studie te beëindigen.
Bovendien wil ik op deze plaats heel bijzonder dank zeggen
aan mijn ouders, die mij in staat hebben gesteld die studies
te voltooien, welke uiteindelijk hebben geresulteerd in deze
dissertatie.
Deze studie draag ik tenslotte op aan Riet, Bertruke en
Marjoke, als schrale troost voor hun eenzame uren in de afgelopen twee jaren.

INLEIDING

De graph-theorie biedt de sociale wetenschappen mogelijkheden tot het onderzoeken en het analyseren van empirische systemen, bestaande uit empirische entiteiten waarin sociale
relaties zijn gedefinieerd. De graph-theorie als zodanig
heeft betrekking op abstracte, inhoudsvrije konfiguraties,
welke bestaan uit punten en pijlen. Deze punten en pijlen
kunnen in de sociale werkelijkheid allerlei betekenissen hebben. Blijkens de geringe toepassingen van de graph-theorie in
de sociologie en de politikologie kan gesteld worden, dat de
mogelijkheden, welke de graph-theorie bezit om empirische systemen te beschrijven, tot dusverre nauwelijks zijn onderzocht. In deze studie zal geprobeerd worden deze onbekendheid
met de graph-theorie enigszins weg te nemen, enerzijds door
enkele basisbegrippen uit deze wiskundige theorie toe te lichten, anderzijds door aan te geven, op welke wijze de graphtheorie, als wiskundige theorie, bruikbaar is om komponenten
van het verschijnsel macht of invloed
2
menleving te beschrijven.

binnen een lokale sa-

Hoewel de ongelijke distributie van macht of invloed onder
de leden van een sociaal systeem een van de meest belangrijke
verschijnselen is van een lokale samenleving, zijn toch de
konfiguraties van machts- of invloedsrelaties, zoals die bestaan tussen de leden van een bepaalde lokale samenleving, in
het algemeen geen voorwerp van studie geweest met behulp van
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een systematische komparatieve analyse. Dit ondanks het feit,
dat er vele empirische lokale machtsstudies zijn verricht,
welke hebben aangetoond, dat slechts weinigen disproportioneel in hoge mate macht of invloed uitoefenen op vele anderen.
Een tweetal belangrijke feiten heeft de aanzet gegeven tot
3
het ontwikkelen van strukturele meetsystemen op het terrein
van de lokale macht of invloed, te weten:
a. uit lokale machtsstudies (die bekend staan onder de naam
'community power studies') komt zeer nadrukkelijk naar voren,
dat bij het bestuderen van politieke machts- of invloedsuitoefening niet voorbij kan worden gegaan aan een analyse van de
wijze, waarop institutionele en non-institutionele sociale
eenheden binnen een lokale samenleving met elkaar vervlochten
zijn tot een nagenoeg onoverzichtelijke konfiguratie van
machts- of invloedsrelaties.
De lokale machtsstudies hebben tot dusverre niet geleid tot
een geïntegreerde theorievorming. De vele studies hebben geresulteerd in empirische generalisaties over ad hoc verschijnselen. Van een expliciete theoriegerichtheid is geen
sprake. Door een veelheid van oorzaken zijn de 'community
power studies' tot dusverre in hoge mate georiënteerd geweest op de detektie van lokale machtsdragers. In de meeste
studies wordt dikwijls breedvoerig ingegaan op de kompositorische aspekten van de lokale machtsgroep. Wij verstaan hier4
onder, in navolging van Thurlings , de samenstelling van de
lokale machtsgroep naar diverse populatiekenmerken, zoals het
inkomen, dat men geniet; de sociaal-ekonomische status, die
men bezit; de burgerlijke staat; de graad van autochtoniteit,
enz.. Niet of nauwelijks wordt ingegaan op de distributieve
aspekten, welke onder meer gericht zijn op de verdeling van
macht of invloed over de leden van de lokale samenleving, alsmede op de segmentatie van de lokale machtsgroep in een aan-
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tal subgroepen (koalities, fakties, persoonlijke netwerken)
via welke leden van een lokale samenleving hun macht of invloed uitoefenen.
Dit benadrukken van het identificeren van lokale machthebbers binnen een lokale samenleving vindt mede zijn oorzaak in
het feit, dat macht of invloed vooral is beschouwd als een
attribuut van een persoon en niet als een eigenschap van een
relatie. De zgn. 'elitistische Hunter-school1 , waarbinnen
een meer individualistisch machtsbegrip wordt gehanteerd,
legt de nadruk op de reputatie, die bepaalde personen binnen
een lokale samenleving hebben, namelijk machtig cq. invloedrijk te zijn. Zij verwijst naar het machtspotentiëel, niet
naar de macht of invloed, zoals deze zich uitdrukt in de relatie ten opzichte van andere aktores. Macht of invloed is een
persoonlijk attribuut van de machthebber. De zgn.'pluralistische Dahl-school* , waarbinnen een dyadisch machtsbegrip
wordt gegeven, beschouwt de lokale samenleving als een aggregaat van individuen, welke in konkurrentie met elkaar gericht
zijn op het realiseren van het eigen perspektief. Zij ontwikkelen een participatie-index, welke aangeeft in welke mate
individuele aktores met succes deelnemen aan beslissingsprocessen. Dahl's machtsdenken is dyadisch, zoals blijkt uit zijn
omschrij-ving van macht: 'A has-power over В to the extent that
he can get В to do something that В would not otherwise do' .
In beide benaderingswijzen wordt voorbijgegaan aan de machtsof invloedsuitoefening, zoals deze zich uitdrukt in de inter
relaties tussen de individuele aktores. Macht of invloed wordt
in beide scholen uiteindelijk beschouwd als een eigenschap van
een aktor en niet als een eigenschap van de relatie tussen
aktores. Doordat beide benaderingswijzen tot dusverre ook het
opsporen van lokale machtsdragers binnen een lokale samenleving
hebben benadrukt, wordt niet of nauwelijks gelet op de grotere
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sociale eenheden, welke door de geïdentificeerde lokale machthebbers met elkaar in verbinding worden gebracht. Macht of invloed ligt evenwel niet alleen verspreid over non-institutionele sociale eenheden, maar ook over tal van institutionele
sociale eenheden (bijvoorbeeld bedrijven, vakbonden, bankinstellingen, overheidsinstellingen, enz.).
Vanuit lokale machtsstudies ontstaat een toenemende behoefte
aan een machtsbegrip, waarin gelet wordt op de relatie, welke
bestaat tussen de leden van de lokale samenleving als machthebbers (de machtssubjekten) en leden waarover macht wordt uitQ

geoefend (de machtsobjekten). Inderdaad komt nu steeds meer
een machtsbegrip naar voren, dat geënt is op de cybernetica.
Het relationele in het machtsbegrip wordt daarin op de voorgrond gesteld, daar macht of invloed wordt beschouwd als een
specifieke vorm van kommunikatie. De lokale samenleving wordt
beschouwd als een systeem van geïnterrelateerde institutionele
en non-institutionele sociale eenheden, welke al dan niet met
elkaar verbonden zijn door kommunikatiekanalen, middels welke
uitwisseling van informatie en van schaarse goederen en dien9
sten plaatsvindt . Lokale machthebbers leven niet in een sociaal vakuüm, maar zijn door tal van uitwisselingsrelaties met
elkaar verbonden. Willen we het proces van machtsaktie begrijpen, dan is het een noodzakelijke voorwaarde weet te hebben
van de potentiële en de feitelijke kommunikatie- en informatienetwerken. In dit meer cybemetisch-georiënteerde machtsdenken
wordt een verband gelegd tussen het verschijnsel macht of invloed enerzijds en de kommunikatie(mogelijkheden) anderzijds.
Op het interpersonale vlak is reeds lang door sociaal-psychologen in kleine groepsexperimenten vastgesteld, dat tussen
macht of invloed enerzijds en kommunikatie anderzijds een verband bestaat: het blijkt, dat personen, welke invloedsposities
in een kleine groep innemen, proportioneel meer kommunikaties
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ontvangen dan verzenden

. Geassumeerd wordt nu, dat niet al-

leen op het interpersonale vlak in de kleine groep, maar ook
binnen het niveau van grotere samenlevingsverbanden (bijvoorbeeld gemeente, provincie, bedrijf, school of kerk) een dergelijk verband vast te stellen is.
Juist aan dit relationele aspekt van het verschijnsel macht
of invloed is tot dusverre weinig aandacht besteed. De weinige
interaktie-analyses, welke in lokale machtsstudies zijn uitgevoerd, beperken zich tot het berekenen van het aantal ontvangen
keuzen van de lokale machthebbers. Aan andere morfologische
kenmerken van het invloedsnetwerk tussen lokale machthebbers
wordt, mede tengevolge van het ontbreken van een adequaat analytisch instrumentarium, geen of nagenoeg geen aandacht besteed. Dat dergelijke sociale netwerken betekenisvol zijn voor
het begrijpen van processen van machts- of invloedsuitoefening
is reeds door sociaal-anthropologen aangetoond

. Zij komen in

hun studies tot de bevinding, dat niet alleen de netwerken als
systeem van funktionele relaties, waarin men zich bevindt, maar
ook de persoonlijke netwerken worden ingeschakeld bij het uit12
oefenen van macht of invloed. Mayer
heeft in zijn Dewas-studie de betekenis van een 'action-set' (dit is het instrumenteelgeaktiveerde persoonlijke netwerk van een machthebber) voor het
voeren van een verkiezingskampagne geVllustreerd. Talrijke leden van het persoonlijke netwerk bleken, bewust of onbewust,
als intermediair ingeschakeld te worden bij het proces van invloedsuitoefening.
b. In onze Nederlandse samenleving zijn er tal van maatschappelijke organisaties, welke vanuit hun doelstelling onder meer
werken aan het verkleinen van de bestaande politieke ongelijkheid. Zij richten zich met hun konkrete aktiviteiten op het
stimuleren van een participatieverbreding (d.w.z. dat meer leden van een lokale samenleving zichzelf betrekken bij de voira-

is

geving van hun eigen woon- en leefsituatie), op het mobiliseren van bepaalde bevolkingsdelen, op het adviseren en het
13
. Op deze

begeleiden van invloedsstrategieën en -taktieken

wijze hopen zij bij te dragen tot een veranderingsproces binnen een lokale samenleving, waardoor de gelijkheid van machtsof invloedsuitoefening in de vormgeving van de eigen lokale
samenleving meer werkelijkheid zal worden. Vanuit deze maatschappelijke organisaties wordt getracht bij de, zich veelal
machteloos voelende, bevolking het beeld weg te nemen, dat de
wereld om hen heen als een onveranderlijk gegeven dient te
worden beschouwd. Zij stimuleren de burgers die sociale akti-·
viteiten te ontplooien en die invloedspogingen te ondernemen,
waardoor zij op daadwerkelijke wijze vorm kunnen geven aan het
eigen woon- en leefklimaat. Toch kan men in algemeenheid stellen, dat de bevolking niet het gevoel heeft die macht of invloed te kunnen aanwenden om de, door hen als relevant ervaren,
beleidsproblemen binnen het publieke domein te brengen. De ondernomen invloedspogingen vanuit het grondvlak van de lokale
samenleving verlopen deels via de weg van de officieel-politieke kaders, deels worden deze invloedspogingen op een andere
14
wijze gekanaliseerd. Parenti

heeft nagegaan, in hoeverre in-

vloedspogingen, die door een aktieve non-elite worden ondernomen teneinde hun eisen inzake een drietal issues het publieke
domein te laten bereiken, succesvol zijn verlopen. Hij toont
aan, dat relatief gedepriveerde

groepen geen invloed hebben

op de besluitvorming. Parenti konstateert, dat een aantal nondecisiebevorderende processen

werkzaam zijn op grond waarvan

de lokale machthebbers uiteindelijk bepalen, welke beleidsproblemen al dan niet tot de besluitvorming doordringen. Hij komt
tot de bevinding, dat bij lokale machthebbers de neiging bestaat om de wensen en de behoeften van bepaalde groepen redelijker te achten dan die van andere, relatief gedepriveerde
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groepen. Er is bijgevolg een differentiële kans op inwilliging van de eisen, die door verschillende groepen naar voren
worden gebracht. Dit impliceert, aldus Parenti, dat het demokratisch systeem zelf een machtssysteem is, waarin men zich, via
het hanteren van nondecisie-raechanismen bij de besluitvorming,
richt op de waarden van die groepen die de meeste macht bezitten danwei op de beste wijze gebruik maken van de machtsmiddelen, waarover zij beschikken
Het mislukken van invloedspogingen kan niet los gezien worden van deze differentiële kans op inwilliging van eisen. Toch
zou reeds veel verbeterd kunnen worden, als de invloedspogingen welke worden ondernomen meer gedetailleerd worden voorbereid op basis van een gedegen kennis en inzicht in de grootte, de samenstelling en de konfiguratie van de lokale machtsstruktuur. Vele invloedsstrategieën en -taktieken, gericht op
het induceren van sociale veranderingen binnen een lokale samenleving, houden niet voldoende rekening met de bestaande lokale machtskonfiguratie, waarbinnen deze geïntroduceerd dienen
18
te worden

. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat vele in-

vloedspogingen bij voorbaat moeten stranden. Bij het ondernemen van invloedspogingen, welke vanuit het grondvlak van de
lokale samenleving worden geïnitieerd, zal dikwijls een spanningsrelatie ontstaan tussen de initiatiefnemers van deze invloedspogingen enerzijds en de bestaande lokale machtsgroep
anderzijds. Op basis van hun kennis en inzicht in de lokale
machtsverhoudingen dienen de initiatiefnemers adequate invloedsstrategieën en -taktieken te ontwikkelen. Daarbij dienen zij alle wenselijk geachte potentiële invloedskanalen naar
de bestaande lokale machtsgroep in acht te nemen. Alleen het
bezit van invloedskanalen naar de bestaande lokale machtsgroep
garandeert evenwel nog niet het welslagen van de invloedspoging. Er dient op toegezien te worden, dat de geleverde input
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vanuit de initiatiefnemers daadwerkelijk vertaald wordt in
beleidstermen. De initiatiefnemers moeten trachten alle lokale machthebbers over die informatie te laten beschikken,
welke kan bijdragen tot een positief verloop van de invloedspoging. Bovendien dienen de initiatiefnemers zo nauwkeurig
mogelijk geVnformeerd te zijn over de opvattingen, die er inzake hun aktieplan binnen de bestaande lokale machtsgroep heersen. Dit impliceert, dat er een wederzijdse informatiestroom
tussen de initiatiefnemers van de invloedspogingen en de lokale
machtsgroep zal dienen plaats te vinden. Om dit zo efficiënt
en effektief mogelijk te laten plaatsvinden, kan het bepalen
van de invloedsbases (in verband met de informatiestroom van
de initiatiefnemers naar de lokale machtsgroep) en het vaststellen van de invloedskontrabases (in verband met de informatiestroom van de lokale machtsgroep naar de initiatiefnemers)
nuttige diensten bewijzen. Een inzicht in de lokale machtskonfiguratie lijkt gewenst voor het vergroten van de kans op politieke effektiviteit wat betreft de te ondernemen invloedspogingen vanuit het grondvlak van de lokale samenleving, alsook
voor het eventueel opwerpen van barrières, waardoor vanuit de
bestaande lokale machtsgroep getracht wordt te voorkomen, dat
bepaalde beleidsproblemen het publieke domein bereiken.

In het voorgaande zijn we, zij het zeer in het kort, ingegaan
op de theoretische en maatschappelijke relevantie van het ontwikkelen van een sociaal-netwerktheorie inzake het verschijnsel
macht of invloed. Hiervoor zijn strukturele meetsystemen noodzakelijk.
Bij het analyseren van een lokale machtskonfiguratie kan men
letten op een aantal komponenten, voortkomend uit de beschrijving, zoals gegeven onder (a) respektievelijk (b). Bij het ontwikkelen van een theorie over lokale macht is een synthese van
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(a) en (b) noodzakelijk. Als zodanig komen uit de 'community
power studies' de navolgende komponenten veelvuldig naar voren: het machtsbereik, de horizontale machtsdistributie, de
machtshiërarchisering, het machtsgewicht, de machtsbasis en
het machtsdomein. Naast een inzicht in deze aspekten van een
lokale machtskonfigurâtie kan het, bij het ontwikkelen van invloedsstrategieën en -taktieken, van belang zijn kennis te bezitten over de invloedsbases en de invloedskontrabases van de
betrokken lokale machtskonfiguratie, alsmede over de eventuele
aanwezigheid van 'linking pins' en van invloedskanalen, welke
voor de samenhang van de totale invloedsstruktuur van grote betekenis zijn.
De bovenvermelde komponenten informeren over eigenschappen van
de afzonderlijke aktores (analyse-eenheid op niveau 1) danwei
over eigenschappen van de lokale machtskonfiguratie als zodanig
(analyse-eenheid op niveau 2).

Sommige komponenten informeren

zowel over eigenschappen van de afzonderlijke aktores als over
de lokale machtskonfiguratie als zodanig. Met betrekking tot de
te hanteren terminologie sluiten wij ons aan bij het variabelen19
systeem van Lazarsfeld-Menzel . Dit systeem is weergegeven
in het onderstaande schema.

absolute

eigenschappen gebaseerd op de

eigenschappen distributie

struktuur

inclusie

analyseeenheid op

absolute

komparatieve relationele contextuele

globale

analytische

niveau 1
analyseeenheid op

strukturele contextuele

niveau 2
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Met behulp van dit schema kan iedere analyse-eenheid gekarakteriseerd worden op een vijftal verschillende manieren:
1. Relatief t.o.v. zichzelf (absolute resp. globale eigenschappen). Absolute eigenschappen zijn karakteristieken van
de eenheden op niveau 1, welke verkregen worden zonder gebruik te maken van de informatie van eenheden op niveau 2 en
zonder gebruik te maken van de informatie over de relaties van
de eenheden ten opzichte van elkaar op niveau 1. Globale eigenschappen zijn karakteristieken van de eenheden op niveau 2,
welke niet ontleend zijn aan de eigenschappen van eenheden op
niveau 1, die tesamen de eenheid op niveau 2 vormen. Een voorbeeld hiervan is 'rating'.
2. Relatief t.o.v. andere eenheden op het lagere niveau 1
(komparatieve eigenschappen). Komparatieve eigenschappen karakteriseren een eenheid op niveau 1 door een vergelijking te maken tussen de waarden van een eenheid op niveau 1 wat betreft
een absolute of een relationele eigenschap en de verdeling van
deze eigenschap in een eenheid 2 waarvan de eenheid op niveau 1
deeluitmaakt. Een voorbeeld hiervan is 'ranking'.
3. Relatief t.o.v. de struktuur van de verzameling (relationele eigenschappen). Relationele eigenschappen worden verkregen uit informatie over de substantiële relaties tussen de eenheden op het lagere niveau 1 t.o.v. elkaar. Deze eigenschappenkarakteriseren de eenheden, maar de eigenschap is niet langer
een eigenschap van de eenheid als zodanig (absoluut) of relatief t.o.v. een andere eenheid (komparatief), maar een eigenschap, ontleend aan de relatie die een eenheid heeft t.o.v.
een andere eenheid (relationeel). Met betrekking tot het analyseren van een lokale machtskonfiguratie betekent dit, dat de
afzonderlijke aktores gekarakteriseerd worden in termen van
hun invloedsnetwerk t.o.v. andere aktores. Relationele eigenschappen worden toegeschreven aan een eenheid op grond van het
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feit dat hij deeluitmaakt van een bepaalde verzameling en
dank zij het feit, dat deze verzameling een bepaalde struktuur bezit.
4. Relatief t.o.v. sub-eenheden. Hierbij kunnen twee situaties worden onderscheiden, te weten:
a. Relatief t.o.v. de distributie van de sub-eenheden (analytische eigenschappen). Analytische eigenschappen zijn karakteristieken van de eenheden op niveau 1 verkregen op basis van een of andere mathematische bewerking van een eigenschap van de eenheden op niveau 1, die de eenheid op niveau 2
vormen. Een voorbeeld hiervan is het gemiddelde of de spreiding.
b. Relatief t.o.v. de struktuur van de verzameling van subeenheden (strukturele eigenschappen). Strukturele eigenschappen zijn eigenschappen van een eenheid op niveau 2, verkregen op basis van bewerkingen van data over de relaties van
de afzonderlijke eenheden op niveau 1 t.o.v. andere eenheden
op niveau 1. Een voorbeeld hiervan is een 'samenhangende'
versus 'niet-samenhangende' machtskonfiguratie.
5. Relatief t.o.v. supra-eenheden (contextuele eigenschappen).
Contextuele eigenschappen beschrijven een eenheid op niveau 1
door middel van een eigenschap van een eenheid op niveau 2
waarvan de eenheid op niveau 1 deeluitmaakt. De supra-eenheid
kan gekarakteriseerd zijn door middel van globale, analytische
of strukturele eigenschappen.

In deze studie wordt met name de nadruk gelegd op de strukturele en de relationele analysemodellen ten behoeve van het analyseren van een lokale machtskonfiguratie m.b.t. de bovenvermelde komponenten. Bij deze strukturele en relationele analysemodellen zal vooral van de graph-theorie gebruik gemaakt wor20
den. Niet zal worden ingegaan op de, reeds elders
overzich-

21

telijk weergegeven, index-analyse welke vooral ontwikkeld is
vanuit de sociometrie.

Achtereenvolgens zal in deze studie worden ingegaan op:
a. Strukturele analysemodellen, welke leiden tot strükturele
eigenschappen van een empirisch systeem i.e. een \okaal machtssysteem. In het kader hiervan zullen de navolgende komponenten
van een lokale machtskonfiguratie worden beschreven:
0

De horizontale

maehtsdistributie:

deze heeft betrekking op

de wijze, waarop lokale machtsdragers met elkaar verbonden cq.
voor elkaar bereikbaar zijn via invloedsrelaties. Een analyse
van de horizontale machtsdistributie resulteert in de opsplitsing van de lokale machtsgroep in een aantal, al dan niet elkaar overlappende, subgroepen, die op een bepaalde wijze, via
invloedsrelaties, met elkaar verbonden zijn. Dergelijke subgroepen kunnen verwijzen naar verschillende sociale vormen,
via welke lokale machthebbers opereren (bijvoorbeeld een persoonlijk netwerk, een koalitie, een faktie).
0

De maohtshierarahisering:

deze heeft betrekking op de verti-

kale geleding van de lokale machtskonfiguratie als geheel. In
een strikt hiërarchische lokale machtskonfiguratie zijn de
machts- of invloedsrelaties irreflexief, asymmetrisch en transitief. Door te onderzoeken op welke wijze lokale machthebbers
via invloedsrelaties ten opzichte van elkaar geordend zijn,
kan enig inzicht verkregen worden in de vertikale geleding van
de lokale machtsstruktuur.
0

De maehtsbasis:

deze verwijst naar die faktoren, waarop

macht of invloed berust. Er zijn vele faktoren, waarop macht
of invloed van lokale machtsdragers gebaseerd kan zijn. In lokale machtsstudies komen de navolgende machtsbases veelvuldig
naar voren: deskundigheid, prestige, toegankelijkheid tot ekonomische en financiële bronnen, het bekleden van officiële posities, welke met legale machts- of invloedsmogelijkheden zijn
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uitgerust, de beheersingsmogelijkheden van massa-media, het
behoren tot een bepaalde politieke partij, de religie, de autochtoniteit en persoonlijkheidskarakteristieken. In veel gevallen zijn deze faktoren te beschouwen als sociale kompositiekenmerken. De machtsbases kunnen voor lokale machthebbers aanleiding zijn om daar omheen een patroon van interakties te vormen. Of dit inderdaad het geval is in een lokale samenleving,
kan nagegaan worden door het segregerend respektievelijk differentiërend respektievelijk "geen"-effekt van bovenvermelde
machtsbasisfaktoren te bepalen op het ontstaan van invloedsrelaties tussen de diverse aktores.

" De invloedsbasis

aq. de invloedskontrabasis:

de invloedsba-

sis van een lokale machtskonfiguratie bestaat uit een minimum
aantal lokale machthebbers, die van informatie dienen te worden
voorzien, zodat redelijkerwijze kan worden verwacht, dat alle
overige lokale machtsdragers deze informatie zullen ontvangen,
gezien de positie van deze laatsten in de lokale machtskonfiguratie; de invloedskontrabasis van een lokale machtskonfiguratie bestaat uit een minimum aantal lokale machthebbers, die geraadpleegd dienen te worden, zodat redelijkerwijze verwacht kan
worden, dat zij, gezien hun positie in de lokale machtskonfiguratie, over alle informatie beschikken die inzake een bepaald
beleidsissue aanwezig is bij alle overige lokale machthebbers.
b. Strukturele analysemodellen, welke leiden tot relationele
eigenschappen van een empirisch systeem i.e. een lokaal machtssysteem. In het kader hiervan zullen de navolgende komponenten
van een lokale machtskonfiguratie worden beschreven:
0

Het maahtsgewiaht:

dit verwijst naar de totale invloed, wel-

ke een aktor kan uitoefenen binnen de betrokken lokale machtsgroep, met betrekking tot een of meer beleidsterreinen. Het
machtsgewicht kan benaderd worden door de relatieve machtspositie van een lokale machthebber Ьіщіеп de lokale machtskonfigu
ratie te bepalen.
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0

Het machts domein:

dit verwijst naar het aantal personen cq.

instituties, waarover of waarop een lokale machthebber zijn
macht of invloed kan laten gelden. Het machtsdomein van een
aktor in een bestaande lokale machtskonfiguratie kan bepaald
worden door die aktores op te sporen, welke vanuit de betref
fende lokale machtsdrager, via invloedskanalen, kunnen worden
bereikt.
β

De ,rush,

of relatieve

belasting

21

: deze verwijst naar de

kans dat bijvoorbeeld bij informatieoverdracht in een lokale
machtskonfiguratie gebruik wordt gemaakt van een bepaalde ak
tor respektievelijk een bepaald invloedskanaal.
c. Strukturele analysemodellen, welke zowel leiden tot strukturele als tot relationele eigenschappen van een empirisch sys
teem i.e. een lokaal machtssysteem.
In het kader hiervan zullen de navolgende komponenten worden
beschreven:
0

Het machtsbereik:

dit informeert over de horizontale diffe

rentiatie van het lokale machtssysteem. Het heeft betrekking
op het aantal beleidsvelden, waarover de macht of invloed zich
uitstrekt. Sommige machthebbers bezitten wellicht macht over
of invloed op weinig beleidsvelden, andere machthebbers bezit
ten wellicht macht over of invloed op veel beleidsterreinen.
Teneinde het machtsbereik nader te onderzoeken dient men een
analyse te verrichten van de patroonmatigheden, welke zich
voordoen bij de beïnvloedingen van verschillende beleidsissues.
Aan de hand van een dergelijke analyse kan men de lokale
machtskonfiguratie als geheel bijvoorbeeld als overwegend
'algemeen' danwei als overwegend 'specifiek' karakteriseren.
Zo kan men ook de afzonderlijke aktores beschrijven als bijvoorbeeld algemene versus specifieke aktores.
0

De linking

pins:

dit zijn aktores, die als verbindingsscha-

kel fungeren tussen verschillende delen binnen de lokale
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machtsgroep. Het wegvallen van dergelijke aktores, om welke
reden dan ook, laat het samenhangende patroon in verschillende delen uiteenvallen. Op zulke verbindingsplaatsen is de invloedsstruktuur tussen de diverse aktores bizonder kwetsbaar.
Evenals het wegvallen van 'linking pins' kan ook het wegvallen van invloedskanalen tussen aktores leiden tot ernstige
storingen in het gewenste informatietransport.
Bovenvermelde machtskonfigurationele komponenten kunnen inzichtelijk gemaakt worden middels strukturele analysemodel22
len. Reeds in het eerste gedeelte van onze studie
merkten
we op, dat uit de lokale machtsstudies tot dusverre is komen
vast te staan, dat het in veldonderzoekingen bizonder moeilijk
is macht of invloed direkt te meten. De enige mogelijkheid
hiertoe lijkt het vaststellen van de kommunikatiestruktuur
tussen de lokale machtsdragers en deze kommunikatiekanalen
te interpreteren als potentiële invloedskanalen. De lokale
machtsstruktuur komt daarmee tot uiting in het dynamisch proces van interakties. Macht of invloed verschijnt daarmee als
funktie van de netwerkstruktuur. Wij beschouwen het lokale
machtssysteem als een empirisch relationeel systeem, bestaande uit empirische entiteiten waarin relaties zijn gedefinieerd. De empirische entiteiten worden gevormd door de lokale
machtsdragers, die met behulp van de in het onderzoeksont23
werp opgenomen methode(n) zijn geïdentificeerd . Afhankelijk
van het onderzoek kunnen de empirische relaties velerlei zijn.
Gezien de lokale machtsstudies tot dusverre, zullen deze in
de meeste gevallen betrekking hebben op het onderhouden van
kontakten cq. het inwinnen van advies inzake de in het onderzoek opgenomen beleidsvelden. Op deze wijze wordt een serie
empirische systemen < Υ·,»^ > » < Y 2' R 2 > '< "·· > '< Y n ' R n >
verkregen, waarin Y. een eindige, niet-lege verzameling van
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lokale machtsdragers voorstelt en R. verwijst naar de in het
onderzoek opgenomen relaties b.v. 'het hebben van kontakt in
zake beleidsveld 1 resp. beleidsveld 2 resp. beleidsveld n'
cq. 'het inwinnen van advies terzake beleidsveld 1 resp. be
leidsveld 2 resp. beleidsveld n'. Door deze werkwijze hebben
l

wij op de verzameling van lokale machtsdragers Y = -^_-, Y·
een serie relaties gedefinieerd, welke deelverzamelingen zijn
van het Cartesisch produkt R. с γ χ γ (voor i= 1,2,...,η).
Wij kunnen deze empirische systemen < YjR.,R-,...,R

) af

beelden in formele systemen door de lokale machtsdragers voor
te stellen door punten en de waargenomen relaties door pijlen.
Op deze wijze wordt een non-numeriek formeel systeem verkre
gen, gesymboliseerd door ( X.IL ,U-,...,U

> , waarin X een

eindige, niet-lege verzameling van punten voorstelt en
U. с χ χ χ een binaire relatie.
ι
Een dergelijk non-numeriek formeel systeem wordt een graph ge
noemd. Een dergelijk gekonstrueerde graph is een non-numerieke
afbeelding van het kommunikatienetwerk tussen de lokale
machtsdragers. In deze studie zal de benaderingswijze middels
de graph-theorie een puur analytische zijn, hetgeen impliceert
dat de graph als een gegeven wordt beschouwd. Er wordt van
uitgegaan, dat van een lokaal machtssysteem in een samenleving
24
de navolgende gegevens bekend zijn ·:
0
de aktores binnen een lokale samenleving die als machthebber
of als invloedrijk worden beschouwd,
0

de notie van een reciproke (tweezijdige) danwei van een nonreciproke (eenzijdige) machts- of invloedsrelatie met betrek
king tot elk paar aktores,

0

de richting van een, eventueel aanwezige, non-reciproke
machts- of invloedsrelatie.

Tenslotte assumeren we, dat geen der aktores zichzelf kan be
ïnvloeden.
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Alvorens in te gaan op de betekenis, welke de graph-theorie
heeft voor de analyse van lokale machtskonfiguraties, wordt
de lezer gevraagd zijn gedachten te richten op enkele basisbegrippen van het aangestipte mathematisch-sociaalwetenschappelijke denkkader.
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1.

GRAPH-THEORIE

In het algemeen wordt aangenomen, dat Euler als de voorloper
wordt beschouwd van de graph-theorie. In een van zijn publikaties stelt hij de vraag naar de oplosbaarheid van het zg.
'bruggenprobleem' van de stad Königsberg. Dit probleem luidde
of het al dan niet mogelijk is een ononderbroken rondrit door
de stad te maken, zodanig dat elk van de zeven aanwezige bruggen precies eenmaal wordt gebruikt . Na het verschijnen van
2
König's standaardwerk 'Theorie der endlichen und unendlichen
Graphen' in 1936 ontwikkelt de graph-theorie zich vrij snel.
De mathematische behandeling van de graph-theorie komt tot
uiting in de standaardwerken van o.m. Knödel, König, Ore, en
3
Berge . De toepassingsmogelijkheden van de graph-theorie, zij
het niet zozeer in het gedragswetenschappelijk onderzoek, worden behandeld in de studies van o.m. Ponstein, Boland, Busacker
4
en Saaty, Leenders, Bosman, Harris en Laman . De toepassingsmogelijkheden van de graph-theorie in de sociale wetenschappen
vormen het voorwerp van studie bij Flament, Harary e.a., en
Harary . In de studies van Marimont, Garbett en Berztiss
wordt ingegaan op de mogelijkheden van elektronische informatieverwerking van graph-theoretische toepassingen. Voor een
overzicht van de graph-theorie en haar toepassingen zij verwe7
zen naar de uitgebreide bibliografie van Turner .
Er bestaat in de graph-theorie geen standaardterminologie.
Wanneer men de standaardwerken van König, Berge, Busacker en
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Saaty, Flament, en Harary e.a. met elkaar vergelijkt komt men
tot de bevinding, dat er een grote terminologische verwarring
bestaat zowel tussen de graph-theoretici (König, Berge, Öre),
alsmede onder hen, die de graph-theorie hebben toegepast (b.v.
Q

Harary e.a., Flament, en Coleman ) . Om de terminologische verwarring niet groter te maken, wordt in onze studie zoveel mogelijk aangesloten bij de benamingen zoals die door Harary,
Norman en Cartwright zijn gehanteerd.
Zoals we reeds hebben gezien, brengt het benadrukken van
empirische systemen < Y,R ) als sociale netwerken welhaast als
vanzelfsprekend met zich, dat de aandacht wordt gericht op de
graph-theorie als formeel analysemodel. Daar onze benaderingswijze middels de graph-theorie een puur analytische zal zijn,
veronderstellen wij het empirisch systeem < Y,R > i.e. een lokale machtskonfiguratie als bekend. De verzameling van lokale
machthebbers wordt genoteerd als Y, de daarin gedefinieerde
binaire relatie 'heeft macht over of invloed op' als R. Het
aldus bekend veronderstelde empirisch machtssysteem < Y,R >
beelden we af in een formeel systeem < X,U > , door de empirische entiteiten voor te stellen door punten en de waargenomen relaties door pijlen. Op deze wijze verkrijgen we een
non-numeriek formeel systeem < X,U > , waarin X een eindige
niet-lege verzameling van punten voorstelt en U с χ χ χ een
binaire relatie.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal basisbegrippen
van de graph-theorie.
1.1.

Typen van

graphs

Zij gegeven een empirisch systeem <Y,R > waarin Y =
{/ι>y?t··-»Ум^ e n R e e n binaire relatie gedefinieerd in Y,
te weten R С ΥχΥ. Een dergelijk empirisch systeem < Y,R )
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wordt gerepresenteerd door een gerichte graph G = < X,U > ,
bestaande uit een eindige, niet-lege verzameling van punten
x. e X; een eindige verzameling van pijlen u. e U en een incidentie-afbeelding Φ : U -*• (Χ χ X) , welke elementen van C* x X)
zodanig toevoegt aan elementen van U, dat iedere pijl een be
ginpunt en een eindpunt heeft. Indien de incidentie-^fbeelding
van een gerichte graph eenduidig is, met andere woorden indien
tussen twee punten x. en x. nimmer twee of meer gelijkgerichte
pijlen optreden, kan de gerichte graph in verband gebracht
worden met de algemene theorie over de binaire relaties. Zij
gegeven een empirisch systeem < Y,R > dan is de graph van deze
relatie een gerichte graph G= < X,U > , waarvan X de verzame
ling punten is, die korrespondeert met Y en waarvan U de ver
zameling pijlen voorstelt, welke in een een-eenduidige korrespondentie staat met de relatie R, zodanig dat (χ.,χ.) e и «• у
in relatie met у. in < Y,R > . D e relatie R vormt de
latie

grondre-

van de graph G = < X,U > .

In figuur 1 wordt een invloedsdiagram gerepresenteerd door een
graph.
In deze figuur zijn de geïdentificeerde machthebbers binnen
een lokale samenleving voorgesteld door genummerde hokjes en

..

A

6

G = < X,U)

\

Figuur 1: Voorbeeld van een gerichte
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::

graph G = ( X,U >

*?

de waargenomen invloedsrelaties tussen de zeven aktores door
pijlen. In deze (fiktieve) graph geven de driehoeken het Col
lege van Burgemeester en Wethouders aan (de burgemeester
wordt bijvoorbeeld weergegeven door punt x., de wethouders
door punt x. en punt xJ)

en verwijzen de vierkanten naar een

viertal hoofden van diensten in het gemeentelijk apparaat (het
hoofd van de afdeling ruimtelijke ordening wordt bijvoorbeeld
voorgesteld door punt χ , het hoofd van de afdeling sociale
zaken door punt x 9 , het hoofd van de afdeling financiën door
punt xfi en het hoofd van de afdeling bevolking door punt x - ) .
Op deze wijze verkrijgen we een gerichte graph G = < Χ,ϋ > ,
waarin de verzameling X= {χ.} = {χ ,χ ,χ ,χ.,χ ,χ ,χ } de lo
kale machthebbers representeert en de verzameling U = {u.} =
{ ( X j . ^ ^ V 3 ^ ' ίχ3'χ4^' ^хз'х5^» (χ5·χ4)» (χ6»χ5^' СХ6'Х7^·
(χ.,χ,),(х_,хЛ,(χ.,χ.)} de machts- of invloedsrelaties re¿

/О

l

4

0

presenteert.
Onder een geriahte

graph

G= < X,U > wordt een eindige, niet-

lege verzameling X verstaan van N elementen x. en een verzame
ling U van geordende paren. Een pijl (χ.,χ.) S и verbindt de
punten χ. en χ., waarbij we χ. het beginpunt en χ. het eind
punt noemen. Het geordend paar (χ.,χ.) wordt opgenomen in de
verzameling U, indien het element x. via een, vanuit het on
derzoeksdoel gedefinieerde, grondrelatie (i.e. de grondrelatie 'heeft macht over of invloed op ... met betrekking tot
een bepaald beleidsprobleem') gekoppeld wordt aan het ele
ment x.. Indien element x. via een dergelijke grondrelatie
aan element x. gekoppeld is, geven we dit aan door x.Rx. of
R
. Indien element x. niet aan element x. gekoppeld is,
χ^,χ.
J

ι

j

geven we dit aan door х.Йх. of Й

ь

ij

zal in sommige gevallen de elementen

χ.,χ.

i

. Gemakshalve

i
·"

χ. ε χ ьgeschreven worden als i ε χ d.w.ζ. χ.,χ. ,χ.,...,χ
ι
'
ι к j
η
wordt geschreven als i,k>jt...,n. De grondrelatie kan ег-
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schillende eigenschappen bezitten, welke betrekking hebben
g

op de reflexiviteit, de symmetrie en de transitiviteit . Als
een grondrelatie reflexief, symmetrisch, transitief is noe
men we de graph reflexief, symmetrisch, transitief.
In een gerichte graph verbindt elke pijl (χ.,χ.) ε и twee ver
schillende punten, welke de uiteinden

van een pijl worden ge

noemd. Indien een pijl (χ.,χ.) aanwezig is in de graph G=
< X,U > , noemt men het punt x. adjacent
1
10
punt x.. Luce

ten opzichte van het

spreekt in dit vérband van een antimetrie van
in-

punt x. naar punt x.. We zeggen, dat een punt en een pijl
oideren,

indien het betrokken punt het begin- danwei het eind-

punt vormt van de betrokken pijl. Een pijl heet positief
dent

met zijn beginknooppunt en negatief

incident

inci-

met zijn

eindknooppunt. In een gerichte graph bestaat er ten hoogste
één pijl u £ U, welke twee gegeven punten x. en X. verbindt.
In die gevallen, waar de mogelijkheid geboden wordt twee punten x. en x. door meer pijlen in eenzelfde richting direkt te
koppelen, spreken we van een multigraph.
G= ( Χ,υ.,U_,...,U

Van een multigraph

> is sprake, indien bijvoorbeeld de in

vloedsrelaties op meer beleidsproblemen tussen aktores zijn
vastgesteld en weergegeven in één diagram. Een andere mogelijkheid is, dat de onderzoeker bij de analyse van een invloedsdiagram geen rekening wenst te houden met de richting van de
invloedsrelatie, maar enkel geïnteresseerd is in het feit, of
twee aktores in een invloedsrelatie ten opzichte van elkaar
staan, ongeacht de richting daarvan. In dit geval vervangt men
de in figuur 1 getekende pijlen door lijnen, welke geen richting bezitten, en verkrijgen we een zg. ongerichte

graph.

Een

ander type van een graph wordt verkregen, wanneer aan de pijlen een bepaalde waarde wordt toegekend. We spreken dan van
een gewaardeerde

graph

('valued graph'). Een gewaardeerde

graph is een graph met een afbeelding ( ν : U -* Я

32

) van de ver-

zameling U, uitgedrukt in de verzameling van niet-negatieve
reële getallen (sommige auteurs laten ook negatieve getallen
toe). Van een afbeelding is in dit geval sprake, indien aan
elk element u ε и een reëel getal uit <R wordt toegevoegd. We
noemen v(u) de waarde

van de pijl u. Indien in de grondrela-

tie, vanuit het onderzoeksdoel gedefinieerd, verschillen in
beïnvloedingen verwacht worden (bijvoorbeeld inzake frequentie of intensiteit), kunnen we een bijbehorende gewaardeerde
graph analyseren, waarin de verschillen in beïnvloeding overeenkomen met de ordening van waarden.
Tenzij

nadrukkelijk

studie,

dat iedere

vloedsrelaties

zijn

anders aangegeven asswneren we in
graph een gerichte
weergegeven,

graph is,

welke slechts

onze

waarin
een

in-

dichotome

vorm kunnen aannemen, met andere woorden welke al of niet
wezig

aan-

zijn.

Bij het analyseren van een graph wordt veelvuldig gebruik gemaakt van bepaalde onderdelen van een graph, welke omschreven
worden als een deelgraph, een partiële graph en een partiële
deelgraph. Wanneer G= ( X,U > een graph voorstelt en X' een
deelverzameling is van X (X' С X), vormt de graph G= (Χ',ϋ' >
een deelgraph
U

1

van de oorspronkelijke graph G= < X,U > , indien

alle pijlen van U bevat, die beide uiteinden in X' bezit
1

ten (derhalve U' = (Χ χ Χ') η U ) . Een deelgraph wordt
maal respektievelijk minimaal

maxi

met betrekking tot een bepaalde

eigenschap genoemd, indien er geen grotere respektievelijk
geen kleinere deelgraph kan worden gevonden, welke dezelfde
eigenschap bezit. Een partiële

graph

van een gegeven graph

G= ( X,U > is van de vorm G= ( Χ,υ' > , zodanig, dat U' een
deelverzameling is van U (U с U'). Een partiële

deelgraph

van

de graph G= ( Χ,υ > is een kombinatie van beiden, d.w.z. een
partiële graph G= < X'.U" > van de deelgraph G= ( X'.U' >
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van de graph G= < X,U > . Een bepaalde graph wordt kompleet
of
11
volledbg
genoemd, indien voor alle tweetallen
punten χ. en
χ. geldt, dat het geordend paar (χ.,χ.) G и tot de graph
G= < X,U > behoort, d.w.ζ. dat de graph alle pijlen bevat,
welke kunnen voorkomen, indien x. ? x..
ι
J
Toeliahting:
In figuur 1 is x. adjacent ten opzichte van punt
x_; punt x_ is adjacent ten opzichte van punt x_. Punt x_ is
(positief) incident met de pijl (χ.,χ.) alsook met de pijl
(x_,x_). In de graph bevinden zich geen lussen

(d.w.z. pijlen,

waarvan het begin- en het eindpunt samenvallen). Dit volgt uit
de assumptie, dat aktores zichzelf niet beïnvloeden. In figuur
1 bevinden zich ook geen parallelpijlen tussen twee punten x.
en x., zodat deze graph geen multigraph is. Wanneer een onderzoeker alleen de invloedsrelaties tussen de vier hoofden van
hoofden van diensten analyseert, beperkt hij zich tot een deelgraph van de gegeven graph G= < X,U > . Een dergelijke deelgraph is weergegeven in figuur 2. Wanneer hij alleen de nonreciproke invloedsrelaties wenst te bestuderen analyseert hij
een partiële graph van de oorspronkelijke graph G= < X,U > .
Deze partiële graph st^at in figuur 3. Wanneer de onderzoeker slechts geïnteresseerd is in de bestudering van de reciproke invloedsrelaties binnen het College van Burgemeester
en Wethouders, analyseert hij een partiële deelgraph van de
oorspronkelijke graph G= <X,U > . Een dergelijke situatie is
weergegeven in figuur 4.

Uit figuur 1 kunnen vrij gemakkelijk het aantal uitgaande en
het aantal binnenkomende pijlen per punt x. worden bepaald.
We kunnen met elk punt x. vari een gerichte graph twee nietnegatieve gehele getallen od(x.) en id(x.) associëren, welke
respektievelijk het aantal uitgaande en het aantal binnenkomende pijlen per punt x. aanduiden. De uitgraad
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van een punt

Figuur 2: Een deelgraph
figuur 1

van

Figuur 4: Een partiële
van figuur 1

Figuur Z: Een partiele

x.,

graph van figuur

deelgraph

1

weergegeven door od(x·)» is gelijk aan het aantal pijlen,

waarmee punt x. incideert en waarvan punt x. het beginpunt is.
De uitgraad geeft derhalve het aantal pijlen dat positief incident is met een knooppunt x.. De ingraad

van een punt x.,

weergegeven door id(x.)> is gelijk aan het aantal pijlen,
waarmee punt x. incideert en waarvan punt x. het eindpunt
vormt. De ingraad geeft derhalve het aantal pijlen dat negatief incident is met een knooppunt x.. Het totaal aantal pijlen, waarmee punt x. incideert, wordt de totale
punt x. genoemd, weer te geven door td(x.)

=

graad van een

od(x.) + id(x.).
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Daar iedere pijl positief incident is met een punt x. en ne
gatief incident met een punt x. is het evident dat
Σ.~ od(x.) = Σ . - id(x.) = lul, waarbij
I Ui het totaal aanJ
i=l
ι
i=l
ι
tal pijlen in de graph voorstelt.
Toelichting:

Van de, in figuur 1 weergegeven, invloedsstruk-

tuur staan de uitgraad, de ingraad en de totale graad van de
afzonderlijke aktores vermeld in figuur 5. Hieruit blijkt dat
x_ de meeste invloedspijlen heeft: td(x )=4.

Punt x.
1

X

l

X

2

X

3

X

4

X

5

X

X

6

7

od(xi)

1

2

2

1

1

2

1

idCx.)

1

1

2

2

2

1

1

tdCx.)

2

3

4

3

3

3

2

Figuur 5: De uitgraad, de ingraad en de totale
punten χ . uit figuur 1

graad van de

De punten x», x_ en x, bezitten de hoogste uitgraad, terwijl
de punten χ-,χ.,χ. de hoogste ingraad bezitten.
1.2.

Verbondenheid

en

bereikbaarheid

Bij de analyse van een graph spelen deze twee begrippen een
centrale rol. Het zijn basisbegrippen bij het bestuderen van
sociale netwerken, daar zij grondtermen vormen van de centrale
assumptie, welke aan een sociaal-netwerktheorie ten grond
slag ligt, namelijk dat een aktor invloed kan uitoefenen op
en beïnvloed kan worden door een andere aktor. Deze invloed
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op cq. beïnvloeding door kan niet alleen geschieden door diegenen, ten opzichte waarvan een aktor A in een direkte sociale
relatie staat, maar ook door andere aktores, die meer verwijderd ten opzichte van hem staan en met wie aktor A, via
een of meer intermediaire aktores, in een indirekte sociale
relatie staat. Alvorens deze beide begrippen verbondenheid
en bereikbaarheid te definiëren, introduceren we het begrip
semisequentie, semipad, sequentie en pad.
Een aemisequentie

van een punt x. naar punt χ bestaat uit

een geordende verzameling van η punten x1,x_,...,x
samen met n-1 pijlen (x ,x ) of (χ ,χ ),...,(x
Een semipad

wan punt x. naar punt χ

de verzameling van verschillende

1

.,x te-

,x ) of

bestaat uit een georden

punten χ-,χ-,.,-,χ

.,χ ,

tesamen met n-1 pijlen (Xj,x2) of (x2,x ) , ... , (x

,,x )

of (χ ,χ

. ) . Er is in een semipad sprake van een opeenvol

ging van pijlen, waarvan elke pijl, met een van haar uitein
den verbonden is met een volgende pijl (de pijlen in een
semipad behoeven derhalve niet gelijkgericht te zijn). Uit
de definitie van semipad volgt direkt, dat, indien er een se
mipad van punt x. naar punt x. bestaat, er ook een semipad
van punt x. naar punt x. bestaat.
Een sequentie

(x.,

,x ) van punt x. naar punt χ

bestaat

uit een geordende verzameling van η punten χ.,χ.,.,.,χ

.,χ

tesamen met n-1 pijlen (χ ,χ»),(x-,...),...,(·.·,Xi)t
(χ ,,χ ) , waaruit blijkt, dat de opeenvolgende pijlen in den-i η
zelfde richting aaneen zijn 'geknoopt'.
Een pad < χ^.,.,χ > van punt x. naar punt χ

bestaat uit

een geordende verzameling van versohillende
punten
x,,x_,...,x ,,x , tesamen met n-1 pijlen (χ 1 ,χ_),(χ_,—),
l ¿
n-i η
Í
¿
¿
...,(...,χ , ) > 0 , ,x ) , waaruit blijkt, dat de opeenvoln-l
n-1 η
22
gende pijlen in dezelfde richting aaneen zijn 'geknoopt'.
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Een (semi) sequentie wordt open respektievelijk gesloten ge
noemd, indien x. ^ χ

respektievelijk x 1 = χ . Een gesloten

sequentie noemen we een

ayolus.

Uit bovenstaande definities volgt, dat ieder pad tevens een
semipad is. Het omgekeerde behoeft niet te gelden: niet ieder
semipad is een pad. Een semipad, dat geen pad is, wordt ook
een strikt

semipad

genoemd.

Evenzo is elk pad tevens een

sequentie en elke sequentie tevens een semisequentie. Voorts
merken wij op, dat elk pad ter lengte η tevens een sequentie
ter lengte η is, en dat bij elke sequentie ter lengte η ten
minste één pad ter lengte к (к < η) behoort.
Met behulp van deze omschrijvingen van een semipad en een pad
kunnen we de twee begrippen verbondenheid en bereikbaarheid
definiëren.
Twee punten x. en x. heten verbonden
1
]

met elkaar, wanneer er

een semipad is van punt x. naar punt χ.. Een punt x. is be
reikbaar

vanuit een punt x., wanneer er een pad is met als

beginpunt x. en als eindpunt x.. In dit geval noemen we punt
x. antecedent

ten opzichte van punt x.. Wellicht ten over

vloede merken we op, dat: als een punt x. adjacent is ten op
zichte van een punt x. dan is punt x. antecedent ten opzichte
van punt x.. Het omgekeerde behoeft niet te gelden: als een
punt x. antecedent is ten opzichte van een punt x. behoeft
punt x. nog niet adjacent te zijn ten opzichte van punt χ..
Het aantal pijlen, dat opgenomen is in een semisequentie cq.
een sequentie cq. een semipad cq. een pad, vormt de

lengte

van die semisequentie cq. die sequentie cq. dat semipad cq.
dat pad. Een pad van punt x. naar punt x. met een lengte, die
kleiner dan of gelijk is aan de lengte van elk willekeurig
pad van punt x. naar punt x. wordt een spoor

genoemd van punt

x. naar punt x.. Een spoor is derhalve een kortste pad.
De relatie 'verbonden zijn met' is een aequivalentierelatie,
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d.w.ζ. zij is reflexief (alle punten χ. zijn per assumptie
verbonden met zichzelf via een triviaal semipad ter lengte 0 ) ,
symmetrisch (als punt x. verbonden is met punt x. dan geldt
tevens dat punt x. verbonden is met punt x.) en transitief
(als punt x. verbonden is met punt x, , en punt x, is verbon
den met punt x., dan geldt tevens dat punt x. verbonden is
met punt χ.).
De bereikbaarheidsrelatie is reflexief (ieder punt x. is be
reikbaar vanuit zichzelf via een triviaal pad ter lengte 0)
en transitief (als er een pad is van punt x. naar punt χ, ,
en er is een pad van punt x, naar punt x., dan is er tevens
een pad van punt χ. naar punt χ.).
Indien een punt x. in een graph G= < X,U > met eeen enkel an
der punt verbonden is, heet dat punt x. een ge\soleevd

punt.

Korter gezegd: punt x. is een geïsoleerd punt, dan en slechts
dan indien geldt: od(x.) = id(x.) = td(x.) = 0.

Λ is
De afstand of distantie

1

tussen twee punten x. en x., weer

gegeven door d(x.,x.) is gelijk aan de lengte van een spoor
tussen punt x. en punt x.. Een dergelijke afstand is gedefi
nieerd, indien er een pad is van punt x. naar punt χ.. In
dien er geen pad is tussen punt x. en punt x., stellen we de
afstand d(x.,x.) = «· , terwijl we vervolgens afspreken, dat
de afstand van een punt x. naar zichzelf (via een triviaal
def
pad ter lengte 0) gelijk is aan 0: d(x.,x.) = 0.
Toelichting:
In figuur 1 is een open strikte semisequentie
ter lengte 5 van punt x., via x-, via x_, via x_, via x, naar
x-. Zo vormt <x1,x_,x ,χ.,χ. > een pad ter lengte 4, verkort
te schrijven als <x ,.,.,χ ) (indien de onderzoeker niet de
tussenstations behoeft te weten). Dit pad is evenwel niet het
spoor tussen de punten x. en x., daar er een korter pad is,
3
namelijk < χ.,χ-,χ,,χ. > ter lengte 3: < x.,...,χ. > . De dis
tantie tussen de beide punten x 1 en x. bedraagt 3:
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d(x ,χ ) = 3 . Zo is de afstand tussen punt x 7 en punt x_ ge
lijk aan 2: d(x ,x ) = 2 en zo is d(x 5 ,x 7 ) = » .
We kunnen nu van ieder punt x. de zg. bereikbaarheidsverzameling R(x.) en de antecedente verzameling Q(x.) bepalen.
Onder de beveikbaarheidsvevzameling

R(x·) van een punt x.

wordt verstaan de verzameling van alle punten in de gegeven
graph G= < X,U > , welke vanuit punt x. kunnen worden bereikt.
De bereikbaarheidsverzameling R(S) van een puntenverzameling
S is de verzameling van alle punten in de gegeven graph
G= < X,U > , welke vanuit enig punt van S bereikbaar zijn. De
bereikbaarheidsverzameling R(S) is derhalve gelijk aan de
vereniging van de bereikbaarheidsverzamelingen R(x.), welke
behoren bij alle x. e s. Formeel geschreven R(S) =

и

R(x.).

x. e s
ι
De antecedente

verzameling Q(x.) van een punt x. is de verza

meling van alle punten in de gegeven graph G= < X,U > , van
waaruit punt x. bereikt kan worden. De antecedente verzame
ling Q(S) van een puntenverzameling S is de verzameling van
alle punten in de gegeven graph G= < X,U > , welke enig punt
van S kunnen bereiken. De antecedente verzameling Q(S) is der
halve gelijk aan de vereniging van de antecedente verzame
lingen Q(x.)> welke behoren bij alle χ. ε s. Formeel geschre
ven: Q(S) =
U Q(x i ).
x. e S
ι
Soms is de onderzoeker niet geïnteresseerd in alle bereikbaarheidsrelaties binnen een graph, maar wil hij zich beperken tot
die bereikbaarheidsrelaties, welke in een bepaald aantal stappen tot stand komen. Hij heeft alleen belangstelling voor paden van een bepaalde lengte (bijvoorbeeld in verband met de
effektiviteit van de invloed). In die gevallen volstaat hij
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met de bepaling van zg. beperkte bereikbaarheidsverzamelingen
en beperkte antecedente verzamelingen.
De n-bereikbaarheï-dsv'er'zameting

R (x.) van een punt x. bestaat

uit alle punten van de graph G= < X,U > , die vanuit punt x.
kunnen worden bereikt via een pad, dat een lengte heeft van
ten hoogste n. Uit de definitie volgt:
{X.} = Rn(x.) С ... С R (χ.) С R
(χ.) С ...
ι
0 ι
η ι
η+1 ι
De n~antecedente

verzameUng

0 (χ.) van een punt χ. bestaat

uit alle punten van de graph G= < X,U > , van waaruit punt x.
bereikt kan worden via een pad, dat een lengte heeft van ten
hoogste n. Uit de definitie volgt:

{xi} = Q0Cxi)c...cQn(xi) со^сх.зс ...
Twee andere verzamelingen, welke vooral betrekking hebben op
het aspekt bereikbaarheid binnen de graph, staan bekend onder
de naam basispuntenverzameling en kontrabasispuntenverzameling.
Een basispuntenverzameUng

В van de graph G= < X,U > wordt ge

vormd door een minimum aantal punten van X, van waaruit alle
punten in de graph bereikbaar zijn. Meer precies geformuleerd:
(i)A „ _ E

^ „ (R

) ; (ii) В is minimaal t.a.v. (i).

Dit wil zeggen, dat de basispuntenverzameling wordt gevormd
door een minimum aantal punten van X, waarvoor geldt, dat elk
punt, niet behorend tot de basispuntenverzameling, bereikbaar
is vanuit enig punt uit de basispuntenverzameling. Uit deze
definitie volgt, dat in elk geval alle punten, welke een ingraad id(x.) = 0 bezitten, tot iedere basispuntenverzameling
van een graph behoren. Wellicht ten overvloede merken we op,
dat een punt x., dat tot een basispuntenverzameling В behoort,
niet vanuit een ander punt uit В bereikt kan worden.
Wanneer de onderzoeker voorwaarden wenst te stellen aan de
lengte van de paden, via welke alle punten in een gegeven graph
G= < X,U > bereikbaar dienen te zijn, bepaalt hij de n-cover
danwei de η-basis van de graph G= < X,U > .

41

Een n-aover

van de graph G= < X,U > is een deelverzameling

S C X , zodanig dat de n-bereikbaarheidsverzameling R (S) = X.
De verzameling S behoeft niet per se minimaal te zijn. Een
n-basis

van de graph G= < X,U > is een minimale deelverzame

ling S C X , zodanig dat (i) R (S) = X ; (ii) voor elk tweetal
punten χ.,χ. ε s geldt, dat d(x.,x.) > n .
Een kontrabasispuntenverzameling

С van de graph G= < X,U >be

staat uit een minimum aantal punten van X, die bereikt kunnen
worden vanuit alle andere punten in de graph. Meer precies
geformuleerd: (i) A

-

Λ ψ

E
L·

у ^ \j

(R

) ; (ii) С is mini-

Xj...»y

maal t.a.v. (i). Dit wil zeggen, dat de kontrabasispuntenverzameling wordt gevormd door een minimum aantal punten van X,
waarvoor geldt, dat vanuit elk punt, niet behorend tot de
kontrabasispuntenverzameling, een punt in de kontrabasispuntenverzameling bereikt kan worden. Uit deze definitie volgt,
dat in elk geval alle punten, welke een uitgraad od(x.) = 0
bezitten, tot iedere kontrabasispuntenverzameling van een
graph behoren. Ook hier geldt, dat een punt x., dat tot een
kontrabasispuntenverzameling С behoort, geen ander punt uit
С kan bereiken.
Wanneer de onderzoeker voorwaarden wenst te stellen aan de
lengte van de paden via welke een punt, niet behorend tot de
kontrabasispuntenverzameling C, een punt in С kan bereiken,
dient hij een n-contracover danwei een n-kontrabasis van de
graph G= < X,U > te bepalen.
Een n-aontraaover

van de graph G= < X,U > is een deelverzame

ling S C X , zodanig dat de η-antecedente verzameling (L(S) = X.
De verzameling S behoeft niet per se minimaal te zijn. Een
n-kontrabasis

van de graph G= < X,U > is een minimale deelver

zameling S C X , zodanig dat (i.) Q-CS) = X; ( ü ) voor elk tweetal punten χ.,χ. e s geldt, dat d(x.,x.) > n.
Het kan voorkomen, dat er een minimale deelverzameling S C X
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in de graph G= ( Χ,υ ) bestaat, waarvoor geldt R(S) = Q(S) = X.
Een dergelijke deelverzameling S с χ, welke zowel een basisals een kontrabasispuntenverzameling van de graph G= < X,U )
vormt, wordt een duobasis

genoemd. Een duobasis is aanwezig

als de graph G= < X,U > alleen is opgebouwd uit sterke komponenten, of wat daarmee aequivalent is als de kondensatiegraph
14
G* alleen geïsoleerde punten bevat
Toelichting:

Uit figuur 1 blijkt, dat de bereikbaarheidsver-

zameling van punt Xj gelijk is aan: RCx.) = {χ ,Χ-,χ,,χ.,Χς} ;
evenzo geldt RCxJ = {χ-,χ.,χ^} en R(x 5 ) = {x5,x.,x_}. De bereikbaarheidsverzameling R(S) voor S = {χ ,χ } luidt:
R(S) = R({x 1 ,x 3 }) = RCxp U R(x 3 ) =
{x 1 ,x 2 ,x ,x .Xg} υ {χ

χ

χ } = {χ ,χ ,χ ,χ ,χ }. De beperkte

bereikbaarheidsverzamelingen van punt χ

zijn respektievelijk:

R 0 (x 7 ) = txy} ; RjCxy) = ί χ 7 > χ 6 } ; RjCxy) = ^ х 7» х б' х 5^

'>

R 3 (x 7 ) = {x 7 ,x 6 ,x 5 ,x 4 } en R 4 C X 7 D = {x 7 ,x 6 ,x 5 ,x 4 ,x 3 }.
De antecedente verzameling van punt χ
{x^x»} ; evenzo geldt QC

x

х

fi

is gelijk aan Q(x,) =

х

) = ^ л> 7^ · D e antecedente ver

zameling Q(S) voor Q = {x ,x } luidt: Q(S) = Q({x ,χ,}) =
Q( x l) u Q C X 6 ) = {x1,X2} u

íx6>x7^

=

{x 1 > x 2> x 6 » x 7 b

De

beperk-

te antecedente verzamelingen van punt x. zijn respektievelijk:

W

= ÍX

= {

4 } ' ^І^
x

x

VX3'X5} '
x

x

en Q 3 O O = {x 4 ,x 3 > 5 , 6 »X2» 7» i^

=

= { х 4' х з' х 5' х б' х 2 }

tyxj
x

d

w

2

1111

» - · · P

x

^ 4

k a n

door iedereen in de graph bereikt worden, via invloedskana
len,

welke in ieder geval niet langer zijn dan drie stappen.

Derhalve is { х Л een kontrabasispuntenverzameling van de
graph G= < X,U > . Andere kontrabasispuntenverzamelingen van
de graph G= < X,U > zijn {x,} en { х Л .
De basispuntenverzamelingen van de graph G= < X,U > zijn
{x ,хЛ , {x 1 ,x 7 } , {x 2 ,x 6 } en {x 2 ,x 7 }.
De verzameling S = {χ ,χ ,хЛ vormt een 2-cover, daar
R„(S) = X. Deze 2-cover is niet minimaal, daar ook R_(S) voor
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S = {χ ,χ } gelijk is aan X: R2({x.. ,хЛ) = X. Bovendien vormt
{χ.,χ,} een 2-basis, daar R({x..,x,}) = X en tevens geldt, dat
S minimaal is en zowel dCx-.x,) > 2 als d(x,,x,) > 2.
l o
6 1
De verzameling S= {χ.,χ.,Χς} vormt een 2-contracover, daar
Q(S) = X. Deze 2-contracover is niet minimaal, daar ook
x

x

Q(S) = Qt^ 3' 5^

= x

·

D e

2-contracover S = {χ ,χ } vormt geen

2-kontrabasis, daar wel voldaan is aan de eis van minimaliteit, maar niet aan de eis, dat zowel d[x_,xt.) > 2 als
d(x ,x_) > 2. De verzameling {χ,-,χ ,χ_} vormt een niet-minimale 2-contracover. Een minimale 2-contracover wordt gevormd
door {χ,-,χ.}. Deze minimale 2-contracover vormt tevens een
2-kontrabasis, daar voldaan is aan de eis van minimaliteit en
aan de eis, dat zowel dCx.jX.) > 2 als dtx^x.) > 2.
In de graph G= < X,U > bevindt zich geen duobasis, want de
enige basispuntenverzamelingen zijn {χ.,χ,} , {χ.,χ-} ,
{χ-,χ,} , {χ-,χ_} en de enige kontrabasispuntenverzamelingen
zijn {χ } , {χ } , {хЛ.
1.3.

Samenhang

De samenhang is een strukturele eigenschap, welke is opge
bouwd uit een tweetal dimensies, namelijk de verbondenheid en
de bereikbaarheid. De samenhang wordt in de meeste gevallen
nagegaan voor een drietal strukturen, te weten:
a. de samenhang tussen punten x. en x. in de graph G= < X,U ) ,
b. de samenhang van het totale netwerk, zoals weergegeven in
de graph G= < X,U > ,
c. de samenhang binnen de graph G= ( X,U > , waardoor onderde
len van de graph gekarakteriseerd worden.
Ad a. Tweetallen punten x. en x. binnen de graph G= < X,U >
kunnen getypeerd worden met betrekking tot de wijze, waarop
zij met elkaar verbonden respektievelijk voor elkaar bereik-
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baar zijn. Hiertoe wordt per dyade een graad
bepaald, welke de eonnectednesskategorie
ke we noteren als c(_i,j).

van

samenhang

wordt genoemd en wel-

Zoals we reeds hebben vermeld, wordt

de graad van samenhang bepaald door de twee eigenschappen verbondenheid en bereikbaarheid.
Schematisch is de typologie van de samenhang weergegeven in
figuur 6.

bereikbaar
verbonden

graad van
samenhang

strikte
connectednesskategorie
c(i,j)

niet

niet

geen

c(i,j) = 0

wel

niet

zwakke

c(i,j) = 1

wel

wel, een pad van x. naar X.
unilaterale c(i,j) = 2
of een pad van x. naar X?

wel

wel, een pad van x. naar X.
sterke
en een pad van x^ naar X?

1

c(i,j) = 3

1

niet

wel

per definitie uitgesloten

Figuur 6: Typologie-overzicht
aan de hand Van de dimensies

van de strikte
connectedness
bereikbaarheid
en verbondenheid

Hieruit blijkt, dat twee punten x. en x. een sterke

graad van

samenhang bezitten, indien zij met elkaar verbonden zijn en
in beide richtingen voor elkaar bereikbaar zijn, d.w.z. er is
zowel een pad van punt x. naar punt x. als een pad van punt
x. naar punt x.. Twee punten x. en x. hebben een

unilaterale

graad van samenhang, indien zij met elkaar verbonden zijn en
in tenminste één richting voor elkaar bereikbaar zijn, d.w.z.
er is een pad van punt x. naar punt x. of van punt x. naar
punt x.. Indien twee punten x. en x. met elkaar verbonden zijn
vertonen zij een zwakke

graad van samenhang. Twee punten x. en
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χ. vertonen geen

samenhang (een zg. 'disconnected' paar), in

dien zij niet met elkaar verbonden zijn en derhalve zeker niet
voor elkaar bereikbaar zijn.
Uit de definities van sterke, unilaterale, en zwakke samenhang
blijkt, dat deze definities inklusief zijn, d.w.z. elke sterke
samenhang is tevens unilateraal en elke unilaterale samenhang
is tevens zwak. Willen we ons beperken tot een unilaterale sa
menhang, welke niet sterk is, dan geven we dit aan door de
toevoeging 'strikt'.

Analoog definiëren we een strikt zwakke

samenhang voor die puntenparen, waarvan de beide punten
slechts via strikte semipaden verbonden zijn. Als strikte
connectednesskategorie kennen we aan het paar (χ.,χ.) de na
volgende waarde toe:
c(i,j) = 0

indien er geen samenhang bestaat,

c(i,j) = 1

indien er een strikt zwakke samenhang bestaat,

c(i,j) = 2

indien er een strikt unilaterale samenhang
bestaat,

c(i,j) = 3

indien er een sterke samenhang bestaat.

Het is duidelijk, dat geldt voor de connectednesskategorie
van een 'disconnected' paar: c(i,j) = 0; van een zwak paar:
c(i,j) ^ 1» van een unilateraal paar: c(i,j) ^ 2 ; en van een
sterk paar: c(i,j) = 3.
Ad b. De samenhang van een graph G= < X,U > als geheel korrespondeert met de minimale strikte samenhang voor enig puntenpaar in de verzameling X (minimum с(i,j)-waarde). Een
graph G= ( X,U ) kan ook de vier bovenvermelde graden van sa
menhang vertonen. Derhalve: een graph G= ( X,U ) bezit een
sterke samenhang, wanneer elke twee verschillende punten x.
en x. van de graph verbonden zijn door een pad, d.w.z. voor
alle tweetallen geldt, dat c(i,j) = 3. Een graph G= ( X,U >
bezit een unilaterale samenhang, wanneer elke twee verschil
lende punten x. en x. van de graph tenminste met elkaar ver-
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bonden zijn door een pad van x. naar x. of door een pad van
x. naar x., d.w.z. voor alle puntenparen geldt, dat c(i,j) 5*2.
Indien elke twee verschillende punten x. en x. van een graph
tenminste met elkaar verbonden zijn door een semipad, bezit
de graph G= < X,U > een zwakke samenhang, d.w.z. voor alle
puntenparen geldt, dat c(i,j) > 1. In alle andere gevallen
vertoont een graph G= < X,U > geen samenhang, d.w.z. er is
tenminste één puntenpaar in de graph waarvoor geldt, dat
c(i,j) = 0. Drie graden van graph-samenhang impliceren elkaar: sterk =» unilateraal =* zwak. De vier graden van graphsamenhang worden genoteerd als C_-graph (sterk), C2-graph
(unilateraal), C.-graph (zwak) en Cn-graph (geen samenhang,
met andere woorden een zg. 'disconnected' graph).
Wanneer we een eenvoudig diagram hebben, zoals in figuur 1,
kan men vrijwel onmiddellijk vaststellen of de betrokken
graph samenhangend is, d.w.z. of alle punten tenminste met elkaar verbonden zijn door een semipad. Indien een graph evenwel niet meer in diagrammatische vorm weer te geven is, kan
men via matrix-methoden de strikte connectednesskategorie
c(i,j) tussen alle tweetallen bepalen.
Ad c. Een meer gedetailleerde beschrijving van de samenhang
van een graph G= < X,U > wordt verkregen indien niet de graph
als geheel wordt beschreven met betrekking tot de graad van
samenhang, maar wordt gelet op de graad van samenhang, die bepaalde deelgraphs van G= (X,U > bezitten. Deze deelgraphs kunnen
worden verkregen door in de verzameling X een aequivalentierelatie te definiëren bijvoorbeeld 'zwak verbonden met', 'unilateraal verbonden met', 'sterk verbonden met'. Indien een
deelverzameling X' С X betreffende een graph G= < X,U > een
klasse van een aequivalentierelatie vormt, wordt de bij X' be
horende deelgraph G=<X I ,(X' χ X') ^ и )
noemd van de graph G= < X,U >

een komponent ge

. Op deze wijze wordt een ge-
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geven graph G= < X t U > onderverdeeld in komponenten, welke
gevormd worden door maximale deelgraphs van de graph G=
( X,U > met betrekking tot de graad van samenhang. Er wordt
een onderscheid gemaakt in sterke, unilaterale en zwakke kom
ponenten, naargelang deze maximale deelgraphs zich kenmerken
door een sterke, unilaterale of zwakke graad van samenhang.
Een sterke

komponent

van een gegeven graph G= ( X,U > is een

maximale, sterk-samenhangende deelgraph. Een unilaterale
ponent

kom

van een gegeven graph G= < X,U > is een maximale, uni

lateraal-samenhangende deelgraph. Een zwakke

komponent

van

een gegeven graph G= < X,U > is een maximale, zwak-samen
hangende deelgraph.
Toelichting:

Ad a. In het invloedsdiagram, zoals weergegeven

in figuur 1, bevinden zich geen aktores, welke niet met el
kaar verbonden zijn via invloedskanalen. De connectednesskategorie c(i,j) = 0 komt niet voor; aktor x. en aktor x_
zijn met elkaar verbonden, maar niet voor elkaar bereikbaar:
с(1,7) = 1 ; een unilaterale samenhang bezitten de aktores x_
en χ ς : c(2,5) = 2 ; een voorbeeld van een sterke samenhang
vormt het paar, bestaande uit aktor x. en aktor x_: с(4,5)
= 3. Op deze wijze kan men voor alle puntenparen de graad van
samenhang bepalen.
Ad b. Uit figuur 1 blijkt, dat deze invloedsgraph een zwakke
samenhang vertoont, en derhalve als een C.-graph kan worden
aangeduid.
Ad c. De invloedsgraph in figuur 1 bevat drie sterke kompo
nenten, welke worden gevormd door de deelgraphs, behorende bij
de puntenverzamelingen {χ.,χ-} respektievelijk {χ,,χ.,x_} respektievelijk ίχ,,Χ-}. In dit invloedsdiagram bevinden zich
twee unilaterale komponenten, welke worden gevormd door de
deelgraphs, behorende bij de puntenverzameling {Xj.x-.x,,
χ.,χ,.} en bij de puntenverzameling {x,,x_,x,,x.,χ.}. De gehele
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graph G= ( X,U > vormt een zwakke komponent. De opbouw van
de graph G= < X,U > staat wat betreft de komponenten schema
tisch weergegeven in figuur 7.

Sterke
komponenten:

{χ,,χ,,}

Unilaterale
komponenten:

{x_,x. ,xc}

{x. ,x_,x_,x. ,χ,.} íx_,x.,xr »iL ,x_}

{χ.,χ.,χ.,χ.,x_,x,,x_}
1 2 3 4 5 6 7

Zwakke
komponenten:

Figuur ?: Komponenten-opbouw van de graph in figuur

1.4.

{x, ,x_}

1

Kondensatiegraph

Teneinde een inzicht te verkrijgen in bepaalde strukturele
eigenschappen, wordt de oorspronkelijke graph G= < X,U > in
een gekondenseerde, diagrammatische vorm weergegeven. Een
kondensatiegraph

G* van een graph G= < X,U > verkrijgen we,

door bepaalde disjuncte

7 fi

deelverzamelingen X.,...,X. С X

voor te stellen door punten X.,...,X. en deze punten te ver
binden door een pijl (XV»X )» uitsluitend indien geldt, dat
к ^ r en er tenminste een pijl in G= < X,U > is vanuit enig
punt uit de deelverzameling X, naar enig punt uit de deelver
zameling X . Als deelverzamelingen neemt men doorgaans de
sterke komponenten van de graph G= ( X,U > . In dat geval is
de kondensatiegraph G* een asymmetrische, acyclische graph
(een graph heet asymmetrisch, indien voor alle tweetallen x.
en x. geldt, dat wanneer de pijl (χ.,χ.) aanwezig is in de
graph er geen pijl (χ.,χ.) is:
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A

„

ν

Α.

e v i

»Λ . *— Λ

IJ

χ

χ

ί ί> ί)
L

ì

e

U * ( χ . , χ , ) Ψ υ ) ; een graph heet
J

J J .

acyclisch, wanneer er zich geen sequenties in bevinden waarvan het beginpunt samenvalt met het eindpunt).
Een dergelijk gekonstrueerde, kondensatiegraph G* heeft een
unieke basispuntenverzameling, bestaande uit alle punten X.,
welke een id(X.)= 0 bezitten, en heeft tevens een unieke kontrabasispuntenverzameling, bestaande uit alle punten X., welke
een od(XO = 0 bezitten. Hieruit volgt, dat een dergelijke
kondensatiegraph G* een duobasis bezit dan en slechts dan als
G* slechts geïsoleerde punten bevat of anders gezegd als
G= < X,U > slechts uit sterke komponenten bestaat. Vanuit een
dergelijke kondensatiegraph kunnen de basispuntenverzamelingen
en de kontrabasispuntenverzamelingen van de oorspronkelijke
graph G= ( X,U > worden bepaald.
Hoewel aangenomen dient te worden, dat een kondensatiegraph
zonder nadere aanduiding geïnduceerd is uit sterke komponenten, merken wij op, wellicht ten overvloede, dat dit geenszins noodzakelijk is. Een verzameling X kan op velerlei wijze
17
worden gepartitioneerd . De partitiekriteria kunnen worden
ontleend aan het onderzoeksdoel en betrekking hebben op bijvoorbeeld het bezitten van dezelfde sociale kompositiekenmerken: 'evenveel inkomen genieten als', 'even oud zijn als'
enz..
Een kondensatiegraph leent zich uitermate om de invloedsrelaties tussen supra-individuele sociale eenheden te bestuderen.
Men partitioneert de oorspronkelijke verzameling X in een aantal disjuncte deelverzamelingen X.,...,X., welke verwijzen
naar deze supra-individuele eenheden. Een dergelijke benaderingswijze treffen we aan bij de studie van Mokken en Stokman
18
e.a.
naar de invloedsstrukturen van politieke en ekonomische elites in Nederland. Zij bestuderen niet zozeer de relaties tussen de individuele aktores, maar herleiden deze tot
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relaties tussen kollektiviteiten. Eenzelfde gedachte kan men
19
vinden in de studie van Breuker, Koolstra en Reijnders . Zij
maken het bestaan van een militair-industrieel komplex in Nederland aannemelijk, door niet alleen de personele verbindingen te analyseren van positiebekleders in het militaire
respektievelijk industriële systeem, maar ook de verbindingslijnen binnen de staalverwerkende industrieën onderling en de
verbindingslijnen tussen deze kollektiviteiten en de bankinstellingen cq. legereenheden.
Toelichting:

In figuur 8 is een kondensatiegraph G* van de in

figuur 1 gegeven graph G= < X,U > getekend. Deze kondensatiegraph G* is geïnduceerd uit de sterke komponenten van de graph
G= ( X,U > , welke als Χ,.Χ, en X

zijn vermeld.

In figuur 9 is de kondensatiegraph G* van de in figuur 1
weergegeven graph G= < X,U > getekend, welke niet is geïnduceerd uit de sterke komponenten, maar waarin de deelverzamelingen X.,...,X. zijn gevormd door de positie, welke de aktores innemen in het overheidsapparaat. In deze kondensatiegraph G* is X. = {χ-,χ.,Χρ} (het College van Burgemeester en
Wethouders) en X- = {χ.,χ-,χ,,x_} (de hoofden van diensten
binnen het gemeentelijk apparaat). Uit de kondensatiegraph G*

х
"L^C-iJ^O

=

7 '^4 '^Ç

Figiaœ 8:
Kondensatiegraph

—

^'^7

—13C-T * ^ л f ^ r J

Figruwr 9:
Kondensatiegraph

G* van de

graph G= < XtlJ > in figuur
geXndueeerd uit de sterke
komponenten

л*-

1,

— IX-l > ^ 9 '^fi * 7

G* van de

graph G= < Χ,υ > in figuur 1,
geXnduoeerd uit de
positie,
die de aktores bekleden in
een bepaald sociaal
systeem
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blijkt, dat er tussen het College van Burgemeester en Wethou
ders en de hoofden van diensten een non-reciproke invloeds
pijl bestaat.
Uit figuur 8, welke de kondensatiegraph G* van de graph
G= < Χ,υ > weergeeft, gekonstrueerd op basis van de sterke
komponenten, kunnen de basis- en de kontrabasispuntenverzamelingen van de oorspronkelijke graph worden bepaald.
De basispuntenverzameling B* van de kondensatiegraph G* be
staat uit alle punten, welke in de kondensatiegraph G* een
id(X.) = 0 bezitten. Een basispuntenverzameling van de oor
spronkelijke graph G= < X,U ) wordt gevormd door precies één
van de punten op te nemen uit ieder van de sterke komponenten, welke elementen zijn van de basispuntenverzameling B*.
Door op deze wijze alle mogelijke kombinaties te vormen, verkrijgen we alle basispuntenverzamelingen van de gegeven
graph G= < X,U > .
De kontrabasispuntenverzameling C* van de kondensatiegraph
G* bestaat uit alle punten, welke in de kondensatiegraph G*
een od(X.) = 0 bezitten. Een kontrabasispuntenverzameling
van de oorspronkelijke graph G= < X,U > wordt gevormd door
precies één van de punten op te nemen uit ieder van de sterke komponenten, welke elementen zijn van de kontrabasispuntenverzameling C*. Door op deze wijze alle mogelijke kombinaties te vormen, verkrijgen we alle kontrabasispuntenverzamelingen van de gegeven graph G= < X,U > .
Toelichting:

Uit de kondensatiegraph G* in figuur 8 blijkt,

dat de basispuntenverzameling B* van de kondensatiegraph G*
wordt gevormd door B* = {Χ,,Χ,} . Daar X. = {χ,-,χ-} en
X,- = {χ,,χ-} , zijn er in het totaal vier kombinatiemogelijkheden, welke de vier basispuntenverzamelingen van de oor
spronkelijke graph G= < X,U > (figuur 1) vormen, namelijk:
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{χ,,χ,} ; {χ,,χ_} ; {х„,хЛ en {χ_,χ_} . Vanuit ieder van
l o

ι

1

Z O

¿ I

deze paren vertrekken invloedspijlen naar de gehele groep. De
kontrabasispuntenverzameling C* van de kondensatiegraph G*
wordt gevormd door C*= {X } . Daar X- = {χ,,χ.,Χς} , zijn er
drie kontrabasispuntenverzamelingen in de oorspronkelijke
graph G= < X,U > (figuur 1), namelijk: {x_} ; {x.} en {хЛ .
Ieder van deze aktores kan via invloedskanalen vanuit de ge
hele groep bereikt worden.
1.5.

Kwetsbaarheid

Het weglaten van punten respektievelijk pijlen uit de gege
ven graph G= < X,U > kan van invloed zijn op de samenhang van
de graph. De kwetsbaarheid van een graph wordt onderzocht,
door na te gaan op welke wijze het weglaten van een of meer
punten danwei het weglaten van een of meer pijlen van invloed
is op de samenhang van de graph.
Het weglaten van een punt kan een samenhang-verhogend effekt,
een samenhang-verlagend effekt danwei geen effekt op de samen
hang hebben. Een punt, waarvan de eliminatie uit de gegeven
graph de samenhang verhoogt, noemen we zwak punt. Een punt,
waarvan de verwijdering uit de gegeven graph geen verandering
teweegbrengt in de samenhang, noemen we een neutvaal

punt. Een

punt, waarvan de eliminatie uit de gegeven graph een samenhangverlagend effekt heeft, noemen we een sterk

punt. Een speciaal

type van een sterk punt is een punt x., dat, na verwijderd te
zijn uit de gegeven graph, het aantal zwakke komponenten doet
toenemen, of anders gezegd een punt, dat een samenhang-verbrekend effekt heeft. Een dergelijk punt wordt een

artikulat-Le-

punt genoemd.
Het weglaten van een pijl uit de gegeven graph kan ook van in
vloed zijn op de samenhang van de graph. Een sterke

pijl is
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een pijl, welke na verwijderd te zijn uit de gegeven graph, de
samenhang verlaagt. Indien het verwijderen van een pijl uit
een gegeven graph niet van invloed is op de samenhang van de
graph, noemen we deze pijl neutraal.

In een graph kunnen pij-

len, welke na verwijdering een samenhang-verhogend effekt hebben, niet voorkomen. Zwakke pijlen bestaan niet.
Teneinde na te gaan, welke betekenis een bepaald punt respektievelijk een bepaalde pijl heeft met betrekking tot de samenhang van een .graph, associëren we met ieder punt respektievelijk iedere pijl een (p,q)-waarde, waarin ρ verwijst naar de
strikte graad van samenhang (minimum c(i,j)-waarde, van de ge
geven graph voor de weglating van het betreffende punt respektievelijk de betreffende pijl) en q verwijst naar de strikte
graad van samenhang van de gegeven graph na de verwijdering
van het betreffende punt respektievelijk de betreffende pijl.
Uit deze (p,q)-waarde volgt onmiddellijk, of een punt x. ge
kenmerkt kan worden als een zwak (p < q ) , een neutraal
(p = q) of een sterk (p > q) punt. De (p,0)-punten met
ρ > 0 zijn precies de artikulatiepunten. Aan de hand van
de (p,q)-waarde kan ook worden bepaald of een pijl gekenmerkt
moet worden als een sterke (p > q) danwei als een neutrale
(P = q) pijlTot dusverre hebben we gelet op de effekten, die het wegla
ten van een pijl kan hebben op de strikte graad van samen
hang van een gegeven graph G= < X,U > . Niet alleen de strik
te graad van samenhang evenwel, ook de bereikbaarheidsrelaties kunnen na het weglaten van een of meer pijlen gewij
zigd worden. Indien voor een partiële graph G= < X,U' ) van
20
een graph G= ( X,U > geldt, dat de transitieve sluiting
van de partiële graph gelijk is aan de transitieve sluiting
van de gegeven graph, dan vormt de verzameling U' een
basis
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van de graph G= ( X,U > . ledere gerichte graph

pijl-

G= ( X,U > heeft een pijlbasis (bijvoorbeeld de verzameling
U zelf); het kan voorkomen dat een graph meer pijlbases be
zit. Een pijlbasis U' С и van een graph G= < X,U > , welke
uit het kleinste aantal pijlen bestaat, wordt een minimale
pijlbasis genoemd. Een pijl u e U, welke tot iedere pijlba
sis van een gegeven graph G= < X,U > behoort, wordt een

basispijl

genoemd.

Wat betreft de kwetsbaarheid inzake de pijlen van een gege
ven graph G= < X,U > kan gelet worden op:
β

de line-requirement:

het minimale aantal pijlen, dat nood

zakelijk is om de strikte graad van samenhang van de graph
G= < X,U > te behouden. De line-requirement wordt genoteerd
als lr(G).
β

de line-surplus:

het maximum aantal pijlen in een verzame

ling Y van de graph G= ( X,U > , waarvoor geldt, dat het weg
laten van Y uit de graph G= < X,U > geen effekt heeft op de
strikte graad van samenhang van de oorspronkelijke graph.
De line-surplus wordt genoteerd als ls(G). Een dergelijke
verzameling Y kan slechts neutrale pijlen uit G= < X,U >
bevatten; want stel, dat een sterke pijl element is van Y,
dan verlaagt deze pijl alleen reeds de strikte graad van
samenhang en het weglaten van nog meer pijlen kan deze sa
menhang nooit verhogen.
β

de line^oulnerability:

het minimum aantal pijlen in een

verzameling Y van de graph G= < X,U > , waarvoor geldt, dat
het weglaten van Y uit de graph G= ( X,U > de strikte graad
van samenhang verlaagt. De line-vulnerability wordt geno
teerd als lv(G). Zo'n verzameling Y kan slechts bestaan uit
hetzij één sterke pijl hetzij uit neutrale pijlen.
Toelichting:

In figuur 10 staan de (p,q)-waarden aangegeven

voor de afzonderlijke punten en de afzonderlijke pijlen van
de gegeven graph G= < X,U > (zie figuur 1).
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Figuur 10: De kwetsbaarheid van de afzonderlijke
punten en
de afzonderlijke
pijlen van de graph in figuur 1

Uit figuur 10 blijkt, dat zich in de gegeven graph G= < X,U >
drie neutrale punten bevinden, te weten, punt x ^ punt x. en
punt x_. Voorts bevinden zich in de gegeven graph vier sterke
punten, zelfs artikulatiepunten, te weten punt x_, punt x_,
punt x_ en punt xft. Er zijn in de graph G= <X,U > twee sterke
pijlen, namelijk de invloedspijl (x ,x ) en de invloedspijl
(χ,,χ,.). De overige invloedspijlen zijn neutraal. Voorts be
vindt zich in de graph G= ( X,U ) precies één minimale pijlbasis, weergegeven door de verzameling {(χ.,x2),(χ-,χ^,
(Х2» х з)'ί χ 5» χ 6^'f x 6 ,x 7^'( х 7' х б''^ x 3' x 5^'^ x 4' x 5^'^ x 4 ,x 3^ } · ^ dat de verzameling U zelf de enige andere pijlbasis is, zijn
alle bovenvermelde pijlen tevens basispijlen. De linerequirement lr(G) = 6 ; de line-surplus ls(G) = 4 en de linevulnerability lv(G) = 1.
1. 6. Graphs en

matrices.

Door het herschrijven van een graph in de vorm van een matrix
zijn vele, zo niet alle, hiervoor gedefinieerde begrippen
efficiënter te bepalen. Wij willen in dit verband, zonder uit-
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21
voerig in te gaan op de matrix-bewerkingen , de aandacht ves
tigen op een vijftal matrices, te weten:
β
de adjaaentiematrix
A van een graph G= <X,U > , waarin staat
aangegeven of er een direkte pijl bestaat in de graph van
een punt x. naar een punt x..
β

de bereikhaarhei-dsmatrix

R van een graph G= ( X,U ) , waarin

staat aangegeven of er in de graph een pad bestaat van punt
χ. naar punt χ..
0

de oonnectednessmatvix

С van een graph G= < X,U > , waarin

staat aangegeven de strikte connectednesskategorie van ie
der puntenpaar van de graph.
c

de kondensatiematrix

A* van een bij een graph G= < X,U >

behorende kondensatiegraph G*, waarin staat aangegeven of
er een direkte pijl bestaat van de ene deelverzameling X.
naar de andere deelverzameling X. in de kondensatiegraph G*.
Zonder nadere aanduiding vormen de deelverzamelingen X. en
X. sterke komponenten van de graph G= < X,U ) .
β

de distantiematrix

D van een graph G= < X,U > , waarin staat

weergegeven de lengte van een spoor tussen een punt x. en
een punt x. in de graph.
Zij gegeven de graph G= < X,U > , zoals weergegeven in figuur 1.
1.6.1.

De adjacentiematrix

A = [a..] van de graph G= < X,U >

is als volgt gedefinieerd:
a.. = 1

als

(Xj.Xj) e и

а.. = 0

als

(Xj.Xj) Ψ U

De adjacentiematrix A= [ a..] van de graph G= < X,U > , zoals
weergegeven in figuur 1, staat in figuur 11. Opgemerkt zij,
dat voor een gerichte graph veelal a.. = 0 . In de adjacentie
matrix staat of punt x. adjacent is ten opzichte van punt x.;
of punt x. positief of negatief incident is met enige pijlen
en zo ja, met welke pijlen. Uit de adjacentiematrix kan men
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Figuur 11: De adjaaentiematrix A = [ a ..] van de graph
G= < XjU ) Ы figuur 1
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Figuur 12: De beperkte
baarheidsmatrix
E =
van de graph
G= < X, U > in figuur 1

Ъегегк[(r?)..]

ook de ingraad id(x.)> de uitgraad od(x.) en de totale graad
td(x.) verkrijgen. De ingraad id(x.) kan worden afgelezen uit
de marginale kolomtotalen van de adjacentiematrix A, de uit
graad od(x.) kan worden afgelezen uit de marginale rijtota
len van de adjacentiematrix A.
De ingraad id(x.) kan men ook verkrijgen door te letten op
1
Τ
22
het diagonale matrix-element van M = A A : id(x.) = m..
De uitgraad od(χ.)
kan analoog ook worden verkregen uit de
Τ 1
23
matrix Ζ = AA : odfx.)
= z..
v
l/

11

Het totaal aantal pijlen in de graph is gelijk aan:
i=N
i=N
v
y
Σ.
z..
i.
. m..
ι=1 3=1 ij
i=l il
i=l ii
lul

¿=%Г? а. .

1.6.2.

De beperkte

bereikbaarheidsmatrix

R

= [ Cr )..] van

een graph G= < X,U > is gedefinieerd door:
(r ) . . = 1 als er een q-sequentie is van punt x.
naar punt χ. met q < η.
(r ) . . = 0

in alle overige gevallen.

Het ontstaan van sequenties hangt samen met de transitieve
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sluiting, welke plaatsvindt indien we de opeenvolgende mach
ten van de adjacentiematrix A bepalen. Of er een sequentie
bestaat van punt x. naar punt x. wordt bepaald door de suc
cessieve machten к = 1,2,...,η van de adjacentiematrix A
te bepalen. Hierbij maken we gebruik van het theorema: zij
de bij een gerichte graph G= < X,U > behorende adjacentie1c
matrix A en zij Τ = A , dan is t.. het totaal aantal disij

tincte sequenties met een lengte к van punt x. naar punt
1

24

x..

Het matrixelement (r ).. is ook te schrijven als:
(г)..=(б..+а..+а..+...+а..)Д.
n'i}
ij
13
ij
ij
De beperkte bereikbaarheidsmatrix R is derhalve ook te
schrijven als
R

η

= (v I

+A2

+A

+...+An

)Δ.

In de regel berekent men de beperkte bereikbaarheidsmatrix
R via de binomiaalformule R = (I + Α) Δ . Deze gelijkn
η
heid volgt uit de gelijkheid (I + A) = φ
I + (j) A +
лк .η

... * g A .
De beperkte bereikbaarheidsmatrix R_ van de graph G= < X,U > ,
zoals weergegeven in figuur 1, staat in figuur 12.
Uit de beperkte bereikbaarheidsmatrix R kan worden afgeleid
de R (x.)» de R (S), de n-cover, de minimale η-cover en de
η ι
η
η-bases.
Zo blijkt uit de in figuur 12 weergegeven R

= [ (r„)..] dat

* er van punt x.. naar punt x„ een η-sequentie is met η < 2,
=

x

x

x

e n b

v

К

х

х

=

0

RJCXJ)
{x 1 »X2' 3' 4' 5^
lx.,χ.,χ»,x. ,x_ ,Χ^. ,X—/,

β

{Xj.x-.x,} een 2-cover is,

β

{x 2 ,x 6 } en {χ.,χ-} de enige minimale 2-covers zijn,

0

{χ.,χ,} en ix2,x_} 2-bases zijn. Dit volgt direkt uit het

- · 2^ 1' б'

feit, dat het 2-covers zijn en dat de matrix-elementen
(x 2 ,x 6 ), (χ,,χ,),(x2,x_) en (x_,x2) in de matrix R 2 niet
gelijk zijn aan 1.
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Op analoge wijze kan men uit de R -matrix afleiden de 0 (x.)»
de 0 (S), de η-contracover, de minimale n-contracover en de
n-kontrabases.

1.6.3.

De bereikbaarheï-dsmatrix

R = [ r. .] van een graph

G= < X,U > is als volgt gedefinieerd:
r.. = 1

als er een pad bestaat van punt x. naar x.

r.. = 0

in alle overige gevallen

Daar we hebben geassumeerd, dat alle punten met zichzelf verbonden zijn door een triviaal pad ter lengte 0, geldt
r.. = 1 voor alle i.
11

Als er een pad van punt x.
1 naar punt x. bestaat, moet er een

к

З

1 < к < N-l zijn met а .. = 1, zodat:
2
N-l
r. . = 1 <» (6. . + a. . + а . . + ... + а
.7 .)Δ = 1
ij

ij

ij

ij

ij

ij

ij

ij

ij

ij-"

r. . = 0 «* (δ. . + а. . + а 2 . . + ... + a N " 1 . .)Δ = О
De bereikbaarheidsmatrix R kunnen we bepalen door:
2
N-l
R = ( I + А
+ А
+ ... + Α
)Δ
Evenals bij de matrix R kan de bereikbaarheidsmatrix R effi-kj -ι

ciënter worden berekend door R = (I + Α)

ος

Δ .

De bereikbaarheidsmatrix R = [r..] van de graph G= < X,U > ,
zoals weergegeven in figuur 1, staat in figuur 12a.
Uit de bereikbaarheidsmatrix R kan onder meer worden afge
leid de R(x.), de R(S), de Q(x.) en de Q(S).
Uit de in figuur 12a weergegeven bereikbaarheidsmatrix blijkt,
dat
0

punt x. antecedent is t.o.v. punt x., want r. . = 1,

c

punt x. verbonden is met punt x 1 , want г. 1 = 0 en
r

l,4 = ^
punt χ. bereikbaar is vanuit punt x., want Γγ . = 1,
R(x 3 ) = {x 3 ,x 4 ,x 5 } en b.v. R(x 2 ,x 3 ) = { x ^ x ^ x ^ x ^ x ^

60

X

l X2 X3 X 4 X 5 X6 X 7

X

l X2 X3 X 4 X5 X6 X 7

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

Figuur 12a: De bereikbaarheidsmatrix R = [ r . .] vande graph G= < X,U f3
in figuur 1

Figuur 13: De matrix R χ R г be
horende bij de graph G= < X3U >
in figuur 1

° Q(x 2 ) = {x 1 ,x 2 } en b.v. Q(x 2 ,x 3 ) = X = { x ^ x ^ x ^ x ^ x ^
X
0

6,X7}'
{Хп.хЛ ίίχ,,χ.,} Н х - . х Л ;{χ 2 > χ 7 } basispuntenverzamelingen

zijn,
" {χ.} ;{x4} ;{хЛ kontrabasispuntenverzamelingen zijn,
0

G= < X,U > geen duobasisverzameling bezit.

De bereikbaarheidsmatrix R wordt voorts als hulpmatrix ge
bruikt om
a. de graad van samenhang van de graph G= < X,U > te bepalen.
Immers zij J een universele matrix, waarvoor geldt dat
alle ij-elementen een numerieke waarde 1 bezitten, dan geldt:
0

de graph G= < X,U > is een С -graph «· R

0

de graph G= < X,U > is een С -graph « (R + R T ) Δ = J ,

0

de graph G= < X,U > is een С -graph «· (I + A + ΑΤ)Ν''1Δ = J.

=J,

b. de sterke komponenten in een graph G= < X,U > te bepalen.
Men kan dit op twee manieren doen:
0

een eerste manier is het berekenen van het elementsgewijze
Τ
Hadamard produkt Ζ = R χ R . In deze symmetrische matrix
geldt, dat
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ζ.. = 1 als г. . = 1 en г.. = 1 ,
ij

ij

ji

z.. = O in alle overige gevallen.
Indien z.. = 1, dan behoren punt x. en punt x. tot eenzelfde
v

ij

ι

v

J

sterke komponent. De punten x, , welke tesamen met punt x. tot
eenzelfde sterke komponent behoren, worden gevonden door die
x, 's op te sporen, waarvoor geldt, dat z., = 1 voor
к = 1,2,....Ν.
Τ
De matrix Ζ = R x R , behorende bij de graph uit figuur 1,
staat weergegeven in figuur 13.
β
een tweede manier is het bestuderen van de matrix-elementen
2
van de matrix R . De numerieke waarde van een hoofddiagonaal2
2
element in de matrix R (r ..) geeft de grootte aan van de
sterke komponent waartoe punt x. behoort. Immers
1
2
k=N
Γ
Γ
en
r .. = Σ
·ι- ιί·
dit is gelijk aan het aantal punten x,,
waarvoor geldt, dat x, bereikbaar is vanuit punt x. en dat
punt x.1 bereikbaar is vanuit punt x, . De buiten-diagonale
2
vJc=N
elementen г .. = ΣΓ . г.,г, . zijn gelijk aan het aantal pun
ten x, waarvoor geldt, dat punt x, bereikbaar is vanuit punt
x. en dat punt x. bereikbaar is vanuit punt x, .
1
9fí
J
2
2
Harary e.a. D bewijzen, dat geldt:r .. = г .. *» punt x. en
IJ
ι 2
punt x. behoren tot dezelfde sterke komponent. De matrix R ,
behorende bij de graph G= < X,U > uit figuur 1, staat weer
gegeven in figuur 14.
c. de zwakke komponenten van de graph G= < X,U > te bepalen,
omdat de zwakke komponenten van G= < X,U > gelijk zijn aan de
sterke komponenten
van de gesymmetriseerde
graph 6'= < X.U' >
e
1
v
met Cx-,x.)
U =» (χ.,χ.)
ι y
ι y e и en (χ,,χ.)
к ι' e и·.
d. de strikte connectednesskategorie c(i,j) tussen punten
x. en x. te bepalen. Er geldt namelijk:
с.. = г.. + г.. + к..
ij

ij

J1
ι

1J

als к.. = 1 о punt χ. en punt χ. behoren tot dezelfde zwakke
ij

v

j

komponent in de graph G= < X,U > en k..= 0 in alle andere
gevallen.
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Figuur 14: De matrix Я ,
behorende bij de graph
G= < X, U > in figuur 1
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Figuur IS: De aonneatednessmatrix С = [а. .], behorende
bij de graph "
G= < X, U > ги figuur 1

Dit blijkt uit:
c.. = 0 * punt x. en punt x. niet met elkaar verbonden zijn en
dus k . . = 0 e n r . . = r . . = 0 ,
ij
ij
Jl
c . = 1 • punt x. en punt x. strikt zwak met elkaar verbonden
zijn en dus k.. = 1 en r.. = r.. = 0 ,
ij
ij
Jl
с . = 2 ·» punt x. en punt x. strikt unilateraal met elkaar verij
ι
^
j
bonden zijn en dus k.. = 1 en hetzij r.. = 1, hetzij
г.. = 1,
Ji
c.. = 3 "* punt x. en punt x. sterk met elkaar verbonden zijn
en dus k.. = 1 ея r . . = r . . = l .
ij
ij
Ji
1.6.4.

De oonnectedneesmatrix

С = [с..] van een graph

G= < X,U > is als volgt gedefinieerd:
с.. = de strikte connectednesskategorie c(i,j) tussen
punt χ. en punt χ..
Uit paragraaf 1.6.3.d volgt, dat de connectednessmatrix С kan
Τ
worden verkregen door С = R + R + К . Uit paragraaf 1.6.3.с
volgt, dat de matrix К de bereikbaarheidsmatrix is van de bij
G= <X,U > behorende gesymmetriseerde graph 6'= (Χ,υ1 ) !
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De connectednessmatrix C= [ е . ] van de graph, zoals weergege
ven in figuur 1, staat in figuur 15.
Uit de connectednessmatrix С kunnen sterke, unilaterale, en
zwakke komponenten worden afgelezen. Zo blijkt b.v., dat
{x1,χ-,χ,,χ.,χ,.} en {χ.,χ.,χ ,χ,,χ-} unilaterale komponenten
zijn.
1.6.5.

De kondensatiematr-ix

A* van een graph G= < X,U ) is

per definitie gelijk aan de adjacentiematrix A van de kondensatiegraph G*.
De kondensatiematrix A* = [a*..], behorende bij de kondensatiegraph G* geïnduceerd uit de sterke komponenten Χ.,Χ. с χ,
is als volgt gedefinieerd:
a*. . = 1 als er een rpunt χ. e X. en eenr punt χ e x .
ij
к
ι
г
j
zodanig, dat (χ. ,x ) ε U ,
Κ г
а*. . = 0 als voor alle χ, e Χ. en χ e Χ. geldt,
dat
ij
к
ι
r
j ь
'
(x k ,x r ) φ U.
De kondensatiematrix A* van de kondensatiegraph G*, behorende
bij de in figuur 1 weergegeven graph G= < X,U > , staat ver
meld in figuur 16. Uit de kondensatiematrix A* kan men de ba
sispuntenverzamelingen B* (id(X.) = 0 ) , de kontrabasispuntenverzamelingen C* (od(X.) = 0) bepalen en derhalve kan men
afleiden de basispuntenverzamelingen B, de kontrabasispuntenverzamelingen С en de duobases van de graph G= < X,U ) .
Uit de in figuur 16 weergegeven kondensatiematrix A*, beho
rende bij de graph G= < X,U > in figuur 1, blijkt dat
* B* = {Χ.,Χ,} en derhalve В = {х-.хЛ of В = {χ.,χ.,} of
ι j
ίο
ι /
В = {x2,x6} of В = {x2,x7},
0
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С* = {Χ }

en derhalve С = {χ } of С = {χ } of С = {χ }.
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Figuur 16: De kondensatieFiguur 17: Oe
distantiematrix
matvLx A*, hehovends bij de
D- [d. .] van de graph G= < X,U >
graph G= < X3 U > in figuur 1 in figuur 1
1.6.6.

De distantiematrix

D = [d..] van een graph G= ( X,U >

is als volgt gedefinieerd:
d.. = dfx.jX.)» de distantie tussen punt x. en punt x..
Aangetoond kan worden, dat als d.. < <» , geldt d.. = k, waarbij к gelijk is aan de kleinste exponent, waartoe de adjacentiematrix A moet worden verheven, opdat а .. > 0. De distantiematrix D = [d..] van de graph G= <X,U > , zoals weergegeven
in figuur 1, staat in figuur 17. Uit de distantiematrix kan
men, zoals we zullen zien in paragraaf 4.2., het spoor tussen
een punt x. en punt x. bepalen, alsook de artikulatiepunten
welke zich in een graph G= <X,U > bevinden. Voorts kan men uit
de distantiematrix tal van strukturele parameters bepalen (zie
paragraaf 3.1.).
1.7. Gewaardeerde graphs
In deze paragraaf wordt ingegaan, zij het zeer in het kort, op
enkele graph-theoretische begrippen met betrekking tot een
analyse van gewaardeerde graphs. In paragraaf 1.1. hebben we
gezien, dat een gewaardeerde graph G= < X,U > een graph is met
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een afbeelding (ν : U -*• <R ) van de verzameling U in de verza27
meling van niet-negatieve reële getallen . Aan elke pijl
u £ U wordt een reëel getal uit fi toegevoegd, zodanig dat
bij een sterkere invloed een kleinere v(u) behoort. We noemen v(u) de waarde van de pijl u.
In figuur 18 wordt een invloedsdiagram gerepresenteerd door
een gewaardeerde graph G= < X,U > , waarin v(u) de sterkte van
de invloed representeert (hoe kleiner v(u), hoe sterker de invloed!).

Figuur 18: Voorbeeld van een gewacwdeerde graph G= < Χ,υ >

Ingeval iedere pijl in de gewaardeerde gr^ph G= <X,U > een
zelfde waarde v(u) bezit, kunnen we deze graph in de meeste
gevallen beschouwen als een niet-gewaardeerde gerichte graph.
We zullen in dat geval de gewaardeerde graph univalent

noe

men.
De representatie van een gewaardeerde graph met een konstan
te v(u) in matrixvorm resulteert in een binaire adjacentiematrix. Voor de analyse van een gewaardeerde graph met een kon
stante v(u) kan de onderzoeker gebruik maken van de in de par.
1.1. t/m 1.6. aangegeven mogelijkheden.
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Ingeval iedere pijl in een gewaardeerde graph G= <XtU > niet
multivalente

eenzelfde v(u) bezit en we derhalve over een zg.

graph beschikken, kan de onderzoeker ook gebruikmaken van het,
in de vorige paragrafen ontwikkelde, graph-theoretische begrippenkader, zij het in een enigszins gemodificeerde vorm. Op
de belangrijkste modifikaties wordt in deze paragraaf ingegaan.
Deze modifikaties zijn steeds zodanig dat, als de gewaardeerde
graph in feite univalent is, de begrippen overeenkomen met de
begrippen in een gerichte graph.

Uit figuur 18 kunnen vrij gemakkelijk de uitgraad en de ingraad van een punt x. worden bepaald. Deze staan weergegeven
in figuur 19.

De uitgraad van een punt x., weergegeven door od(x.), is in
een gewaardeerde graph gelijk aan de som van de waarden, welke
toegevoegd zijn aan die pijlen waarmee punt x. incideert en
waarvan x. het beginpunt is. De ingraad van een punt x., weergegeven door id(x.), is in een gewaardeerde graph gelijk aan
de som van de waarden, welke toegevoegd zijn aan die pijlen
waarmee punt x. incideert en waarvan x. het eindpunt is. De
totale graad td(x.) = od(x.) + id(x.)·

Plint x.

x

1

l

x

2

X

3

X

4

X

X

5

6

odCx.D

4

8

8

9

8

5

id(xi)

5

4

7

10

11

5

tdfx.)

9

12

15

19

19

10

Figuur 19: De uitgraad, de ingraad en de totale graad van
de punten x. uit de gewaardeerde graph in figuur 18
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De begrippen semipad en pad in een gewaardeerde graph zijn
dezelfde als in een gerichte graph. Aangepast is evenwel de
definitie van de lengte van een seraisequentie cq. een sequentie
cq. een semipad cq. een pad in een gewaardeerde graph. De (gewogen) lengte van een semisequentie cq. een sequentie cq. een
semipad cq. een pad in een multivalente graph is gelijk aan
de som van de waarden, welke zijn toegevoegd aan de pijlen
waaruit de semisequentie cq. de sequentie cq. het semipad cq.
het pad is samengesteld.
Het spoor tussen twee punten x. en x. wordt gevormd door een
minimaal

pad van punt x. naar punt x., waarbij minimaal be-

trekking heeft op de lengte van de paden. De afstand of distantie tussen twee punten x. en x., weergegeven door d(x.,x.)j
is gelijk aan de lengte van een minimaal pad tussen punt x. en
punt x.. Een dergelijke afstand is gedefinieerd, indien er een
pad is van punt x. naar punt x.. Indien er geen pad is tussen
punt x. en punt x., stellen we de afstand d(x.,x.) = => , terwijl we voorts afspreken, dat de afstand van een punt x. naar
zichzelf gelijk
is aan 0: d(x.,x.)
.=^ 0.
J
v
iiydef
Een aantal analytische procedures kunnen meer efficiënt worden uitgevoerd, indien de gewaardeerde graph wordt herschreven in de vorm van een matrix.
De adjacentiematrix W= [w..] van een gewaardeerde graph
G= ( X,U > is als volgt gedefinieerd :
w. . = »

als de pijl Γχ.,χ.) £ U ,

w.. = v(x.,x.) behorende bij
der pijl (χ.,χ.) ε и.
J
ij
ι j
ι j
Veelal zal per assumptie w.. = 0
De adjacentiematrix W = [w. .] van de multivalente graph
G= <X,U > staat weergegeven in figuur 20. Uit deze adjacen
tiematrix kan de id(x.), de odCx.) en de tdCx^ worden be
paald.
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Figuur 21: De
bereikbaarheidsmatrix R= [ r. .] voor ζ = 4 van
de gewaar"
deerde graph in figuur 18

De bereikbaarheidsmatrix R van een gewaardeerde graph
G= < X,U > wordt verkregen door de, bij G= (X.U > behorende,
adjacentiematrix W te dichotomiseren aan de hand van een,
vanuit het onderzoeksdoel verantwoord, kriterium. Zij dit
eindig dichotomiseringskriterium ε , dan is de binaire adja
centiematrix V als volgt gedefinieerd:
v.. = l a l s O < w . . < ε ,
IJ
1]
v.. = O in alle overige gevallen.
Vanuit deze binaire adjacentiematrix V kan de bereikbaarheids
matrix worden berekend op een wijze zoals voorheen beschreven:
N-l
R = (I + V)
Δ.
Voor ε = 4 staat de, bij de gewaardeerde graph G= (X.U > be
horende, binaire adjacentiematrix V in figuur 21. Voor ε = 4
is de, bij de gewaardeerde graph G= ( X,U > behorende, bereik
baarheidsmatrix R = J.
De connectednessmatrix en de kondensatiematrix kunnen worden
afgeleid uit de bereikbaarheidsmatrix R op een wijze zoals
voorheen is beschreven.
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De distantiematrix D, van een gewaardeerde graph G= < X,U ) ,
is als volgt gedefinieerd:
d.. = d(x.,x.), zijnde de lengte van een minimaal pad
tussen punt x. en punt x..
De distantiematrix D behorende bij een gewaardeerde graph
wordt verkregen door de hogere machten van de adjacentiematrix W te berekenen, daarbij gebruikmakend van een bepaalde
optel- en vermenigvujdigingsoperatie, welke wij aangeven met
het symbool D .
Voor een gewaardeerde graph G= <X,U > geldt: zij η de minimale
waarde waarvoor geldt dat W u = Vir D , dan is D = W u
(voor alle positieve integers n ) .
In algemeenheid geldt, dat het ij-element van de matrix WiH
aangeeft de (gewogen) lengte van een minimale η-sequentie. In
figuur 22 staat de matrix WT1 , behorende bij de gewaardeerde
2
graph G= < X,U > (zie figuur 18). Zo betekent w .• = 3, dat
punt x 1 en punt χ. in de gegeven graph G=(X,U>

zijn verbon

den door een minimale 2-sequentie met een (gewogen) lengte 3.

0

6

4

1

3

5

00

4

1 3

5

6

7

0

5

3

2

6

0

5

3

2

2

2

3

0

2

4

7

2

3

0

2

4

5

3

1

3

0

2

3

3

1 3

0

2

3

4

1

3

1

0

3

4

1 3

1 0

CO

2

6

4

3

7

2

L_

0

_U

Figuur 22: De matrix w3
be
horende bij de
gewaardeerde
graph in figuur
18
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Deze numerieke waarde is als volgt verkregen:
v¿ •= {(0x3) + («x4) + (1x2) + (3x0) + (<-xl) + (»x»)} D
1 »^
= { 3

+

0O

+

3

+

3

+

а>

+

ш } П

3
Een verdere uitwerking laat zien dat voor n=3 geldt, dat
ГО = W Π , zodat de distantiematrix D = WTI . Deze distantiematrix staat weergegeven in figuur 23. In deze distantie
matrix betekent b.v. d^ .= 3, dat er tussen punt x_ en punt
x. een minimaal pad is met een (gewogen) lengte 3.
In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van een aantal
basisbegrippen uit de graph-theorie, welke naar onze mening
bruikbaar is om empirisch relationele systemen (i.e. een
lokaal machtssysteem) te beschrijven. Nadat in par. 1.1. enkele
typen van graphs zijn onderscheiden, zijn we in de daarop
volgende paragrafen dieper ingegaan op enkele centrale begrip
pen uit de graph-theorie, zoals verbondenheid en bereikbaar
heid (par. 1.2.), de samenhang (1.3.), de kondensatie
(par. 1.4.) en de kwetsbaarheid (par. 1.5.). In par. 1.6. is
een korte weergave gegeven van het verband tussen graphtheorie en matrix-analyse, terwijl in par. 1.7. enkele kern
begrippen inzake de analyse van gewaardeerde graphs zijn be
handeld.
In de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op een aantal
analysemodellen met behulp waarvan een aantal komponenten van
een sociaal-netwerktheorie van lokale macht kan worden be
schreven. Daarbij zal vooral gebruik gemaakt worden van het,
in dit hoofdstuk weergegeven, graph-theoretische begrippen
kader.
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2.

STRUCTURELE ANALYSEMODELLEN, WELKE LEIDEN TOT STRUCTURELE EIGENSCHAPPEN VAN EEN EMPIRISCH SYSTEEM I.C. EEN
LOKAAL MACHTSSYSTEEM

Er zijn een aantal komponenten van een lokale machtstheorie,
welke met name de lokale machtskonfiguratie als geheel typeren.
In dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op een strukturele
analyse van deze theoriekomponenten. In paragraaf 2.1. komt
de horizontale differentiatie van het lokale machtssysteem,
zoals deze tot uitdrukking komt in de clique-struktuur, aan
de orde. In paragraaf 2.2. wordt ingegaan op de vertikale
differentiatie van het lokale machtssysteem, zoals deze tot
uitdrukking komt in de machtshiè'rarchisering. In paragraaf
2.3. wordt aangegeven op welke wijze men vanuit een lokale
machtskonfiguratie op het spoor kan komen van de machtsbases
binnen het lokale machtssysteem. In paragraaf 2.4. wordt een
procedure aangegeven, via welke men de invloedsbasis en de
invloedskontrabasis van een lokale machtskonfiguratie kan bepalen.

2.1.

Analyse m.b.t.

de horizontale

maohtsdistributie

De horizontale machtsdistributie heeft betrekking op de wijze,
waarop lokale machtsdragers met elkaar verbonden cq. voor elkaar bereikbaar zijn via invloedsrelaties. Een analyse van de
horizontale machtsdistributie resulteert in de opsplitsing van
de lokale machtsgroep in een aantal, al dan niet elkaar over-
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lappende, subgroepen, die op een bepaalde wijze, via invloedsrelaties, met elkaar verbonden zijn. Dergelijke subgroepen kunnen verwijzen naar verschillende sociale vormen, via welke lokale machthebbers opereren (bijvoorbeeld een persoonlijk netwerk, een koalitie, een faktie).
Een analyse van de horizontale machtsdistributie kan onzes
inziens niet voorbijgaan aan een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de clique-struktuur. Tot dusverre zijn in lokale machtsstudies nauwelijks toepassingen te vinden van
clique-detektiemodellen, op basis van de verbondenheid respektievelijk de bereikbaarheid ten opzichte van elkaar. In
deze paragraaf worden een aantal van deze clique-detektiemodellen, welke vooral ontleend zijn aan de sociometrie, geëvalueerd.
In paragraaf 2.1.1. gaan we nader in op de clique-detektie in
gerichte graphs. Na een kritische beschouwing van de matrixmultiplikatiemethode (paragraaf 2.1.1.1.) behandelen we de
Harary-Ross methode (paragraaf 2.1.1.2.), terwijl voorts gewezen wordt op de mogelijkheid van een komponenten-analyse
(paragraaf 2.1.1.3.)·
In paragraaf 2.1.2. beschouwen we clique-detektiemodellen in
een multivalente graph. Binnen deze paragraaf behandelen we
de Doreian-procedure (paragraaf 2.1.2.1.) en geven we een kritische beschouwing van de Hubbe11-methode (paragraaf 2.1.2.2).
In paragraaf 2.1.3. wordt ingegaan op de onderlinge verbanden
tussen de hierboven beschouwde clique-detektiemodellen, hetgeen kulmineert in een 'hiërarchische clique-detektiemethode',
middels welke, althans naar onze mening, een verfijnde beschrijving kan worden gegeven van de clique-opbouw in een lokale machtskonfiguratie.
In de eerste drie subparagrafen van 2.1.4. wordt een motivering gegeven van het feit waarom een drietal aldaar behandel-
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de, algemeen gangbare clique-detektieprocedures door ons
wordt afgewezen. In paragraaf 2.1.4.4. wordt tenslotte een
verwijzing gegeven naar een ander type van cliques, welke
niet gebaseerd is op de verbondenheid respektievelijk bereikbaarheid van lokale machthebbers ten opzichte van elkaar,
maar gebaseerd is op een gelijkheidskoëfficiënt tussen de
aktores inzake hun invloedsprofielen. Aangaande dit type van
clique-detektie wordt verwezen naar recente literatuur en de
daarin opgenomen verwijzing naar bestaande computerprogramma's.

2.1.1.
2.1.1.1.

Clique-detektiemodellen
De

in gerichte

gvccpha

таtrix-muItiplikatiemethode

Teneinde netwerken van relaties (bijvoorbeeld die tussen
lokale machthebbers) te beschrijven met betrekking tot de
clique-struktuur, werd aanvankelijk gebruik gemaakt van de
diagrammatische presentatie en van de matrix-manipulatie2
methode . Daar in deze beide procedures de clique-struktuur
op een vrij willekeurige wijze wordt bepaald, heeft men ge
zocht naar meer precieze clique-detektiemodellen. Een aan
merkelijke verbetering is tot stand gekomen door de intro3
duktie van de matrix-multiplikatiemethode . Deze methode ont
leent haar naam aan het feit, dat zij de cliques in een net
werk opspoort middels een algorithme, waarin wordt gebruik
gemaakt van de informatie, welke is bevat in de hogere mach
ten van een bepaalde uitgangsmatrix. Nadat een aantal grond
begrippen (o.m. antimetrie, η-sequentie en clique) zijn ge
definieerd, wordt een beschrijving gegeven van de wijze waar
op b.v. lokale machthebbers met elkaar verbonden zijn in het
netwerk van relaties. Hierbij wordt veelal gebruik gemaakt
van matrix-methoden.
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Bij deze matrix-multiplikatiemethode wordt uitgegaan van
een gerichte graph G= < X,U > , bestaande uit een eindige, nietlege verzameling van punten X = {x.,x_,...,x„} en bestaande
uit een eindige verzameling U van geordende paren (χ.,χ.) van
elementen uit X (zie par. 1.1.)· Een geordend paar (χ.,χ.)
van elementen uit X wordt opgenomen in de verzameling U dan
en slechts dan als element x. aan element x. is gekoppeld
middels de grondrelatie. Een pijl (χ.,χ.)
ε U in de graph
1
1 4
G= < X,U > noemen we, in navolging van Luce , een апЫтеЬтіе
of we zeggen ook, dat punt χ. adjacent is ten opzichte van
punt x.. Is er zowel een antimetrie van punt χ. naar punt χ.
als een antimetrie van punt x. naar punt x., dan is er sprake
van reciprociteit tussen punt x. en punt x.. Meestal wordt in
onderzoekingen, op grond van de probleemstelling, het bestaan
van een antimetrie van een punt x. naar zichzelf uitgesloten.
Dit impliceert, dat lussen niet in de graph G= <X,U > voor
komen: (χ.,χ.) £ U.
4

ι

ι/

Om de clique-detectieprocedure te begrijpen, welke is ont
wikkeld bij de matrix-multiplikatiemethode, worden een aan
tal centrale grondbegrippen gedefinieerd.
Een van de centrale begrippen, benodigd voor het ontwikkelen
van een clique-definitie, is het begrip η-sequentie. Onder
een n-sequentie

van een punt x. naar een punt x. in een graph

G= < X,U > wordt verstaan een geordende verzameling van n+1
punten, waarbij x. het begin- en x. het eindpunt is en wel
zodanig, dat er van x. een antimetrie is naar het tweede punt,
vervolgens een antimetrie van het tweede punt naar het derde
punt, enz. ..., en van het η

punt een antimetrie naar x. als

eindpunt in de sequentie. Onder de lengte van een n-sequentie
verstaan we het getal n. Twee sequenties zijn distinct,

in

dien zij ongelijke lengtes bezitten of indien het k-de punt
in de ene sequentie verschilt van het k-de punt in de andere
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sequentie voor zekere k. Een sequentie wordt

redundant

genoemd, indien eenzelfde punt meer dan eens in de sequentie
voorkomt. Een niet-redundante η-sequentie is dus een n-pad.
Een 4-sequentie
van x., via x, , via χ , via χ naar x. noteM
i'
k'
p'
g
]
ren we als (χ.,χ,,x ,x ,x.)·
Als we de tussenpunten, via weli' k' p' g' j-1
^
ke een η-sequentie van punt x. naar punt x. verloopt, niet
behoeven te weten, kunnen we een η-sequentie verkort weerge
ven door (x.,...,x.)> waarin η de lengte van de sequentie
aangeeft en de subscripten x. en x. verwijzen naar het be
ginpunt respektievelijк het eindpunt van de sequentie.
De clique-definities, welke wij zullen hanteren in deze stu
die, zijn gebaseerd op de konnektiviteit van deelverzame
lingen van punten in de graph G= ( X,U > . Een deelverzame
ling С van X wordt n-aonnected

genoemd dan en slechts dan

als er voor iedere x. en x.. bevat in de verzameling С en
1
]*
waarbij χ. Φ χ., in de graph G= < X,U > tenminste één q-sequentie bestaat van punt χ. naar punt χ., waarbij 1 < q < η.
Dit laatste betekent, dat vanuit punt x. in η of minder stap
pen punt x. kan worden bereikt (x. ^x.)· Deze definitie van
η-connected laat toe, dat twee punten x. en x., welke tot de
deelverzameling С van X behoren, via een q-sequentie (q< n)
verbonden kunnen zijn, die punten x, bevat, welke niet tot
de verzameling С behoren.
Op basis van deze konnektiviteitsdefinitie kunnen een drie
tal clique-definities worden ontwikkeld, te weten:
1. Een deelverzameling С van X, bestaande uit drie of meer
elementen, vormt een clique (wij zullen deze clique voortaan
een l-clique

noemen) als er voor iedere x. en x., bevat in С

en waarbij χ. Φ χ., in de graph G= < X,U > een antimetrie is
van element x. naar element x., en voorts dat С geen strikte
deelverzameling is van een andere deelverzameling van X, waar
voor hetzelfde geldt (de eis van maximatiteit).
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Deze definitie

impliceert, dat alle punten van een clique een direkte reciproke relatie bezitten ten aanzien van alle andere punten van
dezelfde clique (С is dus 1-connected) en voorts dat er bui
ten de clique geen punten zijn, die eveneens in een direkte
reciproke relatie staan tot alle punten van de verzameling C.
2. Een deelverzameling С van X, bestaande uit drie of meer
elementen, is een zwakke n-olique,

als de verzameling С

η-connected is in de graph G= < X,U > en С geen strikte deel
verzameling is van een andere deelverzameling van X, welke
eveneens η-connected is. Derhalve geldt, dat er voor iedere
x. en x., waarbij x. ^ x . , in de graph G= < X,U > tenminste
één q-keten bestaat van punt x. naar punt x., waarbij
1 < q < n.
3. Een deelverzameling van С van X, bestaande uit drie of
meer elementen is een sterke

n-•clique,

als er voor elk punt

x. en elk punt x. (ook voor x. = x.) in de graph G= < X,U >
tenminste één q-sequentie van punt x. naar punt x. ter lengte
q < η en de verzameling С voorts maximaal is met betrekking
tot deze eigenschap. Deze definitie verschilt van de onder
(2) vermelde clique-omschrijving in die zin, dat in defini
tie 3 eveneens de aanwezigheid in de graph G= < X,U ) van een
q-sequentie Cl < q < n) van elk punt x. naar zichzelf wordt
vereist.
Uit deze drie clique-definities blijkt, dat onderstaande
implikatie-regels gelden:
С is een 1-clique

<» С is een zwakke 1-clique,

С is een sterke η-clique =* С is bevat in een zwakke η-clique,
С is een zwakke η-clique => С is bevat in een zwakke (n+1)clique,
С is een sterke n-clique => С is bevat in een sterke (n+1)clique.
In figuur 24 staan de onderlinge relaties tussen de cliquedefinities weergegeven:
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Uit de clique-definities blijkt voorts, dat aan een n-clique,
zoals bedoeld onder (1), meer eisen worden gesteld dan aan
een clique, zoals bedoeld onder (3), terwijl aan deze laatste
clique meer eisen worden gesteld dan aan een clique, zoals om
schreven onder (2). Welke clique-definitie een onderzoeker han
teert, wordt bepaald door de specifieke vraagstelling van zijn
onderzoek. Wanneer wij in het verdere verloop het begrip
η-clique gebruiken, bedoelen wij een zwakke η-clique, zoals
omschreven onder (2). Wij zullen voorts twee cliques С. en
С. disjunct

ten opzichte van elkaar noemen, indien de door

snede van de beide verzamelingen leeg is en iedere verzame
ling op zich geen lege verzameling is: derhalve C. <"> C. = Φ
en C.,C. =£0 . Zij G= < X,U > een graph waarbinnen clique С
een deelverzameling is van X, dan vormt de graph
G= < С, (С χ С) п и > een deelgraph van G= < X,U > , welke de
graph van de clique

С weergeeft. Tenslotte definiëren we een

graph G= < X,U > als reflexief (resp. irreflexief, symmetrisch,
asymmetrisch, transitief) dan en slechts dan als de grondrelatie reflexief (resp. irreflexief, symmetrisch, asymmetrisch,
transitief) is. In een reflexieve graph bestaan er lussen in
ieder punt; in een irreflexieve graph zijn er geen lussen. In
een symmetrische graph impliceert (χ.,χ.) G U, dat (χ.,χ.) с U,
terwijl in een asymmetrische graph (χ.,χ.) e U impliceert, dat
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(χ. χ.) £ υ (voor χ. =£ χ·)· Het bestaan van een 2-sequentie
(χ.,χ, ,χ.) in een transitieve graph impliceert de aanwezigi к з
heid van (χ.,χ.) ε U; als (χ.,χ.) ψ U dan kan er geen 2-se
quentie (χ.,χ,,χ.) voor enige χ, ε Χ zijn. Een graph noemen
we kompleet
wanneer voor alle χ.,χ. ε χ voor χ. ^ х . geldt,
dat (χ.,χ.) e и.

ι

у

Een graph G= < X,U) kunnen we in matrixvorm weergeven. Een
dergelijke adjacentiematrix A = [ a..] is als volgt gedefi
nieerd:

a.. = 1 als (χ.,χ.) e и,
a.. = 0
13

als (χ.,χ.) φ U.
ι' 3

Het kan zijn, dat de onderzoeker, gezien zijn vraagstelling,
de graph G= < X,U > en de daarbij behorende adjacentiematrix
wil aanpassen. Zo kan hij b.v. van mening zijn, dat de graph
irreflexief dient te zijn. Dit impliceert, dat de te analy
seren graph geen lussen mag bevatten. De adjacentiematrix bedef
vat dan hoofddiagonaalelementen a.. = 0 . In andere gevallen
wenst de onderzoeker, gezien zijn vraagstelling, een graph
als symmetrisch te beschouwen. Het symmetriseren van een
graph via de adjacentiematrix A kan op twee wijzen geschie
den.
De eerste procedure bestaat uit het extraheren van de symme
trische relaties in de adjacentiematrix A. We verkrijgen dan
een symmetrische matrix S = [s..], waarvoor geldt, dat
s.. = s.. = 1 dan en slechts dan als a.. = a.. = 1,
13
31
13
31
s.. = s.. = 0 in alle overige gevallen.
13
Jl
We kunnen deze symmetrische matrix verkrijgen door het Hadamard produkt

te berekenen: dit is het elementsgewijze proT
dukt van de matrix A met zijn getransponeerde A . Derhalve
Τ
geldt bij de eerste procedure: S = Α χ A .
De tweede procedure om symmetrische relaties in S te verkrij
gen bestaat uit het symmetrisch maken van de non-reciproke
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relaties, welke in de adjacentiematrix A aanwezig zijn. De
onderzoeker wenst de non-reciproke relaties als reciproke re
laties te beschouwen. Een dergelijke symmetrische matrix S
verkrijgen we door een boolean optelling van de uitgangsmaT
trix A en zijn getransponeerde A . In de tweede procedure
Τ
7
geldt derhalve: S = (A + A ) Δ. De binaire matrix S = [ s..]
bevat elementen s.. = s.. = 0 dan en slechts dan als
a.. = a.. = 0 .

ij

Ji

Nadat de onderzoeker beslist heeft welke graph G= < X,U > hij
wenst te analyseren wordt de adjacentiematrix van deze graph
gekonstrueerd op een wijze zoals boven aangegeven. In deze
adjacentiematrix A staat aangegeven of punt x. al dan niet ge
koppeld is aan punt x. middels de te bestuderen grondrelatie.
In deze paragraaf wordt aangetoond op welke wijze de
1-cliques, de zwakke η-cliques en de sterke η-cliques vanuit
de adjacentiematrix kunnen worden bepaald. Voorts wordt een
toelichting gegeven aan de hand van een fiktief voorbeeld.
Volgens de matrix-multiplikatiemethode verloopt het bepalen
van de clique-struktuur van een graph als volgt:
1. Het bepalen van

l-cliques

Volgens de definitie van een 1-clique, zoals omschreven onder
(1), kunnen aanwezige lussen en non-reciproke relaties in de
graph G= < X,U ) nimmer bijdragen tot het bepalen van de
1-cliques. Dit impliceert, dat de lussen en de non-reciproke
relaties, rekentechnisch gezien, geen rol spelen (zie stap b
en stap c ) .
Het bepalen van de 1-cliques vanuit de adjacentiematrix A
vraagt om de volgende bewerkingen:
a. Kontroleer of de adjacentiematrix A een binaire matrix is,
d.w.z. een matrix waarvan de elementen enkel de numerieke
waarden 0 of 1 mogen bezitten. De matrix-multiplikatiemethode
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is alleen van toepassing op binaire adjacentiematrices.
b. Konstrueer de matrix E = [ e..], zodanig dat е.. = a., en
е.. = 0, voor alle i en voor j Φ i.
il

c. Konstrueer een matrix S = E χ E

Τ

(Hadamard produkt).

Middels deze matrix S extraheert men de reciproke relaties
(е.. = е.. = 1) uit de matrix E.
ij
Ji 3
2
d. Bepaal S . Daartoe wordt de matrix S gekwadrateerd (S )
3
en gekubeerd (S ) . Het kwadrateren geschiedt door S^,M . S N N =
SN

N

te berekenen . De elementen van de gekwadrateerde

matrix (s ..) bevatten de volgende numerieke waarden:
s .. = 2

s.,s, . (het element in de i-de rij en de j-de
К—J.

IJ

IK

KJ

л

kolom van het produkt van de matrix S

is gelijk aan het in

wendig produkt van de i-de rij van de matrix S en de j-de
kolom van de matrix S ) . Het kuberen van de matrix S geschiedt
3
door S., ...Sv, ...S., .. = S „ ., te berekenen. Uit deze wijze van
Ν,Ν Ν,Ν N,N
N,N
matrixvermenigvuldiging
blijkt, dat
s .. = Σ, " Σ" , s.,S, S . . D e numerieke waarde van s .. verk=l

ij

p=l

ík kp pj

13

wijst naar het aantal distincte 3-sequenties van punt χ. naar
punt χ.; in s .. staat derhalve het aantal 3-sequenties van
punt x. naar zichzelf.
e. Een element x. e χ behoort tot een 1-clique С, zoals om
schreven in definitie 1, dan en slechts dan als de hoofddia3
gonaalwaarde van punt x.
in de matrix S positief is. Kort1
3
3
weg: x. e с <» s .. > 0. Uit de derde machtenmatrix S kan beь

1

11

paald worden of b.v. een bepaald punt al dan niet tot een
clique behoort. Veelal is dit in een onderzoek niet voldoende;
de onderzoeker wil tevens weten hoe de clique is samengesteld.
Met andere woorden, welke punten maken deel uit van een be
paalde clique? Teneinde de samenstelling van de clique te kun
nen bepalen, kan gebruik gemaakt worden van een drietal re
gels, te weten: de regel van Festinger, de regel van Chabot
9
en de regel van Luce en Perry .
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0

De regel

van Festinger

stelt,

dat
3
Indien in de gekubeerde matrix S , t hoofddiagonaalelementen
(t ^ 3) eenzelfde numerieke waarde bezitten, welke gelijk is
aan (t-2)(t-l) en de overige diagonaalelementen zijn nul, dan
vormen deze t punten een 1-clique. In de hoofddiagonaalelemen3
ten s .. staat aangegeven het aantal distincte 3-sequenties
van punt x. naar zichzelf. Zij gegeven een clique van t pun
ten en symboliseren we een 3-sequentie, zoals hier bedoeld,
door x. -» x, •* χ -•χ. , dan laat zich de numerieke waarde
1
k
1
3
Ρ
van s .. afleiden door het aantal mogelijke distincte 3-sequenties van punt x. naar zichzelf te berekenen. Dit ge
schiedt als volgt:
0

allereerst kan opgemerkt worden, dat uit de sequentie

x. -»• x. -*· χ -»-χ.0 v o l g t , d a tь g e l d t : x. -* χ -* χ . -*• χ,
i
k
p
i
k
p
i
k
en χ -»· χ. •* χ. -* χ , zodat de punten op een 3-sequentie
van punt x. naar zichzelf tot dezelfde clique behoren als
punt x..
" voor x, kunnen we (t-1) mogelijke punten kiezen (met uit
zondering namelijk van punt x., daar cf. de konstruktie van
de matrix S lussen (χ.,χ.)
niet voorkomen).
v

ι ι

β

voor χ

kunnen we (t-2) mogelijke punten kiezen, daar cf.

de konstruktie van de matrix S wordt uitgegaan van een irreflexieve graph.
Het totaal aantal distincte 3-sequenties binnen eenzelfde
clique tussen punt x. en zichzelf bedraagt (t-l)(t-2).
De regel van Festinger is slechts van toepassing op bepaalde
S-matrices. Festinger's regel leidt niet in alle gevallen
tot het gewenste resultaat, namelijk niet in die gevallen,
waarin er zich in de graph geen duidelijke disjuncte cliques
bevinden. In die gevallen, waarin er binnen de graph alleen
disjuncte cliques aanwezig zijn, kan men rechtstreeks uit de
3
hoofddiagonaalelementen van de matrix S niet enkel aflezen
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of een punt χ. tot een clique behoort, maar tevens hoe groot
1
3
deze clique is. Voorts kan vanuit deze matrix S worden be
paald welke overige punten x. tot deze clique behoren. Een
te analyseren graph G= < Χ,ΙΙ > zal evenwel zelden opgebouwd
zijn uit dergelijke disjuncte 1-cliques; de 1-cliques over
lappen elkaar veelal: C. η С. Φ Φ. In deze gevallen levert
de regel van Festinger zelden de samenstelling van de 1-clique
op.
0

De regel

van Chabot

luidt:

Indien punt x. tot een clique С behoort, dan geldt voor de
overige punten x., welke eveneens tot clique С behoren, dat
3
J
s . . > (t-2) (t-1) + 1. Teneinde de numerieke waarde van de
1
^
3
matrix-elementen in de gekubeerde matrix S

te kunnen koppe

len aan de clique-samenstelling, stelt Chabot zich de volgen
de vraag: indien in een graph G= < X,U > punt x. en punt x.
zich in eenzelfde 1-clique bevinden, welke clique geen reciproke relaties vanuit de 1-clique naar punten buiten de
1-clique of reflexieve relaties bevat, hoeveel distincte
3-ketens zijn er dan mogelijk van punt x. via punten, welke
bevat zijn in de 1-clique C, naar punt x.? Anders gevraagd:
•'s

hoe groot is dan de numerieke waarde in s ..? Qn deze vraag
te beantwoorden stellen we het aantal leden van de 1-clique С
op t en symboliseren we de bedoelde 3-sequentie door
x. -*· x, -* χ •* χ. ι waarbij χ.,χ, ,χ ,χ. ε с.
J
ι
к
ρ
j
ι к ρ j
De berekening van het aantal gevraagde 3-sequenties verloopt
als volgt:
β

indien x, = x. dan kunnen we voor punt χ nog (t-1) moge

lijke punten kiezen (namelijk alle t punten met uitzondering
van punt x., daar cf. de konstruktie van de matrix S lussen
niet voorkomen).
0

indien x. ^ x . dan kunnen we voor x. kiezen uit (t-2) moge-

lijke punten (namelijk alle t punten met uitzondering van
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punt χ. daar cf. de konstruktie van de matrix S er geen lus
sen voorkomen en met uitzondering van punt x. (voor het ge
val x, = x., zie hierboven)). Voor punt χ

kunnen we kiezen

uit (t-2) punten (namelijk alle t punten met uitzondering van
punt x, en punt x., daar cf. de konstruktie van de matrix S
lussen niet meer voorkomen). Het totaal aantal distincte
3-sequenties binnen eenzelfde 1-clique tussen punt x. en
punt x., met uitsluiting van reflexieve relaties, bedraagt
derhalve (t-1) + (t-2)(t-2) = (t-2)(t-l) + 1.
Indien punt x. of punt x. tot meer 1-cliques behoort en/of
er reciproke relaties bestaan vanuit de 1-clique naar punten
buiten de 1-clique dan is s .. ^ (t-2) (t-1) + 1.
0

De vegel

van Luce en Ferry

zegt:

Indien een punt x. e X aanwezig is in m verschillende 1-cli
ques, ieder ter grootte van t, leden (k= l,2,...,m), en in
dien er d, punten gemeenschappelijk zijn tussen de k-de
clique en de vereniging van alle voorgaande cliques, dan
geldt de volgende formule voor het reproduceren van de nume3
rieke waarde van punt x. in de gekubeerde matrix S :
3

3
η

= 2

+

Σ ^

{

(

4

- 2 ) (

4

- 1 )

- (dk-2)(dk-l)}.

3
De numerieke waarde van s .. is invariant bij
een andere or
J
li
dening van de m cliques. Voor het wiskundig bewijs hiervan
zij verwezen naar Luce en Perry

. Ter verduidelijking van

de formule merken we op, dat het reproduceren van de nume3
rieke waarde van s .. slechts mogelijk is, indien punt x.
deel uitmaakt van een 1-clique. We gaan na tot hoeveel
1-cliques punt x. behoort. Stel dat dit m cliques zijn. Deze
m cliques, waartoe punt x. behoort, plaatsen we in een
willekeurige volgorde. Voor elke clique к (1 < к < m) be
palen we de grootte t., zijnde het aantal punten, welke tot
de clique к behoren. Bovendien bepalen we het aantal punten,
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dat clique к gemeenschappelijk heeft met de vereniging van
alle voorgaande cliques (d.). Voor de eerste clique (к = 1)
def
is d, = 0. Nadat voor punt x., bevat in m cliques, de ver
schillende t,-waarden en d,-waarden zijn berekend, wordt de
hoofddiagonaalwaarde van punt x. in de gekubeerde matrix S
gereproduceerd.
De betekenis van de regel van Luce en Perry ligt onzes inziens
in het feit, dat de onderzoeker achteraf kan kontroleren of
inderdaad alle 1-cliques, welke zich in de graph G= (X,U >
bevinden, zijn opgespoord. Met name voor diegenen, die vanuit
een diagrammatische inspektie, van mening zijn, dat alle
1-cliques zijn ontdekt, biedt deze regel van Luce en Perry
een kontrolemogelijkheid.
We konstateren, dat de regel van Festinger en de regel van
Chabot zelden kunnen worden gehanteerd. Beide regels kunnen
niet als clique-detektiealgorithmen voor empirisch verkregen
graphs fungeren, daar zij slechts opgaan voor theoretische
situaties. De regel van Luce en Perry biedt een kontrolemoge
lijkheid achteraf op het feit of alle 1-cliques zijn ontdekt.
2. Het bepalen van de zwakke

n-cliques

Tot dusverre is steeds gesproken over het opsporen van de
1-cliques, zoals omschreven in definitie 1. Het onder (1)
ontwikkelde clique-begrip stelt zeer stringente eisen: de
1-clique is een maximale komplete deelgraph van de graph
G = ( X , U > , d.w.z. alle punten x. en χ., waarbij χ. Φ χ.,
dienen door een antimetrie van punt x. naar punt x. gekop
peld te zijn. Juist vanwege het feit, dat deze eis zo streng
is, heeft Luce

het n-cliquebegrip ontwikkeld, zoals om

schreven onder (2) en (3). Het n-cliquebegrip (n > 1) ver
onderstelt niet de noodzakelijkheid van een komplete deel
graph, maar eist dat alle punten x. en x. tenminste door
een q-sequentie (1 < q < n) verbonden zijn (definitie 3 ) ,
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waarbij de mogelijkheid van χ. = χ. kan worden uitgesloten
(definitie 2). In beide clique-definities wordt er van uit
gegaan, dat de punten x. en x. met elkaar verbonden dienen
te zijn via een q-sequentie voor zekere q < n .
Het bepalen van zwakke η-cliques vanuit een graph G= ( X,U >
verloopt als volgt:
a. Kontroleer, of de bij de graph G= (X,U > behorende adjacentiematrix A een binaire matrix is. Konstrueer voorts een matrix
A ( n ) =1а(п)..]

d

i f (A + A 2

+

... + A n ) .

b. Bepaal de pseudo-graph < X,U

> , waarbij (χ.,χ.) ε lp -'

dan en slechts dan als er in de graph G= ( X,U > een q-sequen
tie bestaat van punt x. naar punt x. voor zekere q < n. De
graph ( X,U

> kan in matrixvorm worden geschreven. We kon-

strueren daartoe de matrix E
e

(n) def
.. =
11

a(n).. >
13

0 als a.^

In deze matrix E

= [e^

..] zodanig dat:

.
..
<_
0 voor alle x. e vχ
ι
'
1 als

ij

J

0,

. . = 0.

staat aangegeven of er tussen twee punten

al dan niet een q-sequentie (1 < q < n) aanwezig is. Deze
matrix E

wordt verkregen door de boolean optelling:

(I + A + A

+...+ Α )Δ te verminderen met de eenheidsmatrix I.

Derhalve geldt: E ( n ) = {(I + A + A 2 +...+ Α η )Δ - I }.
Daar tevens geldt, dat (I + A + A

+...+ Α )Δ = (I + Α) Δ, kan

de berekening van deze matrix worden ingekort tot
E ( n ) = {(I + Α) η Δ - I } . 1 2
c. Konstrueer de matrix S = E l J x E ^ ' '

T

(Hadamard produkt) .

Middels deze bewerking extraheert men de reciproke relaties
( e . . = e . . = l )

uit de pseudo-graph. Immers alleen de

ze reciproke relaties zijn van belang bij het opsporen van de
13
zwakke η-cliques. Wij maken hierbij gebruik van het theorema ,
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dat de deelverzameling С van een verzameling X een zwakke
η-clique is (cf. definitie 2) in de graph G= <X,U > dan en
slechts dan als С een 1-clique is in de pseudo-graph
<X,U

> . Nogmaals wijzen we er op, dat een deelverzameling С

van X een clique is zoals omschreven onder (1) dan en slechts
dan als het een 1-clique is in de zin, zoals omschreven on
der (2).
d. Bepaal de matrix S .
e. Tracht via de boven aangegeven regels van Festinger, Chabot,
en Luce en Perry de 1-cliques in de pseudo-graph < Χ,ΙΓη^> op
te sporen.

Wellicht ten overvloede merken wij op, dat de definitie van
een zwakke cq. een sterke η-clique toelaat dat twee punten x.
en x., welke tot eenzelfde η-clique С behoren, via een q-sequentie (q < n) verbonden kunnen zijn, welke punten x, bevat,
die niet tot de η-clique С behoren; d.w.z. dat de puntenverz ame ling van de deelgraph <C, (C χ С) η (J > van een graph
G= < X,U > nog geen η-clique behoeft te zijn in de deelgraph.
3. Het bepalen van sterke

n-oliques

Zoals we reeds hebben vermeld, vereist de definitie van een
zwakke η-clique niet dat een punt x. door een q-sequentie met
zichzelf is verbonden. Voor het bepalen van de sterke
η-cliques herhalen we de procedure om de zwakke n-cliques
vast te stellen (stappen 2a t/m 2e). Na op deze wijze de
zwakke η-cliques van een graph G= < X,U > te hebben bepaald,
vervolgen we met stap f:
f. Ga na voor welke punten x. geldt, dat a l .. = 0 ; elimi
neer deze punten x. uit reeds gevonden zwakke η-cliques. In
dien namelijk a
.. = 0 , dan betekent dit, zoals we reeds
•'

11

'

hebben gezien, dat er in de graph G= < X,U > geen q-sequentie
bestaat van een punt x. naar zichzelf. Nadat uit de zwakke
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η-cliques deze punten χ., waarvoor geldt dat a

.. = 0 , zijn

verwijderd, houdt men de sterke η-cliques over, tenminste als
elk van de resterende verzamelingen uit drie of meer elemen
ten bestaat.
Met betrekking tot de bruikbaarheid van de matrix-multiplikatiemethode kan gesteld worden, dat via deze methode wel kan
worden achterhaald of een punt x. uit de graph G= <X,U >
zich al dan niet in een clique bevindt, maar dat het in zeer
veel gevallen niet mogelijk blijkt te zijn de overige elemen
ten, welke deel uitmaken van de clique, te identificeren. De
regels van Festinger, Chabot en van Luce en Perry leveren
aanknopingspunten om disjuncte cliques te bepalen, soms zelfs
om overlappende cliques op te sporen. Hierbij fungeert met
name de regel van Luce en Perry als een kontrolemogelijkheid
achteraf, teneinde te bepalen of alle η-cliques van een graph
G= < X,U > gelokaliseerd zijn. Veiligheidshalve dient men het
resultaat van de hier gebruikte matrix-multiplikatiemethode
evenwel te kontroleren, aangezien het niet uitgesloten lijkt,
dat de deelverzamelingen van punten, die dan cliques worden
genoemd, in feite geen cliques zijn. Strikt beschouwd leiden
de drie regels niet tot een eenduidige oplossing. Het blijft
een trial-and-error methode. Ook de door Luce en Perry gege14
wijzen in de richting van de tekortkomingen

ven voorbeelden

van de matrix-multiplikatiemethode om cliques te detekteren.
De door hen gevonden η-cliques zijn namelijk niet ontdekt op
basis van de door hen gevolgde matrix-multiplikatiemethode,
maar zijn mede het resultaat van een visuele inspektie van
het sociogram. Daar het grafisch weergeven van een netwerk,
opgebouwd uit een relatief grote verzameling X en een rela
tie U in X, een welhaast ondoenlijke opgave is, dient naar
andere wegen te worden gezocht om η-cliques, zonder gebruik
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te maken van een visuele inspektie van de graph G= ( X,U > te
detekteren. Alvorens in te gaan op verbeterde clique-detektiemethoden, zullen we in het kort de mogelijkheden en moei
lijkheden van de matrix-multiplikatiemethode, zoals hierbo
ven beschreven, illustreren aan de hand van een fiktief voor
beeld.
Zij gegeven een graph G= < X,U > , welke we hebben verkregen uit
een empirisch onderzoek (zie figuur 25). In deze graph G= <X,U >
bestaat de verzameling X uit de punten X = {x ,x ,...,x }.
Op deze verzameling zijn antimetries u ε и gedefinieerd, te
weten: U = { (x^Xj) , (x s ,x 4 ) , (x^Xj) , (Xj.x^ , (x 2 ,x 4 ) , (x 4 ,x 2 ) ,
(_X-,X,J , (_Χ„,Χ.) , ^X^jX^-J , ( X Q J X Q J , ^X-.jX-J , (X,- , X^ J , (_Χ, , Xg ) ,
ft'^fi ' 7*^8 * 8>X-jJ r ^ 1 0 1 1
,X

X

X

' 11 ' 1 Π '
X

11 '^1 2 '

X

1 2 1 1 ' 9* 10 ' 1 0 ' 9 ' 9' 12 ' 12* 9 '
(x9,x11),(x11,xg)}.
Een voorbeeld v a n een antimetrie is (x ,x ) ; een voorbeeld
van een reciproke relatie is (χ ,χ ) Λ (χ _,x ) . Een re
flexieve relatie, welke een antimetrie van een punt x. naar
zichzelf impliceert, is b.v. (x,,x,). Een 3-sequentie is
b.v. ( x 1 , x 2 , x _ , x . ) , met weglating van de tussenpunten te
noteren als ( x , , . ? . ^ . ) .
2
Zo is ( х , , х 7 , х я ) een 2-sequentie: (x , . . . , x „J) . Een redundante
^6'~7' 8
8
4-sequentie is b.v. ( χ . , χ ^ , χ ^ , χ . , χ . » ) . Twee distincte se-

F-Cguur 25: Een graph G= < Χ,υ > ter illustratie
matrix-multiplikatiemethode

van de
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quenties van punt χ. naar punt χ. zijn b.v. (χ^χ.,χ.) en
(x 1 ,x 2 ,x 3 ,x 4 ), evenals ( x ^ x ^ x ^ en ( x ^ x ^ x ^ .
Gaan wij er in dit voorbeeld van uit, dat de onderzoeker de
in figuur 25 weergegeven graph G= < X,U > , gezien zijn vraag
stelling, niet behoeft te korrigeren naar b.v. reflexiviteit,
symmetrie, transitiviteit of anderszins, dan kunnen we over
gaan tot het achtereenvolgens opsporen van de diverse cliques.

l-cliques

1. Het bepalen van

a. In figuur 26 staat de bij de graph G= < X,U > behorende adjacentiematrix A. Deze adjacentiematrix A is een binaire ma
trix: er komen alleen numerieke waarden 0 en 1 voor in de
matrixelementen.
b. We konstrueren nu de binaire matrix E, door alle e.. = 0
11

te stellen en e.. = a.. voor alle i Φ j. Dit houdt in, dat
13

ij

in de, in figuur 26 weergegeven, matrix twee matrixelementen
gewijzigd worden, te weten a, , en a. 0 .
o,o
H,ö
c. We symmetriseren de matrix E. We noemen deze matrix S.
Er geldt: S = E χ E T .
d. Kubeer de matrix S. Het resultaat hiervan staat weerge
geven in figuur 27.
Daar s _ . = 1, is er één 3-sequentie van punt x„ naar punt x.,
slechts bestaande uit reciproke pijlen, namelijk (χ.,χ.,χ.,χ.).
Daar s _ _ = 2, zijn er twee 3-sequenties van punt x_ naar
zichzelf, slechts bestaande uit reciproke pijlen, namelijk
(x 7 ,x 6 ,x 8 ,x 7 ) en (x 7 ,x 8 ,x 6 ,x 7 ).
e. Uit de gekubeerde matrix S
X

X

X

punten χ,,χ 7 ,x 8 ,xQ> IO' II' I2·

blijkt, dat s .. > 0 voor de
D e z e

P u n t e n maken derhalve

deel uit van een 1-clique. Voor de juiste samenstelling van
de clique(s) wordt gebruik gemaakt van de regels van
Festinger en van Chabot.
3
'
Op grond van de regel van Festinger s .. = С*-2)(t-1) mogen
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I > in figuur 25
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27: De matrix S = [s ..], behorende bij
Э
'<= <X,U )in figuur 25

de

we verwachten, dat de punten xf.,x7,xf.,x,c.,x,~

deel zullen

uitmaken van een 1-clique, bestaande uit t = 3 leden.
(NB. Merk op, dat de regel van Festinger hier in omgekeerde
richting wordt gebruikt; hieruit blijkt het trial-and-error
karakter van deze clique-detektieprocedure). Om de overige
punten x., die met punt x. deeluitmaken van een 1-clique, te
bepalen, passen we de regel van Chabot toe (eveneens in omge7
3
keerde richting!): s .. > (t-2)(t-1) + 1. Het toepassen van
deze regel leidt tot de bevinding, dat {x ,x .Xg} een 1-clique
kan zijn en dat voorts {x , x ^ . x ^ } en {x ,x

,x

} een

1-clique kunnen vormen.
De legel van Luce en Perry biedt een kontrolemogelijkheid om
te achterhalen of met deze drie 1-cliques inderdaad alle
cliques in de graph G= <X,U ) zijn opgespoord. Het toepassen
van deze regel van Luce en Perry b.v. met betrekking tot punt
x.. laat zien dat:
β

punt χ - behoort tot m = 2 cliques. We plaatsen deze twee
cliques in een bepaalde volgorde, bijvoorbeeld {χ.,χ.-,χ .}
en {x ,x

,x

}, waarna we de grootte van de twee cliques

bepalen:

t1 = 3

en

t. = 3.

het aantal gemeenschappelijke punten van de eerste clique
met alle voorgaande cliques is vanzelfsprekend nul (d. = 0 ) ;
het aantal gemeenschappelijke punten van de tweede clique
met alle voorgaande cliques bedraagt twee (d_ = 2 ) , te
weten punt x» en punt x.. .
's........ gereproduceerd wordt door de waarden t.. = 3, d. = 0
en t

= 3, d

= 2, te substitueren in de formule van

Luce en Perry:
5

3
11Д1

=2 + {(3-2)(3-1)-(0-2)(0-1)+ (3-2)(3-1)-(2-2)(2-1)} = 4

3
Deze numerieke waarde komt overeen met de waarde s .. ... in
3
11,11
de matrix S . Daar voor alle punten x., welke tot 1-cliques
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behoren, de numerieke waarde van de hoofddiagonaal in de
gekubeerde matrix S

kan worden gereproduceerd, lijkt het

zeer waarschijnlijk, dat alle 1-cliques, welke binnen de
graph G= ( X,U > bestaan, zijn opgespoord.
2. Het bepalen van zwakke n-cliques

(i.e. voor n=2)

a. De bij de graph G= < X,U > behorende adjacentiematrix A is
binair. We vormen de matrix A

[a

(2:)

2

,.] = (A + A ) .
ij
f21
b. Vervolgens bepalen we de pseudo-graph G= < X,U J)
met de koppelingsmatrix E*· ' = [ e*· ' . .] = {(I + A + Α 2 )Δ - 1}
= {(I + Α) 2 Δ - I}.
f2")
De pseudo-graph G= < X,U
> staat weergegeven in figuur 28,
f2")
en de bijbehorende koppelingsmatrix E J in figuur 29.
f2ì
Indien e
.. > 0, dan betekent dit dat er van punt χ. naar
punt x. tenminste een q-sequentie bestaat, waarbij
^
f2')
1 < q < 2. Alle punten x. en x., waarvoor e
is,

.. positief

z i j n tenminste door een 1-sequentie en/of door een

2-sequentie met elkaar verbonden. _
f2")
f2 l
c, dan b e t e c. Bepaal de matrix S = E v ' χ E v ' .
3
3
d. Bereken de gekubeerde matrix S . Als s ..
kent dit dat er с distincte 3-sequenties zijn van punt x.
1
f2')
naar punt x. in de pseudo-graph G= < Χ,ΙΓ J) .
e. Tracht, op eenzelfde wijze als voor het bepalen van de
1-cliques, de 1-cliques op te sporen in de pseudo-graph. De

Figuur 28: De pseudo-graph

G= {Χ,ΙΙ*" > , behorende

de graph G= ( XjU ) in figuur

bi¿

25
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Figuur 29: De matrix E
bij

10 X llX 12

(2)

1-cliques van deze pseudo-graph zijn immers de zwakke
2-cliques van de originele graph G= < X,U > .
3
De gekubeerde matrix S , behorende bij de pseudo-graph
(2)
G= ( X,U J) , staat weergegeven in figuur 30.
Daar s .. ^ O voor de punten χ.,χ.,...,χ.-, kunnen we stel
len dat alle punten χ. ε χ deel uitmaken van een zwakke
2-clique.
Wat de samenstelling van de zwakke 2-clique(s) betreft ver
moeden we op grond van de regel van Festinger, dat de pun
ten x_,x„,xQ,x1-,χ..,χ._ deel zullen uitmaken van een zwakke
2-clique, bestaande uit t = 4 punten, en voorts dat de pun
ten xr,x,,x_,x_ deel zullen uitmaken van een zwakke 2-clique
b

o

/

ö

ter grootte van t = 3 punten.
Het toepassen van de regel van Chabot leidt tot de bevinding
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Figuur 30: De matrix

dat {xft)x_,x } respektievelijk {χ

de

,χ^,χ^,χ.} respektieve-

lijk {x,,x_,x,,x.} een zwakke 2-clique kunnen vormen.
We passen de regel van Luce en Perry toe, teneinde te kontroleren of de numerieke waarden in de gekubeerde matrix gere
produceerd kunnen worden. Voor punt x. verloopt deze kontrole
als volgt:
β

punt x1 behoort tot één clique (m = 1), namelijk
tX|fΧ-,Χ-,Χ.s·

β

hiervoor geldt, dat t. = 4 en d. = 0.

* substitutie van deze waarden in de formule van Luce en
3
Perry laat zien, dat de numerieke waarde s .. ., = 8 niet
gereproduceerd wordt :
s3

= 2 + {(4-2)(4-l) - (0-2)(0-l)} = 6 Φ 8.

Derhalve kunnen we stellen, dat niet alle zwakke 2-cliques,
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welke zich in de graph G= <X,U > bevinden, zijn opgespoord.
Dit illustreert nogmaals, dat de matrix-multiplikatiemethode'
niet tot een eenduidige oplossing komt in het onderhavige
geval van de gevraagde η-cliques. Uit een visuele inspektie
van de graph G= < X,U > blijkt, dat de verzameling {χ^χ. ,χς}
eveneens een zwakke 2-clique vormt, daar elk punt in deze
verzameling middels een 1-sequentie en/of een 2-sequentie
is verbonden met alle andere punten van deze verzameling:
2
2
2
^X-,...,X.J

j ^x-jX^j 'f (_x.,x^j ; (X.,... ,-χ^ j 'f ^Xj.,... ,χ.. j j

(x 5 ,x 4 ).
Het eindresultaat luidt derhalve, dat er zich in de graph
G= ( X,U > vier zwakke 2-cliques bevinden, te weten:
ΊΧ^,Χ.,Χς/ , ίχ.. , Х^, Х_ ,Хд J , *^£*^7 '^8

3. Het bepalen van sterke

n-aliques

'

Q' 10' 11' 12

(i.e. voor η = 2)

Herhaal de stappen 2a t/m 2e, en vervolg met stap 3f.
(2)
f. Ga na in de matrix A
, verkregen in stap 2a, voor welke
(21
punten x. geldt, dat a
.. = 0.
De aanwezigheid van een 2-sequentie van punt x. naar zichzelf
1
(21
J
, namelijk als

blijkt uit de hoofddiagonaalwaarde van A
a^

.. > 0. De aanwezigheid van een 1-sequentie van een punt x.

naar zichzelf is per definitie uitgesloten. Als derhalve
(21
v
a
.. = 0 , dan is punt x. niet bevat in een sterke 2-clique.
Dit laatste blijkt het geval te zijn voor de punten χ ,x ,x .
We verwijderen deze punten uit de reeds bepaalde zwakke
2-cliques, zodat overblijven de verzamelingen {x.} ; {x-,x.} ;
{χ,,χ.,Χο} en {χ.,χ,-,χ,.,χ,.}. De eerste twee verzamelingen
O

/

8

У

1U

11

L¿

bevatten geen drie punten en zijn derhalve per definitie geen
sterke 2-clique.
Het eindresultaat luidt dat er zich in de graph G= (X,U )
twee sterke- 2-cliques bevinden, te weten {χ,,χ-,Χ-} en
X
X
X
9' 10' 11' 12
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Men kan de matrix-multiplikatiemethode voortzetten om de
zwakke en sterke 3-cliques op te sporen. Het resultaat hier
van luidt, dat er drie sterke 3-cliques bestaan in de graph
G= <X,U > , te weten {χ,,χ-,χ.} ; {Xj.x ,x ,х .хЛ en
ÍX

9'X10'X11'X12*·
Samenvattend ziet de netwerk-analyse met betrekking tot de

clique-struktuur in de graph G= < Χ,ΙΙ > , zoals weergegeven in
figuur 25 er als volgt uit:

1-clique

2-clique

3-clique

{x 6 ,x 7 ,x 8 }

ÍX

ix

X

zwakke

6' X 7' X 8 }

6'X7'X8}

9' X 10' X 11
{x

9'X11'X12

9' X 10' X ll' X 12 }

9' X 10 ,X 11' X 12^

1,^2'^^'^4

1 'X2,X3,X4,X5

lx.,X.,X_ j
ÍX

sterke

niet van
toepassing

ίχ

{x 6 ,x 7 ,x 8 }

6' X 7' X 8 }

9' Χ 10' Χ 11 , Χ 12^

9' X 10' X 11 ,X 12
IA- i X ^ >

Figuur 31: Overzioht van de n-oliques
G= < Χ, υ > in figuur 25

7* Λ * С

binnen de graph

Uit de matrix-multiplikatiemethode, welke noodzakelijk aan
gevuld moest worden met een visuele inspektie van de graph
G= < X,U > , blijkt dat de graph is opgebouwd uit drie disjunkte cliques: een 1-clique, een 2-clique en een 3-clique.
De 2-clique is opgebouwd uit twee 1-cliques, en de 3-clique
is de vereniging van twee zwakke 2-cliques.
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Ter afsluiting van deze paragraaf geven we een illustratie
van het feit, dat een η-clique twee punten x. en x. kan be
vatten, welke verbonden zijn door een q-sequentie, welke
15
punten bevat die niet tot de η-clique behoren . Het is der
halve mogelijk, dat de puntenverzameling in de deelgraph,
welke wordt opgebouwd uit de clique-elementen en de antimetries welke op die clique-elementen zijn gedefinieerd, geen
η-clique meer is.
Beschouwen we daartoe de graph G= < X,U ) in figuur 32.

Figuur 32: Voorbeeld van een graph met een zg. externe

n-clique

In bovenstaande graph G= < X,U > vormt С =
ίχ1 ,x?,x_,x.,χ.,χ,,χ-,χ..} een 3-clique С с χ, hoewel er tus
sen punt χ. en punt x, slechts een 3-sequentie is, welke de
punten x_ en x„ bevat, die geen deel uitmaken van de clique С.
Zouden we derhalve uitgaan van de graph van de 3-clique C,
zijnde de deelgraph 0'= <C, (C χ C) η и > , dan zouden we de
verzameling С niet als een 3-clique opsporen, daar er geen
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q-sequentie (1 < q < 3) bestaat van punt χ naar punt x,.
Tenslotte kan gesteld worden, dat de detektie van n-cliques
middels de toepassing van de matrix-multiplikatiemethode niet
altijd tot het gewenste resultaat leidt. Met name in die ge
vallen, waar er in de graph G= (X,U > geen disjunkte n-cliques
bestaan, zal de toepassing van de matrix-multiplikatiemethode zelden resulteren in het vaststellen van de n-cliques
in de graph G= ( X,U > . Een voorbeeld van een dergelijke graph
is weergegeven in figuur 33. Het blijkt welhaast onmogelijk
om, zonder visuele inspektie van de graph G= < X,U > , vanuit
de gekubeerde matrix S

(zie figuur 34) de n-cliques binnen

de graph op te sporen.
Indien men gebruik maakt van de matrix-multiplikatiemethode,
kan men volstaan met het algorithme voor het bepalen van de
sterke n-cliques. Het vaststellen van de zwakke n-cliques is
een direkte generalisatie van het bepalen van de 1-cliques.
De stapnummering is: A, A^ n , E

, S, S , regel van

x

l X2 X3 X 4 X5 X6 X7 X 8
5

9 11 8 11

4 11 9 11 8
5

8 11 9 11

4 11 8 11 9
9 11 8 11 8 14 8 14
11

9 11 8 14 8 14 8

8 11 9 11 8 14 8 14
11
Figuur 33: Voorbeeld van een
graph G= ( Χ,ΙΙ ) , waaruit via
de
matrix-multiplikatie
methode de cliques
bijna
niet worden opgespoord

8 11 9 14 8 14 8

Figuur 34: De matrix
*

- [ s _._.], behorende bij
i-U

graph G= ( X,U > in figuur

de

33
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Festinger respektievelijk Chabot respektievelijk Luce en Perry.
In de volgende paragraaf zullen we ingaan op verbeteringen
van deze matrix-multiplikatiemethode.
2.1.1.2.

De HR-methode

Zoals we hebben gezien, leidt het toepassen van de matrixmultiplikatiemethode, zoals beschreven in de vorige paragraaf,
op een willekeurige graph niet altijd tot een vaststelling van
alle clique(s), welke zich in die graph bevinden. Slechts in
die gevallen, waar er zich enkele disjunkte cliques bevinden
in een graph G= < X,U > , blijkt de onderzoeker met behulp van
de matrix-multiplikatiemethode deze clique(s) te kunnen iden
tificeren. In alle andere gevallen fungeert de matrix-multi
plikatiemethode als een trial-and-error methode en verdient
het de voorkeur de HR-methode toe te passen.
Deze HR-methode

spoort alle cliques op in willekeurige

graphs. Onder een clique wordt in dit verband verstaan:
'a maximal subgroup of at least three members in which each
2
member is in the relation to every other member' . Deze cliquedefinitie komt overeen met de, in de vorige paragraaf vermel
de, 1-clique definitie.
Alvorens de HR-methode te adstrueren, dienen een aantal cen
trale begrippen te worden gedefinieerd, te weten:
β

een punt x. wordt een non-aliqual

punt genoemd als x. tot

geen enkele clique behoort,
0

een punt x. wordt een uni-oliqual

punt genoemd als x. tot

precies één clique behoort,
β

een punt x. wordt een mult-L-aliqual

punt genoemd als x.

tot meer dan één clique behoort,
β

twee punten x. en x. (x. ^ x . ) worden co-cliqual

punten

genoemd als punt x. en punt x. in eenzelfde clique bevat
zijn.
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Het bepalen van de 1-cliques, volgens de HR-methode, steunt
met name op het opsporen van de uni-cliquai punten in een
graph G= < Χ,υ > . Bij de HR-methode wordt uitgegaan van een
gerichte graph G= (X,U > . Omdat de clique-definitie van
Harary en Ross identiek is aan de 1-clique-definitie van
Luce en Perry, zijn bij de HR-methode evenmin de lussen en
de non-reciproke relaties van invloed op het bepalen van de
cliques. Bij de HR-methode wordt geen gebruik gemaakt van
3
de informatie, welke bevat is in de gekubeerde matrix S ,
2
maar wordt een matrix M = S χ S (het elementsgewijze produkt) gekonstrueerd, welke vrijwel dezelfde informatie be3
vat als de matrix S .
Dit blijkt uit het feit, dat
1. s .. = Σ Λ "

m

··>

zo

dat op grond van de regel van Festinger,

waarin gesteld wordt dat punt x. een non-cliqual punt is dan
1
3
en slechts dan als s .. = 0 , bij het toepassen van de HRmethode gebruik gemaakt wordt van de regel, dat punt x. een
non-cliqual punt is dan en slechts dan als ^ = 1 ro^ = 0.
Uit s .. e s

volgt, dat s .. = Ц^

Σ ^

s.-.s.^..

2
2
Uit m. . e M = S x S volgt, dat пь. = s i - ' s i i »
zodat Й

= 1

m.. = Z J = 1 s ...s..

3=1 13 i 13
_j=N
ν^=Ν
j=l S ij k=l S ik" kj
. Σ 3=Ν 2 k=N
j=l k=l
=

ij" jk

s

(Daar S symmetrisch
is geldt: s k . = s.k)

ki

s .. (q.e.d.).

2. s .. > 0 * m.. > 0, zodat de implikatieregel van Chabot,
13
13
welke luidt dat een punt χ. en een
punt χ. co-cliqual zijn =* s .. > (t-2)(t-l) + 1 > 0, over-
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gaat in de aequivalentie-uitspraak: punt χ. en χ. zijn
co-cliqual dan en slechts dan als m.. > 0. Ter verduidelijking
1
^ 2
hiervan zij vermeld, dat in de matrix S staat aangegeven het
aantal distinkte 2-sequenties van een punt x. naar een punt
x.. Indien punten tot eenzelfde clique С behoren, dient er
voor elk tweetal punten x. en x. een 2-sequentie te zijn van
x. naar x. en tevens dient er een direkte verbinding te zijn
van punt x. naar punt x.. Derhalve geldt, dat de punten x.
1
ι
3
2
en x. nimmer co-cliqual zijn als s .. = 0 . Ook geldt, dat de
punten x. en x. nimmer co-cliqual zijn als s.. = 0 . We kun
nen derhalve stellen, dat twee punten x. en x. co-cliqual
1
2
3
zijn dan en slechts dan als zowel s .. als s.. ongelijk zijn
3
2
IJ
iJ
aan nul, d.w.z. als s ...s.. ^ 0, en daar geldt dat
2

M = S

ij

13

'

x S, kunnen we stellen, dat x. en x. co-cliqual zijn

dan en slechts dan als m.. > 0.
ij

Met behulp van het onder (1) gestelde is het mogelijk aan
2
de hand van de matrix M = S x S de non-aliquals
van een
graph G= < X,U > te bepalen. Hiertoe behoeven we slechts de
punten met een rijtotaal van de matrix M gelijk aan nul op
te zoeken.
Het opsporen van de uni-cliqual

punten van een graph

G= ( X,U > is, zoals zal blijken, eenvoudiger vanuit de ma2
3
trix M = S

x S dan vanuit de matrix S

(d.w.z. gemakkelijker

via een gekombineerde 2-sequentie en 1-sequentie dan via een
3-sequentie). Vanzelfsprekend is het mogelijk, dat er binnen
een graph G= < X,U > geen uni-cliqual punten bestaan. Zijn er
wel uni-cliqual punten, dan worden de clique(s) bepaald
waartoe deze uni-cliqual punten behoren. Dit geschiedt door
voor een uni-cliqual punt x. de co-cliquals te bepalen,
daarbij gebruikmakend van de hierboven vermelde regel on
der (2), waarin gesteld wordt dat men via de matrix-elementen van M kan bepalen of een punt x. een co-cliqual is
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van punt χ.. Uit de matrix-multiplikatiemethode is ons reeds
bekend dat als een punt x. uni-cliqual is en de clique t pun1
3
ten omvat, geldt: s .. = (t-2)(t-l) (de regel van Festinger).
Indien we het aantal co-cliqual punten van punt x. met n. no
teren, kunnen we in bovenstaande regel (n.+l) substitueren
1
i=N
3
voor t en Σ·! m. . voor s ... zodat Festinger's
regel over
ь
a l ij
11
gaat in: 'Als punt x. uni-cliqual is en voorts co-cliqual is
1
i=N
met n. rpunten dan is Σ-! m. . = (n.-l).n.·.
ι
j=l
ij
i i
Het voordeel van het gebruik van de matrix M in plaats van de
matrix S

blijkt evenwel uit het feit, dat deze regel ook omi=N
keerbaar is: 'Als Σ-! m. . = (n.-l).n.
voor zeker rpunt x. met
j = l i j 4 i y i
ι
n. punten (n. > 2) waarvoor geldt, dat m.. > 0, is punt x.
uni-cliqual en voorts co-cliqual met deze n. punten'.
Deze omkeerbaarheid geldt,omdat
a. punt x. geen non-cliqual punt is, daar
2Я - , m.. = η..(η.-lì > 0 voor η. > 2,
j=l ij
ι
ι
ι
b. punt x. geen multi-cliqual punt is vanwege de regel: 'Als
punt x. co-cliqual is met n. punten en zelf een multi-cliqual
1
1
i=N
'
punt is dan ôgeldt: ΣΊ
т.. <n..(n.-lì .
j=l
ij
ii
Deze regel kan als volgt worden aangetoond. Zij gegeven een
multi-cliqual punt x., dat deeluitmaakt van tenminste twee
diques C1 en C_. Omdat C1 Φ C_ is, moet de clique C 1 tenmin
ste één punt x. bevatten waarvoor geldt, dat χ.
J
3
l
l

φ C_ (anders
¿

zou C1 een strikte deelverzameling zijn van C„ en in dat geval is de clique C1 niet maximaal, zodat C1 geen clique genoemd kan worden (contradictie)), en voorts bevat de clique C_
tenminste één punt x. waarvoor geldt dat x. f C 1 . Het rij3
3
i
2
2
totaal van het multi-cliqual punt x. in de matrix M kunnen we
schrijven als:
j=N
i-N
Σ-ΐ " т. . = т. . + т. . + Σj=l
3-1 ij
і,1
и2
^ ^

2

т. . .
із
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Een afschatting van elk van deze termen naar boven leidt tot
het volgende resultaat :
0

De term m. . < n .1 - l . want punt x. is niet met alle n.-punten
1
^l
Jl
verbonden (als punt x. wel verbonden was met alle punten
van clique С-, dan zou χ. ε г ) , zodat het aantal 2-sequenties van punt χ. naar punt χ.

0

kleiner is dan het aantal

co-cliqual punten van x. minus 1 (namelijk minus punt χ. ,
1
J
l
omdat lussen reeds geëlimineerd zijn).
De term m.4 < n . - l , vanwege dezelfde reden als geldt voor
ι

ij 2

de term m.
13

1
j=N
De term Σj=l
m.. < (п.-З)(n.-l), want van de som van
3tovl2
alle m..-termen zijn er, met uitzondering van m.. en m.. ,
nog slechts (n.-2)-termen over, welke positief kunnen zijn.
Voor elk punt x. (waarbij χ. φ χ.
3

3

31

, χ. ) dat co-cliqual is
З2

met punt χ. geldt dat m.. ^ (n.-l), want m.. is gelijk aan
het aantal distinkte 2-sequenties x. -* x, -»• x., mits er ook
een keten x. -*• x. bestaat. Omdat lussen zijn uitgesloten
kunnen we voor punt x. nog slechts (n.-l) punten kiezen.
Op basis van bovenstaande afschattingen naar boven van de
afzonderlijke termen blijkt, dat
Σ ^

т.. < (n.-l) + (n.-l) + (η.-2)(η.-1)
< (n.-l).η. (q.e.d.).

Met behulp van het onder (b) gestelde is tevens de proce
dure aangegeven, volgens welke de mult-i-cl-iquaL
een graph G= (X,U > kunnen worden opgespoord.
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punten van

Bij de clique-detektie wordt uitgegaan van de volgende, algemene procedure :
a. De non-cliqual punten worden uit de oorspronkelijke graph
G= <X,U > verwijderd.
b. Er wordt een uni-cliqual punt opgespoord in de graph
G= < X,U ) . Dit punt vormt een clique met zijn co-cliquals. Vervolgens verwijdert men alle uni-cliqual punten, die deeluitmaken van bovengenoemde clique uit de graph G, want alle cliques
waartoe deze punten behoren zijn reeds opgespoord. De op dçze
wijze ontstane deelgraph wordt wederom aan het gehele cliquedetektieproces onderworpen.
с

Indien een bepaalde graph uit slechts multi-cliqual punten

bestaat, dan wordt deze graph verdeeld in twee (deel)graphs,
welke elk minder cliques bevatten dan de vereniging van deze
twee. Harary en Ross bepalen daartoe een punt x. met een mini
mum rijtotaal in de matrix M. Een dergelijk punt x. behoort
namelijk niet tot alle cliques van de graph. (Ter verduide
lijking hiervan het volgende: stel dat een punt x. tot alle
cliques behoort en een minimum rijtotaal in de matrix M be
zit, dan moet er een punt x, zijn dat niet tot alle cliques
behoort, want anders zouden alle punten tot één clique behoren en derhalve uni-cliqual zijn. Omdat punt x. in dezelfde
clique zit als punt x, en bovendien nog tot andere cliques behoort, moet het rijtotaal van punt x. in de matrix M groter
zijn dan het rijtotaal in de matrix M van punt x, ; contradictie).
Bij het opsplitsen van de te analyseren graph in twee (deel)graphs wordt de ene deelgraph opgebouwd uit het punt x. en al
zijn co-cliqual punten (deze deelgraph bevat alle cliques van
de oorspronkelijke graph, waarvan punt x. deel uitmaakt); de
andere deelgraph wordt opgebouwd uit alle punten x., welke
niet co-cliqual zijn met punt x., aangevuld met de co-cliquals
van deze punten χ..
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Door een dergelijke tweedeling van een graph kunnen er geen
cliques zijn, die zowel in de ene als in de andere graph zijn
gelegen, daar cliques niet tegelijkertijd punt x. wel en punt
x. niet kunnen bevatten. De twee, aldus verkregen deelgraphs
worden onderworpen aan de gehele clique-detektieprocedure.
Samenvattend kan gesteld worden, dat het algorithme volgens
welke, bij het toepassen van de HR-methode, de clique-detektie
verloopt, als volgt luidt:
a. Kontroleer of de koppelingsmatrix A, behorende bij de
graph G= < X,U > een binaire matrix is.
b. Konstrueer de matrix E = [ e..] zodanig dat е.. = 0 en
е.. = а. . voor alle x. (waarbij x. ^ x . ) .
ij

ij

ι

iT

c. Konstrueer de matrix S = E χ

i'

E . Middels de matrices E en

S elimineert men successief de niet van belang zijnde lussen
en non-reciproke relaties.
2
d. Bepaal de matrix M = S x S voor de graph G= < X,U > .
Uit deze matrix M is de navolgende informatie te verkrijgen:
β

punt x. is non-cliqual
ч

i =N
·** Σι
m. . = О

punt χ. is uni-cliqual

« ^·Ιι m ··

^
β

ι

j=l

ij

=

n.(n.-l), waarbij n.

aangeeft het aantal co-cliquals van punt x. (af te lezen
uit het aantal punten x., waarvoor geldt dat m.. > 0 ) .
0

punt x. is multi-cliqual <* 0 < Σ·!" m. . <n.(n.-l)

e. Konstrueer de graph GQ= <X 0 ,U 0 > uit de oorspronkelijke
graph, door alle non-cliqudl punten, alsmede de pijlen waar
mee deze punten incident zijn, te elimineren.
Ga door met stap f en interpreteer G, = G- (i.e. к = 0 ) .
f. Konstrueer de matrix M voor de graph G, = < Xk»U^ ) ·
g. Indien er in de graph G.= <X.,U. > geen uni-cliqual punten
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zijn (hetgeen blijkt uit de rijtotalen van de matrix M:
zie onder d ) , dan wordt het clique-detektieproces vervolgd
met stap h.
Indien er in de graph G, = < X^.U. > wel een uni-cliqual punt
χ. ε χ is, dan bepalen we de clique C(x.) waartoe het punt x.
behoort. Dit geschiedt door de co-cliquals x. van het punt x.
te bepalen aan de hand van de matrix-elementen m.. van de ma
trix M: die punten χ. waarvoor geldt dat m.. > 0. We beoorde
len nu of C(x.) al dan niet gelijk is aan X, :
* als C(x.) = X, , dan bevat de graph G,= <X, ,U, > , naast de
gevonden clique C(x.)» geen andere cliques en kunnen we de
graph G.= ( X, ,U, > als afgehandeld beschouwen. De cliquedetektieprocedure wordt vervolgd met stap i.
0
als C(x.) Φ X. , dan bevat de graph G,= < X. ,U, ) nog meer
cliques dan C(x.)· We elimineren uit de graph G,= <X, ,U, >
nu alle uni-cliqual punten van de clique C(x.) en de pij
len, waarmee deze punten incident zijn en noemen de ontsta
ne deelgraph van G.= <X,,U, > gemakshalve opnieuw
G. = < X^.U, > . De aldus gekonstrueerde deelgraph G, = < X^>U, >
wordt via stap i opnieuw geanalyseerd.
h. Indien de graph G.= (X,,U, > slechts raulti-cliqual punten
bevat, wordt de graph G. = < XVtU, > opgesplitst in twee (niet
disjunkte) deelgraphs, te noemen G. . en G_ _, waarbij η ver
wijst naar het aantal malen dat deze stap h reeds is uitge
voerd.
De twee deelgraphs zijn:
β

c
G.
, waarin X„
punt x.ι bevat
2n+l = <X_
2n+l,,U„
2n+l. > '
2n+l, X,к een .f\.
met een minimaal rijtotaal in de matrix Μ (Σ-! m. . is

3=1

0

ij

minimaal) alsmede alle co-cliqual punten van punt x. in de
graph G k = ( X k ,U k ) , en waarin U 2 n + 1 = ( X 2 n + 1 χ X ^ J ) π ^ .
G
2 n + 2 = < X 2n+2' U 2n+2 > ' W a a r i n X 2n + 2 C X k a l l e P u n t e n X j u i t
de verzameling X, bevat die niet co-cliqual zijn met punt
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χ. alsmede alle co-cliquals van deze punten χ., en waarin
U
2n + 2 = ( X 2n + 2 X X 2 n + 2 ) n U k·
De graph G,= <X, ,U, > wordt als afgehandeld beschouwd, daar

wij er van uitgaan, dat zowel de graph GG_

.als de graph

_ via stap i aan de clique-detektieprocedure wordt on

derworpen.
i. Herhaal de stappen vanaf f voor elke resterende te analy
seren deelgraph G, = < XV>U, > van de oorspronkelijke graph
G= <X,U > .
k. Check of de gevonden cliques maximaal zijn.
De bovenstaande clique-detektieprocedure is een algorithme,
omdat slechts eindige graphs worden bestudeerd en het pro
bleem stapsgewijze wordt gereduceerd (zie stap e,g,h). Dat
de in de graph G.= <X, ,U. > gevonden cliques ook cliques zijn
in de graph G= < X,U > , kan worden nagegaan met behulp van
volledige induktie.
In het volgende, fiktieve voorbeeld illustreren we het algo
rithme, waarvan in de HR-methode gebruik wordt gemaakt.
Zij gegeven de graph G= < X,U > (zie figuur 35).

Figuur 35: Een gvaph G= ( Χ,υ > ter illustratie
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van de HR-methode

Het bepalen van de cliques verloopt als volgt:
a. Konstrueer de bij de graph G= <X.U > behorende adjacentiematrix A en kontroleer of deze matrix binair is (zie stap a
van de matrix-multiplikatiemethode).
b. Konstrueer de matrix E (zie stap b van de matrix-multi
plikatiemethode) .
c. Bepaal de matrix S = E χ E

(zie stap с van de matrix-

multiplikatiemethode) .
2
d. Bereken de matrix M = S χ S. Het resultaat hiervan staat
weergegeven in figuur 36.

X

l

X

2

X

3

x

4

X

5

X

6

X

7

n.
1

= (п.- 1)п.
• Ï Ï "ij

F

3

2

0

2

2

1

5

10

<

4 . 5

3

0

2

2

0

2

1

5

10

<

4 . 5

2

2

0

2

2

0

0

4

8

<

3 . 4

<

3 . 4

0

2

2

0

2

2

0

4

8

2

0

2

2

0

2

0

4

8

<

3 . 4

2

2

0

2

2

0

0

4

8

<

3 . 4

1

1

0

0

0

0

0

2

2

=

1 . 2

Figuur 36: De matrix M= [m. .], behorende bij
G= < XyU ) in figuur 35
^

de graph

Uit deze matrix M blijkt:
0

in de graph G= < X,U > bevinden zich geen non-cliqual punten,

0

in de graph G= < X,U > bevindt zich slechts één uni-cliqual
punt, te weten punt x-,

0

in de graph G= < X,U > zijn de punten χ ,χ ,χ ,χ.,χ ,x 6
multi-cliqual.

e. Omdat er in de graph G= < X,U > geen non-cliqual punten
zijn geldt, dat G = G.
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f. Daar G. = G, geldt dat de matrix M behorende bij de graph
G. gelijk is aan de matrix M, behorende bij de graph G (zie
figuur 36).
g. In de graph G = <X ,U > is punt x_ een uni-cliqual punt.
De co-cliquals van punt χ- zijn de punten χ
m7

> 0 en m

9

en χ

(daar

> 0). De eerste clique Cl die gevo'rmd kan

worden, is derhalve

Cl = C(x7)

=-{χι3χ2,χ7}

Omdat Cl ¿ Xfl bevat de graph G = <Χ ,ΙΚ > nog meer cliques. In
de clique Cl bevindt zich slechts één uni-cliqual punt, namelijk punt x_. We konstrueren een nieuwe graph Gn= < X n >U n > met
X0= {x1,x2,x3,x4,x5,x6} en U0= (X0 χ X 0 ) η и.
i. Omdat G. de enige nog te analyseren deelgraph is, vervolgen
we de clique-detektieprocedure met de graph G n vanaf stap f.
2
f. De matrix M = S χ S behorende bij de graph G n staat weer
gegeven in figuur 37.
g. Uit de matrix M in figuur 37 blijkt, dat er geen unicliqual punten zijn in deze graph. Alle punten blijken multicliqual te zijn, zodat de clique-detektieprocedure wordt ver
volgd met stap h.

X

2 x3 X 4 X 5 X 6

ij
8

=

(n.-l)n.

<

3 . 4

8

<

3 . 4

8

<

3 . 4

8

<

3 . 4

8

<

3 . 4

8

<

3 . 4

Figuur 37: De matrix M = lm..], behorende bij
nieuwe graph G = ( XnlUn > V
0' 0
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1

J

de

1

h. We kiezen punt x1 als het punt met minimaal rijtotaal in
de matrix M (figuur 37). Daar het de eerste maal is dat
stap h wordt bereikt, geldt η = 0. De co-cliquals van punt
x1 in de graph G = ( X-.U > zijn de punten χ.,χ.,χ,-,χ,. De
verzameling van niet co-cliquals met punt x1 in de graph
G0= <X ,U > wordt gevormd door punt x.. De co-cliquals van
dit punt χ

in de graph G = <Χ ,υ. > zijn de punten χ.,χ ,χ ,χ,.

We konstrueren nu de volgende twee deelgraphs als opsplitsing
van de graph G0= <X0.U0 > :
2.0+1
3

{x
l } U {x 2' X 3' x 5' x 6 } C X 0 '
l = < X 1' U 1 > m e t X l
G 2 = <X2,U2 > met X., = ix4} U {x2,x3,x5,x6} С χ^
G

2.0+2
We beschouwen hiermede de graph 0 = <Χη,υη ) als afgehandeld.
i. Er resteren nog de te analyseren graphs G= (X^lh > en
G2= < X_,U- > . Beide graphs dienen de clique-detektieprocedure
te doorlopen vanaf stap f. Bij wijze van voorbeeld vervolgen
we nu met de graph 0 = <X ,ϋ- > (figuur 38).
f. De, bij de graph G = (X_,U_ > behorende, matrix M staat
weergegeven in figuur 39.
g. Uit deze matrix M, behorende bij G2= < ^'^? * ' ЫіІ^* dat
alle punten opnieuw multi-cliqual zijn, zodat de procedure
wordt voortgezet met stap h.

x

Figuur 38: De graph
G
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<
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<
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<
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Figuur 39: De matrix [m..],
ij
de graph in figuur 38

= (n.-l)n.
4

1

behorende

1

'

bij
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h. We kiezen punt χ. als het punt met minimaal rijtotaal in
de matrix M (figuur 39). Daar stap h reeds eenmaal is doorlo
pen, geldt η = 1. De co-cliquals van punt x 2 in de graph
G_= <Χ-,ϋ. > zijn de punten x_,x.,χ,. De verzameling van niet
co-cliquals met punt x 2 in de graph G = <X„,U_ > wordt gevormd
door punt x_. De co-cliquals van dit punt χ ς in de graph
G = <X_,U- > zijn de punten x_,x.,χ,. We konstrueren nu de
volgende twee deelgraphs als opsplitsing van de graph
G2=<X2,U2):
O G

2.1+l=G3=<X3'V

metX

{x 2 } υ {χ 3 ,χ 4 ) χ 6 } С χ 2

3

< Χ.,υ. > met X. {χ5> и {x 3 ,x 4 ,x 6 > с χ 2
4 4
4
De graph G = <X ,U- > wordt hiermede als afgehandeld be
2.1+2

schouwd.
i. Er resteren nog de te analyseren graphs G.= < X.. ,11. > ;
G = < X,»U, > en G = < X^.U. > . We vervolgen de analyse nu
bij wijze van voorbeeld met graph G.= ( X 4 >U. > (figuur 40)
vanaf stap f.
f. De, bij de graph G.= <X.,U. > behorende, matrix M staat
weergegeven in figuur 41.
g. Uit de matrix M blijkt dat bijvoorbeeld punt χ unicliqual is en dat de punten x. en x. de co-cliquals zijn van
punt χ .
3

X

3X4

X

5 X6

Σ3=1
.'" m.
— . = (n.-l)n.
ι, ^,
ij

2
X

4 <
4 <

4

X^

6 L_
Figuur 40:
De graph
G.= < X.,υ. >
4
4' 4
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_J

2

Figuur 41: De matrix M = [m. .],
J
behorende bij de graph
in figuur 40

De tweede clique C2 die gevormd kan worden, is derhalve
C2

Ctx?) -

Omdat C2 Φ X

{χ,,χ.,χΛ

bevat de graph

G = < X 4 »U. > nog meer cliques. In de clique C2 is punt χ,
het enige uni-cliqual punt. We konstrueren een nieuwe graph
1
en υ
(X4 χ x 4 ) Π и.
G,= {Χ,,.υ,, > met X.
4
4 4
4
i. Er resteren nog de te analyseren graphs 0 = <X ,U > ;

wV

4

G = < Χ,»υ, > en G = < Χ»>υ. > . We vervolgen de analyse met
graph G = *X 4 >U. ^

(figmn* 42) vanaf stap £.

f. De, bij de graph G.= <X.,U. > behorende, matrix M staat
weergegeven in figuur 43.

X

Figuur 42: De пъеше
graph G.= < X л U )
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2
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2
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Figuur 43: De matrix M = [m..],
behorende
bij de graph
in figuur
42

g. Uit de matrix M, behorende bij de graph 6 = (X.,U. > ,
blijkt dat bijvoorbeeld punt x. uni-cliqual is. De co-cliquals
van punt x. worden gevormd door de punten x_ en x,. De derde
clique C3 welke kan worden gevormd, is derhalve
C3 = C(x.)

=

{χ.,χ^χ.}

Omdat СЗ = X, kunnen we deze
4

graph G = < Хд.и. > als afgehandeld beschouwen. De cliquedetektieprocedure wordt voortgezet met stap i.
i. Er resteren nog de te analyseren graphs G= (X 1 ,U 1 > en
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G

= <X

U

>

We v e r v o l

de

e n

3
3' 3 '
B
analyse met de graph G = (Χ ,υ >
(figuur 44) vanaf stap f.

f. De, bij de graph G 3 = <X 3 ,U 3 > behorende, matrix M staat
weergegeven in figuur 45.

X

Figuur 44: De graph
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Figuw 45: De matrix M = tm. .],
behorende bij de graph
in figuur 44

v^v

g. Uit de matrix M, behorende bij de graph G = <X,.U_ > , blijkt
dat bijvoorbeeld punt x_ uni-cliqual is. De co-cliquals van
punt x_ worden gevormd door de punten x. en x.. De vierde cli
que C4 welke kan worden gevormd, is derhalve
C4
G

3=

<X

CfxJ

= {χ^,χ,,χ.}

3,U3 * n o g

m e e r

. Omdat C4 Φ X bevat de graph

cliques. In de clique C4 is punt x_ het

enige uni-cliqual punt. We konstrueren een nieuwe graph
G 3 = <X 3 ,U 3 > met X 3 = ix 2 ,x 4 ,x 6 } en U 3 = (X 3 χ X 3 ) η и.
i. Er resteren nog de te analyseren graphs G 1 = <X 1 iU 1 > en
G

3 = < X 3' U 3 > ' W e е г о 1 8 е п d e analyse met graph G = < X,,U >
(figuur 46) vanaf stap f.

f. De, bij de graph G 3 =< X 3 ,U
weergegeven in figuur 47.
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> behorende, matrix M staat
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Figuur 46: De nieuwe
graph G= < X-, U >
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Figuur 47: De matrix M - [m..], Ъе
horende bij de graph in
^
figuur
46

g. Uit de matrix M, behorende bij deze graph G = < X T » U , > ,
blijkt dat bijvoorbeeld punt χ

uni-cliqual is. De co-cliquals

van punt x. worden gevormd door de punten x. en xft. De vijfde
clique welke kan worden gevormd, is derhalve
CS = C(x2)

=

{x2,x4,x6}

Omdat CS = X_ kunnen we deze

graph G_= < Χ 3 » υ τ ^ a l s afgehandeld beschouwen. De cliquedetektieprocedure wordt voortgezet met stap i.
i. Er resteert nog de te analyseren graph G = (Χ,,Ι^ > met
Xj^ = ίχ. .X-.Xj.Xg.x,} en met IL = (X1 χ Xj) η и. Deze graph
wordt op dezelfde wijze geanalyseerd als de graph G_= <X.,U

> ,

Dit resulteert in de cliques: C6 = C(x ) = {χ ,χ,^яЛ ;
o

С? = Cfx^

= {x^x^Xç)

; CS = C(x3) = {х^х^х^

C9 = Cfx^

= {x^x^Xç}

.

l o o

;

к. De negen gevonden cliques zijn maximaal.
Het eindresultaat van de clique-detektieprocedure is der
halve, dat de oorspronkelijke graph G= < X,U > , (zie figuur 35)
uit negen 1-cliques bestaat, te weten:
{x 1 ,x 2 ,x 7 }, C4 = {x 2 ,x 3 ,x 4 }, C7
Cl
C2 = ix 3 ,x 4 ,x 5 }, C5 = {x 2 ,x 4 ,x 6 }, C8

C3

{x 1 ,x 5 ,x 6 },
{x 1 ,x 2 ,x 3 },

{x 4 ,x 5 ,x 6 }, C6 = {x 1 ,x 3 ,x 5 }, C9 = {x 1 ,x 2 ,x 6 }.
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Via het door Harary en Ross ontwikkelde algorithme kunnen
alle 1-cliques van een willekeurige graph G= < X.U ) worden op
gespoord, zowel qua grootte als qua samenstelling. Bij het
behandelen van de matrix-multiplikatiemethode hebben we ge
zien, dat de η-cliques worden bepaald door de 1-cliques op
te sporen in de pseudo-graph G= < X,U

> . Door in plaats van

de matrix-multiplikatiemethode de HR-methode toe te passen
J

op de pseudo-graphs G= < X,U > kunnen van een willekeurige
graph G= < Χ,υ > alle η-cliques worden bepaald.
Wij koppelen derhalve het, door Luce ontwikkelde, n-cliquebegrip aan de, door Harary en Ross geïntroduceerde, cliqualbegrippen. Door een kombinatie van beide clique-detektieprocedures wordt een algorithme verkregen met behulp waarvan
alle η-cliques in willekeurige graphs kunnen worden ontdekt.
Met behulp van het door ons ontwikkelde FORTRAN-IV G-level
computerprogramma NCLIQUE kunnen alle η-cliques in een graph
G= < X,U > worden opgespoord.
2.1.1.3.

De

kompcnenten-analyse

In bepaalde onderzoeken kunnen de komponenten van een gege
ven invloedsgraph G= <X,U > worden opgevat als cliques. Dit
impliceert, zoals we reeds hebben gezien in paragraaf 1.3.,
dat:
0

sterke komponenten van een graph, welke worden opgevat als

cliques, zijn samengesteld uit punten welke een maximale,
sterk-samenhangende deelgraph van G= <X,U > vormen; alle pun
ten, welke tot een dergelijke clique behoren, met elkaar ver
bonden zijn door twee paden: voor alle tweetallen geldt, dat
de connectednesskategorie c(i,j) = 3.
β

unilaterale komponenten van een graph, welke worden opge

vat als cliques, zijn samengesteld uit punten welke een maxi
male, unilateraal-samenhangende deelgraph van G= <X,U > vor-
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men; alle printen, welke tot een dergelijke clique behoren,
met elkaar verbonden zijn tenminste door een pad van het ene
punt naar het andere: voor alle puntenparen geldt, dat de
connectednesskategorie c(i,j) ^ 2 .
zwakke komponenten van een graph, welke worden opgevat als
cliques, zijn samengesteld uit punten welke een maximale,
zwak-samenhangende deelgraph van G= <X,U > vormen; alle punten, welke tot een dergelijke clique behoren, tenminste met
elkaar verbonden zijn door een semipad: voor alle puntenparen
geldt, dat de connectednesskategorie c(i,j) 3* 1.
Voor de toelichting van de komponentenanalyse zij verwezen
naar figuur 7, waarin de komponenten-opbouw staat weergegeven
van de te analyseren invloedsgraph G= <X,U > uit figuur 1.
De sterke cq. unilaterale cq. zwakke komponenten van een graph
G= < X,U > kunnen worden verkregen met behulp van het, door ons
ontwikkelde, FORTRAN-IV G-level computerprogramma SOCMAT.
Uit het bovenstaande blijkt, dat men in een konkreet onderzoek de komponenten kan opvatten als cliques indien men vanuit
de vraagstelling inzake cliques slechts de formele eigenschappen maximaliteit en minimale connectednesskategorie van belang acht.
2.1.2.

Clique-detektiemodellen

in multivalente

gvaphs

In deze paragraaf zal worden ingegaan op een tweetal cliquedetektiemodellen met behulp waarvan cliques in een gewaardeerde graph kunnen worden opgespoord, te weten de Doreian18
19
procedure
en de Hubbell-procedure
2.1.2.1.

De

Doreian-proaedure

Het opsporen van cliques in een gewaardeerde graph, waarvoor geldt dat de aan de pijlen toegekende waarden v(x.,x.)
1
20
. ·*
tenminste een ordinaal meetniveau
bezitten, kan geschieden

door op de successieve niveaux к in de graph de, in paragraaf
2.1.1.2. weergegeven, Harary-Ross methode toe te passen. Op
deze wijze kunnen de η-cliques op de successieve niveaux in
de graph worden bepaald en kunnen sub-cliques (welke deel
verzamelingen zijn van de η-cliques) worden ontdekt.
Zij gegeven een gewaardeerde invloedsgraph G= < X,U > en zij
G, = < Χ,υ') de ηiet-gewaardeerde graph, welke als volgt is
gedefinieerd:
(i)

indien de waarde van een pijl in de graph G= < X,U >
kleiner dan of gelijk is aan k, dan is de pijl ook
1

aanwezig in de niet-gewaardeerde graph G, = (Χ,ϋ > :
v(x. ,χ.) < к voor de pijl (χ. ,χ.) e υ =» (χ. ,χ.) e u *
ν
r
ν
ι' y
•" ι ν
ι j
(ii) indien de waarde van een pijl in de graph G= < X,U >
groter is dan k, dan is de pijl niet aanwezig in de
niet-gewaardeerde graph G, = < X,U' > :
1
v(x. ,χ.) > к voor de pijl (x. ,x.) e и =* (χ. ,χ.) f U
ij

r

•'

v

i'

у

v

i'

у

(iii) indien de pijl (χ.,χ.) £ U, dan (χ.,χ.) f U', met
andere woorden U' c u .
Zij gegeven een ordinale graph G= ( X,U > , waarbij een lager
rangnummer van de invloedspijl (χ.,χ.) verwijst naar een

Figuur 48: Een graph G= < X3U > ter illustratie
de Doreian-proaedure
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invloedsgraph

48

sterkere invloed (zie figuur 48). De η-cliques op de succes
sieve niveaux van de invloedsgraph G= < X,U > staan weergege
ven in figuur 49.
Op het sterkste invloedsniveau (к = 1) blijken er in de graph
twee 1-cliques, één 2-clique en één 3-clique te zijn. Op het
invloedsniveau к = 2 blijken er twee 1-cliques, één 2-clique
en één 3-clique te zijn. Op het laagste invloedsniveau (k = 3)
zijn er in de invloedsgraph vier 1-cliques, vier 2-cliques en
één 3-clique.
2.1.2.2.

De

Hubbell-methode
21

In het clique-detektiemodel van Hubbell
worden de kanalen, welke tussen aktores bestaan, geïnterpreteerd als inputrespektievelijk output-kanalen inzake het transport van beïnvloedingen. Via de in het netwerk bestaande invloedskanalen
zullen er enerzijds paren zijn, welke sterk met elkaar geassocieerd zijn, anderzijds zullen er paren zijn, welke min-
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der sterk met elkaar geassocieerd zijn. Uitgaande van een
invloedsgraph G= < X,U > ontwikkelt Hubbell voor iedere dyade
een associatie-index op basis waarvan hij de betrokken dyade
kan kenmerken als major- cq. als minor-dyade. Een majordyade kenmerkt zich door een relatief hoge associatie-index,
een minor-dyade door een relatief lage associatie-index.
Hubbell gaat van de veronderstelling uit, dat twee punten,
welke tot eenzelfde clique behoren, in het algemeen door meer
η-paden in een graph met elkaar zullen zijn verbonden dan
twee punten, welke tot een verschillende clique worden gere
kend. Hij bepaalt bovengenoemde associatie tussen twee punten
dan ook uit een gewogen som van alle η-paden tussen deze pun
ten. Uitgaande van een invloedsgraph G= < X,U > wordt een cli
que door Hubbell gedefinieerd als:
Een deelverzameling С van X vormt een clique, als voor iedere
x. en x. bevat in C, waarbij χ. φ x.,

er in de graph G= <X,U >

een direkte of indirekte keten van major-dyaden is van
x. naar x., en voorts dat С geen strikte deelverzameling is
van een andere deelverzameling van X waarvoor hetzelfde geldt
(de eis van maximaliteit).
Hubbell's input-output model gaat uit van een gewaardeerde
invloedsgraph, waarbij de waarden van tenminste intervalniveau dienen te zijn en waarbij een hoge waarde korrespondeert met een sterke beïnvloeding. In deze studie beperken
we ons tot niet-negatieve waarden. Een opvallende bijzonderheid van het input-output model van Hubbell is het exogene
systeem. Hieronder wordt een eenheid buiten de graph verstaan,
welke punten binnen de graph kan beïnvloeden of welke door
punten van de graph beïnvloed kan worden.
Bij het uiteenzetten van het input-output model van Hubbell
zullen we met name aandacht besteden aan de veelal impliciet
gebleven assumpties. Er zal blijken, dat de elkaar opvolgende
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bewerkingen met de daarmee korresponderende assumpties niet
eenduidig vastliggen. Ingegaan zal worden op enige alterna
tieve assumpties welke het idee van het model ongewijzigd la
ten, maar het karakter van het model cq. de eigenschappen van
de uiteindelijke cliques evenwel totaal veranderen.
De clique-detektieprocedure volgens het input-output model
van Hubbell verloopt als volgt:
1. Konstrueer de adjacentiematrix W, welke bij de gewaardeer
de graph G= <X,U > behoort. Deze adjacentiematrix W is als
volgt gedefinieerd:
w. . = νίχ.,χ.) als (χ.,χ.) ε и
ij
ι у
ι j
w. . = 0
als (χ.,χ.) ψ- U
ij
ι' Г
We veronderstellen, dat slechts niet-negatieve waarden voor
komen, dat de waarden van tenminste interval meetniveau zijn
en dat een hoge waarde korrespondeert met een sterke beïnvloeding. Indien de grondrelatie daartoe aanleiding geeft,
mogen bij dit model lussen voorkomen, maar deze zijn voor
het bepalen van de cliques niet van belang.
Assumptie 1: de waarde w.. = v(x.,x.) representeert de
beïnvloedingssterkte van de pijl (χ.,χ.).
2. Bij het uitwerken van het model wordt gebruik gemaakt van
22
de eigenschap, dat de adjacentiematrix W convergent is . In
dien bovenstaande adjacentiematrix W niet convergent is,
dient een transformatie plaats te vinden. Hubbell geeft hier
voor de volgende oplossing. Bepaal een wn.-vektor, waarvan
het j-de element de invloed van het exogene systeem op punt
x. weergeeft. Het bepalen van deze w-.-vektor kan hetzij
empirisch geschieden hetzij geschat worden op grond van theo
retische veronderstellingen. Vervolgens vermenigvuldigt men
voor alle j de j-de kolom in de matrix W en het j-de element
van de wnOj
.-vektor
ni=N met een constante, zodanig dat
w.. + Σ.
w.. < 1 v(kolom-normalisatie)
Oj

i=l

ij

'
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De ij-elementen in d e genormaliseerde matrix W geven d e d i 
rekte invloed a a n v a n punt x. o p punt x., uitgedrukt in p r o 
porties t e n opzichte v a n punt x . . D e rijsommen v a n deze
i=N
^
m a t r i x Σ·:
w. . geven d e totale direkte invloed a a n vanuit
3=1

ij

punt X..
Assumptie 2: alle punten, welke worden beïnvloed, worden in
dezelfde mate beïnvloed.
3. Veronderstellen we, dat het beïnvloedingsproces een zich
in de tijd voltrekkend proces is en dat de grondrelatie als
transitief kan worden beschouwd, dan kunnen we de totale
invloedsdistributie van punt x. op punt x. verkrijgen door
niet slechts de direkte invloed w.. van punt x. op punt x.
te beschouwen, maar tevens door de indirekte invloeden
w .. voor к = 2,3,... te bepalen. Daar de matrix W convergent
is, kan Hubbell de totale invloed van punt x. op punt x. (te
noteren als y..) schatten door middel van de skalaire verge
lijking

2
3
y.. = θ.. + w.. + w .. + w .. +
1J

1J

1J

1J

1J

(δ., is de
Kronecker delta)

1J

of door middel van de matrixvergelijking
Y

= I

+

W + W

2

+ W

3

+ . . .

= £^ = " W k
k=0

Gewoonlijk berekent men de matrix Y op een andere wijze:
(I - W) (I + w + w 2 + ... + W1") =
( I + w + w 2 + . . . + w"1) + (-w -w 2 - w 3 - . . . - YÏ**1) =
(I - Ζ 1 * 1 ) z o d a t
k

^ : J w = (I + w + w
= Ci-wr

1

2

+ . . . • »Γ)

. (i-w" 1 * 1 )

ТЕГ*
«"„S,
H- k*= 0
& "" - Hm (I-W)"1.(I - VT 1 )
k=0
def ж
+

m t <*>

mï «

Daar d e a d j a c e n t i e m a t r i x W convergent is, geldt p e r definitie
lim W"1*1 = 0 (nulmatrix), zodat Y = (I mt™
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wf1.

Assumptie За: De totale beïnvloeding van punt χ. door punt χ.
is de rekenkundige som van de beïnvloedingen
van punt χ. door punt χ. over alle sequenties.
Assumptie 3b: De beïnvloeding door punt x. van punt x., behorende bij een sequentie, wordt gerepresenteerd
door het produkt van de waarden van de afzonderlijke pijlen.
4. Bepaal de associatie-index tussen de punten x. en x..
Hubbell definieert de associatie-index als:
m.. = m.. = minfy..,У..)« zodat de associatie-index m.. de
ij

ji

ij

ji

13

minimale totale invloed aangeeft, welke wederzijds op elkaar
wordt uitgeoefend in de betrokken invloedsgraph.
Assumptie 4 : De associatie tussen twee punten is gelijk aan
de zwakste totale beïnvloeding tussen die punten.
Een gevolg hiervan is, dat als de associatie-index positief
is de graad van samenhang voor een puntenpaar sterk is (de
connectednesskategorie c(i,j) = 3). Bij het volgen van
Hubbell's clique-definitie leidt het hanteren van bovenvermelde associatie-index tot cliques, welke deelverzamelingen
zijn van een sterke komponent van de graph G= < X,U > .
5. Bepaal de rangorde van de m..-waarden voor i Φ j van hoog
naar laag. Teneinde te bepalen welke dyaden als major cq. als
minor worden beschouwd dient de onderzoeker een positief kriterium e te kiezen. Aan de hand van dit kriterium beslist hij
als volgt:
m.. > e =* punten x. en x. vormen een major-dyade
m.. < ε =* punten x. en x. vormen een minor-dyade
Het kriterium ε dient positief te zijn, anders wordt de gehele
verzameling X altijd één clique. Het kiezen van het kriterium vooraf is minder eenvoudig, daar nauwelijks is in te
zien binnen welke range de y..-getallen variëren. Een hulp-
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middel bij de keuze van het kriterium ε kan zijn het percen
tiel α™--,, dat verwijst naar de proportie van alle direkte
beïnvloedingen die door major-dyaden worden beschreven. De gewenste <*

kan als volgt worden bepaald:

a. Bereken de totale direkte invloedssterkte in de graph:
w = Σ.

i=l

Σ·!

j =l

w. . (voor i Φ j JJ)
ij

b . Bereken voor elke dyade: w.. = w.. + w..
ij

с

ij

Ji

Bepaal de kumulatieve som van de w.. en noem deze KUM(w..)

d. De percentielen worden berekend door de successieve
ratio's van de kumulatieve sommen van w..
ten opzichte van
1
J
de totale direkte invloedssterkte w te bepalen en af te
trekken van 1. De percentielen zijn derhalve gelijk aan
1 - KUM(w77)/w .
Zo is ε = α __ dat kriterium, waarbij alle dyaden met
m. . = m.. > α __ tesamen een direkte beïnvloeding
bezitten,
ь
13
ji
.95
welke 5% van de totale beïnvloeding (lussen uitgezonderd)
binnen de graph uitmaken

. Na het bepalen van de major-

dyaden worden de cliques bepaald conform de definitie van
Hubbell.
Aan de hand van een fiktief voorbeeld zullen we de cliquedetektieprocedure volgens Hubbell's input-output model illustreren.
Zij gegeven de invloedsgraph G= < X,U > , zoals staat weergegeven in figuur 50.
Het input-output model volgens Hubbell verloopt nu als volgt:
1. De matrix W wordt gekonstrueerd, zodanig dat w.. = 1 als
er een pijl (χ.,χ.) e и bestaat en w.. = 0 in alle overige ge
vallen.
2. Daar er geen metingen zijn verricht teneinde de w-.-vektor
te bepalen, stellen wij deze w-.-vektor in dit fiktieve voor
beeld op .5 (w„. = 0.5 voor alle χ.Ί. De totale invloedssterkv

0j

γ

te, welke in een gerichte graph gelijkelijk wordt verdeeld
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Figuur 50: Een graph G= < X}U > ter illustratie
input-output
model van Hubbell

van het

over de invloedspijlen, waarmee punt x. negatief incideert,
is derhalve 0.5. De genormaliseerde koppelingsmatrix W, ver
kregen via kolomnormalisatie, staat weergegeven in figuur 51.
Uit deze matrix blijkt, dat de totale direkte invloed vanuit
bijvoorbeeld punt x. gelijk is aan .92; evenzo blijkt de to
tale direkte invloed vanuit punt x, gelijk te zijn aan .75.
Twee punten, namelijk χ en χ

, oefenen geen direkte invloed

uit.
3. In figuur 52 staat de matrix Y = (I-W)

tot op twee deci

malen nauwkeurig. Uit deze matrix Y lezen we af, dat bijvoor
beeld de totale (direkte plus indirekte) invloed van punt x.«
op punt x Q gelijk is aan .39 (y

= .39); evenzo is de

totale invloed van punt χ op punt χ gelijk aan .50 (y, _ = .50),
4. Bepaal per dyade de associatie-index m.. = m.. =
min(y..,y..)· Voor de punten x 1 2 en χ bedraagt deze asso
ciatie-index:
m

2

"4 1

=m
= m

l 4

2

= min(.388 , .259) = .259; evenzo is
= m i n

C · 3 6 4 > -181)

.181
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Figuur 51: De kolom-genormaliseerde
matrix
bij de graph G= ( Χ,υ > in figuur 50

.17 .0

.13

.17 .25 .0

W, behorende

In figuur 53 staan de resterende stappen vermeld, welke beno
digd zijn voor de clique-detektie. In kolom 1 staat het kriterium e op basis waarvan major- en minor-dyaden worden on
derscheiden. In kolom 2 staan de betreffende puntenparen, in
kolom 3 de daarbij behorende y..- en y..-waarden, in kolom 4
de associatie-index m.., in kolom 5 de bij de dyade behorende
w.. = w.. + w.. , in kolom 6 de KUMfw..), in kolom 7 de
Ij

IJ

jl

ij"

percentiel-waarde en in kolom 8 de clique-vaststelling. Het
bepalen van de cliques geschiedt door major-dyaden successieve
lijk aan elkaar te knopen.
Het eindresultaat van de clique-detektie bij verschillende
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drempelwaarden e , op basis waarvan een dyade als major-dyade
wordt beschouwd, staat weergegeven in figuur 54.
Uit de figuren 53 en 54 blijkt, dat bij het kriterium ε = .300
(of aequivalent hiermee α _.) er een major-dyade in de invloedsgraph G= <X,U > aanwezig is, namelijk [ x q , x i n ] . Bij het
kriterium e = .200 (aequivalent met o „ ) verschijnen er twee
cliques, namelijk {χ ,χ η,χ

,x _,x 1 .}, gevormd uit de major-

dyaden [ x 1 0 »x 9 ] Дх^.Хд] »l x 1 2' x io' ·' x 14 , x 13^ »' x13'x12^

e n

{x ,x ,x ,x }, gevormd uit de major-dyaden [χ.,χ ],[x ,x ] en
[χ.,χ-]. Een grafische representatie van deze major-dyaden is
weergegeven in figuur 55a en 55b.
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Figuur 53: Stap 5 van Hubbell's input-output
detektiemodel
na kolomnormalisatie
in stap o

alique-

Bij e = .001 vormen alle punten, behalve de punten x 7 en x..,
een clique, welke gelijk is aan een sterke komponent. Dit is
geen toeval, immers bij bovenvermelde clique-detektie moet
men bij 0 < ε < ціііі {m..} altijd cliques vinden, welke gelijk
zijn aan de sterke komponenten, welke uit meer dan 1 punt be
staan. In de praktijk kunnen rekenonnauwkeurigheden optreden
in het inverteren van de matrix (I-W), zodat deze korrespondentie niet geheel opgaat.
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Figuur 54: Clique-detektie
volgens het Hubbell
input-outputmodel en volgens de in paragraaf 2.1.1.3.
beschreven
komponenten-analyse,
behorende bij de te analyseren
invloedsgraph, weergegeven in figuur SO

Θ—θ
Ca)
Figuur SS Ojfo: De Hubbell-cliques,
behorende bij
graph G= < X,U > in figuur 50, waarbij ε = .200

(b)
de

invloeds-
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Bij het input-output clique-detektiemodel van Hubbell willen
we de navolgende kanttekeningen plaatsen:
0

In Hubbell's model wordt een kolomnormalisatie toegepast

(zie stap 2). Zoals we hebben gezien impliceert dit de assumptie, dat alle punten welke worden beïnvloed, in dezelfde mate
beïnvloed worden. Bij de clique-detektie houdt dit in, dat met
name rekening wordt gehouden met punten, welke een relatief
lage ingraad (^0) bezitten en welke punten wederzijds voor elkaar bereikbaar zijn middels korte sequenties (bijvoorbeeld
geïsoleerde paren en geïsoleerde trio's).
Het input-output model wordt onzes inziens niet wezenlijk veranderd als een andere normalisatie wordt toegepast, waardoor
de matrix W ook convergent wordt, bijvoorbeeld door rijnormalisatie danwei uniforme normalisatie. De onderzoeker gaat in
dat geval van andere assumpties uit, namelijk:
* assumptie 2 wordt: 'alle punten, welke invloed uitoefenen
op de verzameling X, oefenen evenveel invloed uit'. Deze
assumptie resulteert in een rijnormalisatie van de matrix W,
waarbij de w. -vektor, welke de invloedskanalen van elk punt
x. naar het exogene systeem aangeeft, een hulpmiddel kan
zijn. Bij een dergelijke clique-detektie wordt met name rekening gehouden met punten, welke een relatief lage uitgraad
(г* 0) bezitten en welke wederzijds voor elkaar bereikbaar zijn
middels korte sequenties.
* assumptie 2 wordt: 'de verhouding w../w,

vormt een repre

sentatie van de verhouding van de beïnvloeding via pijl
(χ.,χ.) ten opzichte van pijl (Xv.»x ) voor alle i,j,k,r.'
Deze assumptie resulteert in een uniforme normalisatie van
de matrix W, hetgeen inhoudt dat de matrix W met een skalaire
grootheid 0 < с < 1 wordt vermenigvuldigd, zodanig dat de
nieuwe matrix W wel convergent is. Er kan worden bewezen, dat
het vermenigvuldigen van een convergente matrix W met een
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constante 0 < с < 1 geen invloed heeft op de clique-detektie
24
volgens Hubbell's model . Bij een dergelijke clique-detektie
wordt met name rekening gehouden met punten, welke zich ken
merken door een relatief hoge in- en uitgraad en welke punten
middels korte sequenties voor elkaar bereikbaar zijn. Voor
gerichte graphs korrespondeert het vermenigvuldigen met een
skalaire grootheid 0 < с < 1 met het door Katz gehanteerde
begrip 'attenuation-factor', hetgeen verwijst naar de
25
'probability of effectiveness of a single link* . Hierbij
wordt rekening gehouden met het feit, dat het effekt van be
ïnvloeding in langere sequenties kleiner wordt, hetgeen
blijkt uit de skalaire vergelijking:
y..
ij

= δ..

iJ

+ cw..
ij

2 2

+CW

..
ij

3 3

+CW

.. + ...
ij

De resultaten van het toepassen van het input-output cliquedetektiemodel na uniforme normalisatie (waarbij с = .20 geko
zen) staan weergegeven in figuur 56. Uit deze figuur valt af
te lezen, dat de volgende cliques worden gevonden:
* bij e > .300 : een clique, namelijk {χ.,χ.,χ.,χ.}.
bij ε > .200 : twee cliques, te weten {x1,χ7,χ_,χ.,χς} en
ίχ

9' Χ 10' Χ 12' Χ 13 , Χ 14' Χ 15 } ·
* bij ε > .100 : idem.
0

In Hubbell's model voor clique-detektie wordt gebruik ge

maakt van de totale beïnvloedingssterkte van een punt x. ten
opzichte van punt x.. Deze is gebaseerd op de bijdrage van
willekeurig lange sequenties tussen deze punten. Men kan evenwel bij het toepassen van het input-output model ook de
lengte van de bijdragende beïnvloedingssequenties beperken.
Dit resulteert in de volgende algemene vergelijking:
Y
= W™ + ... + W n = Σ ^ 1 1 W k , waarbij m,n e ы и {0,»}.
m,η
k=m
'
·' '
'
De bijbehorende assumptie luidt:
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Figuur 56: Stap 5 van Hubbell's input-output
aliquedetektiemodel
na uniforme normalisatie
in stap 2

assumptie 3a: De totale beïnvloeding van een punt x. ten opzichte van een punt x. is de rekenkundige som
van de beïnvloeding van x. op x. via sequenties met lengte к ( m < k < n ) .
Zo ontstaan voor de onderzoeker onder meer de navolgende
keuze-situaties :
'O.·

0,n

: de onderzoeker past het originele Hubbellmodel toe.
: de onderzoeker houdt slechts rekening met se
quenties, welke niet langer zijn dan n.

132

Ί,ι
* Y

2,-

= W : de onderzoeker houdt slechts rekening met
direkte beïnvloedingen.
: de onderzoeker houdt slechts rekening met
indirekte beïnvloedingen.

De resultaten van de clique-detektie met betrekking tot
Y. . resp. Y n _ resp. Y. , volgens het input-output cliquedetektiemodel van Hubbell na kolomnormalisatie staan vermeld in figuur 57.
Bij
een Y
analyse met η < » behoeft de matrix W strikt geJ
ь
m,n
'
nomen niet convergent te zijn en is een normalisatieprocedure
niet noodzakelijk. In dat geval kan het echter wel voorkomen,
dat langere sequenties een hogere bijdrage leveren tot de
totale beïnvloeding dan kortere sequenties. Door convergentie
wordt juist een dergelijke mogelijkheid vermeden.

v
Y

0,2

ε =.300

geen cliques

ε =.200

{

ε =.100
ε =.001

"•^Q'^ifl'^l9 '^і 'ξ'^Ί 4, X 1 ν
idem

ε =.300

geen cliques

ε =.200
ε =.100

γ

0,3

V x io }
e

^

1, X 2 , X 3 , X 4 , X 5

^^

1 ' X 2 , X 3 , X 4, X 5

* X 9' X 10' X 12*

ε =.001

••^Q'^I n'*l 2 ,X 13' X l4' X 15
idem

ε =.300

{

V x io }

ε =.200
ε =.100
ε =.001

idem

F-iguur 57: De olique-struktuur
van de graph G= < X3 U )
(figuur SO) na het toepassen van Hubbell's
input-output
olique-detektiemodel
na toepassing
van
kolom-normalisatie
en berekening van 1 ^ , Y^,
ï^
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0

Door bij stap 4 van de Hubbe11-procedure een andere asso-

ciatie-funktie te kiezen, verandert de onderzoeker tevens de
eigenschappen van de resulterende cliques. Hubbell stelt als
variant voor, de associatie-index te baseren op de bijdrage
van het ene punt tot de status van het andere, in plaats van
de bijdrage tot de totale beïnvloeding

. Ten behoeve van een

verdere verfijning van de clique-detektie stellen wij enige
alternatieve associatie-funkties voor, terwijl wij tevens de
belangrijkste eigenschap van de daaruit resulterende diques
willen vermelden. De bijbehorende alternatieve assumpties,
behorende bij stap 4, zijn eenvoudig uit de funktie-definiëring
af te leiden.
* m.. = m.. = (c.. - 2).(y.. + y..)· Een dergelijke associatiew
6
i]
31 ч xj
' ij
'31'
·"
index leidt tot diques welke deelverzamelingen zijn van de
sterke komponenten, waarbij zowel de zwakste beïnvloeding
als de sterkste beïnvloeding bijdragen tot de associatie van
de beide punten x. en x..
* m.. = m.. = maxfy..,y..). Een dergelijke associatie-index
w
6
13
31
i 3 '31
·'
leidt tot diques, welke deelverzamelingen zijn van de zwakke komponenten, waarbij slechts de sterkste beïnvloeding
bijdraagt tot de associatie van de beide punten x. en x..
Y• • *
13

Y··
11

* m. . = т.. = gemfy. .,у..) = — * — т г ^ - — . Deze associatie13
31 ь w i 3 'зі
2
index leidt tot cliques, welke deelverzamelingen zijn van
de zwakke komponenten, waarbij zowel de zwakste als de
sterkste beïnvloeding bijdraagt tot de associatie van de
beide punten x. en x..
β
Voor een Hubbell-clique geldt, dat twee elementen uit de
clique met elkaar verbonden zijn door een keten van majordyaden. In sommige onderzoeken kan het wenselijk zijn de aan
een Hubbell-clique gestelde eisen te verzwaren, namelijk door
als definitie van een clique te hanteren: een deelverzame-
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ling С van X vormt een clique, wanneer in de graph G= (X,U >
voor elk tweetal elementen uit С er een major-dyade aanwezig
is, waarbij Г maximaal is met betrekking tot deze eigenschap.
Voor deze definitie moet de graph, welke behoort bij zo'n
clique en welke is opgebouwd uit de major-dyaden, kompleet
zijn. Een dergelijke clique zullen we een komplete Hubbellclique noemen ter onderscheiding van de originele Hubbellcliques, welke slechts ketens bevatten. Voor het opsporen van
de komplete Hubbell-cliques kan men het input-output cliquedetektiemodel van Hubbell volgen tot en met de konstruktie
van de major-dyaden, waarna men de 1-cliques (via de
HR-methode) bepaalt uit de graph 6'= (Χ,ϋ1 > met
Cx.,x.) e U' <• [χ.,χ.] major is in G= ( X,U > .
Het input-output clique-detektiemodel is een bruikbaar
clique-detektiemodel met name om de clique-struktuur in ge
waardeerde graphs te bestuderen. Het model biedt de onder
zoeker de mogelijkheid om uit theoretische overwegingen te
kiezen voor verschillende normalisatieprocedures. Voorts kan
de onderzoeker, afhankelijk van zijn vraagstelling, bij het
analyseren van de clique-struktuur onder meer kiezen uit de
navolgende mogelijkheden:
β

inzake de clique-definitie: de originele Hubbell-cliques

danwei de komplete Hubbell-cliques. Uit de clique-definities
volgt, dat de komplete Hubbell-cliques deelverzamelingen
zijn van de originele Hubbell-cliques.
β

inzake het kriterium ε : bij het bepalen van de major-dyaden

kan de onderzoeker verschillende kriteria hanteren. Indien de
clique-detektieprocedure successief wordt toegepast met ver
schillende kriteria, b.v. ε 1 en ε_ waarbij ε_ > ε,, dan zijn
de resulterende cliques bij het kriterium ε_ deelverzamelingen
van de cliques bij het kriterium ε 1 .
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β

inzake de lengte van de beVnvloedingssequenties: indien de

onderzoeker achtereenvolgens een Y .
- reso. Y
- resp.
0
r
r
m+l,n
m,η
Y

-analyse verricht, dan geldt, dat de gevonden cliques

bij de Y
bij de Y

.-analyse deelverzamelingen zijn van de cliques
-analyse; voorts geldt, dat de gevonden cliques

bij de Y
-analyse deelverzamelingen zijn van de cliques
bij
de Y . -analyse.
J
m+l,n
c
inzake de associatie-funktie m... Beschouwen we de associatie-funkties
m..=m..= minfy...y..) de zg. minimum-funktie, respektievelijk
m. .=m..= gem(y..,y..) de zg. gemiddelde-funktie, resp.
m. .=in..= maxfy. .,y..") de zg. maximum-funktie, dan geldt, dat
de gevonden cliques na het toepassen van de minimum-funktie
deelverzamelingen zijn van de cliques na het toepassen van de
gemiddelde-funktie. Voorts geldt, dat de gevonden diques na
het hanteren van de gemiddelde-funktie deelverzamelingen zijn
van de diques na het hanteren van de maximum-funktie.
Het input-output clique-detektiemodel alsmede het merendeel
van de aangegeven varianten kan worden toegepast met behulp
van een, door ons ontwikkeld, FORTRAN-IV G-level computerprograirana HUBBELL.
2.1.3.

Het onderlinge

verband tussen

de

olique-detektiemodellen

In de paragrafen 2.1.1. en 2.1.2. hebben we een aantal cliquedetektiemodellen behandeld met behulp waarvan een lokale
machtskonfiguratie kan worden geanalyseerd inzake zijn hori
zontale machtsdistributie. Uit de behandelde analyse-modellen
volgen een aantal implikatieregels met behulp waarvan een
hiërarchisch clique-detektieschema kan worden gekonstrueerd.
Zo bleek uit de matrix-multiplikatiemethode, gekombineerd
met de HR-methode, dat:

136

a. een sterke η-clique deelverzameling is van een
zwakke n-clique.
b. een zwakke η-clique deelverzameling is van een
zwakke (n+l)-clique.
c. een stérke η-clique deelverzameling is van een
sterke (n+1)-clique.
Uit de komponenten-analyse bleek, dat:
d. sterke komponenten deelverzamelingen zijn van unilaterale
komponenten, en unilaterale komponenten deelverzamelingen
zijn van zwakke komponenten.
Uit de varianten van Hubbell's input-outputmodel bleek, dat:
e. komplete cliques deelverzamelingen zijn van originele
Hubbel1-c1iques.
f. inzake de associatie-funktie de MIN-cliques deelverzame
lingen zijn van de GEM-cliques, en de GEM-cliques deelver
zamelingen van de MAX-cliques.
g. inzake het kriterium ε blijkt, dat voor e- > ε 1 de resul
terende cliques bij ε_ deelverzamelingen zijn van de cli
ques bij ε .
h. inzake de lengte van de beYnvloedingssequenties blijkt, dat
cliques bij een Y
cliques bij een Y
Y

..-analyse deelverzamelingen zijn van de
-analyse, en de cliques bij een

-analyse deelverzamelingen zijn van de cliques bij een

Υ ,, -analyse.
m+l,n
'
Op basis van de hierboven weergegeven implikatieregels kan de
onderzoeker afhankelijk van zijn specifieke vraagstelling een
hiërarchisch clique-detektieschema ontwikkelen op basis waarvan de clique-opbouw in de te analyseren invloedsgraph kan
worden geanalyseerd. Een voorbeeld van een hiërarchisch cliquedetektieschema op basis van de meest gangbare clique-detektiemodellen staat weergegeven in figuur 58.
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Figuur S8: Een hiërarchiseh alique-detektiesohema
met behulp waarvan de
olique-apbouw van een graph G- < X, U > kan worden geanalyseerd

2.1.4.

Andere

cZique-detektiemodellen

In bovenstaande paragrafen van hoofdstuk 2 zijn we ingegaan op clique-detektiemodellen, welke gebaseerd zijn op de
samenhang tussen punten. Bij deze clique-detektiemodellen is
met name gelet op de wijze waarop puntenparen met elkaar verbonden cq. voor elkaar bereikbaar zijn.
In deze paragraaf zal zeer in het kort worden ingegaan op de
matrix-manipulatiemethode, op de diagonaal-maximaliserende
methode en op de clique-analyse van Coleman respektievelijk
Alexander, welke gangbaar zijn in de sociometrie. Tenslotte
zal een kort literatuurverwijzingsoverzicht worden gegeven
van clique-detektiemodellen, welke niet zozeer letten op de
samenhang van puntenparen inzake het verbonden-zijn met elkaar en het bereikbaar-zijn voor elkaar, maar zich baseren op
een gelijkheidskoëfficiënt tussen puntenparen.
2.1.4.2.

De

matrix-manipulatiemethode
27

28
, door Katz
29
en door laatstgenoemde voorzien van een ponskaarttechniek
De procedure baseert zich op het simultaan permuteren van de
Deze methode is geïntroduceerd door Forsyth

rijen en de kolommen van een, bij een te analyseren graph
G= <X,U > behorende, koppelingsmatrix, zodanig dat de matrixeleraenten met de meest positieve waarden zich concentreren
rond de hoofddiagonaal en de meest negatieve waarden zich zo
ver mogelijk van de hoofddiagonaal bevinden (linksbeneden cq.
rechtsboven).
Als maat voor deze concentratie wordt voor elke koppelingsmatrix A, die bij een te analyseren graph G= < X,U > wordt gekonstrueerd, de grootheid
Σ. , Σ. , a..(i - j)
berekend en
JJ
ь
'

die matrix A

i=l j^l

ij

genomen, waarvoor de concentratiemaat minimaal

is. Wanneer het eindresultaat een matrix A is met
Τ 30
^
А = I A I , dan kan Бgesteld worden, dat bij
de matrixJ
P
Ρ
Ρ
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manipulatiémethode gezocht wordt naar een zodanige I , dat
vJ = N
,. .v2 . .
. .
2. , 2. , a
(i-iJ minimaal is.
i=l 1=1 p..
^13
v i=N

Een clique verschijnt in deze matrix-manipulatiemethode als
een deelverzameling van punten, waarvan het merendeel reciproke relaties bezit met de andere punten in de clique. De
matrix-manipulatiemethode bezit inzake de clique-detektie
geen ingebouwd algorithme; het lokaliseren van de cliques
wordt aan de onderzoeker overgelaten. Deze onderzoeker kan
bij het bepalen van de cliques rekening houden met een bepaald percentagekriterium, welke de verhouding tussen het
aantal 'binnen-clique-' en 'tussen-clique'relaties aangeeft.
Hij stelt dan als eis, dat tenminste x% van het totaal aantal
pijlen, waarmee de punten in de clique incideren, tot de
graph van de clique behoren.
De matrix-manipulatiemethode kan zowel op gerichte als op
multivalente graphs worden toegepast; de methode stelt geen
restrikties aan de reflexiviteit (lussen mogen voorkomen).
De matrix-manipulatiemethode levert een hergegroepeerde koppelingsmatrix op, wat zeer behulpzaam kan zijn bij het presenteren in een diagrammatische vorm.
Een belangrijk nadeel van de matrix-manipulatiemethode vinden wij evenwel, dat meer hergegroepeerde matrices kunnen voldoen aan een minimale concentratiemaat en hieromtrent delen
wij Katz' uitspraak niet, dat 'From the standpoint of interpretation it makes no difference at all which form is used'.
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Het lijkt vanzelfsprekend, dat enige hergegroepeerde matrices
met eenzelfde minimale concentratie rond de diagonalen niet
altijd tot eenzelfde clique-formatie behoeven te leiden.
Met betrekking tot de bruikbaarheid zouden wij willen stellen,
dat de matrix-manipulatiemethode het diagrammatisch presenteren van een invloedsnetwerk kan vergemakkelijken; veel be-
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slissingen en subjektieve ingrepen zijn evenwel vereist bij
het bepalen van de cliques. Bovendien is de matrix-manipu
latiemethode onuitvoerbaar wegens relatief hoge verwerkings
kosten, indien de koppelingsmatrix geen relatief kleine orde
bezit. Immers alle mogelijke permutaties dienen te worden gekonstrueerd.
Zij gegeven de graph G= <X,U > in figuur 59. De bijbehorende
koppelingsmatrix A staat weergegeven in figuur 60.
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Figuur 60: Koppelingsmatrix
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behorende bij de graph G= ( Хзи >
in figuur 59

Na N!/2 = 4!/2 permutaties te hebben verricht, blijken er
twee matrices te zijn met eenzelfde minimale concentratie
rond de diagonalen (zie figuur 61a en 61b).
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De minimale concentratiemaat is in beide hergegroepeerde matrices gelijk aan 11. Het eenduidig vastleggen van de cliques
welke zich in de graph G= <X,U > bevinden, lijkt onmogelijk.
De matrix-manipulatiemethode is o.m. gehanteerd door Weiss en
32
Jacobson
in hun studie naar de taakgerichte konmunikaties
bij 196 personen in een bedrijf. Zij bepalen via gebruikmaking
van de matrix-manipulatiemethode een 22-tal arbeidsgroepen,
waarbij onder een arbeidsgroep wordt verstaan een deelverzameling van personen, die verhoudingsgewijs veel taakgerichte
kommunikatiekanalen bezitten naar andere leden van de arbeidsgroep en verhoudingsgewijs weinig taakgerichte kommunikaties bezitten met niet-leden van de arbeidsgroep. Het
blijft evenwel onduidelijk op welke wijze Weiss en Jacobson
uit de koirammikatiegraph via de matrix-manipulatiemethode
precies tot deze 22 arbeidsgroepen zijn gekomen.
Op dezelfde moeilijkheden stuit men bij het bestuderen van
33
de studies van Young en Larson , en Beai, Klonglan,
34
Yarbrough, Bohlen en Di liman , welke met behulp van de
matrix-manipulatiemethode trachten te analyseren op welke
wijze verenigingen en organisaties in een lokale samenleving
onderling met elkaar verbonden zijn.

2.1.4.2.

De diagonaal^maximaliserende

Deze, door Beum and Brundage

methode

ontwikkelde, methode kan wor-

den beschouwd als een variant op de matrix-manipulatiemethode. Ook in de diagonaal-maximaliserende methode wordt
getracht door het simultaan permuteren van de rijen en de
overeenkomstige kolommen van de, bij een te analyseren graph
G= <X,U > behorende, koppelingsmatrix A, de cliques zo zichtbaar mogelijk te maken. De bedoeling van deze methode is aldus de auteurs: 'systematically rearranging the columns and
rows of such a matrix so as to maximize the unknown diagonals
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and thus reveal any subgroups or structures within the
matrix'

. De diagonaal-maximaliserende methode verschilt

van de matrix-manipulatiemethode met betrekking tot de wijze
waarop het eindresultaat wordt verkregen. Bij de eerstge
noemde methode berust de berekeningsprocedure op het feit,
dat: 'it can be shown that if weights are assigned to the
rows of a sociomatrix (from 1 to N beginning with the bottom
row) and the average.product of the elements in each column
and the corresponding weights is maximized for each column,
the sum of the squares of the elements about the principal
37
diagonal is minimized'
Zij gegeven de, bij een graph G= < X,U > behorende, koppelingsmatrix A (zie figuur 62).
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De procedure bij het toepassen van de diagonaal-maximaliserende
methode verloopt als volgt:
i=N
a. Bereken de ongewogen kolomsommen (£._

a..) van de matrix A.

b. Ken aan de rijen in de matrix A gewichten toe van 1 t/m N op
de wijze zoals in figuur 62 aangegeven; noem deze gewichten p..
c. Vermenigvuldig het rijgewicht met de overeenkomstige numerieke waarden in de matrix-elementen en bereken vervolgens
v i=N
de gewogen som ь.
p..а...
d. Deel deze gewogen sommen door de ongewogen sommen, waar
door een gemiddeld gewicht w . wordt verkregen
(
w . = Σ.
v
.j

p..a../Σ.

i=l *і

ij

a.. ) .

i=l

ij

e. Rangnummer de gewichten w . van hoog naar laag.
f. Herorden de matrix A in de volgorde van de verkregen ge
middelden w . zodanig, dat de eerste kolom en rij betrek•J
king hebben op het hoogste gemiddelde, enz..
g. Herhaal de procedure vanaf stap 1 op de hergegroepeerde ma
trix en stop dit iteratieproces, indien er geen verande
ringen meer optreden in de volgorde danwei indien de ver
andering telkens dezelfde wijziging aanbrengt.
Voor matrix A levert dit de navolgende uitkomsten op:
Iteratie
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Vanaf stap 4 blijken alle veranderingen steeds betrekking
te hebben op permutaties binnen de groep χ ,χ,,χ

en de

groep χ^,χ.,Χς. Wordt een dergelijke regelmatigheid gekonstateerd, waarbij steeds precies dezelfde volgorde terug
komt, dan wordt het iteratieproces gestopt.
Als voordelen van de diagonaal-maximaliserende methode worden
door Beum en Brundage genoemd:
0

De diagonaal-maximaliserende methode is systematisch, d.w.z.
verschillende onderzoekers komen vanuit dezelfde data tot
dezelfde resultaten.

0

Aan de numerieke waarden van de matrix-elementen worden geen
eisen gesteld. Deze methode is derhalve van toepassing op
zowel univalente als multivalente graphs.

β

Van alle informatie in de koppelingsmatrix wordt gebruik ge
maakt .

Wij achten de door Beum en Brundage ontwikkelde diagonaalmaximaliserende methode als onbruikbaar. Hiervoor bestaan een
aantal argumenten, welke in het kort neerkomen op de volgende
punten :
β

De diagonaal-maximaliserende methode is niet zo systematisch

als de auteurs doen voorkomen. Daar er geen duidelijke stopregel is voor het beëindigen van het iteratieproces

38

kunnen

verschillende onderzoekers tot verschillende resultaten komen
vanuit eenzelfde data-matrix Α. Het is zelfs niet uitgeslo
ten, dat een onderzoeker, uitgaande van dezelfde graph, in
twee verschillende uitgangsmatrices verschillende resultaten
vindt en derhalve tot een verschillende clique-samenstelling
besluit.
0

Het door de auteurs vermelde voordeel, dat van alle infor

matie in de data-matrix gebruik wordt gemaakt, is niet juist.
In dat geval zou men namelijk een matrix-element niet door
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een ander getal kunnen vervangen zonder tot een ander resul
taat te komen. De diagonaal-maximaliserende methode blijkt
evenwel invariant te zijn voor een kolomsgewijze vermenigvul
diging: indien een kolom j in de matrix wordt vermenigvuldigd
met een willekeurige constante c. ^ 0, dan blijven de resul
taten van de diagonaal-maximaliserende methode precies eender,
omdat de waarden w . niet veranderen. Een voorbeeld hiervan is
opgenomen in figuur 63.
De hierboven aangehaalde bewering 'It can be shown that ...'
blijkt niet juist te zijn, waarmee de grondslag van de diago
naal-maximaliserende methode gefalsifieerd wordt en waarmee
tegelijkertijd de pretentie van het artikel ('systematic
rearranging' i.p.ν. voortdurend permuteren) vervalt. Stel dat
de bewering juist zou zijn, dat bezit de resulterende matrix
volgens de diagonaal-maximaliserende methode een minimale
concentratiemaat volgens de matrix-manipulatiemethode.
Zij gegeven een graph G= < X,U > met een adjacentiematrix W,
zoals in figuur 64 is opgenomen. Omdat de w .-waarden direkt
reeds monotoon dalen, is deze matrix W tevens de resulteren
de matrix volgens de diagonaal-maximaliserende methode. De
bij deze matrix W behorende concentratiemaat volgens de
matrix-manipulatiemethode bedraagt (100x1 + 10x1 + 5x1 +
50x4 + 100x4 + 5x1 + 1x1 + 50x1) = 771. Deze concentratiemaat
is evenwel niet minimaal, want bij een volgorde χ.,χ^,χ.,χ-,χ,
bedraagt de concentratiemaat 376: kontradiktie.
In feite kan een methode, welke invariant is wat betreft een
kolomsgewijze vermenigvuldiging, niet leiden tot een minimale
concentratiemaat.

Samenvattend kan gesteld worden, dat onzes inziens het voor
naamste bezwaar van de diagonaal-maximaliserende methode is
gelegen in het feit, dat deze methode bij het groeperen van
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de positieve waarden rond de hoofddiagonaal invariant blijkt
te zijn aangaande een kolomsvermenigvuldiging van de matrix
met een constante c. Voorts blijkt aan het toepassen van de
diagonaal-maximaliserende methode een praktisch bezwaar te
zijn verbonden, namelijk dat het iteratieve proces vrij langzaam resulteert in een eindresultaat, terwijl voorts, ingeval zich in de te analyseren graph overlappende cliques bevinden, geen duidelijke kriteria zijn aan te geven op grond
waarvan het iteratieproces kan worden beëindigd.
Op grond van bovenstaande argumenten ontraden wij het gebruik van de diagonaal-maximaliserende methode ten behoeve
van clique-detektie.

2.1.4.3.

De Coleman respektievelijk

Alexander

alique-detektie

Bekende procedures met betrekking tot het identificeren van
cliques in een graph G= <X,U > zijn de werkwijzen, welke ont39
40
wikkeld zijn door Coleman
en Alexander . In de wijze van
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clique-omschrijving gelijken de Coleman-cliques op de
Alexander-cliques.
Coleman definieert een clique als 'a group built around a
nucleus of four or five, each member of which chose and was
chosen by at least two others in the nucleus. The group was
extended from the basic nucleus of four or five until the
new person to be added was not in a mutual choice relation
with at least two members of the group. If he was in a
mutual choice relation with someone whose membership in the
group was contingent upon his own, both were brought in. This
was continued so long as the cycle of persons being simul41
taneously brought in was not larger than five'
Alexander definieert een clique als 'a group of four or
more members, each of whom either has
c

a) three reciprocal relationships with the others, or has
b) two reciprocal relationships, both of which are with
members who have three,

0

between any two clique members there must be at least two
connecting paths which do not contain the same reciprocal
choice', waarbij een 'path' wordt gedefinieerd als
'a connection between two members via a series of reci
procal choices'
43

Beide clique-detektieprocedures blijken

, althans in prak

tische zin, redelijk te werken. Het nadeel van de beide pro
cedures vinden wij evenwel, dat zij niet hanteerbaar zijn,
zodat zelden een korrekt resultaat zal worden verkregen.
Coleman zelf levert hiervan het bewijs. In zijn studie ana
lyseert hij de vriendschapsrelaties onder jeugdigen onder
meer middels zijn сlique-detektieprocedure. Een nauwgezette
bestudering van Coleman's clique-detektie heeft als resultaat,
dat 37 van de 97 door Coleman ontdekte cliques niet voldoen
aan de gehanteerde definitie en dat 4 cliques in de graph aan-
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wezig zijn, die Coleman niet heeft opgespoord!

Weliswaar

zou het aantal foutieve cliques enorm afnemen als de cliquedefinitie zou worden aangevuld met de eis, dat in de clique
zich geen artikulatiepunt mag bevinden ten opzichte van punten uit de nucleus; er is in dat geval evenwel één clique die
foutief is, maar zonder de toegevoegde eis korrekt zou zijn.
Afgezien nog van het feit, dat deze clique-detektieprocedures
zich minder lenen voor elektronische informatieverwerking,
waardoor men veelal op visuele inspektie van de graph is aangewezen, menen wij met bovenstaande genoegzaam te hebben
aangetoond, voor welke moeilijkheden een onderzoeker komt te
staan, indien hij met niet-hanteerbare cliquedefinities werkt.

2.1.4.4.

Cl-ique-detektiemodellen

op basis van een

gelijkheidskoëffiaient
In het kader van een analyse van de horizontale machtsdistributie als een van de komponenten, welke een rol spelen
bij de theorievorming van lokale macht, hebben wij onze aandacht met name gericht op een graph-theoretische benadering
met betrekking tot het identificeren van cliques. Dit houdt
in, dat met betrekking tot de clique-detektie met name die
modellen operationeel zijn gemaakt, welke cliques identificeren, die de eigenschap bezitten, dat de aktores op een
bepaalde wijze met elkaar verbonden zijn via direkte of
indirekte invloedskanalen. Het opsporen van cliques in een
invloedsgraph kan geschieden met behulp van het ontwikkelde
computerprogramma NCLIQUE, gebaseerd op een kombinatie van
de matrix-multiplikatiemethode en het door Harary en Ross ontwikkelde algorithme. Ook kan de onderzoeker gebruik maken van
de komponentenanalyse danwei van het input-output model van
Hubbell. Ingeval de onderzoeker beschikt over een gewaardeerde invloedsgraph kan hij naast laatstgenoemd model tevens de
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Doreian-procedure volgen. Al deze clique-detektiemodellen
hebben gemeen, dat zij cliques opsporen, waarvan de aktores
tenminste met elkaar verbonden zijn via direkte of indirekte
invloedskanalen.

Het kan zijn, dat een onderzoeker evenwel zijn aandacht bij
de clique-detektie niet zozeer wil richten op de direkte of
indirekte invloedskanalen, maar vooral wil letten op de gelijkenis, die er tussen aktores bestaat met betrekking tot de
gegeven en/of de ontvangen invloedsprofielen. In dat geval
kan de onderzoeker zich o.m. oriënteren op het toepassen van
een cluster-analyse, welke een klassifikatie van de aktores
in cliques oplevert, of op schaalmethoden, waarmee uit gelijkenissendata een ruimtelijke voorstelling van de aktores
45
wordt gekonstrueerd
Gelijkenis is een eigenschap van paren van aktores, zodat
bij het meten van gelijkenis aan elk tweetal aktores een getal wordt toegekend, welke de mate van gelijkenis van de beide aktores aangeeft. De gelijkenisskore is in de meeste gevallen van ordinaal meetniveau, want van twee paren aktores
is meestal slechts bekend of het ene paar meer op elkaar gelijkt dan het andere en niet in welke mate dit is. Afhankelijk van zijn vraagstelling kan de onderzoeker een keuze maken
uit vele gelijkheidskoëfficiënten. De meest gangbare gelijk46
heidskoè'fficiè'nten staan vermeld in onder meer Bijnen

. Na-

dat een keuze is gedaan voor een bepaalde gelijkheidskoè'fficiè'nt wordt de, bij een te analyseren invloedsgraph G= < X,U >
behorende, koppelingsmatrix gekonverteerd in een symmetrische
gelijkenissenmatrix, waarin een element (i,j) informatie bevat over de mate waarin x. op x. gelijkt. De gekozen maten
van gelijkenis vormen het uitgangspunt voor cluster-analyses
of schaalmethoden.
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Een evaluatie van de veelheid van cluster-analyses op hun
47
bruikbaarheid treft men aan in de studie van Bijnen
en het
merendeel van deze cluster-analyses is geprogrammeerd in het
48
pakket CLUSTAN .
Bij de multidimensionale schaalmethoden wordt elke aktor
zodanig als een punt in de ruimte gepresenteerd, dat de empirisch verkregen gelijkenissenmatrix door een of andere eigenschap van die ruimte wordt gereproduceerd. Wellicht ten overvloede vermelden we hier, dat een punt in een ruimte, welke
voorzien is van een basis ('assenstelsel') overeenkomt met
een vektor. Veel gebruikte reproduceringseigenschappen zijn
hierbij hoeken en afstand. Zo kan een kleine hoek of een
kleine afstand verwijzen naar een grote gelijkenis, en een
grote hoek of een grote afstand verwijzen naar een kleine gelijkenis. Afhankelijk van het meetniveau van de data onderscheidt men de schaalmethoden wel in metrische en non-metrische cq. ordinale multidimensionale schaalmethoden.
Een voorbeeld van een metrische multidimensionale schaalmethode is de faktor-analytische benaderingswijze, waarbij de
gelijkenis wordt gereproduceerd door de hoek tussen de Vektoren van de oorsprong naar de punten, welke de aktores representeren. Een kleine hoek geeft hierbij een grote gelijkenis weer.
Met elkaar samenvallende vektoren representeren de grootst
mogelijke gelijkenis, terwijl vektoren, welke loodrecht op
elkaar staan, een minimale gelijkenis voorstellen. Bij het
gebruik van de faktor-analyse kan de onderzoeker geen willekeurige gelijkenismaat kiezen, maar is hij aangewezen op
de produkt-momentkorrelatiekoëfficiënt. De vanzelfsprekendheid van deze koppeling kan als volgt worden toegelicht:
de korrelatiekoëfficiënt tussen twee variabelen (gemeten
als afwijking van hun respektievelijke gemiddelden) is ge49
lijk aan de cosinus van de hoek tussen hun vektoren
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Toepassingsmogelijkheden van een faktor-analytische benaderingswijze met betrekking tot clique-detektie treffen we aan
bij onder meer Bock en Husain
Nosanchuk

, Wright en Evitts

, MacRae

,

, en Beaton

Zoals we reeds hebben opgemerkt, zal in het merendeel van de
gevallen de gelijkenis slechts van ordinaal meetniveau zijn,
zodat men geen metrische schaalmethoden kan toepassen en men
aangewezen is op bijvoorbeeld cluster-analyse (zie Bijnen

)

of non-metrische multidimensionale schaalmethoden.

Bij deze non-metrische multidimensionale schaalmethoden
wordt de gelijkenis tussen aktores x. en x. gerepresenteerd
door een afstand tussen punt x. en punt x., welke die aktores
in de ruimte voorstellen. Aktores, die sterk op elkaar gelijken, worden voorgesteld door dicht bij elkaar gelegen punten.
Aktores met een geringe gelijkenis worden voorgesteld door
punten waartussen een grotere afstand bestaat. De aktores worden derhalve voorgesteld door punten in een ruimtelijke konfiguratie, en wel zodanig, dat de empirisch vastgestelde gelijkenis monotoon is met de afstanden tussen de, bij die aktores behorende, punten. Met een rangorde van gelijkenissen is
een rangorde van afstanden gegeven. Een in de ruimte, door de
onderzoeker te definiëren, afstandsfunktie dient te voldoen
aan de eigenschappen van niet-negativiteit, symmetrie en
driehoeksongelijkheid

. Een vektorruimte, voorzien van een

afstandsfunktie (of metriek), wordt een metrische ruimte genoemd. Het toepassen van een non-metrische multidimensionale schaalmethode houdt konkreet in, dat de afstanden in
een metrische ruimte slechts ordinaal worden geïnterpreteerd. Een zeer bekende metriek, bij de multidimensionale
schaalmethoden veelvuldig toegepast, is de euclidische metriek. Zij x en y punten in een m-dimensionale ruimte, zodat
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χ = Cx1,x2,...,xm) en y = (y1,y2,...,ymD, dan kunnen we de
euclidische afstand D(x,y) schrijven als:

D(x,y) = [ S J J Ix. - y. I 2 ]
De euclidische afstand tussen twee punten in een m-dimensionale ruimte, waarin de dimensies loodrecht op elkaar staan,
is een speciaal geval van de algemene Minkowski-metriek
D(x,y) = [ 2 ^ I x i - У і l

P

:

, waarbij ρ > 1.

]

Naast de Minkowski-metrieken bestaan er andere afstandsfunkties. De vraagstelling van het onderzoek zal bepalend dienen
te zijn voor de keuze van een metriek.
Voor een overzicht van de non-metrische multidimensionale
schaalmethoden zij verwezen naar de studies van Bezembinder,
58
Swanbom, en van Roskam
Bezembinder's studie gaat in op de theorie van het konjunkte
meten, de daarin besloten data-strukturen en de beginselen
waarop de computer-programma's zijn gebaseerd. Tevens worden
enkele non-metrische multidimensionale schaalmethoden volgens
een afstandsmodel uitgewerkt.
De studie van Swanbom, en die van Roskam behandelen een
aantal non-metrische multidimensionale schaalmethoden met be
hulp waarvan konditionele en volledige datamatrices in een
ruimtelijke voorstelling kunnen worden gerepresenteerd. Voorts
geeft Roskam een overzicht van de, bij deze analysemodellen
59
behorende, computerprogramma's
2.2. Analyse

met betrekking

tot

de

machtshiërarch-inering

Bij de theorievorming over lokale macht blijkt de machtshierarchisering een belangrijke komponent te zijn. Deze
machtshié'rarchisering heeft betrekking op de vertikale diffe-
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rentiatie van een lokaal machtssysteem. Zij verwijst naar de
mate waarin macht of invloed gekoncentreerd is in de handen
van een relatief klein aantal aktores. In deze paragraaf worden een aantal geleedheidsmodellen behandeld, welke onzes inziens, vanzelfsprekend afhankelijk van de vraagstelling in
een bepaald onderzoek, kunnen worden gehanteerd om de hiè'rarchisering van een invloedsgraph G= <X,ll > weer te geven.
Bij het bepalen van de mate van hiërarchisering kan gebruik gemaakt worden van de theorie van gerichte graphs, bijvoorbeeld bij de bepaling van de machtskoncentratie-index
(PC-index) van Brams en de invloedskoncentratie-indéx (IC2
index) van Russett . Een derde graadmeter (de H-maat) geeft
de mate weer, waarin de feitelijk geobserveerde verdeling
van de uitgaande invloedspijlen over de verschillende aktores te beschouwen is als een random distributie van uitgaande invloedspijlen over de verschillende aktores, terwijl de
vierde maat [de E-maat) zich baseert op de informatietheorie
en daarbij aangeeft in hoeverre de feitelijk geobserveerde
verdeling van de invloedspijlen over de verschillende aktores te beschouwen is als een rechthoekige verdeling .

2.2.1.

De PC-index

Zij gegeven een invloedsgraph G= (X,U > . De 'PowerConcentration- Index' (PC-index) verwijst naar de mate van
machtskoncentratie binnen een politiek systeem, zoals deze
tot uitdrukking komt in de non-reciproke invloedsrelaties
tussen verzamelingen aktores, waarbinnen elk tweetal aktores elkaar wederzijds kan beïnvloeden. Daartoe worden de
sterke komponenten bepaald van een lokale machtskonfiguratie, welke door Brams 'mutual influence sets' (MTI-sets)
worden genoemd. De MTI-set vormt de nieuwe analyse-eenheid
en de onderzoeker bepaalt dan ook de kondensatiegraph G*
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van de lokale machtskonfiguratie, geïnduceerd uit deze sterke komponenten. De invloedspijlen tussen de MTI-sets dragen
bij tot de machtskoncentratie, als vanuit een MTI-set X
direkte invloed wordt uitgeoefend op één of meer MTI-sets,
welke tesamen een groter aantal aktores bevatten dan de MTIset X. Een dergelijke MTI-set X, welke adjacent is ten opzichte van één of meer МГІ-sets, welke tesamen een groter
aantal aktores bevatten dan de eerste, wordt een 'minority
control set' (MNC-set) genoemd.
Geheel konform deze gedachtengang definieert Brams zijn
PC-index:

N
MNC

PC = 1 N

met N^-.-

С 0 < PC < 1 )

N

- u

= het aantal aktores, dat is opgenomen in MNC-sets,

N - N.. = het totale aantal aktores minus het aantal akto
res, dat niet beïnvloed kan worden vanuit
MNC-sets.
Deze PC-index baseert zich derhalve op de verhouding tussen
het aantal aktores in MNC-sets en het aantal aktores, dat zij
tesamen kunnen beïnvloeden.
In het speciale geval, waarbij er geen MNC-sets zijn (bijvoorbeeld in het geval van een acyclisch pad) en waarbij dus
zowel ^„т„ als N - N,, nul zouden zijn, stelt men de PC=0, daar
MNC
U
er dan geen sprake is van machtskoncentratie.
Omdat deze PC-index nauwelijks rekening houdt met de plaats
binnen het netwerk van de MNC-sets t.o.v. elkaar, komt het re
sultaat van deze index veelal niet overeen met de intuïtieve
notie daaromtrent. Met de plaatsbepaling van de MNC-sets kan
rekening worden gehouden door de kondensatiegraph G* van de
lokale machtskonfiguratie te voorzien van een hiërarchische
niveautoekenning. Onder een h-iërarahishe

niveautoekenning

van de MTI-sets verstaat men een funktie, welke aan elke MTI-
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set een geheel getal toevoegt, zodanig dat, als punt X. in de
kondensatiegraph G* antecedent is ten opzichte van punt X.,
het niveau van punt X. lager is dan het niveau van punt X.;
de invloedspijlen in de kondensatiegraph G* zijn altijd gericht van lagere naar hogere niveaux. Veelal stelt men het
4
laagste niveau op nul. Er kan worden bewezen , dat voor elke
kondensatiegraph G*, geïnduceerd uit sterke komponenten een
hiërarchische niveautoekenning kan worden gevonden, aangezien
een dergelijke kondensatiegraph acyclisch is, zoals we hebben
gezien. Nadat voor een gegeven kondensatiegraph G* van een
lokale machtskonfiguratie een hiërarchische niveautoekenningsprocedure (op deze procedures komen we nog nader terug) is
gevolgd, kan men voor elk tweetal niveaux m en к (m < к)
Brams' machtshiërarchiseringsindex PC(m,k) bepalen, welke als
volgt is gedefinieerd:
N

MNCCm)

PCCm.k) = 1

(voor N
N(m,k) - Nu(m,k)

(m) > 0 ) ,
"^

PC(m,k) = 0 als N.„,_(m) = 0 ; (0 < PCCm.k) < 1), met
^шг^

=

^et

aan

' t a l aktores, dat is opgenomen in

MNC-sets met niveau m;
N(m,k) - N (m,k) = het totale aantal aktores op niveau
m t/m k, minus het totale aantal aktores
op niveau m t/m k, dat niet kan worden
beïnvloed door enige aktor uit een
MNC-set op niveau m.
Omdat de NfTI-sets op niveau m niet antecedent kunnen zijn ten
opzichte van MTI-sets van hetzelfde niveau (op grond van de
definitie van de niveautoekenning), is deze laatste term ook
te omschrijven als: het aantal aktores in MNC-sets van
niveau m plus het aantal aktores in MTI-sets op niveau
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(m+1) t/m к, dat kan worden beïnvloed door een MNC-set op
niveau m. De PC(m,k)-index gaat dan ook over in: het aantal
aktores in МГІ-sets van niveau (m+1) t/m k, waarmee MNC-sets
van niveau m antecedent zijn, gedeeld door de som van het
aantal aktores in MNC-sets van niveau m en het aantal aktores,
dat reeds in de teller staat. Indien de PC(m,k)-index hoog is,
is het aantal aktores, dat door de MNC-sets kan worden beïnvloed, relatief groot en is er sprake van een relatief hoge
machtskoncentratie. Indien de PC(m,k)-index laag is, is het
aantal aktores, dat door de MNC-sets kan worden beïnvloed,
relatief klein en is er sprake van een relatief lage machtskoncentratie. Bij afspraak geldt, dat er geen sprake is van
machtskoncentratie indien er geen MNC-sets zijn.
Het toepassen van Bram's hiërarchiseringsmaten veronderstelt, dat men hiërarchische niveaux moet toekennen aan de
verschillende MTI-sets, welke als punten in de kondensatiegraph G* staan weergegeven. Hierbij doet zich evenwel het
probleem voor, dat de hiërarchische niveautoekenning volgens
meerdere funkties kan geschieden, bijvoorbeeld:
0

Mokken

stelt een procedure voor inzake een hiërarchische

niveautoekenning, waarbij aan de MTI-sets uit de basispuntenverzameling B* het getal nul wordt toegekend en voorts aan
de overige MTI-sets het getal, dat gelijk is aan de lengte
van een langste pad vanuit een van de MTI-sets uit B* naar de
betrokken МГІ-set in de kondensatiegraph G*. De aldus gedefi
nieerde funktie is een hiërarchische niveautoekenning, hetgeen wordt bewezen door Harary e.a. . Het aantal niveaux bij
deze procedure is gelijk aan (p+1), als ρ de lengte van een
langste pad (de zg. diametev

van G*) aangeeft. Dit is tevens

het kleinst mogelijke aantal niveaux, want alle MTI-sets op
een langste pad in G* dienen een verschillend niveau te bezit
ten (op grond van de definitie van een hiërarchische niveau-

157

toekenning). Het grootst mogelijke aantal niveaux is gelijk
aan het aantal ΝΤΓΙ-sets, opgenomen in G*.
0

Een andere procedure voor het toekennen van hiërarchische

niveaux aan de MTI-sets in een kondensatiegraph G* bestaat
hieruit, dat aan de MTI-sets uit de kontrabasispuntenverzameling C* het getal ρ (de diameter van G*) wordt toegekend en
voorts aan de overige MTI-sets het getal, dat gelijk is aan
de lengte van een langste pad vanuit de betreffende MTI-set
naar een van de MTI-sets uit C*.
0

Brams' hiërarchische niveautoekenningsprocedure verloopt

als volgt: aan de MTI-sets, gelegen op een langste pad, worden de niveaux 0 t/m ρ toegekend (de MTI-set, welke het be
ginpunt van een langste pad vormt, wordt niveau 0 toegekend;
de MTI-set, welke het eindpunt van een langste pad vormt,
wordt niveau ρ toegekend). Aan een MTI-set, welke niet op een
langste pad is gelegen, maar beïnvloed kan worden door een
MTI-set op een langste pad, wordt het niveau q toegewezen,
waarbij q gelijk is aan de lengte van een langste pad in G*,
waarvan de betreffende MTI-set het eindpunt is. Indien een
MTI-set niet op een langste pad is gelegen, maar zelf een
MTI-set op een langste pad kan beïnvloeden, wordt het niveau (p-r) toegewezen, waarbij ρ gelijk is aan de diameter
van G* en r gelijk is aan de lengte van een langste pad in G*,
waarvan de betreffende MTI-set het beginpunt is.
0

De hiërarchische niveautoekenning behoeft uiteraard niet

altijd gedefinieerd te worden in termen van de invloedspijlen, welke er tussen aktores bestaan. Het is zeer wel mogelijk, dat de niveautoekenning op basis van andere informaties bepaald wordt (bijvoorbeeld door de 'blue-print' van een
organisatie ) .
De procedure inzake het toekennen van hiërarchische niveaux
aan de MTI-sets in de kondensatiegraph G* van een lokale
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machtskonfiguratie via de basispuntenverzamelingen В* en via
de kontrabasispuntenverzamelingen С* verloopt volgens een
exakt algorithme, maar de onderzoeker moet zich evenwel de
theoretische consequenties ervan realiseren (met name als
de kondensatiegraph G* een C.-graph is), omdat de hiërarchische niveautoekenning van wezenlijke invloed is voor de
PC (m,k)-index.
Afgezien van het feit, dat Brams geen motivering geeft voor
zijn procedure van hiërarchische niveautoekenning, kunnen de
navolgende bezwaren tegen zijn procedure worden ingebracht:
0

Elke MTI-set moet óf op een langste pad in de kondensatie-

graph G* liggen, óf een MTI-set op dit langste pad kunnen beïnvloeden, óf door een MTI op dit langste pad beïnvloed kunnen worden. Kondensat!egraphs, welke als C-- danwei als C..graphs gekenmerkt worden, behoeven evenwel niet aan deze eis
te voldoen. Zo is het niveau van de MTI-set X_ in figuur 65
niet uit de konstruktie van Brams' hiërarchische niveautoekenning te bepalen.
0

De niveautoekenning voor MTI-sets, welke niet op een lang-

ste pad zijn gelegen, levert in bepaalde gevallen kontradikties op. Zo is in figuur 66 <X ,X_,X_,X. > een langste pad.

'll

x2

X

x5

4

Figuur 65: Een kondensatiegraph G*

Figuur 66: Een kondensatiegraph G*
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Het niveau van de NTTI-set X_ zou gelijk zijn aan q = 1, daar
ze door de MTI-set X1 kan worden beïnvloed, maar zou tevens
gelijk moeten zijn aan (p-r) = (3-1) = 2, omdat X. de NfTIset X. gelegen op het langste pad kan beïnvloeden!
Brams' niveautoekenningsprocedure komt zoveel mogelijk tegemoet aan de voorwaarde, dat het verschil tussen de niveaux van
adjacente punten in de kondensatiegraph G* gelijk is aan 1.
Vandaar dat wij voor zijn procedure wel toepassingsmogelijkheden zien, zij het, dat de onderzoeker beslissingsregels
dient te formuleren in het geval er kontradikties ontstaan,
en voorts dat hij zich bij de analyse van C n - en C.-kondensatiegraphs bewust is van het feit, dat de niveautoekenning gebaseerd is op graphs, waarvan alle MTI-sets een connectednesskategorie 2 bezitten met een МГІ-set, gelegen op een langste
pad in de kondensatiegraph G*.
Ter illustratie van de PC-index en de PC(m,k)-index zij ge
geven de lokale machtskonfiguratie, zoals weergegeven in fi
guur 67.

Θ—<5)

Ф~яэ

ΙΘ—Θ;

θ=@)
Figuur
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67:

Voorbeeld

van een geriahte

invloedsgraph

G= <ΛΓ, U )

De sterke komponenten van de invloedsgraph in figuur 67
zijn:
en Х 5 = {х 9 ,х 1 0 }.
De bijbehorende kondensatiegraph G*, gekonstrueerd volgens
de hierarchische niveautoekenning via de B*, via de C* en
volgens Brams, staat weergegeven in figuur 68a resp. 68b
resp. 68c.

Figuur 68a: Niveautoekenning via B*

Figuur 68b: Niveau
toekenning via C*

Figuur 68c: Niveau
toekenning
via
Brams

De omcirkelde punten in bovenstaande figuren geven die MTIsets aan, welke tevens MNC-set zijn. Een langste pad in de
kondensatiegraph G* (figuur 68a,b,c) heeft een lengte 2,

zo

dat er drie hiërarchische niveaux in de machtskonfiguratie
aanwezig zijn.
Omdat de langste paden (Χ ,Χ.,Χ > en <X 1 ,X ,X > zijn, ken
nen we, bij de hiërarchische niveautoekenning volgens Brams'
procedure, aan de MTI-set X

de niveau-waarde 0 toe, aan de

МП-set X« de niveau-waarde 1 en aan de MTI-sets X- en X. de
niveau-waarde 2. Deze waarden gelden in dit voorbeeld tevens
voor de beide andere niveau-konstrukties, daar
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X

s Β* en Х , Д 4 е С*. De niveau-waarde, behorende bij de

MTI-set Χ , is bij de konstruktie volgens Brams gelijk aan
(p-r) = (2-1) = 1, daar X 5 de MTI-set X. direkt kan beïnvloeden. Bij de konstruktie via de B* is de MTI-set X^ van
niveau 0, daar X_ S в* en bij de konstruktie via de С* is de
MTI-set X,. van niveau 1, daar X G С* en < Χ ,Χ > een langste
pad in G* is, waarvan de MTI-set X_ het beginpunt is.
In figuur 69 staan de waarden van de PC-index en van de
PC(m,к), behorende bij de invloedsgraph in figuur 67.

Via de B*

Via de C*

PC

PC

= .455

Via Brains
.455

PC

.455

PC(0,1) = .500

PC(0,1) = .750

PC(0,1) = .750

PC(1,2) = .625

PC(1,2) = .500

P C O ,2) = .500

PC(0,2) = .727

PC(0,2) = .889

PC(0,2) = .889

Figuur 69: De PC-index, en de PC(m,k)-indices
inzake de
invloedsgraph
G= ( Χ,ϋ > in figuur 67, gebaseerd op de
drie genoemde hiërarchische
niveautoekenningsprocedures

De PC-index tussen het hoogste en het laagste niveau, de
PC(0,p), is te beschouwen als een machtskoncentratie-index
van de gehele machtskonfiguratie voor zover deze tot uitdrukking komt in de verhouding tussen het aantal aktores in
MNC-sets van niveau 0 en het aantal aktores van niveau
1 t/m p, dat hierdoor kan worden beïnvloed.

Aan alle index-konstrukties zijn veelal een aantal bezwaren
verbonden, welke in een aantal gevallen te verhelpen zijn
door de konstruktie aan te passen met behulp van additionele
informatie over de konkrete onderzoekssituatie. Inzake de
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PC-indices willen we de onderzoeker attenderen op de navolgende zaken:
c

De PC-index richt zich op de kollektieve invloedsuitoefe-

ning tussen de diverse niveaux van aktores: de invloed van
een MTI-set X. op een andere MTI-set X. wordt bepaald door
de aanwezigheid van tenminste e'en invloedspijl van een aktor
uit X. naar een aktor uit X.. De PC-index is niet gevoelig
voor het aantal invloedspijlen, welke er van aktores uit de
MTI-set X. vertrekken naar aktores uit de MTI-set X.. Vergelijk daartoe de invloedsgraphs, welke zijn weergegeven in
figuur 70a en 70b: voor beide graphs bedraagt de PC-index .67 .
De PC-index is niet gevoelig voor de invloedspijlen, welke
er bestaan tussen aktores, die vanuit MNC-sets kunnen worden
beïnvloed. Zie daartoe de invloedsgraphs, welke zijn weergegeven in figuur 70b en 70c: voor beide invloedsgraphs bedraagt de PC-index .67 .
β

Nogmaals wijzen we erop, dat de hiërarchische niveautoeken-

ning volgens de procedure van Brams niet uniek is.
" Wellicht kan het in bepaalde onderzoekingen van belang zijn,
bij het bepalen van een PC-index van een invloedsgraph niet

Figuur 70a

Figuur 70Ъ

Figuur 70o
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alleen rekening te houden met de direkte invloed (zoals bij
het bepalen van de MNC-sets geschiedt), maar tevens met de
indirekte invloedsmogelijkheden van de ene deelverzameling
op één of meer andere deelverzamelingen. In dit laatste geval
wordt de benaming 'minority control set' (MNC-set) vervangen
door 'minority influence set' (MNI-set). Een MNI-set is een
deelverzameling X., waarvan het aantal punten kleiner is dan
het totaal aantal punten, welke door X., hetzij direkt, hetzij
indirekt via invloedspijlen kunnen worden bereikt. De formule
voor de PC-index wordt in dat geval aangepast door het aantal
aktores in MNC-sets te vervangen door het aantal aktores in
MNI-sets. Door van deze mogelijkheid gebruik te maken verkrijgt een acyclisch pad, onzes inziens, een meer voor de hand
liggende PC-index dan via de klassieke Brams' index het geval
is.
0

Bij het bepalen van de machtshiërarchisering van een gewaar-

deerde invloedsgraph kan het wenselijk zijn een aangepaste PCindex te ontwikkelen, waarin bij het vaststellen van de MNCsets danwei van de MNI-sets op een of andere wijze rekening
wordt gehouden met de, aan de invloedspijlen toegekende, gewichten.
0

De maximale machtskoncentratie wordt verkregen in een

invloedsgraph, waarin één enkele aktor x. alle andere aktores
direkt kan beVnvloeden en deze aktor x. niet door hen kan wori

den beïnvloed. In dat geval is de maximale waarde van de PCindex gelijk aan 1 - (l/N). Dit impliceert, dat invloedsgraphs
met een ongelijk aantal punten zich moeilijk laten vergelijken met betrekking tot de PC-index, daar de maximale waarde
van deze index nadert tot 1 naarmate N toeneemt. De onderzoeker kan in overweging nemen de PC-index te normeren door bijvoorbeeld de navolgende genormeerde PC-index te berekenen:
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PC

NORM

=

( P C

" ^MIN5

/

^^MAX " ^ I N ^

Substitutie van P C M I N = O en van PCw-y = 1 - (l/N) leidt tot:
PC

NORM = N . PC / (N - 1)

2.2.2. De
Zij

1С-index

gegeven een invloedsgraph G= <X,U ) . De 'Influenceo

Concentration-Index* (IC-index) verwijst, aldus Russett ,
naar de grootte van de bereikbaarheidsverzamelingen van de
verschillende aktores: Γ Rfx.) I. Russett's IC-index houdt
i.t.t. Brams' PC-index uitdrukkelijk rekening met het machtsdomein van de diverse aktores (het aantal aktores waarover de
macht of invloed zich kan uitstrekken).
Hij definieert zijn IC-index als volgt:

1С

1 - Σ,i=N
^ ( 1К(х/)1 - 1) / Ν (Ν - 1 ) , waarbij

IR(X.)' = het aantal elementen van de bereikbaarheidsverzameling van punt χ.,
N = het totaal aantal punten in de invloedsgraph.
Uit zijn definitie blijkt, dat de IC-index nul bedraagt in
dien het machtsdomein van iedere aktor maximaal is, namelijk
N aktores, d.w.z. iedereen kan iedereen direkt of indirekt
beïnvloeden. In dat geval is er geen sprake van enige invloedskoncentratie. De maximale waarde van de IC-index wordt,
aldus Russett, evenals bij de PC-index bereikt bij een machtskonfiguratie, waarin één enkele aktor x. alle andere aktores
direkt kan beïnvloeden en er verder geen invloedspijlen in de
graph aanwezig zijn. In dat geval is er sprake van volledige
invloedskoncentratie en bedraagt, aldus Russett, de IC-index
1 - {(N-1) + 0 + ... + 0} / N(N - 1) = 1 - (l/N). Het hanteren
van deze IC M . Y impliceert, dat bij het vergelijken van verschillende lokale machtskonfiguraties een genormeerde IC-index
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bepaald dient te worden, welke, evenals bij de PC-index, bij
voorbeeld als volgt gedefinieerd zou kunnen worden:
IC

NORM =

(IC

I (

"

IC

W I ( MAX - " W

In geval men IC,.AV als l-fl/N) definieert en voor IC,,T.T=0
МАЛ

MIN

substitueert, resulteert een en ander in:
IC

NORM = N . 1С / (N - 1)

Bij de IC-indexkonstruktie willen we de volgende opmerkingen
naar voren brengen:
ö

Bij invioedsgraphs, welke ηiet-samenhangend zijn (een

C.-graph), is het geenszins uitgesloten, dat
1 - (l/N) ^ IC-index < 1. Zo geldt voor een volledige
CL-invloedsgraph,' waarbij R(x.) = ix.) voor alle i, dat IC=1,
waarbij onzerzijds dient te worden opgemerkt, dat een derge
lijke C.-invloedsgraph bezwaarlijk geïnterpreteerd kan worden als een invloedsgraph, waarbinnen sprake is van een maximale invloedskoncentratie.
0

Opgemerkt kan worden, dat de IC-index een differentiatie

kan aanbrengen in invloedsgraphs, welke eenzelfde PC-index
bezitten. De IC-index houdt rekening met het machtsdomein
van alle aktores, terwijl de PC-index slechts rekening houdt
met het machtsdomein van de aktores in MNC-sets; de IC-index
onderscheidt invloedsgraphs, waarbij de te beïnvloeden aktores een MTI-set vormen (zie figuur 70b) van invloedsgraphs,
waarbij de te beïnvloeden aktores geïsoleerd zijn t.o.v. elkaar (zie figuur 70c). De IC-index voor de invloedsgraph in
figuur 70b bedraagt 1 - (5+5+3+3+3+3) / 6.5 = .267 en de ICindex voor de invloedsgraph in figuur 70c bedraagt
1 - (5+5+0+0+0+0) / 6.5 = .667 . Toch kan men de IC-index
niet blindelings als maat voor de invloedskoncentratie hanteren: er zijn immers invloedsgraphs waarvoor, onzes inziens,
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Figuur 71a

Figuur 71b

geldt, dat de invloed niet gelijk gekoncentreerd ligt, het9
geen evenwel niet uit de IC-index valt af te lezen : zowel
voor de invloedsgraph in figuur 71a als in figuur 71b bedraagt de IC-index .250 .
0

Ondanks het onzes inziens juiste idee van Russett om bij

het bepalen van een maat voor de invloedskoncentratie meer
aandacht te vragen voor het machtsdomein van de afzonderlijke
aktores in de machtskonfiguratie (dit in tegenstelling tot de
MNC-sets van Brams), moeten wij, wellicht ten overvloede,
toch opmerken, dat de gekonstrueerde IC-index geen verhouding
aangeeft tussen het aantal aktores met een relatief groot
machtsdomein enerzijds en het aantal aktores met een relatief
klein machtsdomein anderzijds (een voor de hand liggende operationalisering van het begrip invloedskoncentratie op basis
van het machtsdomein van de aktores). Bij de IC-index wordt
immers voorbijgegaan aan de spreiding van de grootte van het
machtsdomein van de diverse aktores.
0

Russett's IC-index verwijst naar de mate, waarin een te ana-

lyseren invloedsgraph afwijkt van een situatie, waarin iedere
aktor direkt of indirekt elke andere aktor kan beïnvloeden

167

(een invloedsgraph, welke zich kenmerkt door een maximale
konnektiviteit

) . Anders gezegd: de IC-index geeft de mate

aan, waarin de transitieve sluiting van de te analyseren invloedsgraph afwijkt van een komplete graph. Indien men een
minimale invloedskoncentratie in deze zin wil verstaan, lijkt
de IC-index een bruikbare maat. In hoeverre de IC-index als
konnektiviteitsindex werkelijk in staat is om verschillende
lokale machtskonfiguraties inzake hun invloedskoncentratie te
beschrijven zal uit verder empirisch onderzoek dienen te blijken.

2.2.3.

De E-maat

Deze H-maat geeft de mate aan, waarin de feitelijk geobserveerde verdeling van uitgaande invloedspijlen over de verschillende aktores te beschouwen is als een random distributie. De H-maat is gebaseerd op een keuze-model, waarin de
aandacht zich richt op de afhankelijkheid van de uitgaande
invloedspijlen. Indien we veronderstellen, dat er geen sprake
is van afhankelijkheid van de uitgaande invloedspijlen in een
lokale machtskonfiguratie, dan zullen deze uitgaande invloedspijlen at random verspreid zijn over de verschillende aktores
in de lokale machtsgroep. In dit geval is er geen sprake van
hiërarchisering. Wanneer daarentegen slechts één aktor positief incident blijkt te zijn met alle invloedspijlen in de
lokale machtskonfiguratie, dan is er sprake van volledige afhankelijkheid van de uitgaande invloedspijlen. In dit geval is
er sprake van volledige hiërarchisering.
In het eerste geval zal de uitgraad, welke een optelling is
van de uitgaande invloedspijlen en derhalve in dit geval van
een aantal stochastische gebeurtenissen, welke elk eenzelfde
(binominale) verdeling volgen, een kansverdeling bezitten,
welke ingevolge de centrale limietstelling
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zal tenderen

naar een normale verdeling naarmate er meer punten in de graph
aanwezig zijn.
In het tweede geval zal de uitgraad een extreem scheve kansverdeling bezitten, want alle punten hebben een uitgraad nul
met uitzondering van één punt, dat een zeer hoge uitgraad bezit.
De H-maat geeft aan, in hoeverre de te analyseren invloedsgraph gelijkt op de beide extreme situaties, welke zich zowel
onderscheiden in statistische onafhankelijkheid als in de
scheefheid van de kansverdeling van de uitgraad. De H-maat
12
is gebaseerd op de variantie
van de uitgraad-verdeling, welke wordt geïnterpreteerd als maat voor de afhankelijkheid van
de uitgaande invloedspijlen.
Stel een lokale machtskonfiguratie bestaat uit N aktores en
m invloedspijlen. De invloedspijlen worden volgens een bepaalde multinomiale verdeling gedistribueerd over de aktores
met onbekende kans т. op het positief incident zijn met aktor x.. Dat hierbij niet gelet wordt op de aktor, waarmee de
invloedspijl negatief incident is, en derhalve ook niet gelet
wordt op de konfiguratie van de graph, is een wezenlijke be
perking van het begrip hiërarchie, zoals dat met behulp van de
H-maat wordt gemeten. De onbekende kans тт. schatten we middels
een experiment p. = m./m, waarbij m. gelijk is aan de uitgraad
van aktor x. in de te analyseren invloedsgraph. Wellicht ten
overvloede zij opgemerkt, dat
Σ ^ rp. = Σ ^ (m./m) = l/m Σ ^ m. = (l/m) .m = 1
i=l i
ι=1
ι
ι=1 ι
In het algemeen zullen de p.'s niet aan elkaar gelijk zijn,
zelfs niet indien de werkelijke тг.'s wel gelijk zijn. Tenein
de te toetsen of (gezien de waamemingsuitkomsten) de π. 's
gelijk zijn (H.-hypothese) vormen we de som
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r
m 2
. ..v lm. - ., л )
vi=N
ι
N '
u = Σ. ,
i=l
m
Ν
N
m

=

i=N ,
m .2
2-. л v( mp.
- -гг— J
v
1=1
x
N '

v

„ i=N ,
1 .2
= m.N vΣ. = 1 ( Pi - — )
Dit is een aanpassingstoets
blijkt:

13
, hetgeen uit het onderstaande

( l/N ) is onder H de werkelijke kans, dat een invloeds
pijl positief incident is met aktor x.,
p. - (l/N) =
0

0

. ( m. - — — ) is onder FL bij benadering

normaal verdeeld, welke benadering goed is als m/N groot is,
1 2
2
2
( rp. - —n— ) is derhalve Λχ,-verdeeld. ImmersΛ χ is te bei
Ν
1
η
schouwen als de som van het kwadraat van n, onderling
14
onafhankelijk, standaardnormaal verdeelde variabelen ,
u = m.N Σ. - (r p. - —-—J ") is danл χ -verdeeld. Het aantal
i=l
i
N
vrijheidsgraden is 1 minder dan het aantal termen (N), zo2
dat we te maken hebben met een χ Ν ..-verdeling. Het verlies
van één vrijheidsgraad komt door de restriktie, welke is
opgelegd aan de p.'s, namelijk door de formule Σ." p. = 1.
Het aantal vrijheidsgraden is het aantal p.'s, welke wij
vrij kunnen kiezen. In dit geval derhalve (N-l), immers de
laatste p.
is uit te rekenen.
r
i

Met behulp van de statistische toetsingsgrootheid u is het mogelijk een maat voor de hiërarchisering af te leiden

, waar-

bij hiè'rarchisering verwijst naar de variantie van de kansverdeling van de uitgraad, want:
" als de kansen тт. gelijk zijn, zullen de waarden (P· - —j^— )
ongeveer nul zijn en derhalve zal de grootheid u klein zijn,
evenals de hiè'rarchisering,
0

als de kansen π. sterk uiteenlopen, zullen de waarden
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(p. - —TT— ) in absolute waarden groot zijn voor enige aktores x., met als direkt gevolg dat eveneens de grootheid u
groot zal zijn, evenals de hiërarchisering.
Omdat we een beschrijvende maat voor de hiërarchie willen konstrueren en niet een nulhypothese willen toetsen (we zijn niet
geïnteresseerd in de ir.-waarden), gebruiken we van de vergelijking van de toetsingsgrootheid u slechts de mogelijkheid
om de afwijking van de konkrete situatie ten opzichte van de
situatie onder de nulhypothese te kwantificeren. Daartoe
definieren we m* als het aantal statistisch onafhankelijke
invloedspijlen, welke over de aktores dient te worden gedistribueerd om de kansverdeling van de uitgraad dezelfde variantie te laten bezitten als de te analyseren-invloedsgraph.
Derhalve :
1 vi=N/·
m .2
.
..
,1
vi=N/- *
m*>2
—г^ь.
..(т.- —rr-ì
=variantie uitgraad=—гг-^.
.(m* - —rr—)
ь
Ν
1=1 ι
Ν J
Ν
ι=1 ι
Ν '
Omdat m* overeenkomt met de nulhypothese-situatie voor de
u-vergelijking, zal de toetsingsgrootheid u voor deze situa
tie gelijk zijn aan zijn verwachting, en daar de toetsingsgrootheid u een χ Ν .-verdeling volgde, is deze verwachting
gelijk aan (N-l), zodat:
N - 1 = m*.N Σ ^ (p.
- -i-)2
i=l r i
Ν
De verhouding m*/m is te beschouwen als een maat voor de
onafhankelijkheid van de m konkrete invloedspijlen, zodat
H-1--S1-1

N-i
- • ι - iLil
2
m.N Σ ^ Ν (v p.
. 1-)
l
i=l i
N

een maat is voor de afhankelijkheid van de uitgaande in
vloedspijlen.
De grenzen van de hiërarchis'eringsmaat Η worden bepaald door
de grenzen van u:
β

het maximum van de toetsingsgrootheid u treedt op als
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ρ, = 1 voor zekere к en ρ

= 0 voor alle г f к. In dat

geval is
2

2

u = m.N (1 - - i - ) + (N-l).iii.N (0 - - i - ) = m.(N-l).
Derhalve geldt, dat υ ^ χ = m.(N-l), zodat
Н^д

= 1 - (N-l)/m.(N-l) = (m-l)/in (wel hiërarchisering).

" De H-maat kan willekeurig klein worden, want de toetsingsgrootheid u neemt zijn minimumwaarde 0 aan, als p. = l/N
voor elke x.
1

(Lim Η = -») (geen hiërarchisering).
u-Ю

Voor de H-maat kunnen we dan ook twee gebieden onderschei
den, namelijk:
0

0 < H < (m-l)/m
In dit gebied verwijst de niet-gelijke verdeling van de
kansen naar het feit, dat hoe groter de H-maat, hoe groter
de hiërarchisering.

0

Η <0
Dit is het gebied, dat alleen door toeval verklaard kan
worden. Een bezwaar vinden wij, dat in dergelijke situa
ties aan verschillend negatieve H-waarden geen verschil
lende interpretatie kan worden toegekend.

Figuur 72 is ontleend aan een door ons verricht onderzoek naar
de invloedsstruktuur tussen een 96-tal aktores inzake een
drietal beleidsvelden A,B,C. In deze figuur 72 staat de uitgraad van de 96 aktores op de drie onderzochte beleidsvelden,
terwijl voor beleidsveld A een meer gedetailleerde uitwerking
is gegeven van het berekenen van de H-maat.
Het meest hiërarchisch blijkt de invloedsgraph inzake beleidsveld С (Нг = .609), vervolgens de invloedsgraph inzake be
leidsveld Α (Η. = .508), en tenslotte de invloedsgraph inzake
beleidsveld Β (H
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= .395).

Beleidsveld
А

В

18 23
27 24
12 22
14 12
09 06

С
43
29
09
07
01

Uitgraad
od(χ.)

Uitwerking van de H-maat inzake
beleidsveld А
- (l/N)}2

{(m./m)

freq.

0

{(0/229) - (1/96)}2

18 = ,001947

1

2

27 = ,000972

2

12 = ,000035

2

14 = ,000102

{(4/229) - (1/96)}

2

09 = ,000454

2

07 = ,000910

2
3
4

{(1/229) - (1/96)}

{(2/229) - (1/96)}
{(3/229) - (1/96)}

07 04

03

5

{(5/229) - (1/96)}

04 03

01

6

{(6/229) - (1/96)}2

04 = ,000999

7

{(7/229) - (1/96)}

2

02 = ,000817

{(8/229) - (1/96)}

2

01 = ,000600

{(9/229) - (1/96)}

2

01 = ,000835

{(10/229) - (1/96)}

2

01 = ,001109

02 01
01 01
01 00

02
00
01

2i 91 00
96 96

96

8
9
10

2

{

т

i=l ( і

/т

+

2

) - Cl/N)} = ,008780

i=N
(1/N)}2 = 229 . 96 . ( ,008780) = 193
ί=ι {(Pi) H = 1 - (N-1)/u = 1 - у Ц = 1 - 0,492 = ,S0f

u = m.ΝTΣ

Figuur 72: De uitgraad van de 96 aktores inzake de
invloeds
pijlen
in drie beleidsvelden
А3В}С, alsmede het
berekenings
schema van de H-maat m.b.t. de verdeling van de uitgraad
in
zake beleidsveld
А

Ingeval in een empirisch onderzoek de aktores geen invloeds
pijlen kunnen bezitten naar zichzelf wordt door Coleman

het

aantal vrijheidsgraden voor de toetsingsgrootheid u gekorrigeerd tot (N-2) in plaats van (N-1). Onzes inziens is (N-2)
vrijheidsgraden evenwel te weinig. Wij willen dit toelichten
aan de hand van het volgende voorbeeld:
(N-2) vrijheidsgraden in een keuzemodel impliceert: als er
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N aktores zijn, waarvan de uitgraad bekend is en bovendien de
ingraad van (N-2) aktores, dan is de ingraad van de twee ande
re aktores te berekenen. Uit onderstaande tegenvoorbeeld (fi
guur 73a,b) blijkt, dat dit niet het geval is.

X

l

X

2

X

3

odfx.)

x2

X

0

1

1

2*

0

0

1

1*

0

1

0

1*

idiXj) 0

2

2*

4*

0

1

1

2*

X

l

0

0

1

1*

X

2

1

0

0

1*

X

3

id(x.)l

1

2*

4*

X

l

x

2

X

3

odCx.)

x1

3

Figuur 731»

Figuur 73cι

Zij gegeven drie aktores χ.,χ^,χ , alsmede de met een sterre
tje aangegeven grootheden: odfx,)

2, od(x2)

1, od(x3)

1

en id(x ) = 2. Bij (N-2) vrijheidsgraden zou de id(x ) en de
id(x_) bepaalbaar dienen te zijn. Bovenstaande figuren 73a en
73b toren aan, dat dit niet het geval is: in figuur 73a is

idixp

1 en id(x2)

1, hetgeen ongelijk is aan de in fi-

guur 73b gekonstateerde id(x1) = 0 en id(x9) = 2.
Daar de H-maat een maat is voor de gemiddelde afhankelijkheid
van de uitgaande invloedspijlen, impliceert dit, dat het aan
tal invloedspijlen m en het aantal aktores N als zodanig niet
van invloed zijn op de waarde van de H-maat. Vandaar dat de
H-maat gebruikt kan worden bij het vergelijken van verschil
lende lokale machtskonfiguraties inzake de grootte.
Samenvattend kan ter afsluiting van deze paragraaf ten aan
zien van de H-maat gesteld worden, dat
β

de H-maat een random-distributie van de invloedspijlen over
de aktores vergelijkt met de geobserveerde verdeling van de
invloedspijlen over de diverse aktores,

174

β

met het toenemen van het aantal invloedspijlen (m) in de
lokale machtskonfiguratie onder constant blijven van de
p.'s, de H-maat toeneemt, daar de afhankelijkheid van de
uitgaande invloedspijlen groter is. De hiërarchisering neemt
derhalve toe,

0

uit de berekeningswijze voortvloeit, dat de H-maat een funktie is van de variantie, welke zeer sterk toeneemt naarmate
de p. extreme waarden bezit.

2.2.4.

De E-maat

Een ander type van machtshiërarchisering van een lokale
machtskonfiguratie kan worden verkregen via de uit de infuriò
matietheorie stammende entropiemaat

. Deze maat is een uit-

drukking van de hoeveelheid informatie, welke een bepaalde
kansverdeling levert bij het verrichten van een aselekte
trekking. Zo bevat een kansverdeling met kansen 1,0,0 op respektievelijke gebeurtenissen a,b,c geen informatie, want er
bestaat geen twijfel ('uncertainty') dat gebeurtenis a niet
zal optreden. Waren deze kansen 1/3,1/3,1/3, dan was de twijfel het grootst en geeft een aselekte trekking de meeste
informatie. Naarmate de kansverdeling meer gelijkt op een uniforme verdeling, bevat de situatie meer informatie.
Als we over de bestaande m invloedspijlen beschikken van een
lokale machtskonfiguratie met N aktores en voor elke aktor de
proportie uitgaande invloedspijlen (m./m) als kans op een initiërende beïnvloeding beschouwen, dan kan het begrip hiërarchie, voor zover hiermede bedoeld wordt aan te geven de mate,
waarin de kansverdeling van de uitgraad afwijkt van de uniforme verdeling, uitgedrukt worden in het begrip informatie.
Hoe groter de informatie, hoe meer de kansverdeling gelijkt
op de uniforme kansverdeling, hoe meer de aantallen uitgaande
invloedspijlen aan elkaar gelijk zijn, des te minder de
lokale machtskonfiguratie hiërarchisch is.
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Zij p. de proportie uitgaande invloedspijlen van aktor x.,
p. = m./m, dan wordt de entropiemaat E, die blijkens bovenstaande ook te beschouwen is als een maat voor de hiërarchie,
gedefinieerd door
i=N
,
i=N
,
1
c
E = - v¿. , rp. In rp. = yL. r p. In
i=l i
i
1=1 i
p.r

19

i

Aan deze formule liggen de assumpties van de informatietheorie ten grondslag:
β

relatief kleine kansen leveren een hogere bijdrage tot de
informatie dan relatief grote kansen,

0

de bijdrage van de afzonderlijke p.-waarden tot de informa
tie wordt beschreven door een positieve, eenduidige en voor
een toenemend argument (p.) monotoon stijgende funktie. Aan
deze assumpties voldoet de funktie -In p.; de entropiemaat E
is de gewogen som (gemiddelde verwachting) van de funktiewaarden.
De maximale entropie wordt bereikt, indien iedere aktor x.

hetzelfde aantal uitgaande invloedspijlen bezit m =m_=...=m^,
zodat p 1 = p. =

= ρ

= l/N . In dat geval is

E...V =Σ^ = I ! , rp. In l/p.
=Σ^ = 1 )' l/N In N = N.-l- In N = In N
r
MAX
1=1 i
i
1=1
N
(een toestand, welke verwijst naar maximale entropie, maxi
male informatie, geen hiërarchisering).
De minimale entropie wordt verkregen, indien een minimum
aantal aktores het grootst mogelijke aantal uitgaande invloedspijlen bezit (een toestand van minimale entropie verwijst naar minimale informatie, komplete hiërarchisering).
Daar het grootst mogelijke aantal uitgaande invloedspijlen
per aktor afhankelijk is van het aantal voorkomende invloedspijlen in relatie met het aantal aktores, alsmede van het
feit of er binnen de invloedsgraph lussen en/of parallelpijlen mogen voorkomen, is de Ej.-.j, niet in een algemene formule
uit te drukken.
De minimale entropie EMT1S] kan groter of gelijk zijn aan nul:
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^MTN = O ·' 5 ΐ6 1 het aantal uitgaande invloedspijlen in de
invloedsgraph kleiner dan het aantal aktores
(m < N). De minimale entropie treedt dan op bij een verde
ling van het aantal uitgaande invloedspijlen, welke er als
volgt uitziet: m,0,0,...,0 . In dat geval is:
0

Ем™
ι Ρ·
MIN = - Ь-ι=1
*! In p.
*1
= - m/m In m/m - O/m In O/m =-llnl

- O/m In O/m
-... - 0 In 0

-OlnO

= 0 , want lim χ In χ = 0 .
x+0
0

E

> 0 : Stel het aantal uitgaande invloedspijli

invloedsgraph groter of gelijk aan het aantal
aktores (m > N) ; er mogen noch lussen, noch parallelpijlen
voorkomen. In een dergelijke situatie kan elke aktor hoog
stens (N-l) uitgaande invloedspijlen bezitten, zodat (als
к het grootste gehele getal is, dat niet groter is dan
m/(N-l) ) de minimale entropie optreedt bij een verdeling
van het aantal uitgaande invloedspijlen, welke er als volgt
uitziet: (N-l),...,(N-l), m - k(N-l), 0, ... ,0, zodat:
EMTM

MIN

= . {^Ші11
i=l m

ln

I M I ) .{ m - MN-l)lnm - k(N-l)

m

m

m

- { 2 Й + 2 0 in 0} > 0 .
Uit de grenzen van de E-maat blijkt, dat deze onder meer
afhankelijk is van het aantal aktores N (en van de waar20

schijnlijkheden p.)·

Indien we de entropiemaat willen hanteren voor het vergelij
ken van verschillende lokale machtskonfiguraties, dan dient
deze genormeerd
E
N0RM
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te worden, hetgeen als volgt kan geschieden:
MAX

=
E

f 0 <E
E

C

< 1 1

N 0 R M

MAX- MIN
Hieruit blijkt, dat hoe kleiner de EN0RM-maat, des te groter
de E-maat, derhalve des te kleiner de hiërarchisering van de
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lokale machtskonfiguratie. Indien de onderzoeksopzet zodanig
is dat E

= 0, dan verkrijgen we als hiërarchiseringsmaat:
Ρ

E..„„w = 1 - =
, welke bekend staat onder de naam
NORM
E.
„
M A,
X v
22
redundantie , terwijl de grootheid E/E χ bekend staat onder
de naam relatieve onzekerheid . Een uitwerking van de EVQDV«maat als E.T,I = 0 leidt tot
IN

E,
NORM

i=N p. ,
, ,
In N - Σ.
in l/p.
in и - ^ 1=1 *!
- r-l

, Ν.,Σ.vi=Np. - 5.vi=Np. In l/p.
In
r
r
r
1=1 i

1=1 i

i

=

In N
¿ J

In N

p. (In N - In l/p.) _ Σ ^

p. (In Ν + In p.)

In N
Σ.~
= ——

p. In N.p.
In N

In Ν
(Merk op, dat deze breuk niet meer
afhangt van het gekozen grondtal
van logarithme)

Figuur 74 is ontleend aan een door ons verricht onderzoek naar
de invloedsstruktuur tussen een 96-tal aktores inzake een drie
tal beleidsvelden A,B,C. In deze figuur staat de uitgraad van
de 96 aktores op de drie onderzochte beleidsvelden, terwijl
voor beleidsveld A een meer gedetailleerde uitwerking is gegeven
van het berekenen van de entropiemaat E.
Gemeten naar de mate van entropie (onzekerheid), blijkt de
invloedsgraph inzake beleidsveld С ( E N n n M = >204) het meest
hiërarchisch, vervolgens de invloedsgraph inzake beleidsveld А
(E

= ,136) en tenslotte de invloedsgraph inzake beleids-

V e l d B

( E NORM = · 1 0 3 ) ·

Ingeval men in een empirisch onderzoek over een gewaardeer
de graph beschikt, kan men overwegen de waarde van een uit
gaande invloedspijl te laten korresponderen met het aantal
parallelpijlen. De berekening van de E-maat verloopt analoog,
de grenzen kunnen evenwel veranderen. Stel dat een onderzoeker
bij b.v. een sociometrische test met N personen aan iedere
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Beleids Uitgraad
veld
A B C

Uitwerking van de E-maat inzake
beleidsveld A

odCx.)

- Pj-ln Pj^

freq.

18 23 43

0

- ,000 ln ,000 =

27 24 29

1

- ,004 ln ,004 = ,0221 . 27 = ,5967

12 22 09

2

- ,009 ln ,009 = ,0424 . 12 = ,5088

14 12 07

3

- ,013 ln ,013 = ,0565 . 14 = ,7910

09 06 01

4

- ,017 ln ,017 = ,0693 . 09 = ,6237

07 04 03

5

- ,022 ln ,022 = ,0840 . 07 = ,5880

04 03 01

6

- ,026 ln ,026 = ,0949 . 04 = ,3796

02 01 02

7

- ,031 ln ,031 = ,1077 . 02 = ,2154

01 01 00

8

- ,035 ln ,035 = ,1173 . 01 = ,1173

01 00 01

9

- ,039 ln ,039 = ,1265 . 01 = ,1265

(Π 00 00

10

- ,044 ln ,044 = ,1374 . 01 = ,1374

96 96 96
^ χ

=

0

. 18 = ,0000

i

E = - Sj*j p. In p. =4,0844
h

ι N = In 96 = 4,5643

ït berei kt bij een verdeling van 95,95,39,0,...,0,
•líIN W O r <
hetgeen Leidt to t een Eyjjj = -2.(95/229 ln 95/229) (39/229 Ln 39/22 9) - 93.(0/229 ln 0/229) = 1,0312
• E
E

N0RM

4,5643 - 4,0844
-

-E
E
MAX ' M I N

0,4799
-

4,5643 - 1,0312

136

3,5331

Figuur 74: De uitgraad van de 96 aktorea inzake de
invloedspijlen in beleidsvelden
A3BtC, en het berekeningssahema van de
„
E-maat m.b.t.de
verdeling van de uitgraad inzake beleidsveld
A
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informant heeft gevraagd, met welke van de (N-l) andere perso
nen hij in kontakt treedt om zich te laten adviseren inzake
een bepaald beleidsonderwerp en dat elke persoon bovendien zijn
keuzen moet voorzien van gehele getallen, welke evenredig zijn
met het verwachte resultaat van de kontaktname en zodanig, dat
de som van de waarden voor elke informant gelijk is aan een
zekere positieve waarde k. Als de onderzoeker veronderstelt,
dat het noemen van x. door x. met waarde w.. impliceert, dat er
3

ι

ij

^

een invloedspijl van x. naar x. verloopt met waarde v(x.,x.)
= w. ., dan kan de onderzoeker de entropiemaat E als maat voor
de hiërarchisering van de invloedsgraph nemen. De gehele waarde
v(x.,x.) wordt voor de E-berekening geïnterpreteerd als het
aantal parallelpijlen van x. naar x.. De maximale entropiemaat blijft onveranderd: E . χ = In N . De minimale entropie
behoort nu bij een verdeling van het ontvangen aantal keuzen
(= uitgraad in de invloedsgraph), welke er als volgt uitziet:
(N-l).k , к , 0 , ... , 0 , zodat
n

v

E

i=N

«JT4 = - 2

MIN

,
p. In p.

r
i=l r i
i
= - (N-l).к In (N-l).к - к In к .

Samenvattend kan ten aanzien van de E-maat gesteld worden, dat
0

de E-maat beoordeelt in hoeverre de verdeling van de uitgaan
de invloedspijlen over de verschillende aktores een volledige
egaliteit vertoont,

0

met het toenemen van het aantal invloedspijlen (m) in de
lokale machtskonfiguratie onder constant blijven van de
p.'s, de E-maat ongewijzigd blijft, daar de hoeveelheid
informatie niet verandert,

0

uit de berekeningswijze voortvloeit, dat de E-maat sterk
toeneemt, naarmate de p.-verdeling meer afwijkt van een
rechthoekige verdeling.
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2.2.5.

Samenvatting

en

evaluatie-

In deze paragraaf hebben we een evaluatie van een aantal
geleedheidsmaten gegeven, welke in een onderzoek naar de lokale machtskonfiguratie kunnen worden gehanteerd, teneinde
inzicht te verkrijgen in de vertikale differentiatie van die
konfiguratie.
De PC-index

is gebaseerd op de non-reciproke invloedsrelaties

tussen de MTI-sets. Na een hiërarchische niveautoekenning van
de kondensatiegraph G*, geïnduceerd uit de sterke komponenten,
te hebben bepaald (waarvoor een aantal procedures zijn aangegeven), kan de onderzoeker via het bepalen van de PC-index
danwei van de PC(m,k)-index de hiërarchisering van de betreffende invloedsgraph karakteriseren.
Het resultaat hiervan is:
0

0

GEEN hiërarchisering:
N

MNC = 0 -

PC

MINdif

0

N

M N C ( m ) • 0 * к<»МтнЧ*

*

PC

NORM = 0 ·
0

·

WEL h i ë r a r c h i s e r i n g :
N

MNC > 0 - PC MAX = 1 - C W P S O R M - 1 ·
MAX w o r d t b e r e i k t , indien voor zekere aktor x, g e l d t :
R 1 (x k ) = X en Q(x k ) = {x k } .
PC

De IC-index

lijkt ons in het algemeen als hiërarchiserings-

maat, zoals door Russett bedoeld, moeilijk te handhaven. Het
blijkt een konnektiviteitsindex te zijn, welke de mate aangeeft, waarin de transitieve sluiting van de invloedsgraph afwijkt van een komplete graph.
β

Een MAXIMALE konnektiviteit wprdt bereikt in een komplete in
vloedsgraph (d.w.z. A

0

( R(x.) = X )), zodat 1С
=0.
6
i
Een MINIMALE konnektiviteit wordt bereikt in een volledige

C0-graph (d.w.z.Αχ

e

χ

( R(x i ) = { x ^ ) ) , zodat I C ^ = 1 .
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De H-maat is een 'source-oriented' maat, gebaseerd op de, al
dan niet aselekte, verdeling van de uitgaande invloedspijlen
over de diverse aktores volgens een gelijkmogelijke multino
mial e verdeling.
Deze H-maat resulteert in
β

GEEN hiërarchisering,
H^ T N = -»> t.g.v. het feit, dat p. = l/N voor elke x. .

0

WEL hiërarchisering, indien
H

MAX

=

Cin-l)/in» welke bereikt wordt als p, = 1 voor zekere к

en ρ
= 0 voor alle r ^ k.
r
r
Voorts zij opgemerkt, dat de H-maat toeneemt (en derhalve de
hiërarchisering) indien, bij konstante p.-verdeling, het aantal invloedspijlen m in de graph toeneemt. De H-maat is gezien de berekeningswijze een funktie van de variantie, welke
zeer sterk toeneemt, naarmate de p. extreme waarden bezit.
De E-maat

is een 'consequence-oriented' maat, gebaseerd op de

hoeveelheid informatie die een invloedsgraph bezit. De proportie uitgaande invloedspijlen (P· = m./m) per aktor verwijst
naar de kans, dat de aktor beïnvloedingen initieert.
Deze E-maat resulteert in
β

GEEN hiërarchisering, indien er sprake is van maximale
entropie:

0

E д = In N =» E n M = 0 . Deze maximale entropie wordt be
reikt, indien m,=...=m.=...=m., voor alle i.
1
ι
N
WEL hiërarchisering, indien er sprake is van minimale
entropie :
E.fTKi ^ 0 => £.,_„,, = 1 . Deze minimale entropie
wordt bereikt,
r
MIN
NORM
indien een minimum aantal aktores het grootst mogelijke aantal uitgaande invloedspijlen bezit.

Voorts zij opgemerkt, dat bij het toenemen van het aantal
invloedspijlen m in de graph, bij konstante p.-verdeling, de
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E-maat ongewijzigd blijft (en derhalve tevens de hiërarchisering). Gezien de berekeningswijze neemt de E-maat sterk toe,
naarmate de p.-verdeling meer afwijkt van een uniforme verdeling.

De keuze van een bepaalde hiërarchiseringsmaat zal uiteraard
sterk afhankelijk zijn van de theoretische uitgangspunten.
De PC-index en de IC-index (als konnektiviteitsindex) letten
zeer nadrukkelijk op de konfiguratie. Bij de PC-index heeft de
onderzoeker voorts de keuze tussen een hiërarchiseringsmaat
voor de gehele graph (PC-index, danwei de PC(0,p)-index) en
een maat, welke de hiërarchisering tussen twee bepaalde
niveaux aangeeft (de P(m,k)-index).
De H-maat en de E-maat baseren zich op de verdeling van de
uitgraad, waarbij de H-maat een 'source-oriented' maat is en
de E-maat een 'consequence-oriented' maat.
Daar in de meeste lokale machtsstudies het beïnvloedingsproces benadrukt wordt, ligt het voor de hand als hiërarchiseringsmaat de entropie-maat E te hanteren. Maar nogmaals, de
beste index blijft afhankelijk van de gekozen uitgangspunten.
De bovenvermelde hiërarchiseringsmaten kunnen worden verkregen via een, door ons ontwikkeld, FORTRAN-IV G-level computerprogramma, namelijk HIMAAT.

2.3. Analyse met betrekking

tot de

maohtsbases

Het systematisch onderzoeken van de invloedsrelaties tussen
de aktores kan bijdragen tot het op het spoor komen van
machtsbases, welke binnen een lokale samenleving werkzaam
zijn. Daartoe dient geanalyseerd te worden, in hoeverre veronderstelde machtsbases (bijvoorbeeld de sociaal-ekonomische
status, de autochtoniteit) leiden tot het ontstaan van bepaal-
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de invloedspatronen tussen de aktores binnen een lokale machtsgroep. Nagegaan dient te worden in hoeverre het bezitten van
eenzelfde cq. verschillende machtsbasis kovariëert met een bepaalde distributie van de invloedspijlen over de diverse aktores. Bij een dergelijke analyse vormt niet de afzonderlijke
aktor maar de invloedsrelatie de analyse-eenheid. De distributie van de invloedspijlen over de diverse aktores wordt in
verband gebracht met de positie, welke de beide partners in
een dyade (het subjekt als beginpunt en het objekt als eindpunt van de invloedspijl) innemen ten aanzien van de veronderstelde machtsbasis.
Een tweetal hoofdeffekten van een machtsbasis op de verdeling
van de invloedspijlen over de diverse aktores binnen een lokale machtsgroep kunnen worden onderscheiden, te weten:
0

een differentiatie-effekt: hiervan is sprake indien van

elkaar onderscheiden kategorieën van aktores slechts beïnvloed kunnen worden door een bepaalde kategorie van aktores,
namelijk diegenen, die over de veronderstelde machtsbasis
beschikken.
0

een segregatie-effekt: hiervan is sprake indien de veron-

derstelde machtsbasis de aktores in kategorieën onderscheidt,
waarbinnen wel maar waartussen nauwelijks invloedspijlen bestaan.
Zij gegeven de invloedsstruktuur G= (X,U > inzake een bepaald beleidsveld tussen een aantal aktores (i.e. 96 aktores),
alsmede de gegevens over de veronderstelde machtsbases (i.e.
de sociaal-ekonomische status en de autochtoniteit).
Het optreden van een differentiatie-effekt

wordt geïllus-

treerd aan de hand van de in figuur 75 opgenomen, data. De
beide aktores in de invloedsgraph, waartussen een invloedspijl
bestaat, worden geklassificeerd naar hun veronderstelde machtsbasis (bijvoorbeeld hun sociaal-ekonomische status: SES-skore).
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^^-^^^

Objekt

Sub j ekt ^"~^^-^^
HOGE SES-skore
LAGE SES-skore
M.

HOGE
SES-skore

LAGE
SES-skore

TOTAAL

94

71%

77

38

29%

20

21%

58

25%

132 100%

97

100%

229

100%

79%

171

75%

1

N.

50

46

96 = N

1

Figuur 75: Subjekt en objekt in een dyadisahe
invloedsrelatie inzake beleidsveld
Ay gespecificeerd
naar hun
SES-skore

De invioedsgraph G= < X,U ) bestaat uit 96 aktores, waarvan er
50 een hoge SES-skore en 46 een lage SES-skore bezitten. In
het totaal blijken 229 invloedspijlen in de graph G= <X,U >
aanwezig te zijn, waarvan er 94 gericht zijn van aktores met
een hoge SES-skore naar aktores met een hoge SES-skore, 38 van
aktores met een lage SES-skore naar aktores met een hoge SESskore, 77 van aktores met een hoge SES-skore naar aktores met
een lage SES-skore en 20 van aktores met een lage SES-skore
naar aktores met een lage SES-skore.
Teneinde te beoordelen of alle kategorieën van aktores, via
invloedskanalen, beïnvloed kunnen worden door een bepaalde
kategorie van aktores, dienen we deze waargenomen frequenties
in verband te brengen met de te verwachten frequenties, berekend op basis van de hypothese, dat de veronderstelde machtsbasis (i.e. de sociaal-ekonomische status) niet van invloed
is op de verdeling van de invloedspijlen tussen de aktores.
Deze verwachte frequenties waarmee kategorieën van aktores,
via invloedskanalen, beïnvloed kunnen worden door andere kategorieën van aktores is afhankelijk zowel van de grootte van de
afzonderlijke kategorieën van aktores als van het totaal aan-
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tal invloedspijlen, waarmee deze kategorieën van aktores negatief incident zijn.
Stel: N.
M.

= het aantal aktores in kategorie i,
= het totaal aantal invloedspijlen waarmee aktores
in kategorie i negatief incideren,

N

= het totaal aantal aktores in de lokale machtsgroep,

E.. = het opr basis van toeval verwachte aantal in11

vloedspijlen naar aktores in kategorie i vanuit
andere aktores in kategorie i,
E.. = het op basis van toeval verwachte aantal invloedspijlen naar aktores in kategorie i vanuit
aktores in kategorie j ,
dan

is:

N.- 1
N.
E.. = —
. M. en E.. =
^— . M.
11
1
1
N - 1
J1
N - 1

Zo is de kans, dat een aktor met een hoge SES-skore negatief
incideert met een invloedspijl waarmee een andere aktor met
een hoge SES-skore positief incideert, gelijk aan
(50-1)/(96-1). Het totaal aantal te verwachten invloedspijlen
naar aktores met een hoge SES-skore vanuit aktores met een
hoge SES-skore is derhalve gelijk aan deze kans. Vermenigvuldigd met het totaal aantal invloedspijlen waarmee aktores met
een hoge SES-skore negatief incideren. De berekening van de
E-waarden luidt :
E
hoge SES, hoge SES = (49/95).132 = 68 ,
E

lage SES, hoge SES

=

E

hogeSES, lage SES = ( 50/95 )·9 7 =

E

lageSES, lage SES = f 4 5 / 9 5 ^

C46/95).132 = 64 ,

97

51

'

= 46 ·

Wanneer we de verwachte frequenties vergelijken met de geobserveerde frequenties, konstateren we, dat zowel de aktores
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met een hoge SES-skore als de aktores met een lage SES-skore
bovenkans, via invloedskanalen, beïnvloed kunnen worden door
aktores met een hoge SES-skore. Teneinde te beoordelen of er
sprake is van een differentiatie-effekt volgen we Blau's
voorgestelde kriterium, namelijk een aangepaste chi-kwadraat2
toets . Van een differentiatie-effekt is sprake, indien het
verschil van het waargenomen en het te verwachten aantal
invloedspijlen in de rij-totalen groter is dan op grond van
het toeval mag worden verwacht (bijv. met een onbetrouwbaarheidsdrempel van α = .05). In bovenvermelde situatie zijn
171 invloedspijlen waargenomen waarmee aktores met een hoge
SES-skore positief incident zijn, terwijl onder de nulhypo
these 119 invloedspijlen mogen worden verwacht; voorts zijn
er 58 invloedspijlen waargenomen waarmee aktores met een lage
SES-skore positief incident zijn, terwijl onder de nulhypo
these 110 invloedspijlen mogen worden verwacht. De kans op het
2
optreden van een χ met 1 vrijheidsgraad, die groter dan of
gelijk is aan een, op deze gegevens berekende en voor konti2
nuïteit gekorrigeerde, chi-kwadraat van χ = 46,4 is kleiner
dan .001, zodat op basis hiervan gesteld kan worden, dat er
binnen deze lokale machtskonfiguratie sprake is van een dif
ferentiatie-effekt van de sociaal-ekonomische status, als
veronderstelde machtsbasis, op de verdeling van de invloeds
pijlen over de kategorieè'n van aktores: zowel aktores met
een hoge SES-skore als aktores met een lage SES-skore kunnen
disproportioneel in hoge mate beïnvloed worden via invloedspijlen waarmee aktores met een hoge SES-skore positief incident zijn. Coleman

heeft een procedure bepaald om de mate

aan te geven, waarmee iedere kategorie van aktores bovenkans
respektievelijk onderkans via invloedspijlen beïnvloed kan
worden vanuit een bepaalde kategorie van aktores. Het
resulteert in een gangbare index-konstruktie, welke als
volgt is gedefinieerd:

187

h. . =
1J

0. . - E. .
У
îJ—
0..(max) - E..

(indien 0. . > E. .),
1J

danwei

1J

0. . - E. .
h. . = —
2- (indien 0. . < E. . voor alle i en i) .
ij

ij

E

ij

J

ij
Deze h-maat varieert van -1 tot +1. In bovenstaande formule
verwijst 0.. naar het aantal geobserveerde invloedspijlen van
kategorie i naar kategorie j, E.. verwijst naar het te verwachten aantal invloedspijlen van kategorie i naar kategorie j,
terwijl Coleman 0..(max) gelijk stelt aan M. (het aantal invloedspijlen waarmee kategorie i van aktores negatief incideert). Coleman's substitutie van 0..(maxi door M. kan even11
ι
wel bij relatief kleine lokale machtskonfiguraties moeilijk
heden opleveren, omdat dan het aantal invloedspijlen, waarmee
aktores van een bepaalde kategorie negatief incident kunnen
zijn, voornamelijk bepaald wordt door de grootte van de be
treffende kategorie. Zo is het maximale aantal invloedspijlen
van een kategorie i naar zichzelf gelijk aan (N.-l).N. ,
indien zelf-beïnvloedingen zijn uitgesloten, en is het maximale aantal invloedspijlen van een kategorie i naar een kategorie j gelijk aan N..N. . Bij het bepalen van de te verwachten frequenties dient derhalve voor het berekenen van de
E., altijd te gelden M. < (N.-l).N. , en voor het berekenen
11

J

ь

1

1

1

van de E.. altijd M. < Ν..Ν. . Teneinde deze moeilijkheden
ij
ι
ι J
te vermijden, stellen wij voor bij het definiëren van 0..(max)
niet altijd Coleman's idee te volgen, maar hiervoor te substitueren het maximaal mogelijke aantal van de waargenomen invloedspijlen waarmee kategorie i van aktores negatief incideert, zodat geldt:
0..(max)
= min v( M.,(N.-1).N. ) , als i = J j ,
v

ii

'

ij

J

ι

ι

ι

0..(max) = min (Μ.,Ν,.Ν. )
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V

1

1

J

,alsi/j.

Nadat uit het toepassen van de chi-kwadraattoets is gebleken,
dat er binnen de lokale machtskonfiguratie sprake is van een
differentiatie-effekt van de sociaal-ekonomische status, als
veronderstelde machtsbasis, op de distributie van de invloedspijlen over kategorieè'n van aktores, kan via het bepalen van
de h-maat aangegeven worden, in welke mate de invloedspijlen
tussen kategorieè'n van aktores bovenkans respektievelijk
onderkans voorkomen. Immers:
(94-68)/(132-68) = + .41

hoge SES, hoge SES
ti

1

lage SES, hoge SES
hoge SES, lage SES

(38-64)/64

= - .41

(77-51)7(97-51)

= + .57

(20-46)/46

= - .57

lage SES, lage SES
In grafische vorm kan het differentiatie-effekt van de sociaal-ekonomische status, als veronderstelde machtsbasis, op
de verdeling van de invloedspijlen tussen kategorieën van
aktores als volgt worden weergegeven:

Subjekt

Objekt

.41

HOGE
SES-skore

HOGE
SES-skore

\

LAGE
SES-skore

Zowel de aktores met een hoge SES-skore als de aktores met
een lage SES-skore blijken in hoge mate beïnvloed te kunnen
worden via invloedspijlen, waarmee aktores met een hoge SESskore positief incident zijn.
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^^.

Ob j ekt

Autochtonen

Allochtonen

TOTAAL

Autochtonen

117

82%

18

21%

135

59%

Allochtonen

25

18%

69

79%

94

41%

M.

142

100%

87

100%

1

Ν.

60

36

229 100%
96 = N

1

Figuur 76: Subjekt en objekt in een dyadische
invloeds
relatie
inzake beleidsveld
A, gespecificeerd
naar hun
autochtoniteit

Het optreden van een segregatie-effekt

wordt geïllustreerd

aan de hand van de, in figuur 76 opgenomen, data. De beide aktores, waartussen een invloedspijl bestaat in de invloedsgraph, worden geklassificeerd naar een andere veronderstelde
machtsbasis (bijvoorbeeld de mate van autochtoniteit).
De invloedsgraph G= <X,U ) is dezelfde als welke voorheen
werd geanalyseerd met betrekking tot de invloed van de sociaal -ekonomische status, als veronderstelde machtsbasis, op
de verdeling van de invloedspijlen tussen de kategorieè'n van
aktores. Van de 96 aktores in de lokale machtsgroep zijn er
60 autochtonen en 36 allochtonen. Daar de invloedsgraph dezelfde is, zijn er weer 229 invloedspijlen, welke evenwel
m.b.t. de autochtoniteit als volgt verdeeld zijn: 117 invloedspijlen zijn gericht van autochtonen naar autochtonen,
25 van allochtonen naar autochtonen, 18 van autochtonen naar
allochtonen en 69 van allochtonen naar allochtonen.
Teneinde te beoordelen of de onderscheiden kategorieën van
aktores, via invloedskanalen, kunnen worden beïnvloed door
een bepaalde kategorie van aktores, vergelijken we de waargenomen frequenties met de kansdistributie, welke wordt bere-
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kend op basis van de hypothese, dat de veronderstelde machtsbasis (i.e. de mate van autochtoniteit) niet van invloed is
op de verdeling van de invloedspijlen tussen de kategorieën
van aktores.
De kansdistributie ziet er als volgt uit:
E
autochtonen,
E ,, ,_
allochtonen,
E
autochtonen,
E ,, w
allochtonen,

,_
(59/95). 142 = 88 ,
autochtonen
.
= (36/95). 142 = 54 ,
autochtonen
,, ,
= (60/95). 87 = 55 ,
allochtonen
n u *
= (35/95). 87 = 32 .
allochtonen

Wanneer we de te verwachten frequenties vergelijken met de geobserveerde frequenties, konstateren we, dat de autochtonen
bovenkans negatief incident zijn met invloedspijlen waarmee
autochtonen positief incident zijn, terwijl allochtonen bovenkans negatief incident zijn met invloedspijlen waarmee allochtonen positief incident zijn. Teneinde te beoordelen of er
binnen de lokale machtskonfiguratie sprake is van een segregatie-effekt, hanteren we wederom als kriterium de aangepaste
chi-kwadraattoets. Van een segregatie-effekt is sprake, indien
het verschil van het waargenomen en het te verwachten aantal
invloedspijlen zowel in de diagonale elementen als in de buitendiagonale elementen groter is dan op grond van het toeval
mag worden verwacht (bijv. met een onbetrouwbaarheidsdrempel
van α = .05).
Uit bovenstaande data blijkt, dat er in de diagonale elementen
(117 + 69=) 186 invloedspijlen zijn waargenomen, terwijl onder
de nulhypothese (88 + 32=) 120 invloedspijlen verwacht mogen
worden. In de buitendiagonale elementen bedraagt het aantal
geobserveerde invloedspijlen (25 + 18=) 43, terwijl onder de
nulhypothese in deze buitendiagonale elementen (54 + 55=) 109
invloedspijlen verwacht mogen worden. De kans op het optreden
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van een χ met 1 vrijheidsgraad, die groter dan of gelijk is
aan een, op deze gegevens berekende en voor kontinuÏteit ge2
korrigeerde, chi-kwadraat van χ = 75.1 is kleiner dan .005,
zodat op basis hiervan gesteld kan worden, dat er in de lokale
machtskonfiguratie sprake is van een segregatie-effekt van de
autochtoniteit, als veronderstelde machtsbasis, op de ver
deling van de invloedspijlen tussen de kategorieën van aktores: autochtonen blijken met name negatief incident te zijn
met invloedspijlen waarmee autochtonen positief incident zijn,
terwijl allochtonen met name negatief incident zijn met invloedspijlen, waarmee allochtonen positief incident zijn.
De mate waarin dit het geval is wordt aangegeven door het berekenen van de h-maten. Voor deze data zien deze er als volgt
uit:
* и*
+ к*
= (117-88)/(142-88) = + .54
autochtonen, autochtonen
' ^
'
h
n u*.
* ν«.
= ( 25-54)/54
= - .54
J
h allochtonen, autochtonen
* w
π г.*
= С 18-55)/55
= - .67
autochtonen,
allochtonen
'
h

allochtonen, allochtonen = ( 69-32)/( 87-32) = + .67
In grafische vorm kan het segregatie-effekt van de autochto
niteit, als veronderstelde machtsbasis, op de verdeling van
de invloedspijlen tussen kategorieën van aktores als volgt worden weergegeven:

Subjekt
Autochtonen

Objekt
.54

Allochtonen
.67
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Autochtonen

Allochtonen

De autochtonen blijken in hoge mate te kunnen worden beïnvloed via invloedspijlen, waarmee autochtonen positief incident zijn, terwijl allochtonen in hoge mate beïnvloed kunnen
worden via invloedspijlen, waarmee allochtonen positief incident zijn.

In het bovenstaande hebben we geïllustreerd, op welke wijze
via het uitvoeren van een dyade-analyse kan worden nagegaan
of zich rond de veronderstelde machtsbases (i.e. de SES-skore
en de autochtoniteit) bepaalde invloedskanalen vormen. Door
een onderlinge vergelijking van de dyade-analysen met betrekking tot alle veronderstelde machtsbases kan een verfijnd inzicht in het ontstaan van invloedskanalen tussen de diverse
aktores binnen een lokale machtskonfiguratie verkregen worden.
In het, door ons ontwikkelde, FORTRAN-IV G-level computerprogramma SEGDIF wordt het segregatie-effekt en het differentiatie2
effekt onderzocht met behulp van de χ -test, terwijl voorts de
h-maten worden berekend om de mate van het bovenkans cq. onderkans voorkomen van invloedspijlen tussen kategorieën van aktores aan te geven.

2.4. Analyse met betrekking

tot de invloedsbases

en de

invloedskontrabases
In vele sociale veranderingsprocessen in een lokale samenleving kan een spanningsrelatie gekonstateerd worden tussen de
initiatiefnemers van een bepaalde aktie enerzijds en de bestaande lokale machtsgroep anderzijds. De initiatiefnemers
plannen in de initiële fase van een beleidsproces de beoogde
aktie zo nauwkeurig mogelijk. Op basis van hun kennis en inzicht in de lokale machtsverhoudingen zullen zij trachten
adequate aktiestrategieën en -taktieken te ontwikkelen. Daar-
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bij zullen alle wenselijk geachte potentiële invloedskanalen
naar de bestaande lokale machtsgroep in acht worden genomen.
Initiatiefnemers van een sociaal veranderingsproces zullen er
bij de ontwikkeling van aktiestrategieën en -taktieken op
toezien, dat alle lokale machtsdragers over alle relevante
informatie beschikken, welke een bijdrage kan leveren tot een
positieve beslissing inzake het aktievoorstel. Daartegenover
zullen de aktievoerders zo goed mogelijk op de hoogte willen
zijn van de opvattingen, die er binnen de lokale machtsgroep
inzake hun aktieplan bestaan. Dit impliceert, dat er een wederzijdse informatiestroom gepland dient te worden. Om dit zo
effektief en efficiënt mogelijk te doen, kan het bepalen van
de invloedsbasis (i.v.m. de informatiestroom van de aktievoerders naar de lokale machtsgroep) en het vaststellen van
de invloedskontrabasis (i.v.m. de informatiestroom van de
lokale machtsgroep naar de aktievoerders) nuttige diensten
bewijzen.
De invloedsbasis bestaat uit het minimum aantal lokale machthebbers, die van informatie dienen te worden voorzien, zodat
redelijkerwijze kan worden verwacht, dat alle lokale machtsdragers deze informatie zullen ontvangen, gezien hun positie
in de lokale machtskonfiguratie. De invloedskontrabasis bestaat uit een minimum aantal lokale machthebbers, die geraadpleegd dienen te worden, zodat men redelijkerwijze kan verwachten, dat zij, gezien hun positie in de lokale machtskonfiguratie, over alle informatie beschikken, die inzake een
bepaald beleidsissue aanwezig is bij alle lokale machthebbers.
De invloedsbases van een lokale machtskonfiguratie kunnen
we bepalen door de basispuntenverzamelingen В van de, bij de
machtskonfiguratie behorende, graph G= < X,U > te bepalen. Ver
dere verfijningen kunnen worden aangebracht door voorwaarden
te stellen aan de lengte van de paden via welke alle punten
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in de betreffende graph bereikbaar dienen te zijn. De onder
zoeker bepale dan een η-cover of eventueel een η-basis van
G= <X,U > . De invloedskontrabasis van een lokale machtskonfiguratie kunnen we bepalen door de kontrabasispuntenverzamelingen С van de, bij de machtskonfiguratie behorende,
graph G= <X,U > te bepalen. Verdere verfijningen kunnen wor
den aangebracht door voorwaarden te stellen aan de lengte
van de paden via welke de informatiedoorstroming dient plaats
te vinden. De onderzoeker bepale dan een n-contracover of
eventueel een n-kontrabasis van G= < X,U > . Voor de vaststel
ling van de basispuntenverzamelingen B, van een n-cover, en
van een η-basis enerzijds en van de kontrabasispuntenverzame1ingen C, van een n-contracover en van een n-kontrabasis ander
zijds van een gegeven graph G= <X > U > zij verwezen naar paragraaf
1.2..Deze gegevens kunnen worden afgeleid uit het, door ons ont
wikkelde, FORTRAN-IV G-level computerprograirana SOCMAT.

Bij de wederzijdse informatiestroom van aktievoerders naar
lokale machtsgroep kan het, bijvoorbeeld omwille van
efficiëntie, van belang zijn deze via de kortste weg te laten verlopen. Dit impliceert, dat bij het doorgeven van informatie van bijvoorbeeld aktor x. naar aktor x. een spoor
tussen beide aktores dient te worden bepaald. Een spoor verwijst naar een pad van punt x. naar punt x. met een lengte,
die kleiner of gelijk is aan de lengte van elk willekeurig
pad van punt x. naar punt x.. Flament

vermeldt een drietal

theorema's met behulp waarvan alle sporen tussen een punt x.
en een punt x. in een gegeven gerichte graph G= <X,U > kunnen worden bepaald, te weten:
3. ieder sub-pad van een spoor is eveneens een spoor,
1. een punt x, is gelegen op een spoor van punt x. naar
punt x. dan en slechts dan als
dCx-.x.)
+ dCx. ,x.) = d(x.,x.),
v
i k '
k j
i j
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2. indien de punten χ

en χ

op een spoor liggen van punt x.

naar punt x. en indien de pijl (x ,x ) in de graph G= (X,U >
aanwezig is, dan behoort (χ ,χ ) eveneens tot het spoor van
x. naar x. dan en slechts dan als dfx.,χ ) + 1 = d(x.,χ ) .
ι
]
ι г
i s
Door gebruik te maken van de drie bovenvermelde theorema's
kan men uit de, bij een graph G= <X,U > behorende, distantiematrix D = [d..] alle sporen van een punt x. naar een punt x.
bepalen.
Ter toelichting zij gegeven de onderstaande distantiematrix
D = [d..], behorende bij een gerichte graph:
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Figuur 77: üistantiematrix
Ό = [d..] ter -itlustratie
berekenen van een spoor tussen punì χ . en punt χ .

van het

Het bepalen van een spoor bijvoorbeeld van punt x 1 naar punt
x, verloopt als volgt:
0

Theorema 1 zegt dat alle punten x, , welke voldoen aan

dfx^Xj^ + d(x k ,x 6 ) = d(x 1 ,x 6 ), liggen op een spoor van punt
x. naar punt x,. We berekenen derhalve de distanties dCx.-.x,)
en de distanties d(x, ,x.) voor ieder punt x, van de graph
G= < X,U > . Deze distanties zijn af te lezen uit de distantie
matrix. Het resultaat hiervan luidt:
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к

=

1

2

3

4

~

0

2

1

1

3

1

2

2

1

0

3

3

3

3

3

3

d(x k ,x 6 )
dCx^^)

+

d(x k ,x 6 )

=

5

6
3

Daar dCx.jX.) = 3, kan gesteld worden dat alle punterv van de
1 o
graph G= < X,U > op een spoor liggen van punt x. naar punt x,.
0

Theorema 2 wordt toegepast, waarbij als hulpmiddel de pun

ten x, , welke op een spoor liggen van punt x. naar punt x,,
op volgorde worden geplaatst van laag naar hoog overeenkom
stig de dix.,x,)-waarde. Het resultaat van het toepassen van
theorema 2 leidt tot een partiële deelgraph van G= <X,U > ,
welke slechts alle sporen weergeeft van punt x.. naar punt x.
(zie figuur 78).

d(x 1 ,x k )

0

2

1

3

іЭ Q

)5)

G(
f

X

4 J

—w χ,-5 1

^Л

/

F-iguur 78: De partiële deelgraph, welke precies alle sporen
bevat van punt χ naar punt x„
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De pijl (x.,x,) is opgenomen in de partiële deelgraph, daar
d(x1,x1) + 1 = dCx1,x3) en d f x ^ x ^ = 1 ; de pijl (Xj.Xj) is
opgenomen in de partiële deelgraph, daar dCx.jX.) + 1 =
d(x ,x ) en d(x ,χ,.) = 1 ; de pijl (χ ,χ«) is niet opgenomen
in de partiële deelgraph daar d(x,,x-) / 1 .
In de partiële deelgraph zijn alle paden van punt x. naar
punt x, sporen van punt χ naar punt xfi: <x ,x_,x_,x, > ,
<x 1 ,x 4 ,x 2 ,x 6 > en <x 1 ,x 4 ,x 5 ,x 6 ) .
Ingeval het bepalen van alle sporen tussen een punt x. en een
punt x. betrekking heeft op een gewaardeerde graph G= <Χ,ΙΙ > ,
waarbij aan de pijlen waarden v(x.,x.) zijn toegekend, kunnen
de drie theorema's gegeneraliseerd geformuleerd worden:
3. elk sub-pad van een minimaal pad is tevens een minimaal pad,
1. een punt x, is gelegen op een minimaal pad van x. naar x.
dan en slechts dan indien dfx.jX.) + dfx, ,x.) = dfx.fx.).,
i k
k j
i j
2. indien de punten χ

en χ

op een minimaal pad liggen van

punt x. naar punt x., en indien de pijl (x ,x ) in de ge
waardeerde graph aanwezig is, dan behoort pijl (x ,x )
eveneens tot een minimaal pad van punt x. naar punt x.
dan en slechts dan indien dfx.,χ Ί + vfx ,x ) = d(x.,x ) .
v
ι r
r s
ι s
2
Een toepassing van deze theorama's op de, in figuur 18
(par. 1.7.) weergegeven, gewaardeerde graph G= (X,U > en de,
daarbij behorende, distantiematrix D = [d..] in figuur 25
(par. 1.7.) inzake het bepalen van een spoor van punt x. naar
punt x,, leidt tot het volgende resultaat:

к
d(x1,xk)

=

1

2

3

4

5

6

=

0

4

1

3

5

6

6

2

5

3

3

0

6

6

6

6

8

6

d(xk,x6)
dfx^Xj.)
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+ d(xk,x6)

=

Daar d(x ,χ ) = 6, blijkt dat de punten X j . x ^ X j ^ ^ op
een minimaal pad liggen van punt x. naar punt x,.
" Theorema 2 resulteert in een partiele deelgraph, welke
slechts alle minimale paden bevat van punt χ

naar punt x,

(zie figuur 79).

Figuur 79: De partiële deelgraph, welke precies
male paden bevat van punt x, naar punt χ

alle

mini-

De pijl (x1,x_) is opgenomen in de partiële deelgraph, daar
d(xjtX,)

+

vCXj.x,) = dCXj.x.) en er een pijl is in G van

x1 naar x_, enz.. Alle paden in de partiële deelgraph van
punt x. naar punt x, zijn minimale paden:
> χ.. , Χ - , Χ . , Χ - , Χ , /

e n \ Χ-, χ. j χ « , χ - / .

Het bepalen van alle sporen tussen willekeurige punten x.
en x. kan geschieden met behulp van een door ons ontwikkeld
FORTRAN-IV G-level computerprogramma VALUE.
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3.

STRUKTURELE ANALYSEMODELLEN, WELKE LEIDEN TOT RELATIONELE
EIGENSCHAPPEN VAN EEN EMPIRISCH SYSTEEM I.C. EEN LOKAAL
MACHTSSYSTEEM

Er zijn een aantal komponenten van een lokale machtstheorie,
welke met name de afzonderlijke aktores binnen een lokale
machtskonfiguratie betreffen. In dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op een strukturele analyse van deze theoriekomponenten. In paragraaf 3.1. komt het machtsgewicht van de afzonderlijke aktores aan de orde. In paragraaf 3.2. wordt aangegeven op welke wijze men het machtsdomein van de diverse
aktores vanuit de lokale machtskonfiguratie kan bepalen. In
paragraaf 3.3. wordt volledigheidshalve ingegaan op de door
Mokken en Stokman geïntroduceerde relatieve belastingsindex.

3.1. Analyse met betrekking

tot het

maehtsgewicht

Indien we het verschijnsel macht of invloed binnen een lokale
samenleving bestuderen, zijn we dikwijls verplicht te beginnen met een strukturele beschrijving van de invloedsrelaties
tussen de aktores binnen een lokale machtskonfiguratie, daar
direkte metingen inzake de hoeveelheid macht welke aktores bezitten veelal niet mogelijk blijken. Vanuit deze, gewoonlijk
in een graph of matrix weergegeven, lokale machtskonfiguratie
wordt getracht indices te ontwikkelen, welke als indikator voor
het machtsgewicht kunnen worden beschouwd. In deze paragraaf
wordt ingegaan op een aantal status-modellen, welke in dit verband nader geëvalueerd zouden kunnen worden.
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Teneinde enige ordening aan te brengen in de vele status
model 1 en hebben we gemeend gebruik te moeten maken van de
volgende indeling:
0

een eerste groep van status-modellen baseert zich op de dis
tanties, welke er tussen aktores in een lokale machtskonfiguratie bestaan; deze modellen zullen worden beschreven in
paragraaf 3.1.1.,

β

een tweede groep van status-modellen baseert zich op de
n-invloedssequenties, welke er tussen aktores in een lokale
machtskonfiguratie bestaan; deze modellen worden beschreven
in paragraaf 3.1.2.,

" een derde groep van status-modellen baseert zich zowel op
de distanties als op de invloedssequenties, welke er tussen
aktores in een lokale machtskonfiguratie bestaan; op dit
type wordt ingegaan in paragraaf 3.1.3. .
In paragraaf 3.1.4. wordt een samenvattende evaluatie gege
ven van de behandelde status-modellen, alsmede een klassifikatie-schema van de weergegeven status-modellen op basis van
twee onafhankelijke hoofdindelingskriteria:
0

status-modellen, waarbij rekening wordt gehouden óf met de
distanties, óf met de invloedssequenties, welke er tussen
de aktores in een lokale machtskonfiguratie bestaan, óf
met een kombinatie van beide,

β

status-modellen, waarbij slechts rekening wordt gehouden
met uitgaande invloedssequenties cq. -paden versus statusmodellen, waarin zowel uitgaande als binnenkomende invloeds
sequenties cq. -paden zijn opgenomen. Bij het eerste type is
de aandacht gericht op de beïnvloedingen door een aktor (resulterend in een status-index); bij het tweede type gaat het
zowel om de beïnvloedingen door een aktor (status-index) als
om de beïnvloedingen van die aktor (contrastatus-index) resulterend in een netto-statusindex.
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3.1.1.

Het maahtsgewiaht
index op basis

uitgedrukt

als een

van de distanties

tussen

puntcentraliteitsde

aktores

Bij dit type machtsgewicht wordt nagegaan in hoeverre akto
res een centrale of een perifere positie in het netwerk inne
men. Omdat we een punt centraal zullen noemen als de afstan
den van dat punt tot de andere punten over het geheel genomen
klein zijn, wordt de mate, waarin de aktores in het centrum
van de graph liggen, uitgedrukt in de distantiesom

s. - r l - J d . . .
ι
j=l ij
De verzameling van aktores met minimale distantiesom zullen
we het oentrwn van de graph G= <X,U ) noemen:
C= { x. e χ I s. < s. voor alle x. e χ } 2 .
ι
ι
1
J
Een aantal auteurs heeft op basis van deze distantiesommen
een puntcentraliteitsindex gedefinieerd. In navolging van de
ze auteurs zullen we ons bij dit type machtsgewicht beperken
tot ongerichte graphs met een sterke graad van samenhang (de
Cj-graphs).
3.1.1.1.

De relatieve

puntcentraliteitsindex

RC(x.) = S/s.

van Dovelas

, waarin S = Σ^" s. de totale distantie binnen
3=1 J
de graph G= <X,U > weergeeft. Naarmate RC(x.) groter wordt,
ligt χ.
meer in het centrum. Dat in dit geval ook het machts1
3
gewicht toeneemt, is aangetoond door Bavelas en door Leavitt

middels een aantal sociaal-psychologische experimenten. Hier
bij werden opdrachten verstrekt aan een aantal proefpersonen,
die slechts volgens bepaalde karakteristieke graph-strukturen
(zie de graphs G^,G2,G

en G. in figuur 80) met elkaar konden

kommuniceren. Na afloop werd aan de proefpersonen naast enige
vragen over satisfaktie en gepercipieerde efficiëntie, de
4
vraag gesteld: 'Did your group have a leader? If so, who?1 .
De beantwoording van deze vraag leidde niet tot de ontkenning
van de hypothese, dat 'a recognized leader (under the condi-
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tions of the experiment) will most probably emerge at the po
sition of highest centrality' , waarbij als maat voor centraliteit de relatieve centraliteitsindex van Bavelas was genomen.
3.1.1.2.

De relatieve

puntcentraliteitsindex

RC'fx.)

= (N-l)/s .

van Beauahamp
Omdat voor een ongerichte C_-graph met N aktores steeds
s. > (N-l) heeft deze index het voordeel boven de index van
Bavelas, dat hij zijn maximale waarde 1.0 aanneemt voor alle
punten x., welke direkte invloedspijlen naar elk ander punt
bezitten. Naarmate RC'Cx.) groter wordt, ligt x. meer in het
centrum. Dat in dit geval ook het machtsgewicht van x. toe
neemt, volgt uit dezelfde sociaal-psychologische experimen
ten van Bavelas en Leavitt, omdat een substitutie van
s. = S/RC(x.) in bovenstaande formule van Beauchamp leidt
tot

КС-Ос^ = SMI . RCCx.) ,
zodat binnen elke karakteristieke graphstruktuur de Beauchampindices slechts een konstante positieve vermenigvuldigingsfaktor verschillen ten opzichte van de Bavelas-indices.
Ter illustratie van de relatieve punt-centraliteitsindices van
Bavelas, en van Beauchamp geven wij de berekeningen weer van
een vijftal graphs, welke met name in de experimentele research
veelvuldig zijn gebruikt, namelijk de graphs in de vorm van een
wielstruktuur (G^, van een Y-struktuur (G.), van een ketenstruktuur (G ) , van een cyclus-struktuur (G ) en tenslotte van
een komplete graph CG-)· Deze vijf graphs zijn weergegeven in
figuur 80.
De relatieve punt-centraliteiten volgens Bavelas, en volgens
Beauchamp staan weergegeven in figuur 81.
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G.cwiel G :Y-struktuur G -keten
2

Figuur 80: Een vijftal
tie van de relatieve
en van Beauohamp

G tcyclus G -komplete
graph

algemeen gangbare graphs, ter
illustra•punt-aentraliteitsindiaes
van Bavelas,

Uit figuur 81 blijkt, dat in de wielstruktuur aktor x,, in de
Y-struktuur aktor x. en in de keten-struktuur aktor x. de
grootste punt-centraliteitswaarde bezitten, terwijl in de
cyclusstruktuur en in de komplete graph alle aktores eenzelfde punt-centraliteitswaarde bezitten. Beauchamp's punt-centraliteitsindex maakt een onderscheid in de cyclus-struktuur en
de komplete graph: de puntcentraliteitswaarden van de aktores
in een komplete graph (voor alle aktores gelijk aan de maximale waarde 1.00) zijn hoger dan de puntcentraliteitswaarden
van de aktores in een cyclusstruktuur (voor alle aktores gelijk aan 0.67); de Bavelas-index kent aan alle aktores, zowel
in de cyclusstruktuur als in de komplete graph dezelfde puntcentraliteitswaarde toe (voor alle aktores gelijk aan 5.0).

3.1.1.3.

De relatieve

puntoentraliteitsindex

van

Behalve Bavelas en Beauchamp heeft ook Sabidussi
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Sabidussi
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Graph
X

s.

ν

1
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RC(xi)=S/si
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RC'(x-)=CN-l)/s.
s.
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S

G

3:

4:

2
7

X

3
4

X

4
7

X

S

5
7

4.6

4.6 8.0 4.6 4.6

.57

.57 1.00

8

5

6

9

8

4.5

7.2 6.0 4.0 4.5

.50

.80 .67 .44 .50

10

7

6

7

10

5.7 6.7 5.7 4.0

Beauchamp
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Figuur· 81: Overzicht van de
punt-oentraliteitswaarden
volgens Bavelas, en volgens Beauahamp
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gehouden met het definiëren van een puntcentraliteitsindex
op basis van de distantiesom. Hij heeft evenwel niet getracht
via sociaal-psychologische experimenten een geschikte puntcentraliteitsindex te vinden, maar via het formuleren van een
aantal axioma's waaraan een dergelijke index zou moeten voldoen. Van een puntcentraliteitsindex volgens Sabidussi zijn
derhalve een aantal eigenschappen bekend.
De eisen, welke Sabidussi stelt aan een puntcentraliteitsindex, betreffen een tweetal eenvoudige graph-theoretische operaties, namelijk het toevoegen van een lijn en het switchen
van een lijn, en een tweetal begrippen, te weten isomorfisme
en automorfisme.
Als x. en χ. twee verschillende punten in de graph G= <X,U >
zijn, zodanig dat de lijn [χ.,χ.] niet aanwezig is in de graph,
dan beschouwen we de graph 0'= (X.U' ) met U' = U U {[χ.,χ.]}
als verkregen uit G= <X,U > door toevoeging

van de

lijn

[x.,x.].
Als χ.,χ. en x, drie verschillende punten in de graph G= (X.U >
zijn, zodanig dat de lijn [χ.,χ.] niet en de lijn [χ.,χ.] wel
aanwezig is in de graph G= <X,U ) , dan beschouwen we de graph
6'= (Χ,υ* > welke slechts van de graph G= (X,U > verschilt
doordat de lijn [χ.,χ.] wel en de lijn [χ.,χ,] niet aanwezig
is, als verkregen uit G= <X,U > door switching

van de

lijn

[χ.,χ.] naar x. om x., mits in G= <X,U > geldt, dat
1
^
S1
d(x.,x, ) < d(x. ,x. ) .
3 к
J ι
Beide operaties zijn zo gedefinieerd, dat connected graphs hun
sterke graad van samenhang behouden.
Een afbeelding f: G = ^ , . ϋ , > - G 2 = <Xj.l^
isomorfisme
1

Een automorfisme

ч ^

ν

e e n

f

ν -jJ ->

2

voor alle x. en x..
1

3

is een isomorfe afbeelding in dezelfde graph,

met andere woorden
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h e e t

als beide graphs evenveel punten bezitten en als

(χ.,χ.) e u, «» ( f(x.),f(x.) ) e и
1 3

)

f: G= <X,U ) •* G= (X,U > is automorf als

G

(χ.,χ.) e u « · (f (χ.),f (x.) )

U voor alle χ. en χ..

De identiteitsafbeelding is vanzelfsprekend een automorfe af
beelding; in dit geval spreken we bij voorkeur van een triviaal
automorfisme.
Sabidussi stelt de navolgende eisen aan een willekeurige puntcentraliteitsfunktie σ :
1. De afbeelding σ : G= <X,U > -»• Λ moet gedefinieerd zijn voor
elke G= <X,U > uit een klasse van graphs, welke gesloten is
onder isomorfismen, en welke gesloten is onder de operaties
'het toevoegen van een lijn naar een centrumpunt' en 'het
switchen van een lijn naar een centrumpunt'

. Deze eis zorgt

ervoor, dat σ ook gedefinieerd is op graphs, welke onder de
hiernavolgende eisen 2 t/m 4 kunnen ontstaan. Is een afbeel
ding σ een puntcentraliteitsfunktie, dan noemt Sabidussi de
klasse van graphs

'о-аатгзвгЫе',

2. De afbeelding σ is invariant onder isomorfismen. Deze eis
is triviaal; bij twee isomorfe graphs bezitten de punten paars
gewijze dezelfde positie in de struktuur, zodat elke funktie
die de mate van centraliteit van een punt weergeeft, in dit
geval gelijke getallen aan overeenkomstige punten moet toe
kennen,
3. Door het toevoegen van een lijn naar een centrumpunt mag
geen enkele puntcentraliteitsskore groter worden. De bedoe
ling hiervan is duidelijk: door het toevoegen van een lijn,
kunnen de punten niet minder centraal komen te liggen. Opge
merkt dient te worden, dat centrumpunten bij Sabidussi de
i=N
punten
zijn
met een minimale σ.-skore (als s. = Σ-1. d..
r
J
i

l

j=l

ij

een puntcentraliteitsfunktie zou zijn, dan komt dit centrumbegrip overeen met het hiervoor gehanteerde centrumbegrip),
en dat Sabidussi, in tegenstelling tot Bavelas en tot
Beauchamp, een kleine puntcentraliteitsskore laat korresponderen met een centrale positie,
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4. Door het toevoegen van een lijn naar een centrumpunt of
door het switchen van een lijn naar een centrumpunt moet de
puntcentraliteitsskore van dat punt écht dalen en moet dit
punt een centrumpunt blijven.

Dat er puntcentraliteitsfunkties voor a-admissible klassen bestaan. blijkt uit de funktie σ. : N - odfx.) voor alle x. e χ
welke zelfs een puntcentraliteitsfunktie blijkt te zijn voor
de grote klasse van alle ongerichte С -graphs van orde N. Hier
bij wordt het centrum gevormd door de punten met maximale
graad. Omdat het toevoegen of switchen van een lijn naar een
centrumpunt de graad van dit punt met 1 doet verhogen, en om
dat voor geen enkel ander punt de graad méér dan 1 stijgt,
blijft het punt een centrumpunt. Omdat deze funktie niet de
afstanden van de punten tot de andere punten weergeeft, zal
hij in vele gevallen minder bruikbaar zijn als maat voor het
machtsgewicht, alhoewel hij binnen de lokale machtsstudies
frequent is gehanteerd.
Op de vraag of de aan de Bavelas-index en aan de Beauchampindex ten grondslag liggende maat s. zelf een puntcentraliteitsfunktie is voor de klasse van alle ongerichte С -graphs,
moeten we het antwoord schuldig blijven. We hebben hier noch
een tegenvoorbeeld, noch een bewijs voor kunnen vinden. De
moeilijkheid bij het bewijs schuilt in eis 4, en wel in dat
gedeelte waarin zou moeten worden bewezen, dat het centrum
punt weer een centrumpunt is na het toevoegen van een lijn
naar dat centrumpunt, en na het switchen van een lijn naar dat
centrumpunt. Sabidussi bewijst dat de funktie s: G= <X,U > -» Я
gedefinieerd door s(x.) = s. = 2J.~ d.., een puntcentraliteits
funktie is voor een aantal klassen van graphs, zoals bijvoor
beeld de klasse van graphs, bestaande uit alle graphs met een
diameter
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di(G) < 2 en welke klasse tevens de graphs omvat

waarvoor geldt dat er precies één punt x. bestaat met maximale graad en met d(x.,x.) < 2 voor alle andere punten x. :
{G= <X,U >ldi(G)«2VE x 6 χ Α χ
i

М(х.)>оа(хJAdCx-.x )^2)}.
j

i

^

^

Als de funktie s al een puntcentraliteitsfunktie is bij een
zekere klasse van graphs, dan bezit hij ook direkt elegante
eigenschappen, zoals 'Het centrum van een graph op basis van
de funktie s, is bevat Ín een maximale deelgraph, welke geen
artikulatiepunt ten opzichte van enig ander punt van de graph
bezit', en 'Het centrum van een boom bestaat uit ten hoogste
twee, adjacente punten'.
Résumé.

Met betrekking tot het konstrueren van puntcentrali-

teitsindices op basis van distantiesommen kan het volgende gesteld worden:
Het onderzoek van Sabidussi dient te worden voortgezet, opdat er uitsluitsel zal komen op de vraag of de funktie
s. = Σ-!
d. . inderdaad een puntcentraliteitsfunktie is voor
ι
j=l ij
^
de verzameling van alle ongerichte С -graphs. In de dagelijkse
onderzoekspraktijk geven wij er de voorkeur aan de puntcentraliteitsindex van Beauchamp te gebruiken als maat voor het
machtsgewicht. De index van Bavelas is eveneens aanvaardbaar,
maar hij mist de eigenschap van een konstante maximale waarde.
0

Indien bekend is dat de te onderzoeken graph behoort tot een

s-admissible klasse van graphs (bijvoorbeeld diameter van de
graph is gelijk aan 2) dan weet men dat de operaties toevoegen
en switchen van een lijn naar een centrumpunt het punt een
centrumpunt laten.
0

Puntcentraliteitsindices zijn slechts ontworpen voor onge

richte C_-graphs. Deze graphs bezitten een sterke graad van
samenhang, en er komen in de bij deze graphs behorende distantiematrices derhalve geen oneindige afstanden voor. Deze on-

209

eindige afstanden bemoeilijken immers het gebruiken van boven
vermelde puntcentraliteitsindices. Afhankelijk van de konkrete
onderzoekssituatie kan in sommige gevallen de te onderzoeken
graph zonder bezwaar worden gekonverteerd in een ongerichte
С -graph, bijvoorbeeld door
* alle oneindige afstanden te vervangen door eindige afstan
den, bijvoorbeeld door d.. = N te substitueren voor d.. = »,
ij

ij

* te werken met de inverse distanties l/d... De relatieve
ij

puntcentraliteitsindex van Bavelas wordt in dat geval gede
finieerd als: RC(x.) = t./T, waarbij t. = .^.l/d.. en
ι
ι
ι 1*3 ij
i=N
Τ = Σ.
t.. Het inverteren is evenwel geen lineaire transi=l ι
*
formatie en de centraliteitsskores zullen hierdoor voorna
melijk bepaald worden door de kleine distanties,
* te werken met een lineaire transformatie van de distanties,
welke evenals het inverteren een maat voor de 'nearness'
oplevert. Htfivik en Gleditsch stellen hierbij de volgende
transformatie voor:
d. . - 1
n. . = 1- -+1
voor 1 < d. . < N-l
4
N-l
4
n.. = 0 voor d.. = ш .
ij
IJ
3.1.1.4. De status en oontvastatus
volgens Harary
Behalve de reeds behandelde indices voor het machtsgewicht
van een aktor in een lokale machtskonfiguratie, wordt even
eens de algemeen bekende statusdefinitie van Harary veelvul
dig vermeld. Harary's statusdefinitie is strikt operationeel
en luidt: de status s(x.) van een punt in een graph is gelijk
1

aan de som van de eindige afstanden naar alle punten

12

. De

gebruiker van Harary's statusdefinitie zij evenwel gewaar
schuwd: deze definitie staat in scherpe tegenstelling tot de
machtsgewicht-indices van Bavelas, en van Beauchamp, want vol
gens Harary wordt aan iemand een hoge status toegekend, indien
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veel aktores via een lang spoor kunnen worden beïnvloed, terwijl volgens de beide andere auteurs aan iemand een hoog
machtsgewicht wordt toegerekend, indien veel aktores via een
kort spoor kunnen worden beïnvloed. Voor ongerichte C_-graphs
(waarvoor hierboven reeds de RC- en de RC-index zijn gedefinieerd) blijkt deze tegenstelling uit Harary's status:
S
S
i-N
i
Ν"1)
s(x.) = ZJ ™ d. . = s. = ( N - l ) — 1 — =
=
,
1
1J
1
1
(N-l) RC'CXi)
RC(x.)
zodat dan de door Harary toegekende skores precies een omge
keerde ordening van de puntcentraliteitsskores cf. Bavelas
en cf. Beauchamp bezitten.
Een verdere verfijning ter bepaling van de positie van een aktor x. in een graph kan men verkrijgen door de contrastatus
s'C*·)» alsmede de netto-status s (χ.) te bepalen. De contrastatus van een punt in een graph is gelijk aan de status van
dat punt in de converse graph (dit is een graph, waarin pre
is
cies alle pijlen van de eerste graph omgekeerd zijn) . Hier
uit kan worden afgeleid, dat de contrastatus van een punt ge
lijk is aan de som van de eindige afstanden van alle punten

= Σ-1" d... De netto-status van een punt

naar dat punt: s'(x.)
r

ι

j=l ji

is gedefinieerd als de status minus de contrastatus:
s (χ.) = s(x.) - s' (χ.).

η ι

3.1.1.5.

ι

ι

Graphoentráliteit

Volledigheidshalve vermelden we in deze subparagraaf de ont. 14
wikkelingen inzake het begrip д арЬсепЬгаЪъЬегЬ
. Dit begrip
wordt in empirische studies op velerlei wijzen gedefinieerd,
meestal in termen van een puntcentraliteitsindex. De meest be
kende operationele definities van dit begrip zijn de graphcentraliteitsindices van Bavelas, van Beauchamp, en van Sabidussi,
welke van kritiek zijn voorzien door Flament, en door Htfivik
en Gleditsch

. Evenals bij de behandeling van de puntcentra-
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liteitsindices zullen we bij de graphcentraliteitsindices ver
onderstellen dat de ongerichte graphs een sterke graad van sa
menhang bezitten.
3.1.1.5.1.

De grapheentraliteitsindex

van Baoelas

De Bavelas' graphcentraliteitsindex С is gelijk aan de som van
i=N
de relatieve Bavelas' puntcentraliteitsindices: С = Σ
RC(x.) =
i=N
Σ . , S/s. . In figuur 82 zijn deze graphcentraliteitsindices
voor de vijf beïnvloedingsgraphs uit figuur 80 weergegeven.
Het blijkt, dat de graphs G .G ,G en G4 zich via de graphcentraliteitsindex С in dezelfde volgorde laten ordenen als via
de sociaal-psychologische experimenten wordt verkregen

. De

wiel-struktuur is meer gecentraliseerd dan de Y-struktuur; deze
Y-struktuur weer meer gecentraliseerd dan de ketenstruktuur, en
deze ketenstruktuur weer meer gecentraliseerd dan de cyclusstruktuur. De graphcentraliteitsindex С voor de komplete graph
blijkt gelijk te zijn aan de index С voor de cyclusstruktuur,
alhoewel op intuïtieve gronden het niet aannemelijk lijkt dat
beide graphs even centraal zijn.

G

G

i

G

2

3

G

G

4

5

Komplete
YKeten
Cyclus
Wielstruktuur struktuur struktuur struktuur graph
Bavelas · С

26.3

26.2

26.1

25.0

25.0

Bavelas' S

32

36

40

30

20

Beauchamp C'
Sabidussi E
Sabidussi E'

.657

.582

.522

.667

1.000

1.000

.500

.333

.333

1.000

.200

.167

.167

.250

.250

Figuur 82: Overzicht van diverse
voor de vijf be-Cnvloedingsgraphs
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uit

graphcentraliteitsindices
figuur 80

Uit Flament's onderzoek naar de betekenis van de graphcentraliteitsindex С blijkt, dat de Bavelas' graphcentraliteits2
index С een minimale waarde C,,T.. = N bezit, welke wordt beMIN
i=N
reikt indien de distantiesommen s. = Σ. , d. . voor alle punten
r
ι

j=l

ij

x. gelijk zijn. Het bewijs hiervan luidt als volgt:
С = Σ ί = ? RC(x.) = 2 i = N s/s. = Σ 1 ^ ΣΪ^ s./s.
1=1
ι
ι=1
ι
i=l ]=1 j ι
i=N Σ
i=N
.
i=N Σ
= y¿. η .^-. s./s. + vΣ. , s./s. +v Σ. , .^. s./s.
1=1 ]<i j ι
i=l ι ι
i=l j>i j ι
i=N
,
i=N Σ
.
. .
= vi. . s./s. +v Σ.
( s./s. + s./s. )
1=1 ι ι
i=l j<.iv ] ι
ι ]
= ti + 2.
.^. q.
met q. . = s./s. + s./s. .
M
1=1 J<1 ^ij '
ij
j ι
ι j
De index С is minimaal als q.. minimaal is voor alle i en i.
ij

De funktie q.. neemt zijn minimale waarde q..=2 aan, indien
n

ij

J

^ij

'

s.=s.. Dit blijkt uit het op nul stellen van de partiële afgeleiden van q.. naar s. en s. en uit een bestudering van de
funktie in een omgeving van s.=s.:
3q..
—ïJ=
.
3s.

s.
1
i-+
—
= 0 < * s .ι = sJ .ι , want Js.,s.
.=2
2
ι' ι > 0 o nq.
ii
J
s . s .
34

(eenzelfde uitwerking geldt voor

ij
•'- ) .
3s.
3

Hieruit volgt onmiddellijk, dat de index С minimaal is dan
en slechts dan als s.=s. voor alle ι en j
ι J
c

MiN

= N + z

l:;^i2

= N +

17

Φ · 2 = Ν2 to.e.d.)

Alhoewel hiermede verklaard is waarom de cyclusstruktuur G.
en de komplete graph G. een gelijke C-index bezitten (zie fi
guur 81), vermoedt Flament een meer fundamentele oorzaak:
'Consequently we are led to think that Bavelas' index mea
sures specifically the degree of disparity between the points
18
of a graph' . De graphs G en G onderscheiden zich namelijk
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van de andere drie graphs door het feit, dat alle punten van
deze graphs onderling verwisselbaar zijn: alle punten nemen
eenzelfde positie in het netwerk in. Voor deze onderlinge verwisselbaarheid hebben we reeds het begrip automorfisme geïntroduceerd en we definiëren dan ook, dat twee punten

automorf

zijn, als er een (niet-triviaal) automorfisme van de graph bestaat, waarbij het ene punt op het andere wordt afgebeeld. Onder de graad

van automorfisme

van een punt verstaan we het

aantal andere punten in de graph dat automorf is met dit.punt.
Als twee punten automorf zijn, dan bezitten ze een overeenkomstige positie in de struktuur van de graph; zij hebben derhal19
ve gelijke distantiesommen ; en het puntenpaar draagt minimaal
bij tot de graphcentraliteitsindex C. Een graph, waarin elk
tweetal automorf is (we noemen een dergelijke graph homogeen

20
),

bezit dientengevolge een minimale index C. Flament's vermoeden
dat de Bavelas' graphcentraliteitsindex С de graad van auto
morfisme van de punten van de graph weergeeft, wordt derhalve
tot op zekere hoogte niet gefalsifieerd. Wij relativeren hier
bewust het resultaat van Flament, want de index С is zeker
niet alleen een maat voor de graad van automorfismen van de
punten. In dat geval zou namelijk de ordening van de graphs
G..,G2,G

en G

via de index С hetzelfde moeten zijn als de

ordening van deze graphs via het aantal automorfe puntenpa21
ren, hetgeen niet het geval is
Aangaande het bereiken van een minimale waarde voor de Bavelas'
graphcentraliteitsindex С zijn wel enige andere proposities be
wezen, zoals
1. De index С is minimaal dan en slechts dan als s. = s. voor
ι
J
alle i en j (zie bewijs hierboven),
2. Als een graph homogeen is, dan bezit hij een minimale in
dex С (zie bewijs hierboven, daar dit berust op het feit: als
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een graph homogeen is, dan geldt, dat s. = s. voor alle i en
j). Het omgekeerde behoeft niet te gelden: er kunnen minimale
С-waarden optreden bij niet-homogene graphs,
3. Een ongerichte graph met een sterke graad van samenhang en
een diameter van 2 bezit een minimale index С dan en slechts
dan als de graph regulier

is, hetgeen wil zeggen dat elk punt

in de graph dezelfde uitgraad bezit: od(x.) = od(x.) voor
alle i en j. De diameter di(G) van een graph G= <X,U > is ge
lijk aan de grootste eindige distantie di CG) = max d(x.,x.)·
i i
Als de diameter van een graph 2 is, dan geldt
'J
s. = 0.1 + l.od(x.) + 2.(N-odCx.)-l) = 2(N-1) - od(x.) voor
alle χ. e χ.
ι
Uit s. = s. volgt, dat geldt: 2(N-l)-od(xJ = 2(N-1) - OdCx.)
ofwel odfx.) = odfx.1· Daar de index С minimaal is dan en
ι
j
slechts dan als s. = s^ voor alle i en j, volgt hierop direkt
1
3
2
22
het beweerde
4. Wanneer voor de uitgraad van elk punt in een ongerichte C,graph geldt dat od(x.) >%(N-1), dan is de graphcentraliteitsindex С minimaal dan en slechts dan als de graph regulier is.
Vanwege deze relatief grote uitgraden ( od(x.) >%(N-].)) moet
1
23
de ongerichte graph een sterke graad van samenhang bezitten
24
en tevens een diameter di(G) < 2 hebben
Als de diameter gelijk is aan 2, dan volgt deze bewering di
rekt uit de onder 3 vermelde propositie; als de diameter ge
lijk is aan 1, dan geldt analoog s. = s. <* 0.1 + l.odfx.) =
0.1 + l.od(x.) *»• od(x.) = od(x.), zodat ook dan geldt dat de
graphcentraliteitsindex С minimaal is dan en slechts dan als
de graph regulier is.
5. Er bestaat voor elke diameter > 3 een niet-reguliere graph
met toch een minimale index C. Een voorbeeld van een nietreguliere graph met een diameter di(G) = 3 staat afgebeeld in
figuur 83

25

.
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Figuur 83: Een niet-regulíere
graph met diameter
en een minimale graphcentraliteitsindex
С

di(G)

=3

Hieruit blijkt, dat de uitgraden van de punten niet gelijk zijn,
terwijl toch voor alle punten blijkt te gelden, dat s. = 14.
In plaats van de Bavelas' graphcentraliteitsindex С kan men
i=N
ook volstaan met de grootheid S = Σ
s., welke door Bavelas
ongelukkigerwijze 'dispersion' is genoemd

. De index S ver

wijst veel meer naar een centrale tendentiemaat (distantie
sommen) , dan naar een spreidingsmaat. Omdat de ordening van
de invloedsgraphs via de index S niet overeenstemt met de via
de index С verkregen volgorde (zie figuur 82), dient de onder
zoeker, die de index S gebruikt, er zich van bewust te zijn,
dat zijn centraliteit wellicht afwijkt van de intuïtieve centraliteit, welke door Leavitt's sociaal-psychologische experimenten is gemeten. Een onmiskenbaar voordeel van de index S
27
boven de index C, is zijn eenvoud
3.1.1.5.2.

De graphcentraliteitsindex

van Beauchamp
28
Beauchamp's graphcentraliteitsindex
С is gedefinieerd als

gemiddelde van de puntcentraliteitswaarden RC'(x.), zodat
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c

,

^RC'Cx,)

(N-l)

N

N

^
1 = 1

1
s.
ι

Deze graphcentraliteitsindex С

heeft de volgende eigenschap

pen:
1. De graphs G

en G

in figuur 81, welke eenzelfde Bavelas'

index С bezitten, worden middels de index С

van Beauchamp on

derscheiden,
2. Voor een komplete graph bereikt de Beauchamp index C 1 een
konstante maximale waarde van 1.0, terwijl de Bavelas C-index
2
in dat geval een minimale waarde van N bezit. De definities
van Beauchamp voor punt- en graphcentraliteit lijken met name
bruikbaar indien men de te analyseren invloedsgraph wil verge
lijken met een komplete graph,
3. Zij gegeven twee disjunkte graphs 0 = (Χ,-,Ι!. ) en
G = <X 2 ,U 2 > met de punten χ e χ

en *2'хъ

е

Х

2 'A l s

i n

Ле

graph G. de puntcentraliteitsindex van punt x_ groter is dan
die van punt χ

(derhalve RC'fx,) >RC'( X 2^ )» d a n ^ s

d e

6 r a ph-

centraliteitsindex C' van Beauchamp voor de graph G1 и G_ (inklusief de lijn [χ.,Χ-]) groter dan de index С' voor de graph
G

U G

(inklusief de lijn [χ ,χ ]). Via het toevoegen van lij

nen tussen twee punten van verschillende komponenten, is de
graphcentraliteitsindex C' van de resulterende graphs dus te
maximaliseren door de puntcentraliteitsindices RC'Cx·) van de
verbonden punten in elk van de komponenten te maximaliseren,
4. Beauchamp's graphcentraliteitsindex С

is eenvoudig uit te

drukken in de Bavelas' grootheden С en S :
C S

(N-l)
= ^ - . Σ?'?
- . ¿ ==?1 s. = ü í ^ i S i
- N Σ?"" fi
1 = 1
1
Ν
s.
]
J
Ν
= 1 J=l 3 ί
(Ν-1)
. С
Ν
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Ζ.1.1.S.S.

De graphcentraliteitsindex

van

Sabidussi

Voortbouwend op zijn algemeen axiomastelsel waaraan een puntcentraliteitsindex moet voldoen, heeft Sabidussi eisen gefor
muleerd waaraan zijns inziens een graphcentraliteitsindex dient
29
te voldoen
Een index met betrekking tot een willekeurige puntcentraliteitsfunktie σ bij een σ-admissible klasse van graphs is een graphcentral iteitsfunktie als
1. de index berekend kan worden voor (gedefinieerd is over)
alle graphs in de σ-admissible klasse,
2. de index invariant is onder isomorfismen; met andere woor
den als twee graphs isomorf zijn, dan moeten hun graphcentraliteitsindices gelijk zijn,
3. voor twee graphs X en Y uit de σ-admissible klasse geldt
dat, als er een reeks graphen X = X-,Χ^...,Χ
zodanig dat X. uit X.

= Y bestaat

is verkregen door het toevoegen of

switchen van een lijn naar een centrumpunt (voor i = l,...,r),
de graphcentraliteitsindex van X kleiner moet zijn dan die
van Y.
Dat er dergelijke graphcentraliteitsfunkties zijn, blijkt wel
uit de index E = l/min σ.. Deze index voldoet aan het bovenverx. ι
ι
melde axiomastelsel voor een willekeurige puntcentraliteits
funktie met bijbehorende σ-admissible klasse.
Zo kunnen we voor de eenvoudige index σ. = N - od(x.)t waarvan
we reeds weten, dat het een puntcentraliteitsfunktie is voor
de grote klasse van alle ongerichte C,-graphs, het volgende be
weren :
a. E = l/min σ. is een graphcentraliteitsfunktie konform Sabix. !
1

dussi's eisen,
b. Beauchamp's index C' op basis van deze index σ (zie figuur
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82) in plaats van op basis van de distantiesom s is een graphcentraliteitsñmktie konform Sabidussi's eisen,
с. De inverse van de Bavelas' index S (derhalve S

) op basis

van deze index σ in plaats van op basis van de distantiesom s
is ge'en graphcentraliteitsfunktie konform Sabidussi's eisen.
Dit spreekt eigenlijk voor zichzelf, daar de inverse van S op
basis van de index luidt: S
2
-1
(Ν

- I Ui )

= {Σ."

( Ν - od(χ.))

1=

=

1

, en deze is derhalve konstant voor alle onge

richte С -graphs met een gelijk aantal punten en pijlen.
Bij de index σ. = N - od(x.) wordt geen rekening gehouden
met de positie van de antecedente aktores in de konfiguratie,
waardoor graphcentraliteitsindices op basis van deze index σ
in de meeste onderzoekingen als niet bruikbaar zullen worden
beschouwd. Zo is de graphcentraliteitsindex E gelijk aan 1.0
voor alle graphs, waarvoor geldt dat er één punt is dat adjacent is ten opzichte van alle andere punten; dit impliceert
dat deze index E geen onderscheid maakt in komplete graphs (G.)
en graphs in de vorm van een wielstruktuur (G..).
Van de distantiesom s. is in tegenstelling tot de index
σ. = Ν - od(x.) wel bekend (via de experimenten van Bavelas,
en van Leavitt), dat zij ten grondslag liggen kan aan een in
dex, welke de mate van centraliteit van een graph weergeeft.
Indien de te analyseren graph element is van een s-admissible
klasse van graphs (en deze bestaan, zoals we reeds hebben ge
zien) waarvoor derhalve s een puntcentraliteitsfunktie is, dan
aldus Sabidussi
a. behoeven noch de Bavelas1 indices С en S
champ index С

, noch de Beau-

op basis van deze distantiesommen s., een

graphcentraliteitsfunktie konform Sabidussi's eisen te zijn,
b. is de index E' = l/min s. wel een graphcentraliteitsfunkx
i 1
tie konform Sabidussi's eisen (zie figuur 82).
Uit het bovenstaande blijkt nogmaals de wenselijkheid naar
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verder onderzoek inzake de vraag of de grote klasse van alle
ongerichte С -graphs s-admissible is. Indien van de te analy
seren graph namelijk bekend is dat het element is van een
s-admissible klasse, dan weten we tevens dat voor de graphcentraliteitsindex E

1

geldt, dat deze invariant is onder isomor-

fismen en echt stijgt onder de operaties toevoegen en
switchen van een lijn naar een centrumpunt.
Zoals uit de formules voor de diverse behandelde graphcentraliteitsindices blijkt, meten ze niet allen hetzelfde. Dit
blijkt ook uit de ordening van de vijf invloedsgraphs uit fi
guur 80 door elk van deze indices. Deze ordeningen staan afge
beeld in figuur 84.
Hfiivik en Gleditsch

hebben bij een onderzoek naar de validi

teit van de graphcentraliteitsindices een drietal struktuuraspekten binnen het begrip graphcentraliteit onderscheiden,
namelijk integratie, centralisatie en polarisatie.
De integratie verwijst naar het feit of de punten in de graph
over het geheel genomen een relatief hoge puntcentraliteits-
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index bezitten; een integratiemaat is derhalve een centrale
tendentiemaat voor de verzameling van puntcentraliteiten.
Voorbeelden van integratiematen zijn de index S van Bavelas
en de index C' van Beauchamp.
De centralisatie verwijst naar verschillen tussen centrale en
perifere aktores; een centralisatiemaat is derhalve een sprei
dingsmaat voor de verzameling van puntcentraliteiten. Een voor
beeld hiervan is de index С van Bavelas.
De polarisatie karakteriseert een graph als unipolair respektievelijk multipolair. Van unipolariteit is sprake indien er
een zeer centraal punt is; van multipolariteit is sprake in
dien de punten geen van allen erg centraal zijn gelegen. Een
polarisatiemaat is derhalve afhankelijk van de puntcentraliteitswaarde van een centrumpunt. Voorbeelden van unipolariteitsmaten zijn de funkties E en E' van Sabidussi.
3.1.2.

Het machtsgewiaht,
basis

uitgedrukt

van de n-invloedssequenties

als een status—index
tussen

de

op

aktores

Bij deze omschrijving van het machtsgewicht gaat de aan
dacht met name uit naar de n-invloedssequenties, welke er tus
sen aktores in een graph bestaan. Op basis hiervan wordt de
relatieve positie van de afzonderlijke aktores in een lokale
machtskonfiguratie bepaald. Achtereenvolgens zullen we in het
kort ingaan op een aantal indices, welke in dit kader zijn
ontwikkeld, te weten: de konventionele statusskore; de puntcentraliteitsindex van MacKenzie; de statusskore van French;
de nieuwe status-index van Katz; de status-index van Hubbell,
en de status-index van Taylor.
3.1.2.1.

De konventionele

statusskore

De konventionele statusskore van een aktor x. in een ini

vloedsgraph G= <X,U > is gelijk aan zijn uitgraad, gedeeld
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door het mogelijke aantal direkte invloedskanalen:
od(x.)/(N-l). De konventionele statusskore korrespondeert derhalve met het aantal direkte invloedssequenties waarmee een
aktor x. positief incideert. Bij het bepalen van deze skore
wordt onder meer voorbijgegaan aan het bestaan van indirekte
invloedssequenties, en wordt geen rekening gehouden met de
status van degene, die beïnvloed wordt.

0
Figuur 85

Zo is in figuur 85 de konventionele statusskore van x1 en x_
gelijk. Toch geven wij er de voorkeur aan op basis van de
indirekte invloedssequenties aan χ

een hogere statusskore toe

te kennen dan aan x 9 ; naar onze mening kunnen aktores met een
zelfde uitgraad een zeer differentiële positie innemen in de
invloedsgraph. De konventionele statusskore dient dan ook beschouwd te worden als een vrij grove maat voor het machtsgewicht.

3.2.2.2. De puntaentraliteitsindex

van МааКепгъе

Evenals bij de konventionele statusskore gaat MacKenzie

31

voor zijn graph- en puntcentraliteitsindex uit van een direk32
te, eventueel gewaardeerde adjacentiematrix W . Hij ontwik
kelt deze indices voor kommunikatienetwerken, maar vanwege het
reeds gesignaleerde verband tussen kommunikatiestruktuur en
33
beïnvloedingsstruktuur
kunnen onderzoekers deze indices ook
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op invloedsgraphs toepassen. MacKenzie koppelt zijn centraliteitsindices niet rechtstreeks aan de adjacentiematrix W, maar
34
hij normeert
eerst deze matrix W op zijn generaal-totaal tot
35
een matrix Q
, welke als volgt is gedefinieerd:
,yi=N y j=N
,-1
M

ij

ij

1=1

j = l ij''

In navolging van MacKenzie zullen we eerst de graphcentraliteitsindex С ontwikkelen en daaruit de puntcentraliteitsindex
C(x.) afleiden. Via een voorbeeld zullen we de procedure toe
lichten, waarna we zullen ingaan op de bruikbaarheid van de
gevonden puntcentraliteitsindex C(x.) als indikator voor het
machtsgewicht. Deze evaluatie resulteert in het feit, dat de
index in de door MacKenzie gedefinieerde vorm niet bruikbaar
is voor het hier gestelde doel, en dat een aanpassing van de
index noodzakelijk is. Een voorbeeld van een dergelijke aan
passing wordt tenslotte gegeven in de vorm van een index C..
MacKenzie stelt, dat een komplete univalente graph

met

bijbehorende matrix Q n het prototype is van een struktureel
gedecentraliseerd netwerk, waarvoor zijn graphcentraliteitsindex С = 0 dient te zijn, en dat een graph met een univalente
wielstruktuur het prototype is van een struktureel gecentrali
seerd netwerk, waarvoor zijn graphcentraliteitsindex С = 1
dient te zijn. In de figuren 86 en 87 zijn beide graphs en
matrices voor 4 punten vermeld.
2
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Figuur 86: Een komplete, univalente graph van vier punten met
bijbehorende matrix Qn als prototype van een struktureel
ge
decentraliseerd
netwerk
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Willen we voor een te onderzoeken graph de centraliteit bestu
deren, dan kunnen we dit door de matrix Q van die graph te ver
gelijken met de matrix Q van een komplete univalente graph, die
per definitie gedecentraliseerd is. Voor de vergelijking van Q
2
met Q n suggereert MacKenzie een χ -test, maar gaat hij zelf uit
van de absolute verschilmatrix P= [p. .1 met p. . = I q. . - .,,., ,, I
vc

\}'

r

ij

n

ij

N(N-l)

voor alle i / j en p.. = 0 voor alle i.
•'

r

ll

Bij de konstruktie van een graphcentraliteitsindex op basis van
de genormeerde adjacentiematrix Q en de absolute verschilmatrix
Ρ volgt MacKenzie de volgende gedachtengang:
0

Hoewel in de matrix Ρ juist de verschillen van de te onder

zoeken graph ten opzichte van een gedecentraliseerde graph
staan vermeld, vormt de som van alle elementen Σ. , 2J. p. .
1=1 j=l r i ]
geen maat voor struktuurverschillen van graphs, want deze is
gelijk voor alle gerichte graphs met een gelijk aantal pijlen
en punten.
β

Indien in de matrix Q de informatie, behorende bij een aktor

x., gebundeld wordt tot een waarde W., waarbij
W. = (Σ·!" q. . + Σ-!" q..)/2 , dan geeft de rangordening van
de W.-waarden wel een onderscheid aan in verschillende neti

Werkstrukturen met eenzelfde aantal punten, maar de waarden
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W. zelf zijn niet zonder meer geschikt voor het aanduiden van
1
37
de differentiële positie van aktores in een netwerk
Vanuit deze gedachtengang definieert MacKenzie zijn graphcentral iteitsindex C:
1=
С = o(N). Σ Ν W..V. ,
i=l ι ι
waarbij
a(N) = — Ц — — en waarbij V. naar analogie van W. gelijk
1
1
N -4
is aan het rekenkundig gemiddelde van de rij- en de kolomtotaJ
len behorende bij
x., ιmaar nu van de matrix P:
Dij
aktor χ.,
J
ι
=
i=N _
. ..i=N

. = (ΣΓ%..+i;J %..)/2
j=l r ij

ι

j=l r 3i

De vermenigvuldigingsfaktor a(N) is zodanig gekozen, dat in
derdaad de graphcentraliteitsindex C=0 voor een komplete uni
valent gewaardeerde graph met N punten en C=l voor een graph
met een univalente wielstruktuur. Voor een komplete univalente
graph spreekt dit voor zich, want dan geldt dat de matrix Ρ
identiek is aan de nulmatrix, zodat V. = 0 voor alle i. De vermenigvuldigingsfaktor a(N) is niet gedefinieerd voor N = 2,
maar in dat geval is het onderscheid tussen een gecentrali
seerd en een gedecentraliseerd netwerk ook geheel weggeval. 38
len
Vanuit de bovenvermelde graphcentraliteitsindex С definieert
MacKenzie de puntcentraliteitsindex C(x.) als de bijdrage van
aktor x. tot de graphcentraliteitsindex: CCx.) = a(N).W..V.,
zodat:
Σ.
C(x.) = C.
i=l

ι

Ter illustratie zij gegeven de gewaardeerde invloedsgraph
G= < X,U ) met bijbehorende adjacentiematrix W, zoals weerge
geven in figuur 88.
De genormeerde adjacentiematrix Q staat met de absolute verschilmatrix en de centraliteitsindices weergegeven in figuur 89.
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Figuur 89: De genormeerde adjaoentiematrix
Q, de absolute
verschilmatrix
P, de puntaentraliteitsindex
C(x.) en de graphcentraliteitsindex
С voor de graph van figuur
88

Uit deze figuur blijkt, dat aktor x, de hoogste puntcentraliteitsindex heeft, gevolgd door x_; de aktores x. en χ bezit
ten de laagste puntcentraliteit; de graphcentraliteit be
draagt С = 1.0437 .

226

De graphcentraliteitsindex С blijkt uit onderzoek van
MacKenzie een gevoelige maat voor strukturele centraliteit te
zijn, in die zin, dat kleine verschillen tussen netwerken ook
resulteren in verschillen tussen de C-waarden. Een nadeel van
het gebruik van de index С is, dat deze groter dan 1.0 kan
worden (zoals uit bovenstaand voorbeeld reeds blijkt), ter
wijl C=l behoort bij een graph welke volledig gecentrali39
seerd is. Een eenvoudige afschatting
van С levert wel, dat
0 < с < ЩР^-

voor alle N > 2 ,

N-¿

maar hoe nauwkeurig deze afschatting is, is ons niet bekend.
Zo hebben we bijvoorbeeld voor N=3, waarbij uit de afschatting
40
volgt 0 < С < 6.0, geen grotere waarden voor С gevonden
dan
3.2 . MacKenzie zelf signaleert alleen dat de graphcentraliteitsindex groter dan 1.0 kan worden in geval van een wielstruktuur welke niet univalent is, maar uit het hier gegeven
voorbeeld blijkt, dat ook voor andere graphs de index С gro
ter dan 1.0 kan worden.
Wat betreft de bruikbaarheid van de puntcentraliteitsindex
C(x.) als indikator voor het machtsgewicht, merken we het vol
gende op. Doordat MacKenzie voor een aktor x. de betrokken
rijsom en kolomsom van zowel de matrix Q als van de matrix Ρ
optelt, komt in de resulterende puntcentraliteitsindex niet
meer tot uitdrukking of deze is opgebouwd uit beïnvloedingen
door x. of van x.. Zo is in de invloedsgraph G= <X,U > in figuur 90 de waarde van CCx,) maximaal (namelijk Cix.) = 1.00,
en C(x2) = C(x_) = C(x.) = -22 ) , terwijl deze aktor niemand
beïnvloedt, doch slechts beïnvloed wordt! De puntcentraliteitsindex C(x.) lijkt ons dan ook niet geschikt als indikator
voor het machtsgewicht. Rekening houdend met de onzes inziens
waardevolle opzet van MacKenzie stellen we dan ook de volgende
aanpassing voor van de puntcentraliteitsindex C(x.):
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Indien de te onderzoeken graph ongericht is, leidt de index
41
C(x.) automatisch tot een soortgelijke
formule als voor С .
De vermenigvuldigingsfaktor is zo gekozen, dat in een univa
lente graph met slechts beYnvloedingspijlen vanuit één punt
naar elk ander punt, dit punt een index C. = 1.0 bezit.

Figuur 90

3.1.2.3.
French

De statusskore
42

van French

heeft een mathematische theorie geformuleerd voor

'social power', welke het beYnvloedingsproces in een lokale
machtskonfiguratie reduceert tot een verzameling van interpersoonlijke beïnvloedingen en welke, uitgaande van de paarsgewijze beïnvloedingsrelaties tussen de aktores van de groep en
de hiervoor benodigde kommunikatie in de groep, tracht om veranderingen in de opinie van de aktores uit te drukken. Hij
formuleert dan ook kondities betreffende de graad van samenhang van de invloedsgraph, welke voldoende zijn voor het bereiken van unanimiteit van de uiteindelijke opinies.
French veronderstelt, dat het beïnvloedingsproces in een
lokale machtskonfiguratie een zich in de tijd voltrekkend proces is, waarbij beïnvloeding slechts in diskrete tijdseenhe-
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den kan worden uitgeoefend. Een dergelijke tijdseenheid definieert hij als de hoeveelheid tijd, welke benodigd is voor elk
beïnvloed punt om zijn opinie te wijzigen. Verder veronderstelt
French, dat, als slechts één punt een ander punt beïnvloedt, de
opinie van het beïnvloede punt na een tijdseenheid gelijk is
aan het rekenkundig gemiddelde van de opinies die beide punten
bij het begin van die tijdseenheid bezaten. Analoog, als precies twee punten tegelijkertijd een derde punt beïnvloeden,
dan is de opinie van het beïnvloede punt na afloop van de
tijdseenheid gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van hun
drie opinies aan het begin van die tijdseenheid, enz..
43
Voor de theorie van French heeft Harary
een isomorfisme
aangetoond met de theorie van Markov-ketens en hij heeft daaruit het resultaat verkregen, dat elke beïnvloedingsstruktuur,
ongeacht de verdeling van initiè'le opinies, konvergeert naar
een stabiele verdeling van uiteindelijke opinies. Bij een invloedsgraph met een sterke of unilaterale graad van samenhang
konvergeren de opinies van de aktores naar een unanieme eindtoestand, maar bij een invloedsgraph met een zwakke graad van
samenhang of met geen samenhang wordt geen unanimiteit van
alle opinies verkregen en bestaat de stabiele verdeling van
uiteindelijke opinies uit een aantal verschillende opinies
(tenzij de initiële verdeling van de opinies aan zeer bepaalde voorwaarden voldoet).
Omdat het machtsgewicht een uitdrukking is van de mogelijkheden, die een aktor bezit om andere aktores, gezien hun positie in de lokale machtskonfiguratie, direkt of indirekt te
beïnvloeden, is het mogelijk dat de theorie van French resulteert in een indikator voor het machtsgewicht. Als we de adjacentiematrix van de invloedsgraph reflexief veronderstellen
en kolomsgewijze normeren tot de fraktionele adjacentiematrix A, dan staat in elk matrixelement a.. weergegeven, welke
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fraktie van de direkte beïnvloeding van aktor χ. door aktor χ.
J
ι
wordt bepaald. Vanwege de overeenkomst tussen indirekte beïnvloedingen in к stappen en het verheffen van de adjacentiematrix A tot de k-de macht, blijkt uit hetraatrixelementа .. de
ij

fraktie van de totale beïnvloeding van aktor x., dat bepaald
wordt door aktor x..
ι
Uit de rijtotalen van de fraktionele adjacentiematrix A blijkt
dan de totale invloed, die elke aktor op alle andere aktores
direkt kan uitoefenen, en evenzo is uit de rijtotalen van de
successieve machten van de adjacentiematrix A de totale beïnvloeding af te lezen, die een aktor kan uitoefenen op de andere aktores. Het machtsgewicht van aktores in een lokale
machtskonfiguratie blijkt, volgens de theorie van French, uit
de rijtotalen van de successieve machten van de fraktionele
adjacentiematrix A.
Ter illustratie zij gegeven de invloedsgraph G= (X,U > met de
bijbehorende fraktionele adjacentiematrix A, zoals weergegeven in figuur 91.
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Het matrixelement (χ ,χ ) is gelijk aan 1, hetgeen betekent
dat de opinie van aktor χ

in iedere beVnvloedingseenheid vol

ledig bepaald wordt door zijn voorafgaande opinie; de overige
kolomelementen behorende bij x. hebben een waarde nul (er zijn
immers geen direkte beïnvloedingspaden van x-,x_,x.,xr,x, naar
De matrixelementen (χ,-,χ.) en (x-,x_) hebben een waarde 1/2,
daar na een beVnvloedingseenheid de opinie van aktor x. gelijk
is aan het rekenkundig gemiddelde van de voorafgaande opinies
van aktor x. en van aktor x_.
De matrixelementen (x-,x_),(x_,x_) en (x.,x_) hebben een waarde 1/3, daar na een beïnvloedingseenheid de opinie van aktor
χ., gelijk is aan het rekenkundig gemiddelde van de voorafgaan
de opinies van aktor x_, aktor x_ en aktor x^..
Voor de invloedsgraph G= <X,U > ziet de distributie van het
machtsgewicht na de η-de beïnvloedingseenheid volgens de theorie van French er als volgt uit:
X
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12;
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Figuur 92: Maohtsgewichtvektoren
na de η-de
eenheid volgens de theorie van French
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beinvloedings-

Uit figuur 92 blijkt dat de rangorde van de aktores naar hun
machtsgewicht van hoog naar laag luidt: χ.,χ,,χ.,χ,-,χ,,χ. .
3.1.2.4.

De nieuwe status-index

van Katz

In tegenstelling tot de konventionele statusskore is de
status-index van Katz

niet slechts gebaseerd op de uitgraad
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(het totaal aantal direkte uitgaande invloedssequenties),
maar tevens op alle indirekte, uitgaande invloedssequenties,
daarbij rekening houdend met een vermindering van de effektiviteit van een invloedssequentie naarmate deze langer wordt.
Als we de kans op effektiviteit van een willekeurige direkte
invloedspijl op b stellen ( 0 < b < l

) en als we tevens ver

onderstellen dat het effektief zijn van een invloedspijl sta
tistisch onafhankelijk is van het effektief zijn van elke
andere invloedspijl, dan heeft (volgens de produktregel voor
statistisch onafhankelijke gebeurtenissen) elke sequentie
ter lengte η een kans van b

op effektiviteit. De vermindering

van de effektiviteit voor langere invloedssequenties noemt
Katz 'attenuation' en het getal b wordt de 'attenuationfactor'

genoemd.

Zoals we reeds hebben gezien geven de rijsommen van de bij
een invloedsgraph behorende adjacentiematrix A de direkte in
vloed aan van een aktor naar de andere aktores; de rijsommen
in de hogere machten van de adjacentiematrix A de totale in
vloed middels sequenties ter lengte twee, drie, enz.. Uitgaan
de van bovenvermelde 'attenuation' voegt Katz aan de rijsommen
2
2
van de matrices A,A ,... de gewichten b,b ,... toe, zodat de
verminderde effektiviteit van langere ketens hierdoor is ver
zekerd. Vervolgens telt Katz alle gewogen rijsommen op van een
aktor en verkrijgt op deze wijze zijn status-index t.:
, v j=N
.2 j=N 2
t. = b.E·!
, a. . + b v .£-! , a .. + ...
ι
j=l ij
j=l
ij
Om te bewerkstelligen dat deze oneindige optelling voor elke
aktor x. bestaat, dient de 'attenuation-factor' b zo klein te
ι
zijn, dat de reeks van rijsommen naar nul gaat. Als we de ma
trix bA noteren met W en als we overwegen, dat de som van de
rijsommen van alle successieve machten gelijk is aan de rij-
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som van de som van alle successieve machten (mits deze be
staat), dan volgt hieruit

W = b.A

en

t. =2--! , b.a.. +Σ·: , b .a .. + ...
ι
j=l
ij
]=1
ij
t. = ¿,. , w. .
ι
j=l ij

+ Σ-! , w . .
j=l
ij

+ . ..

2

t. = Σ ^ (w. . + w . . + ... )
ι
j=l
ij
ij
De nieuwe status-index t. van Katz bestaat voor elke aktor x.
1
1
2
als de oneindige matrixsom W + W + ... bestaat.
46
Definiëren we de matrix Y=[y..] als volgt
Y = Σ ^ " W k = I + W + W 2 + ... , dan vinden we
k=0
=1

2

t. = Σ?. } (δ. . + w. . + w . . + ... - &..) = xÌ=ì*(y..-S.
ι

j=l

ij

t . = ΣΓ? y..
ι
j=l ^ij

ij

ij'

ij

J=l

ij

.)

ij

=

- ¿Г* S.. = Й ? y7. . - 1 (formule 1)
j=l ij
j=l
ij

De status-index t . bestaat voor elke i a l s de matrix Y bei

staat, hetgeen het geval is dan en slechts dan als de matrix W
konvergent

is.

Welnu, indien we eisen dat l/b groter is dan de grootste abso
lute eigenwaarde (de zogenaamde spectraal radius) ρ van de ma48
trix A, dan is de matrix W= b.A konvergent
en bestaan der
halve de nieuwe status-indices t. voor alle aktores x..
ι
ι
Bij grote waarden van b zullen lange ketens een grotere in
vloed op de nieuwe status-index bezitten dan dat het geval is
bij kleine waarden van b. De konstruktie van de nieuwe statusindices t. van Katz is derhalve afhankelijk van de keuze van
ι
de 'attenuation-factor' b. Katz stelt voor de 'attenuationfactor' b zodanig te kiezen, dat ρ < l/b

< 2p : 'Some expe

rience with computations indicates that reasonable generalpurpose values of 1/b are those between the largest root and
49
about twice that root'
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Met betrekking tot het verband dat er bestaat tussen de konventionele statusskore en de nieuwe status-index van Katz kan
het volgende worden opgemerkt:
Zij u een kolomvektor, waarvan elk element de waarde 1 bezit
en zij t de kolomvektor met de nieuwe status-indices t. van Katz,
dan volgt uit formule 1 dat t = Y.u - u .
Omdat Y=(I-W)~ , is de matrix Y zelf inverteerbaar en Y

=(I-W),

zodat
Y^.t = Y^.Y.u - Y^.u = u - Y^.u
(I-W).t = u - (I-W).u = u - u + W.u = W.u
(I-bA).t = b.A.u
Zij s een kolomvektor met de konventionele status-indices
s.= od(x.)/(N-l) , dan geldt s = (N-l^.A.u , zodat
(I-b.A).t = b.(N-l).s of [{b.CN-1)}"1.! - ( N - l ) " 1 ^ ] .t = s ,
waaruit volgt dat de vektor t met nieuwe status-indices t. van
Katz, behalve door het inverteren van de matrix Y bij formule 1,
ook uit de vektor s met konventionele status-indices s. gevonden kan worden door het oplossen van een stelsel van N lineaire
vergelijkingen met N onbekenden.
Naar analogie van het normeren van het aantal direkte uitgaande invloedspijlen op het aantal mogelijke direkte invloedspijlen (N-l) tot de konventionele statusskore, stelt Katz voor
om zijn gewogen som van alle uitgaande n-invloedssequenties te
delen door een getal m = b .(N-l)'-1·' + b 2 .(N-l)(-2-) + ... ,
fkl
waarbij (N-l)v A=ç (N-l)
(N-k), waarna eerst sprake zou
(k)
zijn van de nieuwe status-index. Echter, (N-l)
staat voor
het aantal mogelijke k-paden

vanuit een willekeurig punt in een

graph, bestaande uit N punten. Katz

normeert derhalve de ge-

wogen som van alle feitelijke aantallen
op de gewogen som van de aantallen mogelijke

k-invloedssequenties
k—invloedspadenl!

In feite zou Katz dan ook de t.-waarden moeten delen door de
ι
gewogen som van aantallen mogelijke k-invloedssequenties, zijnde
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b.(N-l) + b .(N-1)

+ ... . Deze oneindige som bestaat even

wel slechts als l/b > (N-l). Als de 'attenuation-factor1 b
reeds hier aan voldoet, dan is een dergelijke normering moge
lijk, maar als b er niet aan voldoet lijkt het ons niet juist
een grotere l/b te kiezen dan normaliter ρ < l/b < 2p alleen
omwille van een normering, daar een normering toch niet meer
informatie oplevert.
Katz' procedure ter berekening van de nieuwe status-index zul
len we illustreren aan de hand van de invloedsgraph G= <X,U > ,
zoals weergegeven in figuur 93.
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Figuur 93: Een invloedsgvaph
centiematrix
A ter illustratie
van Katz
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G= (Χ,Ό > met bijbehorende
adjavan de nieuwe status—index

De eigenwaarden van de adjacentiematrix A, welke bij de graph
G= <X,U ) van figuur 93 behoort, zijn alle nul (multipliciteit 6),
zodat voor de grootste absolute eigenwaarde ρ geldt dat ρ = 0 .
Omdat het kiezen van een 'attenuation-factor' b zodanig, dat
ρ < l/b < 2p , nu niet mogelijk is, gaan we uit van een
'atténuâtion-factor' b = 1/2 .
De matrix Y = (I - %A ) " alsmede de rijtotalen van deze matrix
en de nieuwe status-indices t. van Katz staan vermeld in figuur 94.
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Ргдииг 94: De matrix I = (I - b.A)
- (I - W) alsmede de
nieuwe statua-indices
t . van Katz, behorende bij de invloedsг
graph uit figuur 93

De konventionele statusskores luiden voor deze graph G= <X,U >
respektievelijk .4 , .2 , .2 , 0 , .2 en .4 . Was volgens de
konventionele statusskoreberekening het machtsgewicht van
aktor x. even groot als dat van aktor χ,, volgens de nieuwe
status-index van Katz wordt het machtsgewicht van aktor x.
als groter beschouwd; evenzo blijkt aktor x» volgens de nieuwe
status-index een groter machtsgewicht te bezitten dan de aktores x_ en x_, terwijl volgens de konventionele statusprocedure
alle drie aktores worden verondersteld eenzelfde machtsgewicht
te bezitten.
3.1.2.5.

De status-index

van Hubbell

Het input-outputmodel van Hubbell

, zoals weergegeven in

paragraaf 2.1.2.2. en dat gebaseerd is op het open input-output
systeemmodel van Leontieff, is niet alleen van belang voor het
opsporen van cliques in een lokale machtskonfiguratie, maar
tevens voor het bepalen van de relatieve status van een aktor
in die machtskonfiguratie. Deze relatieve status, welke de to
tale invloed weergeeft die een aktor x. in een eventuele mul
tivalente invloedsgraph G= <X,U > kan uitoefenen, symbolise
ren we door s..
ι
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De eerste veronderstelling is dat de statusskore van een aktor x. wordt gevormd door het optellen van de bijdragen, die
het exogene systeem en alle andere aktores x. leveren tot de
status van aktor x.; in formele termen geschreven:
s. = v . + (v., +v._ + ... + ..,) , waarin
ι
i0
il
i2
iN
s. = de statusskore van aktor x.,
ι
i'
v.. = de exogene bijdrage tot de status van aktor χ.,
v.. = de bijdrage
van aktor x. tot de status van aktor x..
J
s
ij
j
ι
def
De exogene bijdrage v.. =

e. duidt op het open systeemkarak

ter van Hubbell's model. De bijdrage van aktor x. tot de sta
tus van aktor x. wordt beschouwd als een 'influence-output'
voor x. en een 'influence-input' voor x..
De tweede veronderstelling is dat de bijdrage van aktor x.
tot de status van aktor x., gesymboliseerd door v.., overeen
komstig een lineair model gelijk is aan de status van aktor x.
(weergegeven door s.), welke wordt gewogen met de proportie
waarmee aktor x. beïnvloedend kan werken op aktor x. (weergegeven door w..).
Derhalve geldt v.. = w...s. , zodat
ij
ij j '
s. = ν . n + (v., + V . T + ... + ν... )
ι
i0
^ il
i2
iN
= e. + ( W...S, + w. 0 .s_ + ... + w. .s )
ι
il 1
i2 2
iN N
=e.
ι

vJ=N

+ i . , W...S.
j=l ij j

In matrixnotatie:
S

= E + W.S of (I-W).S = E

De vektor S heeft als elementen de statusskores [s ,s_,...,s N ];
de vektor E (in de literatuur aan te treffen als de vektor met
de 'boundary conditions* van het systeem) heeft als elementen
de exogene input [е.. ,e_,... ,e ] . De matrix W geeft de mate van
beïnvloeding aan door aktor x. van aktor x., uitgedrukt in
proporties ten opzichte van de totale direkte beïnvloeding van
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aktor χ. (zowel door het exogene systeem als door aktores uit
de graph). Hieruit volgt dat de matrix W konvergent is, zodat
52
(I-W) inverteerbaar is
Zij Y = (I-W)

dan kan deze matrixvergelijking ook geschreven

worden als S = Y.E . De hierbij behorende skalaire vergelijking
luidt:
s. = ν.,.β, + у . т е . + ;.. + у....е.,
ι
il 1
ι2 2
iN Ν
Deze status-index houdt zowel rekening met de status van de
aktor, die beïnvloed kan worden, als met de sterkte, waarmee
deze beïnvloeding geschiedt.
In de meeste gevallen kan men de waarden van de exogene input
e ,e_,...,ev moeilijk vaststellen. Men hanteert in dat geval
veelal uniforme boundary conditions (е. = с), zodat de statusskore wordt:
s. = y., .с + y.-.с + ... + y.v.c = (Σ·!- y. .) .с
ι
'il
'12
ΊΝ
;j=l ij
Voor een toepassing van Hubbell's statusprocedure zij verwe
zen naar het in paragraaf 2.1.2.2. gegeven voorbeeld in de fi
guren 50,51,52.
Uitgaande van uniforme boundary conditions е. = 1 voor alle χ.,
wordt de statusskore van de 15 aktores gelijk aan de rijtotalen
van de matrix Y = (I-W)"

in figuur 52, zodat de S-vektor

luidt: S = [1.68;2.26;1.90;2.52;1.62;1.90;1.00;1.95;3.12;2.74;
1.00;2.79;2.06;1.S5;1.72].
Volgens Hubbell's model wordt het grootste machtsgewicht toe
geschreven aan aktor x q , gevolgd door aktor x. 2 en aktor x 1 0 .

3.1.2.6.
Taylor

De status-index

van Taylor

heeft een index voor een gerichte graph gedefi

nieerd op basis van de direkte en indirekte beïnvloedingssequenties, en wel zodanig dat de beïnvloedingspaden (dus de
beïnvloedingssequenties zonder cycles) de belangrijkste bij-
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drage tot de index leveren. Hij zou daarbij hebben kunnen uitgaan van Harary's status-index s(x.) en netto-status-index
s (x.)> want deze gaan uit van beïnvloedingssporen, maar hij
verwerpt dit terecht, daar Harary's statusbegrip in scherpe
tegenstelling staat tot het intuïtieve idee omtrent beïnvloe54
dingen . Nadat Taylor ook de konventionele statusskore als
onbruikbaar zijnde heeft afgewezen, onderzoekt hij Katz'
nieuwe status-index, waarbij, zoals we reeds hebben gezien,
langere beïnvloedingssequenties minder worden gewogen. Hoewel
het idee van Katz veelbelovend lijkt, voldoet de nieuwe statusindex van Katz niet aan het door Taylor gestelde doel. In de
graph G= < X,U > in figuur 95 wordt door Katz namelijk aan elk
punt eenzelfde status-index toegekend, terwijl dit niet overeenkomt met de intuïtieve notie daaromtrent. De adjacentiematrix en de berekening van de nieuwe status-index van Katz op
basis van een willekeurige 'attenuation-factor* b voor deze
graph staan tevens in deze figuur vermeld. Bij het bestuderen
van deze graph G= <X,U > beschouwt Taylor tevens de struktureel converse

graph 6*= (X,U' > van deze graph, welke is op-

genomen in figuur 96 tesamen met de berekening van de nieuwe
status-index van Katz. Wellicht ten overvloede merken we op,
dat beide adjacentiematrices en matrices Y aan elkaar getransponeerd zijn.
x
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Figuur 95: Een graph G= (X,U > met de bijbehorende
van t . voor willekeurige
waarden 0 <b < 1
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berekening

In de converse graph blijkt de nieuwe status-index t. van Katz
wel de diverse punten te onderscheiden. Voor alle 0 < b < 1
geldt 0 < b

3

< b

2

< b < l

f

zodat t > t > t > t

en dit is

juist het omgekeerde van wat Taylor voor de struktureel con
verse graph G= < X,U ) van deze graph 0'= ^ . U ' > had ver
wacht I Taylor komt tot de bevinding, dat Katz' nieuwe status
index t. alleen geen bruikbare index is, maar dat deze aange
past dient te worden met de status van x. in de struktureel
converse graph, derhalve met de zg. contra-status, tot een
netto-beïnvloedingsindex
Deze konklusie lijkt ons niet onbelangrijk bij het bestuderen
van het machtsgewicht in gerichte graphs. Taylor's publikatie
munt evenwel niet uit door het zorgvuldig hanteren van begrippen. Wij zullen in deze subparagraaf dan ook uitgebreider ingaan op zijn procedures inzake de index a. en de index d..
3.1.2.6.1.

Taylor's

status—index a.

Voor een gerichte graph G= < X,U > met bijbehorende adjacentiematrix A noteren we het rijtotaal van A

met

inj _ jO- a n
Zoals we reeds hebben gezien, is r.^ ' gei
3=1
ij
ι
lijk aan het totale aantal invloedssequenties ter lengte n,

240

welke uitgaan van aktor χ. in de graph

57

. Katz baseert hierop

zijn nieuwe status-index t. (bij een geschikte keuze van b ) :

t. = ς Ρ - Ι Λ Γ ^ 1 0 .
ι
n=l
ι
Volgens de kritiek van Taylor op deze Katz' index dient voor
een bruikbare beïnvloedingsindex a. eveneens de kontra-invloed
t. in het model te worden betrokken. Omdat de kontra-invloed
ι
binnen een graph G= <X,U > gelijk is aan de invloed binnen de
struktureel converse graph 0'= ( X.U' > van G= < X.U ) , en omdat
de adjacentiematrix van 0'= ( Χ,ΙΙ' ) gelijk is aan de getranspo
neerde adjacentiematrix van G= < X,U > , kunnen we de kontrainvloed t. eenvoudig naar analogie van t. verkrijgen door het
verwisselen van rijen en kolommen: t. = ¿ , b .с.
, waarг
1
n
r ì
"-N
bij c.
= Σ. , а .. het kolomtotaal van aktor x. in matrix
•' ι

A

1=1

ji

ι

is.

Als bruikbare beïnvloedingsindex zou Taylor nu hebben kunnen
nemen

t. - t! = 2 n = " b n . ir. ( n ) - c. (n) } ,
ι
ι
n=l
ι
ι
maar hij geeft de voorkeur aan het vooraf normeren van de
grootheden r.
- с
: 'Since the numbers г.
and с. '
6
ι
ι
1
1
may increase without bounds as η increases and since we shall
only be interested in the relative sizes of the a.'s, we norm
•i,

(n)

(n)

the r.

- c.

1

«.

...

at each stage ...'

1

(T\\

Op basis van de grootheid d.
г.Ы-с.Ы1
г л
(η)
_
ι
ι
d

i

met -1 < d.

1

,58

J=N Γ (η)

2

j=l

j

,
г. W
ι

c.W
ι

ί=Ν г (η) "2J=N c (η)

Σ

j=l

j

j=l

j

< +1 , welke gelijk is aan de proportie van

alle sequenties ter lengte η waarmee aktor χ. positief incideert minus de proportie van alle sequenties ter lengte η
waarmee aktor x. negatief incideert, definieert Taylor zijn
beïnvloedingsindex a. als
, (n)
v n=» ,
a. = ¿
. b .d.
,
ι
n=l η ι
waarbij de waarden b een dalende rij vormen.
•'

η

J
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Ten aanzien van de definiè'ring en de door Taylor vermelde eigenschappen van deze index, merken we het volgende op:
0

Doordat d.

een quotiënt is met als noemer het totale aan-

tal beïnvloedingssequenties ter lengte η in de graph, is a.
niet gedefinieerd als Σ?~ r.

= 0. Zo bevat de graph uit

figuur 85 geen beVnvloedingssequenties ter lengte 4 of meer. In
dergelijke gevallen stelle men d.

= 0 , waardoor de oneindige

som uit de formule voor a. overgaat in een eindige som. Deze
bewerking lijkt ons in overeenstemming met Taylor's idee.
β

De index a. behoeft nog niet gedefinié'erd te zijn als de

waarden b

een dalende rij vormen. Als bewijs hiervoor zullen

we de graph G= < X,U > uit figuur 95 gebruiken

bij een posi-

tieve dalende rij b =l/n. In dit voorbeeld geldt d.

J

= 1/4

voor alle natuurlijke getallen n, zodat a, = ΣΓ 7 — ' -r :
_oo . 1
n=l η
4 '
deze bestaat niet, immers dan zou Σ
— moeten bestaan en dit
n=l η
60
is een standaardvoorbeeld van een niet-sommeerbare

rij!

Taylor heeft dan ook sommeerbare rijen verward met dalende,
positieve rijen.
β

Taylor vermeldt de eigenschap 2." a. = 0 . Dat deze eigen

schap inderdaad geldt, indien a. goed gedefinieerd is voor
elke x. e χ blijkt uit het onderstaande
Σ ί = ? a. = Σ ί = ? Σ η = : b .d. C n ) = Σ " 3 " b . Ъі="

ι=1 ι

1=1 n=l η ι

_ yn=«° b,

i=N
(n)
v
2
г.
г
ι=1
ι
{

i=N
(n)
л. , с '
00
ι=1 ι } -, _ уП= 0 u η0 - η

v

(НУ • 2J=N c (η) - n=l V

- n=l n · ^ Ñ

r

j=l j
0

(n)
ι=1 d.
ι

n=l η

- ·

C

j=l j

Taylor vermeldt voorts de eigenschap -2 < a. < +2 voor alle

a.: 'It is easily shown that ... the maximum and minimum values
ι
61
of any a. are +2 and -2 respectively'

, maar deze opmerking is

onjuist; a. kan groter worden dan 2 ook als de rij b

sommeer-

baar is.
a. Als de waarden b
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een sommeerbare rij vormen, kan a. groter

worden dan 2 omdat het al dan niet soiraneerbaar zijn van een
rij slechts afhangt van het gedrag van de rij voor grote n. Ne
men we bijvoorbeeld de graph uit figuur 95, waarvoor geldt, dat
d. J = 1/4 voor n, een rij gedefinieerd door b. = 1000 en b = 2~
voor alle η > 1, dan is deze rij soiraneerbaar:
n
ЗЯ-Г b - b. • Σ Ρ " b = 1000 + Σ η = : (I)
= 1000,5;
n=l η
1
n=2 η
n=2 K2J
' '

en toch geldt voor de beïnvloedingsindex van aktor x 1 , dat
a. = Σ η = 7 b .d. ( n ) = Σ?1"* b . τ = 1000,5 . ^ = 250,125 > 2.
1
n=l η 1
n=l η 4
' 4
'
b. Zelfs als de waarden b een somroeerbare, monotoon dalende rij
η

'

•"

vormen met b. < 1, dan nog kan a. > 2 worden. Als bewijs hier
voor beschouwen we opnieuw de graph uit figuur 95, maar nu met
een rij b

= (101-n)/100 voor η = 1,...,10 en b

= 0 voor alle

η > 10. Nu geldt:
* = Σ""· b .d.( n ) = Σ 1 ^ 1 0 Щ^.
. I = 2,3875 > 2.
1
n=l η 1
n=l
100
4
'
c. Zelfs als de waarden b een sonuneerbare, meetkundige rij
vormen met 0 < b < l e n b

= b , dan nog kan a. > 2 zijnl
η

Б

'

J

ι

Voor het bewijs van deze bewering beschouwen we de graph
G= <X,U > uit figuur 97.
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Uit de successieve machten van de adjacentiematrix A blijkt,
dat A
d.

4

= 2A , zodat A

5

= 2A

2

,A

6

3

= 2A , A

= —voor n= 1,4,7,... en d.

7

= 4A , enz.. Omdat

= 0 in alle overige ge

vallen, vinden we voor de beYnvloedingsindex van aktor x., dat
<

vn= » . η , (η) ν η=« , 3η-2
1 1
а, = Α , b .d, ' = Σ , b
.•=•=•=•.
1

η=1

1

η=1

5

5

b

. .
=- zodat

. .3

b = .97 reeds a. > 2 oplevert.
d. Tenslotte een praktische opmerking. Hoewel de beYnvloedings
index a. theoretisch juist is, blijkt hij in de praktijk nauwe
lijks te bepalen, tenzij alle b -waarden vanaf een zekere η ge
lijk zijn aan nul, of indien de rij b
met 0 < b < l e n b

=b

een meetkundige rij is

(en uiteraard d.

geëigende waarden

aanneemt, bijvoorbeeld konstant is).

3.1.2.6.2.

Taylor's

status-index

d.

Evenals Katz, gaat Taylor de som van de rij- en kolomsommen
van de successieve matrices b A

bepalen aan de hand van de

rij- en kolomsommen van de som van deze matrices. Hierbij treft
hij evenwel een overeenkomstige moeilijkheid aan als bij het
bepalen van a., namelijk dat deze som in de praktijk niet te
bepalen is, tenzij alle b -waarden vanaf een zekere η gelijk
zijn aan nul of indien de rij b
л

0<b<lenb

een meetkundige rij is met
^

"?

1

= b . D e matrixsom b,A

+ b-A

i

¿

η

1 1 2
het laatste geval over i n b A

+bA

+ . . . gaat in

2

1
+...=

(bA)

2
+ (bA) +

en deze oneindige matrixoptelling bestaat dan en slechts dan als
de matrix bA convergent is. Dit kunnen we garanderen door
b < l/p. te nemen, waarbij p. de spectraal radius van de maA"?

trix A is
/.•7

T l — <X1

Tl

. Noteren we de matrix Y = Σ _ n (bA) , dan weten
n-U

we reeds
dat
2
(bA)1 + (bA)
+ ... = ^l"
(bA)" = Y - I = ( I - bA У1 - I .
Als r = Σ } - , V.. - 1 en с. = Σ } - 7v.. - 1 het rijtotaal resp.
i
3=1 'ij
1
J=l зі
^
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het kolomtotaal van aktor x. voor de matrix Y - I voorstellen,
ι
'
dan definieert Taylor zijn beYnvloedingsindex d. als volgt:
r. - с.
г.
с.
1
d. = ΐ M
= -^-i
=-1
(-1 <d. < +1)
1

іГ^г.

&=" т.

zr?c.

3=1 3
3=1 3
3=1 3
Taylor stelt dat de indices a.
en
d. aan elkaar gelijk zijn:
1
1
64
'... it is easily shown that d. is identical to a. ...' , het'
ι
ι
geen niet juist is. Dat de index.a. in het algemeen niet ge
lijk is aan de index d. blijkt uit de navolgende formules:
Als de matrix Y bestaat, dan bestaan ook de randtotalen van de
matrix Y - I en geldt er
r. = £•: , w(y. . - δ. .) = Σ·; y.. - 1 = -l + Σ·; Σ
ι
j=l i j
ly
j=l 'ij
3=1 n=0

b .a

13

= - l + 2 / n b . a . 1 + ...+¿ n b . a
=
n=0
il
n=0
iN
=
œ
.1 + yn=<»
v3=bN .η3 η
, vn=
іП v3
N η
S
1 + Σ
b
Z
a
= ^ . o j = l · ij = η=0 · j = l ij
η=
η
(η)
n=
n)
= -1 + Zη=0
"b n .rí
ι = Ση=1^ . Γι.

Evenzo geldt
с. = IP'' b n . c . ( n )
ι
n=l
ι

en Σί-Ν r. = 2 " = " b n . ¿=" r . ( n )
3=1 3
n=l
3=1 3

,

zodat
•
i
α.1 =

r.

-c.
l

_

^ns« ,n
¿ 1b
.
n=l

,

(n)
(n).
( r . - c . )
ι
ι

Σι.*" r. " Σ η = > η . ΣΓ? г. С")
3=1

з

η=1

maar
η=
" Σn=l
а.ι =
" b" n

3=1 3
(η)
r
• 2i J=N
3=1

c

(η)
i
(n)

3

en het is duidelijk, dat deze d. en a. niet gelijk behoeven te
zijn.
Ter ondersteuning van deze bewijsvoering zullen we de on
juistheid van Taylor's bewering illustreren aan de hand van
zijn eigen voorbeeld.
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Uit de in figuur 95 weergegeven graph G= < X,U > zijn eenvou
dig de indices d. te bepalen, want zowel de matrix Y als zijn
randtotalen zijn in deze figuur opgenomen voor willekeurige
2 3
3
waarden van 0 < b < 1. Zo vinden we r1 = (b+b +b )/(l-b ) ,
i=N
c, = 0 en Σ-ί
r. = 4.r, , zodat d, = 1/4 . Voor het bepalen
r
1
J=l J
1
1
van de index a1 gebruiken we het reeds aangetoonde dat
d ^ J = 1/4 voor alle natuurlijke n. Voor een willekeurige
meetkundige rij b

= b

a, = Ь , b .d,
1
n=l
1

=T

4

met 0 < b < 1 vinden we dan dat
. i- . b
n=l

= -r . -r—r- .
4
1-b

Hieruit volgt dat
d
= a. «• j = j ·γ-Γ<> b = 1-b «• b = 1/2 , en dit is precies
d
l = al 0 4 = 4 ·
de door Taylor gekozen vermenigvuldigingskonstante!
Het resultaat van de hierboven geformuleerde kritiek op Taylor
is, dat we twee indices kennen, welke niet aan elkaar gelijk
behoeven te zijn. Bij de index a. wordt stapsgewijze genor
meerd zodanig dat Σ."

d.

J

niëring van a. = ¿ I , b .d.

= 0, hetgeen nodig is om de defi
mogelijk te maken

. Bij de

index d. wordt evenwel de korrektheid van de definitie gegarandeerd door een extra eis b < l/p. en dan wordt ook niet
stapsgewijs genormeerd, maar wordt alleen het eindresultaat
genormeerd opdat Σ."

d. = 0 . Hoewel de indices a. en d.

meestal ongelijk aan elkaar zijn blijken zij, althans op de
door ons tot dusverre uitgeteste graphs, overeenkomstige rang
nummers toe te kennen aan de aktores in de graph.
Samenvattend kan gesteld worden, dat
" in het voorbeeld van figuur 95 voldoende is aangetoond, dat
het betrekken van zowel de invloed als de kontra-invloed bij
het opstellen van een indikator voor het machtsgewicht van de
aktores bruikbaar kan zijn,
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0

voor ongerichte graphs een dergelijke indikator niet ge

schikt is, want deze graphs zijn struktureel converse met zich
zelf waardoor Taylor's indices a. en d. altijd nul zijn,
0

betreffende de keuze tussen Taylor's index a. en d. gesteld

kan worden, dat in het geval voor de rij b
ь

J

een waarde b

η

= 0

η

gekozen kan worden vanaf zekere waarde n, beide indices een
voudig te bepalen zijn. Indien een dergelijke triviaal sorameerbare rij niet kan worden gekozen, is de status-index a. in de
praktijk niet te berekenen en is de onderzoeker aangewezen op
de index d..
ι
Réaiané: Ter afsluiting van deze paragraaf over de statusindices, gebaseerd op de n-invloedssequenties tussen de aktores maken we een vergelijking tussen de Statusmodellen van
Katz, Hubbell en Taylor.
Alle drie Statusmodellen gaan tot op zekere hoogte uit van
dezelfde grondfasen:
0

zij transformeren de adjacentiematrix A in een konvergente
matrix W. Deze matrix W is te beschouwen als de gewaardeerde adjacentiematrix van een, bij de te onderzoeken graph behorende, multivalente graph,

β

zij tellen de successieve machten van de matrix W op en maken
voor wat betreft de berekening gebruik van de gelijkheid
I + W + W 2 + ... = ( I - W У1

0

= Y,

aan de matrix Y ontlenen zij via bepaalde formules hun status
index .

Indien uit Katz' model de interpretatie van de kans op effektiviteit van een direkte beïnvloeding voor de attenuation-factor b
wordt geëlimineerd, verkrijgen we de bovenvermelde grondfasen,
waaruit Katz zijn nieuwe status-index definieert als

t.
= ΣΓ?
y. . - 1 .
ι
j=l 'ij

Hubbell's model komt overeen met de genoemde grondfasen: hij
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gaat uit van de matrix W, opdat konvergentie mogelijk is. Van
uit de matrix Y en de vektor met de exogene bijdragen e. tot
de status van x. bepaalt hij zijn status-index
s. = i-·: , y. ..e. .
ι

j=l 'ij

j

Taylor gaat in zijn model uit van Katz' attenuation-begrip ten
einde de matrix W = b.A konvergent te doen zijn. In de derde
fase wordt van de matrix Y het rijtotaal r.1 en het kolomtotaal
i=N
с ι bepaald
en volgt
zijn
status uit d.ι = (r.
- c.)/
Σ·;
г.
.
r
Б
J
ι
i
j=l
j
κ

J

Indien we een vergelijking willen maken tussen de status-index
van Taylor enerzijds en de status-index van Katz respektievelijk Hubbell anderzijds, dan zullen we de contrastatus-index
I
t
van Katz t. en de contrastatus-index van Hubbell s. dienen te
ι
ι
bepalen. Vanwege de transpose-relatie tussen de beide adjacentiematrices van twee struktureel converse graphs, is de contra
status-index altijd gelijk aan de status-index, welke bij de
getransponeerde adjacentiematrix behoort.
Derhalve geldt: t. = Σ^" v..
- 1 en s. = Σ·!- е..y.. .
ι
j=l 7 n
ι
3 = 1 J Ji
Voor de paarsgewijze vergelijkingen van de drie status-modellen kunnen we de volgende beweringen formuleren:
β

De nieuwe status-index van Katz t. verschilt slechts een
ι

positief lineaire transformatie van de status-index cf.
Hubbell's model, indien de boundary conditions uniform zijn
(e.=e voor zekere e > 0 en alle j ) .
J
Beuijs:
s. = Σ^~ y. . .e. = Σ-! , y. . .e = e. Σ^" y. . =
ι
j=l 'ij j
j=l 'ij
j=l 'ij
= e.ft. + 1) = e.t. + e voor alle i.
ι
ι
β
De status-index d. van Taylor is gelijk aan het genormeerde
verschil tussen Katz' status-index t. en Katz1 contrastatusindex t. .

r. -c.
¿r"y..
Beai je: d. = - Ц — ί = 3=1 ^
1
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Σ Γ ? Г.
J=l J

Σ^Ν
3=1

-ςΓ%..
ν

J'1

t.

-1:
Ai—

^ =

j;k=N
к=1 'зк

Ν

+

Σ

3=Ν
j=l 3

° Indien de boundary conditions van het open input-outputmodel
bij Hubbell uniform zijn (e.=e voor alle j), dan is de status
index d. conform Taylor's model gelijk aan het genormeerde ver
schil van Hubbell's status-index s.
en Hubbell's contrastatus1
index s. .

r

_c

S

J=N
=1

_ Σ ί=Ν

- .. d. = - Ц - І = J . y

Beu£j e

νΓ

r

^=

y

^=1 j
^ = 1 \ = ι jk
j=N
·
v j=N
e.Sj = 1 y.. - e.Ij = 1 y..
s. - s.
2J=N e z k=N y
- 2 J=N s ·
j = l \ = 1 jk
^-=1 j
Uit het voorgaande blijkt dat de drie Statusmodellen veel
gemeenschappelijk bezitten. Het kan zinvol zijn bij het ge
bruik van e'e'n van deze drie Statusmodellen variaties aan te
brengen, welke gebaseerd zijn op een van beide andere model
len. Zo kan men bij zowel Katz' als Taylor's model uitgaan van
een gewaardeerde graph in plaats van een gerichte univalente
graph, daar dit bij Hubbell's model geoorloofd is. Ook kan men
bij het toepassen van Katz' resp. Hubbell's model de bereke
ning van de matrix Y uit de matrix W beperken tot een eindige
rij Σ

b,.A voor zekere m, daar dit is geoorloofd bij

Taylor's model. Voor de clique-detektie volgens Hubbell's
methode hebben we reeds een soortgelijke variatie genoemd
Y
= Z ^ m W* = Z ^ m b k .A k .
n,m
k=n
K=n
3.1.3.

Het maahtsgewiaht
basis

van zowel· de distanties

sequenties
Arney

uitgedrukt

tussen

de

als een status-index
als de

op

invloeds

aktores

heeft een status-index ontwikkeld, welke gebaseerd

is op een drietal komponenten, te weten beïnvloedingen middels
sporen, het begrip 'attenuation' en de betekenis van een invloedspijl. De ontwikkeling van zijn status-index geschiedt
aan de hand van de volgende axioma's:
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1. De informatie van de invloedsgraph is volledig. Dit gebruikelijke representatie-axioma stelt dat er sprake is van een
invloedsrelatie dan en slechts dan als er een pijl in de graph
aanwezig is.
2. Beïnvloeding door een aktor van een aktor in een graph geschiedt uitsluitend middels een spoor. Aan dit axioma voldoet
noch de nieuwe status-index van Katz noch de status-index van
Hubbell, daar in beide modellen wordt uitgegaan van beïnvloedingen middels alle invloedssequenties. De verschillen zijn in
een drietal punten samen te vatten:
β

het gebruik van invloedssequenties in plaats van invloeds
paden,

0

in Arney's model wordt niet uitgegaan van willekeurige in
vloedspaden, maar slechts van de kortste invloedspaden,

0

in Arney's model worden niet alle sporen van een aktor x.
naar een aktor x. in de bepaling van de status-index betrok
ken, maar slechts één spoor.

3. De sterkte van een beïnvloeding middels een indirekt pad
ter lengte η neemt af naarmate η groter wordt en deze sterkte
is gelijk aan b

als b de sterkte van een willekeurige direkte

invloedspijl weergeeft (0 < b < 1 ) . Deze assumptie is geheel
konform het begrip 'attenuation' van Katz. Omdat de lengte van
de sporen van aktor x. naar aktor x. gelijk is aan de distan
tie d.. levert de kombinatie van axioma 2 en 3 het resultaat
ij

dat de sterkte van de beïnvloeding van aktor x. door aktor x.

V

J

gelijk is aan b ·'.
4. De betekenis van een direkte invloedspijl waarmee een aktor
x. negatief incideert is slechts afhankelijk van de ingraad
van deze aktor. De betekenis van een dergelijke invloedspijl
is groter naarmate de ingraad van aktor x. kleiner is, en vervolgens is deze betekenis niet negatief. De betekenis van een
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direkte beïnvloeding van aktor χ. noteren we met w(id(x.)). We
zouden voor deze afbeelding kunnen nemen

w(id(x.)) = (idCx^r 1 als id(x.) > 1
w(0) = 1
waarbij de betekenis van een direkte beïnvloeding van aktor x.
zelfs omgekeerd evenredig is met zijn ingraad, maar Amey neemt
de volgende funktie uit de klasse van echt dalende funkties
R7

over de natuurlijke getallen

»f^j» = ïdiry · i:" 0 ^

(

ι^

1

a i sί α ( χ

^>

i

w(0) = 1
Op grond van bovenstaande axioma's definieert Amey zijn
status-index A. als volgt: de status van een aktor x. is de
genormeerde som van de bijdragen van andere aktores x., waar
bij deze bijdragen gelijk zijn aan het produkt van de beteke
nis van een direkte beïnvloeding voor aktor x. en de sterkte
van de beïnvloeding van aktor x. door aktor x.. In een formule weergegeven is dit
j=N
d..
A = ( Ij=l w(id(x )).b 1 J ) / Α,, ,
waarbij de konstante A^ zodanig gekozen is dat in een graph
met N punten 0 < A. < 1 voor alle x..
1
л1
* -M
· ·
De grootheid T. = Σ}~ w(id(x.)).b 1 ·' is maximaal als
wfidfx.)) maximaal en d.. minimaal is voor alle j. Qndat de
3
13
funktie w monotoon dalend is, volgt hieruit dat T. maximaal is
dan en slechts dan als idfx.) = 1 en d.. = 1 voor alle j Φ i :
л
У
Ч
Т.1 = Σ l.b1 = (N-l).b
З^і

Doordat we Ац. = (N-l).b definiëren, geldt nu 0 < A. < 1 voor
alle aktores x..
1

Stellen we voorts de bijdrage van een aktor x. tot de status
van aktor x. op nul indien aktor x. niet door aktor x. wordt
1

*

3

1

beïnvloed, dan is de status-index van Arney niet alleen te be-
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palen voor graphs met een sterke graad van samenhang, maar
zelfs voor disconnected graphs.
Bij een onderzoek in kleine groepen naar de validiteit van
deze status-index is door Arney voor diverse attenuationkonstanten b een hogere produktmomentkorrelatiekoefficiè'nt
gevonden voor het verband tussen zijn status-index en een verbeterde 'Interpersonal Rating Scale' van Bales, dan voor de
verbanden tussen deze Bales' schaal en de nieuwe status-index
van Katz respektievelijk de konventionele statusskore.
De bepaling van de status-index A. konform Arney's model illustreren we aan de hand van de invloedsgraph G= <X,U ) , zoals
weergegeven in figuur 93. De, bij deze graph behorende, distantiematrix D = [d..] en de hierop gebaseerde berekening van
Arney's status-indices, zijn weergegeven in figuur 98a en 98b.
Er blijkt dat voor een willekeurige attenuation-factor b
(0 < b < 1) de status-indices als volgt geordend kunnen worden
A, > A, > A. > A_ = A. > A..
1 6
2
3
5
4
Matrix D =
x
x

i

X

2

X

3

X

4

X
X

5
6

w(id(x.))

l

X

2

X
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Figuur 98a: De distantiematrix
invloedsgraph
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X
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93
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J
tot de status van aktor x.
T. / Α., = A.
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Figuur 98b: De berekeningswijze
van Arney 's status-indices
voor de invloedsgraph uit figuur 93

A.
г

Met betrekking tot de status-index van Arney merken we ten
slotte het navolgende op:
" de status-index A. is afhankelijk van zowel de 'attenuationi

J

factor' b als de funktie w : {id(x.) Ι χ. ε χ> ->•fi. Evenals
in het model van Katz wordt aan langere sporen een groter ge
wicht toegekend naarmate de 'attenuation-factor* b groter is,
0

de betekenis w(id(x.)) van een direkte invloedspijl naar een

beïnvloede aktor x. is onafhankelijk van de uitgraad van deze
aktor x.. De status-index A. van een aktor x. is als zodanig
niet afhankelijk van de status-index A. van de door x. beïnvloede aktores x.,
J
0
Arney's model is gebaseerd zowel op de distanties als op de
direkte invloedssequenties tussen de aktores: bij het bepalen
van de sterkte van de beïnvloeding wordt rekening gehouden met
d· ·
de distantie Cb 1 -'), terwijl bij het vaststellen van de betekenis van een invloedspijl (w(id(x.))) rekening wordt gehouden met
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het aantal direkte invloedspijlen waarmee aktor x. negatief
incideert.

3.1.4.

Samenvatting

en

evaluatie

Bij het behandelen van de diverse status-modellen hebben we
nadrukkelijk aandacht besteed aan de grondgedachten, welke aan
deze modellen ten grondslag liggen. Op basis van deze analyse
kunnen we de status-indices, welke uit deze modellen voortvloeien, in het navolgende klassifikatieschemaOnderbrengen
(zie figuur 99) .
Bij het bepalen van het machtsgewicht van de aktores in een
lokale machtskonfiguratie heeft de onderzoeker, uitgaande van
zijn theoretisch concept, de keuze uit Statusmodellen, welke
gebaseerd zijn ói op de distanties <5f op de n-invloedssequenties welke er tussen de aktores in een lokale machtskonfiguratie bestaan, óf uit een kombinatie van beide. Het verschil
tussen de status-modellen, gebaseerd op distanties en de
status-modellen, gebaseerd op de n-invloedssequenties, laat
zich in een drietal punten samenvatten:
β

bij de status-modellen, gebaseerd op de distanties worden
allereerst alle redundante n-invloedssequenties geëlimineerd,
zodat slechts de n-invloedspaden resteren,

0

vervolgens worden bij deze status-modellen alle niet-kortste
paden van aktor x. naar aktor x. geëlimineerd, en

° tenslotte worden alle kortste paden (sporen) van aktor x.
naar aktor x. op één na geëlimineerd.
Bij de status-modellen op basis van de distanties

tussen de

aktores richt de aandacht zich derhalve niet zozeer op de
vraag via welke paden er beïnvloedingen kunnen plaatsvinden,
maar is slechts de afstand van belang. Zoals uit het klassifikatieschema blijkt, wordt binnen deze Statusmodellen een verdere onderverdeling gemaakt in puntcentraliteitsindices,
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Figuur 99: Klaasifikatieeahema
van de behandelde statue-modellerij
ontwikkeld, FORTRAN-IV G-level aomputerprogramnaSTATUS

weergegeven in een3 door one

welke zijn ontworpen voor ongerichte graphs en statusindices,
welke zijn ontworpen voor gerichte graphs. Ten behoeve van de
dagelijkse onderzoekspraktijk hebben we reeds onze voorkeur
uitgesproken voor Beauchamp's index boven Bavelas' index en
aangedrongen op verder onderzoek inzake Sabidussi's index,
i=N
opdat er uitsluitsel komt of de funktie s. = Σ-i
d. . inder*"*
ι
j = l ij
daad een puntcentraliteitsfunktie is voor de verzameling van
alle ongerichte C,-graphs.
Binnen de status-mode11 en, welke gebaseerd zijn op de
n—invloedssequenties

tussen de aktores in een lokale machts-

konfiguratie, is een verdere onderverdeling mogelijk in
status-modellen, welke uitsluitend rekening houden met direkte
beïnvloedingen, in status-modellen, welke uitgaan van een beperkt aantal invloedssequenties (French, alsmede ook via de
eindige matrixoptellingen in het model van Katz, resp. Hubbell,
resp. Taylor), en in status-modellen, welke gebaseerd zijn op
alle n-invloedssequenties (de modellen van Katz, resp. Hubbell,
resp. Taylor). We hebben reeds gezien dat de modellen van Katz,
Hubbell en Taylor tot op zekere hoogte veel op elkaar gelijken,
daar zij alle drie de, bij de te analyseren invloedsgraph behorende, adjacentiematrix A transformeren in een konvergente
matrix W, waardoor gebruik gemaakt kan worden van de gelijkheid
Y = (I - W)

, en een status-index resp. een kontrastatus-index

bepalen vanuit deze matrix Y. Voorts hebben we reeds gewezen op
het feit, dat onder bepaalde voorwaarden de, bij deze drie
modellen behorende, status-indices in elkaar uitdrukbaar zijn.
Binnen het klassifikatieschema is Arney's model het enige
model, dat gebaseerd is op zowel de distantie als op de direkte
beïnvloedingen tussen de aktores.

Voorts heeft de onderzoeker een keuzemogelijkheid uit statusmodellen, waarbij slechts rekening wordt gehouden met uitgaande
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invloedssequenties cq. -paden en uit status-modellen, waarin
zowel uitgaande als binnenkomende invloedssequenties cq. -paden
zijn opgenomen. Bij het eerste type is de aandacht met name gericht op de beïnvloedingen door een aktor, terwijl bij het
tweede type zowel de beïnvloedingen door een aktor als de beïnvloedingen van een aktor deel uitmaken van het model. Deze gedachte van contra-invloed ontlenen we aan Harary, en Taylor
In het klassifikatieschema hebben we de contrastatus-indices
aangegeven met een accent (een uitzondering hierop vormt het
accent bij Beauchamp's puntcentraliteitsindex RC'(x·))· De
contrastatus-index voor een aktor x. in een graph G= (X,U )
is gelijk aan de status-index van aktor x. in de struktureel
converse graph 0'= (Χ,ΙΙ' > . Daar de adjacentiematrices van
twee struktureel converse graphs een transpose-relatie bezit
ten is de contrastatus-index van een aktor te bepalen door in
de definitie van status-index de rijen en de kolommen te ver
wisselen. Zo betekenen bijvoorbeeld bij
i=N
i=N
Harary's indices sfx.) = Σ-ί , d. . en s'(x·) = Σ-:
d..,
'
ι
j=l ij
ι
3=1 ji
d

•=N

··

Arney's indices Α.=Σ^ ,w(id(x.)).b ^
ι j=l
j

·

d

··

en Α!=Σ ; ! ,w(idCx.)).b ^ 1 ,
ι j=l
j
'

De konventionele indices s. = od(x.)/(N-l) en s. = id(x.)/(N-l).
Daar wij in het klassifikatieschema een netto-status-index
hebben ingevoerd, welke gelijk is aan de status-index minus de
contrastatus-index, ontstaan er een aantal nieuwe indices, zo
als Arney's A.-A. , de konventionele netto-status-index s.-s. ,
'

1

1

1 1

MacKenzie's C.-C.' , French's f.-f! , Katz' t.-t! , en Hubbell's
1 1

1 1

1 1

netto-status-index
s.-s.' ; de netto-status-index van Harary
s (x.) = s(x.)-s4x.) en Taylor's d. zijn
in de literatuur
η ι
ι
ι
•'
ι J
reeds bekend.
Voor de puntcentraliteitsindices van Bavelas, van Beauchamp,
en van Sabidussi hebben we geen contrastatus-index ingevoerd,
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daar deze indices ontworpen zijn voor ongerichte graphs, welke
derhalve struktureel converse zijn met zichzelf. Een contra
status-index zou dan ook gelijk zijn aan de index zelf, zodat
hun verschil immer nul bedraagt, ongeacht de positie van de
betreffende aktor in het netwerk.
Tenslotte willen we met betrekking tot de bruikbaarheid van de
behandelde status-modellen het volgende opmerken:
β

tot dusverre is het nog nauwelijks mogelijk een definitieve

keuze te maken uit de behandelde status-modellen, daar rela
tief weinig onderzoek is verricht naar de validiteit van deze
modellen

. De bruikbaarheid van de status-modellen is veelal

slechts geïllustreerd aan de hand van een kunstmatig gekonstrueerde graph; aangetoond werd, dat de onderzoeksresultaten via
het nieuw ontwikkelde status-model meer in overeenstemming zijn
met de intuïtieve notie daaromtrent dan de onderzoeksresultaten
via reeds bekende modellen. Bovendien is de keuze van de modellen ten opzichte waarvan men evalueert dikwijls betrekkelijk
willekeurig. Vervolg-onderzoek, gericht op de valideringsproblematiek is dan ook dringend gewenst teneinde de bruikbaarheid
van de behandelde modellen voor het bepalen van het machtsgewicht te evalueren,
0

aangaande het vergelijken van de status-indices van aktores

binnen eenzelfde graph kunnen we stellen, dat de status-indices
van aktores x. en x. slechts dan vergelijkbaar zijn, indien de
connectedness-kategorie van het puntenpaar tenminste unilateraal is ( c(i,j) 2* 2) ; het is niet betekenisvol om statusindices van aktores, welke geen deel uitmaken van eenzelfde
unilaterale komponent te vergelijken. Het gebruik van indices,
welke berekend kunnen worden voor graphs met een zwakke graad
van samenhang, of voor graphs welke disconnected zijn, dient
dan ook zeer zorgvuldig te geschieden (b.v. de konventionele
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indices, alsmede de indices van Harary, van Arney, van
MacKenzie, en van French). Zo bezit bijvoorbeeld het centrumpunt in een gerichte wielstruktuur van zeven punten volgens
de status-index s(x.) eenzelfde skore sfx.) = 6 als het bei
ι
ginpunt van een gerichte ketenstruktuur van vier punten. Toch
kan men moeilijk besluiten, dat als beide strukturen tot één
invloedsgraph verenigd worden, welke derhalve bestaat uit
twee disjunkte komponenten, beide punten op basis van de
status-index eenzelfde machtsgewicht wordt toegekend. Het gevolg hiervan is evenwel, dat we de, aan de aktores toegekende,
skores op basis van een gekozen status-index, niet volledig
kunnen ordenen indien de graad van samenhang van de graph zwak
is of indien de graph geen samenhang bezit. Een waardevolle
aanpak naar onze mening heeft Beauchamp

geleverd door bij de

verdeling van statusskores tevens te beschouwen de verwachting
van die statusskores na het aselekt toevoegen van een minimaal
aantal invloedspijlen, zodanig dat de resulterende graph een
tenminste unilaterale graad van samenhang bezit.

3.2. Analyse met betrekking

tot het maohtsdomein

Het machtsdomein is gelijk aan het aantal aktores, waarover
een lokale machthebber zijn macht of invloed direkt of indirekt
kan laten gelden, en het is te beschouwen als een deelverzameling van het persoonlijk netwerk cq. de 'action-set'. Het machtsdomein van een aktor in een bestaande lokale machtskonfiguratie
wordt vastgesteld door die aktores op te sporen, welke vanuit
de betreffende lokale machtsdrager, via invloedskanalen, kunnen
worden bereikt. Het bepalen van het machtsdomein van een aktor
komt overeen met het bepalen van de bereikbaarheidsverzameling
(eventueel de n-bereikbaarheidsverzamelingen) van de aktor in
de invloedsgraph G= <X,U > . De deelgraph, welke wordt gevormd
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door de aktores, die tot de bereikbaarheidsverzameling van
een aktor χ. behoren, noemen we χ.'s retikulwn
χ.'s n-retikulum)

(eventueel

.

Het machtsdomein van een aktor kan worden gekarakteriseerd
door het struktuurtype van zijn n-retikulum te bepalen. Dit
kan, naar analogie van Kapferer, geschieden aan de hand van
een drietal strukturele elementen, namelijk de spanwijdte,
de densiteit en de graad van multiplexiteit.
De spanwijdte

van het n-retikulum is gelijk aan het totaal

aantal direkte invloedspijlen in het n-retikulum gedeeld door
het totaal aantal invloedspijlen in de invloedsgraph G= <X,U ) .
De spanwijdte van aktor x. verwijst derhalve naar de fraktie
van het totaal aantal invloedspijlen in de graph G= <X,U > ,
dat binnen het retikulum van aktor x. valt.
ι
De densiteit
van het n-retikulum voor x. wordt aangegeven
door het totaal aantal aanwezige invloedspijlen tussen de
leden van aktor x.'s n-retikulum ч(exklusief aktor x.) te delen
ι
ι
door het totaal aantal mogelijke invloedspijlen tussen de le
den van zijn n-retikulum (exklusief aktor x.)· Kapferer wijkt
hiermede af van de algemeen gangbare densiteitsformule, welke
2
hetzelfde is gedefinieerd, zij het met inbegrip van aktor x.
Ingeval we beschikken over een multigraph G= <X,U1,U_,
,U, >
kan men bovendien de multiplexiteit

van het n-retikulum van

een aktor x. bepalen. De multiplexiteit verwijst naar het aan
tal beleidsvelden, waarop een aktor x. invloedsrelaties bezit
naar de leden van zijn n-retikulum. Indien een aktor x. op
meer dan één beleidsveld invloedsrelaties bezit naar aktor x.,
noemen we deze invloedsrelatie multiplex;

indien een aktor x.

op precies één beleidsveld een invloedsrelatie bezit naar
aktor x., noemen we deze invloedsrelatie uniplex.

Bij het be-

schrijven van het n-retikulum van aktor x. naar de graad van
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multiplexiteit kan, in navolging van Barnes , een onderscheid
worden gemaakt in de 'star'-multiplexiteit en de 'zone'multiplexiteit.
De 'star'-multiplexiteit

geeft aan het aantal multiplexe

invloedspijlen van aktor x. naar de leden van zijn n-retikulum
in verhouding met het totaal aantal (uniplexe plus multiplexe)
invloedspijlen van aktor x. naar de leden van zijn n-retikulum.
De 'zone'-multiplexiteit

wordt berekend door het aantal multi

plexe invloedspijlen tussen de leden van aktor x.'s n-retikulum
(exklusief aktor x.) te delen door het totaal aantal (uniplexe
plus multiplexe) invloedspijlen tussen de leden van zijn
n-retikulum (exklusief aktor x.). Evenals bij de densiteit,
kan ook de 'zone'-multiplexiteit bepaald worden met inbegrip
van aktor x.'s invloedspijlen.
Hoewel er geen wiskundige relatie bestaat tussen de genoemde
strukturele elementen van een n-retikulum, blijkt uit empirische
4
studies , dat veelal het volgende algemene patroon wordt gevon
den:
β

Retikulums met een hoge spanwijdte bezitten een lage densi
teit; retikulums met een lage densiteit bezitten een hoge
spanwijdte;

0

De multiplexiteit blijkt verband te houden met de spanwijdte
en/of de densiteit, en wel als volgt:
* een hoge 'star'-multiplexiteit blijkt geassocieerd te zijn
met een hoge spanwijdte,
* een hoge 'zone'-multiplexiteit blijkt geassocieerd te zijn
met een hoge densiteit.
Een hoge skore voor de spanwijdte en/of de densiteit impli
ceert evenwel geen multiplexiteit.

Kapferer konstateert in zijn studie, dat een toename van de
invloedsuitoefening varieert met een toename van de spanwijdte,
met een toename van de densiteit, en met een toename van de
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'star'-multiplexiteit (hetgeen nog wordt versterkt in kombinatie met een hoge 'zone'-multiplexiteit). Een hoge 'zdne*multiplexiteit, gepaard met een lage 'star'-multiplexiteit,
vermindert aktor x.'s invloedspositie, aldus Kapferer . Hij
konstateert, dat de hoeveelheid invloed blijkbaar mede afhan
kelijk is van de struktuur van de direkte en indirekte rela
ties tussen de aktores. Kapferer gaat uit van de basis
assumptie 'that persons will align themselves in a dispute
in such a way as to incur the least loss to their investments
in the total set of relationships in the situation' .
Ter toelichting van de spanwijdte en de densiteit ontlenen we
een graph inzake de гесіргоке fíinktionele adviesrelaties tussen een 11-tal aktores in een bepaald sociaal systeem aan een
door ons verricht empirisch onderzoek. Deze graph staat weergegeven in figuur 100.
De spanwijdte, alsmede de densiteit volgens Kapferer en de
algemeen gangbare densiteit voor de verschillende n-retikulums
van de 11 aktores staan weergegeven in figuur 101. Omdat de
diameter in de graph gelijk is aan vijf, zijn de 5-retikulums
gelijk aan de algemene retikulums.

04

_
05
_

02
'

Figuur 100: De graph G= <X, U > inzake de funktionale
relaties
tussen een 11-tal
aktores
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advies-

SPANWIJDTE

DENSITEIT

KAPFERER-DENSITEIT

< 1-R 2-R 3-R 4-R 5-R 1-R 2-R 3-R 4-R 5-R 1-R 2-R 3-R 4-R 5-R
63 ,20 ,67 ,80 ,87 1,0 1,0 ,48 ,43 ,36 ,27 1,0 ,53 ,48 ,39 ,29
04 ,07 ,67 ,80 ,87 1,0 1,0 ,48 ,43 ,36 ,27 onb ,60 ,52 ,43 ,31
05 ,67 ,80 ,87 1,0 1,0 ,48 ,43 ,36 ,27 ,27 ,27 ,29 ,25 ,20 ,20
06 ,20 ,67 ,80 ,87 1,0 1,0 ,48 ,43 ,36 ,27 1,0 ,53 ,48 ,39 ,29
07 ,47 ,80 ,87 1,0 1,0 ,70 ,43 ,36 ,27 ,27 ,50 ,38 ,32 ,24 ,24
02 ,47 ,87 1,0 1,0 1,0 ,70 ,36 ,27 ,27 ,27 ,50 ,32 ,24 ,24 ,24
03 ,33 ,87 1,0 1,0 1,0 ,83 ,36 ,27 ,27 ,27 ,67 ,36 ,27 ,27 ,27
01 ,27 ,67 1,0 1,0 1,0 ,67 ,36 ,27 ,27 ,27 ,33 ,33 ,27 ,27 ,27
15 ,20 ,40 ,67 1,0 1,0 ,50 ,40 ,36 ,27 ,27 0
16 ,07 ,20 ,40 ,67 1,0 1,0 ,50 ,40 ,36 ,27 0

,67 ,50 ,43 ,31

17 ,07 ,20 ,40 ,67 1,0 1,0 ,50 ,40 ,36 ,27 0

,67 ,50 ,43 ,31

,30 ,33 ,27 ,27

Figuiœ 101: De spanwijdte en de algemeen gangbare
alsmede de Kapferer-densiteit
voor de inoloedsgraph
figuiœ 100

densiteit,
in

In figuur 102 zijn de struktuurtypen van de n-retikulums vereenvoudigd weergegeven, namelijk door proporties welke boven
de mediaanwaarde van de index liggen aan te geven door een (+)
en proporties welke beneden de mediaanwaarde liggen aan te
geven door een (-).
Uit deze figuur 102 blijkt, dat het algemeen waargenomen patroon in empirische studies, namelijk, dat met een hoge spanwijdte een lage densiteit gepaard gaat en omgekeerd (een hoge
densiteit met een lage spanwijdte), ook in ons onderzoek is
waargenomen.
Uit figuur 102 blijkt, dat
0

de aktores 05,07,02,03,01 een machtsdomein bezitten waarvan
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Figuur 102: Struktuurtypen
van de n-retikulums
de spanwijdte en de densiteit
(gediahotomiseerd
tievelijke
mediaamxiarde)

aan de hand van
op de respek-

de n-retikulums (i.e. η = 1,...,5) zich kenmerken door een
relatief hoge spanwijdte en een relatief lage densiteit,
β

de aktores 04,06,63,16,17 een machtsdomein bezitten waarvan
de n-retikulums (i.e. η = 1,...,5) zich kenmerken door een
relatief lage spanwijdte en een relatief hoge densiteit,

β

de n-retikulums (i.e. η = 1,...,5) van aktor 15 zich kenmer
ken door een relatief lage spanwijdte en een relatief lage
densiteit,

0

in de door ons bestudeerde graph geen aktores zijn, die een
machtsdomein bezitten waarvan de n-retikulums (i.e. η = 1,...,5)
zich kenmerken door een hoge spanwijdte en een hoge densiteit.

Ingeval men over een multivalente invloedsgraph beschikt, kan de
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onderzoeker op analoge wijze het struktuurtype van de n-retikulums
bepalen aan de hand van de spanwijdte, de densiteit en de 'star1respektievelijk de 'zone'-multiplexiteit.
Het behoeft onzes inziens geen nader betoog, dat een onderzoeker de uiterste voorzichtigheid dient te betrachten bij een
dergelijke retikulum-analyse. De waarden, welke de bovenvermelde
strukturele elementen aannemen, kunnen bizonder grillig zijn,
waardoor een onderlinge vergelijking bemoeilijkt wordt. Het verdient aanbeveling de retikulums van de, in een bepaald onderzoek
relevante, aktores zoveel mogelijk te visualiseren, en niet
blindelings de, door een computer berekende, waarden te interpreteren.
Het machtsdomein van een aktor x., alsmede het bepalen van het
struktuurtype van zijn n-retikulum aan de hand van de spanwijdte, de densiteit en de graad van multiplexiteit, kunnen
worden verkregen via het, door ons ontwikkelde, FORTRAN-IV
G-level computerprogramma DOMEIN .

3.3. Analyse met betrekking

tot de relatieve

belasting

In paragraaf 2.4. hebben we reeds gewezen op de betekenis, die
het opsporen van de invloedsbases alsmede van de invloedskontrabases van een graph kan hebben voor een adekwaat verloop van de wederzijdse informatiestroom van aktievoerders
naar de bestaande lokale machtsgroep. Tevens hebben we in
diezelfde paragraaf gewezen op het feit, dat bijvoorbeeld omwille van efficiëntie bij het wederzijds informeren gebruik
kan worden gemaakt van alleen de sporen, welke er tussen de
aktievoerder(s) enerzijds en de lokale machthebber(s) anderzijds bestaan.
In deze paragraaf wijzen we, in navolging van Mokken en
1
2
Stokman en Stokman , op het feit, dat bij deze wederzijdse
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informatiestroom, van aktievoerders enerzijds en lokale
machthebbers anderzijds via tussen hen bestaande sporen, niet
alle aktores en niet alle tussen hen bestaande invloedskanalen
eenzelfde kwetsbare positie inzake de informatiedoorstroming
innemen. Bovenvermelde autçurs spreken in dit verband van de
relatieve belasting (of de 'rush') in een punt respektievelijk in een pijl. Deze grootheid verwijst naar de kans, dat
het element van de graph (hetzij punt, hetzij pijl) gebruikt
wordt bij de informatiedoorstroming.
De 'rush' in een punt x, ten opzichte van de punten x. en x.
is gelijk aan de kans, dat punt x, op een spoor ligt van
punt x. naar punt x., waarbij x. ^ x. , x. j4 x. , x. j4 χ, ,
1

J

1

J

K

J

1

K

en waarbij wordt verondersteld, dat elk spoor van punt x.
naar punt x. met een gelijke kans kan worden gebruikt voor
de informatie-uitwisseling. Dat x, niet gelijk mag zijn aan
een van de uiteinden van het spoor komt, omdat de 'rush'
een maat is voor de informatiedoorstroming.
Onder de 'rush'
in een punt x, verstaan we de som van de
'rushes' in het punt x, ten opzichte van alle mogelijke pun
ten x. en x. waarvoor geldt, dat x. ^ x. , x, ^ χ. , χ. φ x, ·
ь
ι
j
'
i
j
k
j
i
k
Het voorbeeld ter toelichting van de 'rush'-berekening
ontlenen we aan Anthonisse , die deze maat geïntroduceerd
heeft.
Zij gegeven de gerichte graph G= <X,U > , zoals weergegeven in
figuur 103.
We bepalen nu de sporen met een lengte > 1, want uit de definitie van 'rush' in een punt volgt direkt, dat sporen met
lengte 0 of 1 niet kunnen bijdragen tot de 'rush' in een
punt. De berekening van de 'rush' voor de punten van de graph
G= <X,U > vanuit deze sporen is weergegeven in figuur 104.
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Figuur 103: Voorbeeld van een graph G= (Χ,ϋ > ter
van de 'rush' in een punt respektievelijk
in een

bepaling
pijl

Sporen met lengte>l

Rush in punt x, t.o.v. x. en x.

( X. ,.·.,χ, »•••»X. )
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Rush in punten x,

0.00 2.67 1.33 0.83 0.83 1.33 0.00

Figuur 104: Berekening van de 'rush'
de graph G= < X3U >

voor de punten van

Uit figuur 104 blijkt, dat met name aktor x_ een belangrijke
positie inneemt met betrekking tot de doorstroming van bij
voorbeeld informatie.
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Op ongeveer dezelfde wijze kunnen we de 'rush' in een pijl
bepalen.
De 'rush' in een pijl (x.,x ) ten opzichte van de punten x.
Κ Γ

en x. is gelijk aan de kans, dat de pijl (χ,,χ ) op een
J
К г
spoor ligt van punt x. naar punt x., waarbij x. ^ χ en

1

waarbij verondersteld wordt, dat elk spoor van punt x. naar
punt x. met een gelijke kans kan worden gebruikt voor bij
voorbeeld de informatieoverdracht.
Onder de 'rush'

van een pijl
r

u

(χ,,χ ) met x, t χ verstaan
к г
к
г

we de som van de 'rushes' van pijl (xt»x ) ten opzichte van
alle mogelijke punten x. en χ.. Wellicht ten overvloede
wijzen we er op, dat bij de definitie van 'rush' in een punt
ten opzichte van een bepaald spoor het punt geen uiteinde van
dit spoor mag zijn, terwijl bij de definitie van 'rush' in
een pijl ten opzichte van een bepaald spoor de pijl wel beginof eindpijl mag zijn.
In figuur 105 staat de berekening weergegeven van de 'rush'
voor de pijlen van de graph G= <X,U ) vanuit de sporen.
Uit figuur 105 blijkt, dat met name de invloedspijlen (χ 1 ,x 2 )
en (χ,,χ,) een belangrijke positie innemen met betrekking tot
de doorstroming van bijvoorbeeld informatie.
4
Stokman normeert de 'rush' in een punt x. door deze uit te
drukken ten opzichte van het totaal aantal mogelijke sporen,
waarop punt x. kan liggen.
]
De door hem gebruikte index is als
volgt gedefinieerd:
'rush' in punt x.
Genormeerde 'rush* in punt x.
=
1

(N - 1) (N - 2)

lantal (elementen x., opgenomen
waarin N verwijst naar het totaal aantal
in de verzameling X van de graph G= < X,U >
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Sporen

'Rush' in p i j l

(x. ,x ) t . o . v . punten χ. en χ.
К Г
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X
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3' 6'
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1/2

>

1/1

V
7

1/1

>

<x4,

x7>

<x5,

x7>

<x6,

x7)

•Rush' in
pijlen (xk,xr)

1/1
1/1
1/1
1/1

3.67 2.33 2.83 2.83 3.33 1.83 1.83 2.33

Figuur 105: Berekening
graph G= < X, U >

van de 'meh'

voor de pijlen

van de

Voor het bepalen van de relatieve belasting of 'rush* in een
punt respektievelijk in een pijl kan gebruik gemaakt worden van
het, door ons ontwikkelde FORTRAN-IV G-level computerprogramma
VALUE.
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4.

STRUKTURELE ANALYSEMODELLEN, WELKE LEIDEN TOT ZOWEL
STRUKTURELE ALS RELATIONELE EIGENSCHAPPEN VAN EEN
EMPIRISCH SYSTEEM I.C. EEN LOKAAL MACHTSSYSTEEM

Er zijn een aantal komponenten van een lokale machtstheorie,
welke niet alleen de lokale machtskonfiguratie als geheel,
maar tevens de afzonderlijke aktores typeren. In dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op een strukturele analyse van
deze theorie-komponenten. In paragraaf 4.1. wordt ingegaan op
de schaalanalyse-mogelijkheden teneinde het machtsbereik te
karakteriseren.
In paragraaf 4.2. komt de betekenis, welke de afzonderlijke
aktores bezitten inzake de kwetsbaarheid van een lokale
machtskonfiguratie, aan de orde.

4.1. Analyse m.b.t.

het

maehtsbereik

Het analyseren van het machtsbereik binnen een lokale machtskonfiguratie heeft betrekking op het bestuderen van de patroonmatigheden, welke zich voordoen in de verdeling van de invloedskanalen over de diverse beleidsvelden. Men kan hierbij als
analyse-eenheid onder meer onderscheiden: de afzonderlijke
aktor (we spreken in dit verband van een individuele analyse),
de dyade, en de lokale machtskonfiguratie als geheel (we spreken in dit verband van een groepsanalyse). In de lokale machtsstudies heeft men zich tot dusverre, bij het analyseren van
het machtsbereik, veelal beperkt tot een individuele analyse.
Per aktor werd een totaalskore bepaald, welke gelijkgesteld
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werd aan het aantal beleidsvelden waarbinnen hij een invloedskanaal bezat. Aktores, die binnen alle beleidsvelden tenminste
één invloedskanaal bezitten, hebben een zg. algemeen machtsbereik .
Het bezwaar van een dergelijke procedure vinden wij evenwel,
dat voorbijgegaan wordt aan de vraag of de invloedskanalen
binnen de onderscheiden beleidsvelden onderling gerelateerd
zijn. Voorts geeft bovenvermelde individuele analyse slechts
een beperkte beschrijving van het machtsbereik binnen een
lokaal machtssysteem.
In deze paragraaf wordt nader aangegeven in welke richting
wij een meer uitgebreide beschrijving van het machtsbereik zouden wensen. Wij zullen daarbij rekening houden met de diverse
analyse-eenheden, welke kunnen worden onderscheiden, terwijl
voorts zal worden ingegaan op de onderlinge verbanden, welke
zich bij de verdeling van de invloedspijlen op de diverse
2
beleidsvelden voordoen .
Uitgegaan wordt van een multigraph G= <X,U..,U_,

,U. ) ,

waarin staat aangegeven, welke invloedspijlen er tussen de
aktores bestaan betreffende de onderscheiden beleidsvelden
1,2,...,к . Enkele analyse-bewerkingen zullen worden toege
licht aan de hand van een door ons verricht empirisch onder
zoek naar de invloedsstruktuur inzake een drietal beleidsissues A,B,C tussen 96 aktores in een bepaald sociaal systeem.
Bij het analyseren van het machtsbereik binnen een lokaal
machtssysteem maken wij een onderscheid in het machtsbereik
als Subjekt en het machtsbereik als objekt.
" Het machtsbere-ik

als

subjekt

heeft betrekking op het bestu

deren van de patroonmatigheden, welke zich voordoen in de
verdeling van de invloedspijlen aangaande de diverse beleids
velden, waarmee aktor positief incident is. Hierbij kunnen
een tweetal situaties worden onderscheiden, namelijk:
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* het machtsbereik van een aktor als machtssubjekt naar de
lokale machtsgroep als geheel: een analyse van de invloedspatronen, via welke een aktor de lokale machtsgroep als geheel kan beïnvloeden,
* het machtsbereik van een aktor als machtssubjekt naar alle
andere aktores afzonderlijk: een analyse van de invloedspatronen, via welke een aktor andere aktores binnen de
lokale machtsgroep kan beïnvloeden.
8

Het machtsbereik

ais

objekt

heeft betrekking op het bestu-

deren van de patroonmatigheden, welke zich voordoen in de
verdeling van de invloedspijlen aangaande de diverse beleidsvelden, waarmee aktor negatief incident is. Hierbij kunnen
zich een tweetal situaties voordoen, namelijk:
* het machtsbereik van een aktor als machtsobjekt van de
lokale machtsgroep als geheel: een analyse van de invloedspatronen, via welke een aktor vanuit de lokale machtsgroep
als geheel kan worden beïnvloed,
* het machtsbereik van een aktor als machtsobjekt vanuit alle
andere aktores afzonderlijk: een analyse van de invloedspatronen, via welke een aktor vanuit andere aktores binnen
de lokale machtsgroep kan worden beïnvloed.

In paragraaf 4.1.1. zal de schaalanalyse op individueel
niveau nader worden toegelicht, terwijl in paragraaf 4.1.2.
wordt ingegaan op de schaalanalyse op dyade-niveau. Op de
groepsanalyse wordt niet nader ingegaan, gezien de gelijkenis
met de individuele analyse (in beide analysemodellen verschillen slechts de analyse-eenheden). In paragraaf 4.1.3. wordt
een samenvatting gegeven van de wijze, waarop een meer uitgebreide analyse van het machtsbereik binnen een lokaal machtssysteem kan worden verricht.
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4.1.1.

De schaalanalyse

op -individueel

niveau

Bij de schaalanalyse op individueel niveau gaat de aandacht
uit naar de invloedsrelaties tussen de afzonderlijke aktores
enerzijds en de lokale machtsgroep als geheel anderzijds aan
gaande de diverse beleidsvelden. Deze invloedsrelaties kunnen
worden weergegeven in een multigraph G= <X.U.,U ,...,U, >
danwei in afzonderlijke gerichte graphs G = <X,U > ,
G = <X,IL ) ,..., G.= <X.U, > . Als analytisch instrument funge
ren de, bij de к beleidsvelden behorende, gerichte graphs en
hun overeenkomstige adjacentiematrices. De schaalanalyse op
individueel niveau maakt gebruik van de informatie, welke in
de marginale totalen van de onderscheiden к adjacentiematrices
staat weergegeven.
De schaalanalyse op individueel niveau bestaat uit het bestu
deren van een tweetal schalen, te weten de subjekt-schaal
(S-schaal) en de objekt-schaal (O-schaal). Wij zullen deze
beide schalen in het kort toelichten aan de hand van een door
ons verricht empirisch onderzoek naar de invloedsrelaties
tussen een 96-tal aktores in een bepaald sociaal systeem.
4.1.1.1.

De subjekt-schaal

(S-schaal)

Bij de konstruktie van de subjekt-schaal wordt gebruik ge
maakt van de rijtotalen in de к adjacentiematrices. Het subjekttotaal van een aktor wordt weergegeven door zijn uitgraad od(x.):
het aantal invloedspijlen binnen een bepaald beleidsveld waar
mee aktor x. positief incideert. Per aktor kan vanuit zijn
subjekt-totalen worden bepaald of hij al dan niet een invloeds
pijl naar de lokale machtsgroep bezit inzake elk van de onder
scheiden beleidsvelden. Per aktor wordt aan de hand van zijn
uitgraad behorende bij een beleidsveld, een binaire skore ver
kregen (0, indien od(x.) = 0 en 1, indien od(x.) > 0), welke
aangeeft of aktor al dan niet een invloedspijl naar de lokale
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machtsgroep bezit. Wellicht ten overvloede wijzen we er op,
dat andere dichotomiseringen mogelijk zijn.
In ons onderzoek staat de frequentieverdeling van de Subjekten,
gespecificeerd naar de uitgraad op de drie onderzochte beleids
velden, weergegeven in figuur 106.

0

odCxj)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

tdCx.)

N

Beleidsveld A

18 27 12 14 09 07 04 02 01 01 01

229

96

Beleidsveld В

23 24 22 12 06 04 03 01 01 00 00

181

96

Beleidsveld С

43 29 09 07 01 03 01 02 00 01 00

116

96

Figuur 106: De uitgraad van de 96 aktores
onderzochte
beleidsvelden

op de drie

De binaire skores, welke per afzonderlijke aktor voor de ver
schillende beleidsvelden werden bepaald, zijn gekruistabelleerd
weergegeven in figuur 107.

Beleidsveld А
wel
geen
kanaal kanaal
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Beleids kanaal
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geen
kanaal
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25
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veld В

veld С

geen
kanaal

Beleidsveld В
wel
geen
kanaal kanaal

Figuur 107: Het onderlinge verband van de
gediahotomiseerde
uitgraad op de drie onderzochte
beleidsvelden
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Aan de Stouffer-voorwaarden

(zie de numerieke waarden van de

cursief gedrukte cellen in figuur 107) voor schaalbaarheid van
de beleidsvelden is voldaan. De invloedspatronen inzake de
drie onderscheiden beleidsvelden van de aktores als machtssubjekt naar de lokale machtsgroep als geheel staan weerge
geven in figuur 108.

Invloedspatroon
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Frequentie

3 4
+

-

5 6
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-

N

7 8
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81%
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23 96

76%

53

43 96

55%

+
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49 21 04 04 00 03 00 15

Pop.

96

Figuur 108: Invloedspatronen
inzake de drie
onderscheiden
beleidsvelden
van de aktores als maohtseubjekt naar de
lokale maahtsgroep als geheel

Uit de bovenstaande gegevens blijkt, dat de inkonsistente
invloedspatronen (welke cursief zijn gedrukt) nagenoeg niet
voorkomen. De reproduceerbaarheidskoëfficiënt ligt zeer hoog
en hoewel het exakt hanteren van de schaalbaarheidskriteria
4
volgens Guttman bij dergelijke gegevens niet mogelijk is,
lijkt de konklusie gerechtvaardigd, dat de invloedspijlen op
de onderscheiden drie beleidsvelden schaalbaar zijn. Na het
toepassen van de Cornell-techniek verkrijgen we als resultaat
de, in figuur 109 weergegeven, subjekt-schaal inzake de
invloedspijlen aangaande de drie onderscheiden beleidsvelden.
De invloedspijlen aangaande de drie onderzochte beleidsvelden,
waarmee aktor als machtssubjekt positief incideert, blijken
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Beleidsveld
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+
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07%

0
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16%

Ν = 96 100%
Figuur 109: Subjekt-sahaal inzake de invloedspijlen
de drie onderzoahte
beleidsvelden

aangaande

niet onafhankelijk te zijn van elkaar; het volgende standaard
patroon wordt gekonstateerd: het blijkt dat iedere aktor, die
naar de lokale machtsgroep als geheel tenminste één invloedspijl bezit aangaande beleidsveld C, tevens tenminste één
invloedspijl bezit aangaande de beleidsvelden В en A. Voorts
blijkt dat iedere aktor, die naar de lokale machtsgroep geen
invloedspijl aangaande beleidsveld С bezit, maar wel tenminste
één invloedspijl aangaande beleidsveld B, tevens tenminste één
invloedspijl heeft aangaande beleidsveld A. Wellicht ten overvloede merken wij op, dat bij de subjekt-schaal niet gelet
wordt op de vraag naar wie een bepaalde invloedspijl gericht
is.
In figuur 109 staat tevens de S-skore vermeld, welke aan iedere
aktor wordt toegekend. Deze subjektschaalskore geeft aan, met
welke invloedspijlen binnen de drie onderscheiden beleidsvelden
de betreffende aktor positief incideert. Een lage skore verwijst
naar het feit, dat aktor geen invloedspijlen bezit naar de
lokale machtsgroep als geheel, een hoge skore verwijst naar het
feit, "dat aktor op alle drie onderzochte beleidsvelden tenminste
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één invloedspijl bezit naar de lokale machtsgroep als geheel.
Uit de subjekt-schaal blijkt dat 51% van de aktores tenminste
één invloedspijl naar de lokale machtsgroep als geheel bezit
aangaande alle drie onderzochte beleidsvelden; 26% van de
aktores bezit aangaande de beleidsvelden A en В tenminste één
invloedspijl naar de lokale machtsgroep als geheel, terwijl
7% van de aktores slechts binnen beleidsveld A tenminste één
invloedspijl naar de lokale machtsgroep als geheel bezit. Van
de aktores heeft 16% geen invloedspijlen binnen de drie onderzochte beleidsvelden naar de lokale machtsgroep als geheel.
Bekijken we de beleidsvelden afzonderlijk, dan blijkt uit de,
in figuur 108 weergegeven, populariteitsgegevens, dat 81% van
de aktores tenminste één invloedspijl naar de lokale machtsgroep
bezit aangaande beleidsveld A; 76% van de aktores bezit tenminste één invloedspijl naar de lokale machtsgroep aangaande beleidsveld B, terwijl 55% van de aktores tenminste één invloedspijl heeft naar de lokale machtsgroep als geheel aangaande beleidsveld С
De subjekt-schaalskore kan beschouwd worden als een indikator
voor de algemeenheid van het machtsbereik als machtssubjekt.
4.1.1.2.

De objekt-sohaal

(O-sahaal)

Bij het konstrueren van de objekt-schaal wordt gebruik ge
maakt van de kolomtotalen in de к adjacentiematrices. Het objekttotaal van een aktor wordt weergegeven door zijn ingraad id(x.):
het aantal invloedspijlen aangaande een bepaald beleidsveld
waarmee aktor x. negatief incideert. Per aktor kan vanuit zijn
objekt-totalen worden bepaald of hij al dan niet via de invloeds
pijlen vanuit de lokale machtsgroep als geheel beïnvloed kan worden inzake elk van de onderscheiden beleidsvelden. Per aktor
wordt aan de hand van zijn ingraad behorende bij een beleidsveld een binaire skore verkregen (0, indien id(x.) = 0 en 1,
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indien id(x.) > 0), welke aangeeft of aktor al dan niet via een
invloedspijl vanuit de lokale machtsgroep beïnvloed kan worden.
Ook hier geldt, dat andere dichotomiseringen mogelijk zijn.
In ons onderzoek staat de frequentieverdeling van de Objekten,
gespecificeerd naar de ingraad op de drie onderzochte beleidsvelden, weergegeven in figuur 110.
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Figuur 110: De ingraad van de 96 aktores
onderzochte
beleidsvelden

op de drie

De binaire skores, welke per afzonderlijke aktor voor de ver
schillende beleidsvelden werden bepaald, zijn gekruistabelleerd
weergegeven in figuur 111.
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Figuur 111: Het onderlinge verband van de
gediahotomiseerde
ingraad op de drie onderzochte
beleidsvelden
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Aan de Stouffer-voorwaarden (zie de numerieke waarden van de
cursief gedrukte cellen in figuur 111) voor schaalbaarheid van
de drie beleidsvelden is voldaan. De invloedspatronen, inzake
de drie onderscheiden beleidsvelden van de aktores als machtsobjekt vanuit de lokale machtsgroep als geheel, staan weerge
geven in figuur 112.
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Figuur 112: Invloedspatronen
inzake de drie
onderscheiden
beleidsvelden
van de lokale machtsgroep als geheel naar
de aktores als
machtsobjekt

Uit de bovenstaande gegevens blijkt, dat de inkonsistente
invloedspatronen (welke cursief zijn aangegeven) nagenoeg niet
voorkomen. De reproduceerbaarheidskoëfficiönt ligt zeer hoog
en hoewel het exakt hanteren van de schaalbaarheidskriteria
volgens Guttman

op dergelijke gegevens niet mogelijk is, lijkt

de konklusie gerechtvaardigd, dat de invloedspijlen op de onderscheiden drie beleidsvelden schaalbaar zijn. Na het toepassen
van de Cornell-techniek verkrijgen we als resultaat de, in
figuur 113 weergegeven, objekt-schaal inzake de invloedspijlen
binnen de drie onderscheiden beleidsvelden.
De invloedspijlen op de drie onderzochte beleidsvelden, waarmee aktor als machtsobjekt negatief incideert, blijken niet
onafhankelijk te zijn van elkaar; het volgende standaardpatroon
wordt gekonstateerd: het blijkt dat iedere aktor, die negatief
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Figuur 113: Objekt-schaal inzake de invloedspijlen
de drie onderzochte
beleidsvelden

binnen

incident is met tenminste één invloedspijl aangaande beleidsveld С vanuit de lokale machtsgroep als geheel tevens negatief
incident is met tenminste één invloedspijl vanuit de lokale
machtsgroep binnen de beleidsvelden В en A. Voorts blijkt dat
iedere aktor, die vanuit de lokale machtsgroep niet beïnvloed
kan worden via een invloedspijl aangaande beleidsveld С maar
wel negatief incident is met tenminste één invloedspijl vanuit
de lokale machtsgroep binnen beleidsveld B, tevens negatief
incident is met tenminste één invloedspijl vanuit de lokale
machtsgroep aangaande beleidsveld A. Wellicht ten overvloede
merken wij op, dat bij de konstruktie van de objekt-schaal niet
gelet wordt op de vraag door welke aktor men via invloedspijlen
beïnvloed kan worden.
In figuur 113 staat tevens de O-skore vermeld, welke aan iedere
aktor wordt toegekend. Deze objekt-schaalskore geeft aan met
welke invloedspijlen binnen de drie onderscheiden beleidsvelden
de betreffende aktor negatief incideert. Een lage skore verwijst
naar het feit, dat de aktor niet vanuit de lokale machtsgroep
als geheel via invloedspijlen beïnvloed kan worden. Een hoge
skore verwijst naar het feit, dat de aktor aangaande alle drie
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onderzochte beleidsvelden negatief incideert met invloedspijlen,
via welke hij vanuit de lokale machtsgroep als geheel beïnvloed
kan worden. Uit de objekt-schaal blijkt dat 41% van de aktores
negatief incideert met tenminste één invloedspijl binnen alle
drie beleidsvelden; 26% van de aktores is aangaande de beleidsvelden A en В met tenminste één invloedspijl negatief incident;
18% van de aktores is negatief incident met tenminste één
invloedspijl binnen beleidsveld A. Van de aktores bezit 15%
geen invloedspijlen aangaande de drie beleidsvelden waarmee
aktor negatief incideert.
Bekijken we de beleidsvelden afzonderlijk, dan blijkt uit de,
in figuur 112 weergegeven, populariteitsgegevens dat 80% van
de aktores negatief incideert met tenminste één invloedspijl
binnen beleidsveld A; 68% van de aktores is negatief incident
met tenminste één invloedspijl aangaande beleidsveld B, terwijl 47% van de aktores negatief incideert met tenminste één
invloedspijl binnen beleidsveld C.
De objekt-schaalskore kan beschouwd worden als een indikator
voor de algemeenheid van het machtsbereik als machtsobjekt.

4.1.1.3.

De subjekt-schaal

en de objekt-schaal

onderling

vergeleken
De beide schalen klassificeren iedere aktor tweemaal:
inzake het machtsbereik als machtssubjekt (de subjekt-schaalskore informeert immers over de invloedspatronen, welke een
aktor aangaande de drie onderscheiden beleidsvelden bezit naar
de lokale machtsgroep als geheel) en inzake het machtsbereik
als machtsobjekt (de objekt-schaalskore informeert immers over
het kollektieve invloedspatroon binnen de drie beleidsvelden
vanuit de lokale machtsgroep naar de afzonderlijke aktores).
De subjekt- en de objekt-schaalskores behoeven niet noodzakelijk met elkaar te korreleren: het in hoge mate kunnen beïn-
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vloeden van een lokale machtsgroep via invloedspijlen impliceert nog geen hoge mate van beïnvloed kunnen worden via
invloedspijlen vanuit de lokale machtsgroep. Een en ander
blijkt uit een kruistabellering van de S-skores en de O-skores,
zoals deze voor het onderhavige onderzoek is weergegeven in
figuur 114.
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Figuur 114: Het verband tussen
en de
objekt-schaalskore

de

subjekt-sahaalskore

In de rechterbovendriehoek bevinden zich de aktores waarvoor
geldt, dat de subjekt-schaalskore groter is dan de objektschaalskore d.w.z. de aktores kunnen de lokale machtsgroep
via invloedspijlen aangaande meer beleidsvelden beïnvloeden
dan omgekeerd het geval is. Met andere woorden voor deze
32 aktores is het machtsbereik als machtssubjekt groter dan
het machtsbereik als machtsobjekt.
In de linkerbenedendriehoek bevinden zich de aktores waarvoor
geldt, dat de objekt-schaalskore groter is dan de subjektschaalskore d.w.z. de lokale machtsgroep als geheel kan de betreffende aktor via invloedspijlen op meer beleidsvelden beïnvloeden dan omgekeerd het geval is. Met andere woorden voor
deze 21 aktores is het machtsbereik als machtsobjekt groter dan
het machtsbereik als machtssubjekt.
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Omdat de volgorde van de beleidsvelden in beide gevallen gelijk
was, bevinden zich in de diagonaalcellen de aktores, die weder
kerige invloedsrelaties met de lokale machtsgroep onderhouden.
De verdeling ziet er schematisch als volgt uit:
" S-skore > O-skore: invloedsexpansief: 32 aktores (33%) .
" S-skore = O-skore
0

: 43 aktores (45%) .

S-skore < O-skore: invloedsreceptief: 21 aktores (22%) .

Samenvattend kunnen we stellen, dat de subjekt- en objektschaalanalyse een 'individual pattern approach'

weerspiegelt,

waarbij de afzonderlijke aktor de onderzoekseenheid vormt,
afgezien van zijn dyadische invloedsrelaties. In de 'individual
pattern approach' wordt immers gezocht naar een patroonmatig
heid in de verdeling van invloedspijlen aangaande de diverse
beleidsvelden zowel vanuit de aktor als machtssubjekt als
vanuit de aktor als machtsobjekt. De op de betreffende schalen
behaalde S- resp. O-skores kunnen worden opgevat als Indika
toren voor de algemeenheid van het machtsbereik als machts
subjekt resp. het machtsbereik als machtsobjekt.
4.1.2.

De schaalanalyse

op

dyade-niveau

Bij de schaalanalyse op dyade-niveau gaat de aandacht uit
naar de invloedsrelaties, welke er tussen de afzonderlijke
aktores bestaan. Deze invloedsrelaties kunnen worden weerge
geven in een multigraph G= <X.U.,U_,...,U, > danwei in afzon
derlijke gerichte graphs 0..= <X ) U 1 > , G_= <X,U_ > , ... ,
С,= < Χ,υ, ) . Als analytisch instrument fungeren de, bij de
к beleidsvelden behorende, gerichte graphs en hun overeenkom
stige adjacentiematrices.
De schaalanalyse op dyade-niveau maakt gebruik van de infor
matie, welke in de elementen van de к adjacentiematrices
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Staat weergegeven. Deze analyse resulteert in een dyadeschaal
(D-schaal). Deze dyadeschaal kan al dan niet zijn opgebouwd
uit N subjekt-schalen ten aanzien van één objekt (SNO-schaal)
of al dan niet uit N personale schalen (SON-schaal) .

4.1.2.1.

De aubjekt-sohaal
(SNO-schaal)

t.a.v.

één enkel

objekt

In de SNO-schaal (alle Subjekten ten aanzien van één objekt)
worden de invloedspatronen geanalyseerd, welke alle Subjekten
in de lokale machtsgroep bezitten ten aanzien van eenzelfde
aktor als machtsobjekt. Hierbij wordt verondersteld, dat er
enerzijds van subjekt tot subjekt sprake is van een zekere
konsistentie inzake de invloedspijlen waarmee zij positief
incident zijn, anderzijds, dat de aktores als machtssubjekt
een verschillend invloedspatroon zullen bezitten ten aanzien
van een bepaalde aktor als machtsobjekt. Uit de frequentieverdeling van de voorkomende invloedspatronen blijkt, op welke
wijze een bepaalde aktor als machtsobjekt in de dyaderelaties
aanwezig is. Vanuit deze frequentie-verdeling kan per aktor
als machtsobjekt een overall-profiel worden berekend. Dit geschiedt door de modale klasse te bepalen. Deze modale klasse
korrespondeert met het objekt-profiel. De skore, welke bij
deze modale klasse behoort, vormt aktor's

objektprofíelrating

g

(0 -skore) . Deze objektprofielrating geeft het meest frequente
invloedspatroon aan, via welke de betreffende aktor kan worden
beïnvloed vanuit de lokale machtsgroep (alle Subjekten).
In een lokale machtskonfiguratie bestaande uit N aktores kunnen
derhalve N SNO-schalen bestaan, resulterend in N objektprofielratings.

4.1.2.2.

De personale

sahaal

(SON-schaal)

In de SON-schaal (de personale schaal: één subjekt ten aan-
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zien van alle Objekten) wordt nagegaan op welke wijze de
dyadische invloedspatronen zijn samengesteld van één aktor
als machtssubjekt t.a.v. alle andere aktores als machtsobjekt.
Hierbij wordt verondersteld, dat er enerzijds onder de machtsobjekten sprake is van een zekere homogeniteit inzake de
invloedspijlen waarmee zij negatief incident zijn, anderzijds
dat de aktores als machtsobjekt via verschillende invloedspatronen beïnvloed kunnen worden vanuit een bepaalde aktor
als machtssubjekt. Uit de frequentieverdeling van de voorkomende invloedspatronen blijkt, op welke wijze een bepaalde
aktor als machtssubjekt in de dyaderelaties aanwezig is. Vanuit deze frequentieverdeling kan per aktor als machtssubjekt
een overall-profiel worden berekend. Dit geschiedt door de
modale klasse te bepalen. Deze modale klasse korrespondeert
met het subjekt-profiel. De skore welke bij deze modale klasse
g

behoort, vormt aktor's subjektprofielrating

(S -skore) . Deze

subjektprofielrating geeft het meest frequente invloedspatroon
aan van een aktor als machtssubjekt t.a.v. de lokale machtsgroep (alle Objekten).
In een lokale machtskonfiguratie bestaande uit N aktores kunnen derhalve N SON-schalen bestaan, resulterend in N subjektprofielratings.
4.1.2.3.

De dyadeschaal

(D-sohaal)

Wanneer we noch geïnteresseerd zijn in de schaalbaarheid van
beleidsvelden voor de Subjekten inzake hun invloedspatronen
t.a.v. één bepaalde aktor als machtsobjekt, noch in de schaalbaarheid van beleidsvelden voor de Objekten inzake hun invloedspatronen vanuit één bepaalde aktor als machtssubjekt, maar in
de meer algemene vraag in hoeverre alle aktores bepaalde invloedspatronen bezitten t.a.v. alle aktores, richt de analyse zich op
de relatie tussen iedere aktor als machtssubjekt en iedere aktor
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als machtsobjekt. Via een dyadeschaal wordt nagegaan, welke
invloedspatronen er tussen de aktores in een lokale machtskonfiguratie bestaan. In een lokale machtskonfiguratie bestaande uit N aktores kan slechts één dyadeschaal bestaan,
welke in een door ons verricht empirisch onderzoek naar de
invloedsrelaties inzake drie beleidsvelden A,B,C tussen
96 aktores in een bepaald sociaal systeem er als volgt uit
ziet:

К\

M

Invloedspatroon

1 2 3 4 5 6 7 8

Beleidsveld A

+

+

+

Beleidsveld В

+

+

- -

+

+

Beleidsveld С

+

-

+

+

-

Frequentie

78 71 21 59 02 30 15 8844 96*95 = 9120

+

-

-

-

Pop.

-

229 8891 9120

2,5%

- -

181 8939 9120

2,0%

116 9004 9120

1,3%

-

+

-

Figuur 215: Dyadische invloedspatronen
-inzake de
drie onderscheiden beleidsvelden
tussen de 96 aktores

Uit bovenstaande gegevens blijkt, dat de inkonsistente invloeds
patronen (welke cursief zijn aangegeven) een relatief lage fre
quentie vertonen t.o.v. de konsistente schaalpatronen. De
reproduceerbaarheidskoèfficiè'nt ligt zeer hoog en hoewel het
exakt hanteren van de schaalbaarheidskriteria volgens Guttman
op dergelijke gegevens niet mogelijk is, lijkt het acceptabel
te besluiten tot het zwak-schaalbaar zijn van de invloedspijlen
binnen de drie onderscheiden beleidsvelden. Na het toepassen
van de Cornell-techniek verkrijgen we als resultaat de, in figuur 116 weergegeven, dyadeschaal inzake de invloedspijlen
binnen de drie onderscheiden beleidsvelden.
De dyadische invloedspijlen binnen de drie onderzochte beleidsvelden blijken niet onafhankelijk van elkaar te zijn; het vol-
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Figuur 116: Dyadesehaal van de invloedsrelaties
de drie onderscheiden
beleidsvelden

aangaande

gende standaardpatroon wordt gekonstateerd: indien er binnen
een dyade een invloedspijl is aangaande beleidsveld C, dan is
er tevens een invloedspijl binnen de beleidsvelden В en A.
Voorts blijkt, dat iedere dyade, waarbinnen geen invloedspijl
aangaande beleidsveld С aanwezig is, maar wel een invloedspijl
binnen beleidsveld B, tevens een invloedspijl aangaande be
leidsveld A bezit.
Uit figuur 116 blijkt, dat 97% van alle N(N-l) dyaden binnen
geen der beleidsvelden een invloedspijl bezit. Voorzover er
binnen dyaden wel invloedspijlen zijn blijkt, dat 28% van
deze dyaden aangaande alle drie beleidsvelden een invloeds
pijl bezit, 34% van deze dyaden bezit invloedspijlen binnen
de beleidsvelden В en A, terwijl 38% van deze dyaden slechts
aangaande beleidsveld A een invloedspijl bezit.
4.1.2.4.

Het onderlinge

verband tussen de SNO-schaal,

de SON-sohaal en de dyadesehaal
De drie, hierboven vermelde, schalen kunnen op een bepaalde
wijze met elkaar samenhangen. Deze onderlinge samenhang staat
weergegeven in figuur 117
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Figuur 117: Het onderlinge
Verband tussen
SON-sahaal en de dyadesohaal

V
de

SNO-schaal,

Enkele van deze situaties zullen we nader toelichten.
0

Situatie

I komt, vereenvoudigd weergegeven, overeen met

figuur 118.
In figuur 118 staat een SNO-schaal, een SON-schaal en een
dyadeschaal afgebeeld. Voor iedere afzonderlijke aktor als
machtsobjekt vormen de Subjekten een schaal, terwijl vervolgens per aktor als machtssubjekt de Objekten zich klassificeren in een schaal.

OBJEKT
a
Beleidsvelden

b

e

d

S-schaal

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

1

+++

++-

+--

2

—

+++

++-

+--

++ +

3

+ --

+++

++-

+++

4

++-

+--

+++

+++

+++

+++

+++

SUBJEKT

O-schaal
Figuur

288

118: Situatie

I uit

figuur

+++

117

+++

De invloedspatronen in alle cellen zijn gelijk verdeeld over
de konsistente schaalpatronen, zodat er een dyadeschaal is
ontstaan. Deze dyadeschaal is in situatie I zowel te beschouwen als een optelling van N SNO-schalen als een optelling van N SON-schalen.
Het bepalen van de subjekt-schaal (S-skore) en van de objektschaal (O-skore) resulteert voor alle aktores in eenzelfde
S-skore en in eenzelfde O-skore (immers iedere aktor bezit
aangaande alle onderzochte beleidsvelden tenminste één invloedskanaal, waarmee hij positief respektievelijk negatief incideert).
β

Situatie

II komt, vereenvoudigd weergegeven, overeen met fi

guur 119.
In figuur 119 staat er een SNO-schaal, geen SON-schaal en wel
een dyadeschaal afgebeeld. Voor iedere afzonderlijke aktor als
machtsobjekt vormen de Subjekten een schaal. Er is geen perso
nale schaal: de aktores als machtsobjekt zijn allen op eenzelfde
wijze aanwezig in de personale schaal. Er bestaat in situatie II
geen verschil tussen de aktores als machtsobjekt: iedere aktor
als machtsobjekt kan via dezelfde invloedspatronen worden beïn-
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Figuur 119: Situatie

II uit figuur 117
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vloed. Uit figuur 119 blijkt, dat de invloedspatronen in alle
cellen gelijk verdeeld zijn over de konsistente schaalpatronen,
zodat er een dyadeschaal bestaat. Deze dyadeschaal is in situatie II te beschouwen als een optelling van N SNO-schalen.
In situatie II is er wel een subjekt-schaal, maar geen objektiv
schaal
(immers iedere aktor bezit aangaande alle onderzochte
beleidsvelden tenminste één invloedspijl, waarmee hij negatief
incideert).
0

Situatie

III

komt, vereenvoudigd weergegeven, overeen met

figuur 120.
In figuur 120 staat geen SNO-schaal, wel een SON-schaal en een
dyadeschaal afgebeeld. Per aktor als machtssubjekt klassificeren
de Objekten zich in een schaal. ledere aktor als machtsobjekt is
op verschillende wijze aanwezig in de personale schaal: iedere
aktor als machtssubjekt kan via dezelfde invloedspatronen
andere aktores beïnvloeden. De invloedspatronen in alle cellen
zijn gelijk verdeeld over de konsistente schaalpatronen, zodat
er een dyadeschaal bestaat. Deze dyadeschaal is in situatie III
te beschouwen als een optelling van N SON-schalen.
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Figuur 120: Situatie
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b

ABC

ABC

III uit figuur 117

ABC

In situatie III is er geen sprake van een subjektschaal (immers
iedere aktor als machtssubjekt bezit aangaande ieder beleidsveld tenminste één invloedspijl waarmee hij positief incideert),
maar wel een objekt-schaal.
β

Situatie

IV komt, vereenvoudigd weergegeven, overeen met fi

guur 121.
In figuur 121 is er geen SNO-schaal, geen SON-schaal, wel een
dyadeschaal. Er is noch een subjektschaal, noch een objektschaal.
0

Situatie

V bevat veel inkonsistente schaalpatronen; deze

situatie behoeft onzes inziens geen nadere toelichting.

Uit bovenstaande situaties volgen enkele implikatieregels inzake
het onderlinge verband van de diverse schalen:
a. Als er N SNO-schalen bestaan, dan is er sprake van een
'gedegenereerde' objekt-schaal (vergelijk situatie I en II),
b. Als er N SNO-schalen zijn, dan is er tevens een dyadeschaal
(vergelijk situatie I en II),
c. Als er N SON-schalen bestaan, dan is er sprake van een
'gedegenereerde' subjekt-schaal (vergelijk situatie I en III),
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IV uit
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d. Als er N SON-schalen zijn, dan is er tevens een dyadeschaal
(vergelijk situatie I en III),
e. Een dyadeschaal kan al dan niet een objekt-schaal vormen
(vergelijk situatie I en III danwei situatie II en III),
f. Een dyadeschaal kan al dan niet een subjekt-schaal vormen
(vergelijk situatie I en II danwei situatie III en II).

4.1.3.

De schaalanalyse

m.b.t.

het

maahtsbereik

Bij het bestuderen van de invloedspatronen van aktores naar all
andere aktores en naar de lokale machtsgroep als geheel (het
machtsbereik

als

Subjekt)

kunnen zich, gezien het bovenstaande,

de navolgende kombinaties voordoen (zie figuur 122).

Het al dan niet bestaan van een subjekt-schaal blijkt onafhankelijk te zijn van het feit, of er al dan niet een dyadeschaal
aan ten grondslag ligt. Voorts blijkt, dat een dyadeschaal kan
ontstaan uit alle mogelijke kombinaties van SNO-schalen en
SON-schalen.
Bij het analyseren van het machtsbereik als subjekt dient de
onderzoeker naast aandacht voor de patroonmatigheden, welke
zich kunnen voordoen in de invloedskanalen van een aktor naar
de lokale machtsgroep als geheel (S-schaal), tevens zijn aandacht te richten op de onderliggende strukturering, zoals deze
tot uitdrukking komt in de dyadische invloedspatronen (D-schaal).
Voor de volledigheid kan men tenslotte nagaan tot welke kombinatie van een SNO- en SON-schaal een eventueel aanwezige dyadeschaal te herleiden is.
Bij het bestuderen van de invloedspatronen, via welke aktores
beïnvloed kunnen worden vanuit alle andere aktores en vanuit de
lokale machtsgroep als geheel (het machtsbereik

als

objekt),

kan eenzelfde analyseschema worden uitgeschreven, zij het dat
figuur 122 aangepast dient te worden.
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SNOSONDyade- Subjekt- Kombinatie Toelichting
schalen schalen schaal schaal
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Figuur 122: Kombinaties,
machtsbereik
als subjekt

Résumé:

Situatie I
ja
nvt (regel b,c,d)

nvt (regel b.d)
ja

Situatie II

Situatie III
ja
nvt (regel c,d)

nvt (regel d)
-__
ja

welke zich bij een analyse
kunnen voordoen

van het

In lokale machtsstudies wordt in het algemeen de ana-

lyse van het machtsbereik beperkt tot het bepalen van het aantal
beleidsvelden, waarop een aktor invloed kan uitoefenen. Een meer
uitgebreide analyse lijkt ons mogelijk, door allereerst een
onderscheid te maken in het machtsbereik als subjekt en het
machtsbereik als objekt, en vervolgens het machtsbereik te beschrijven aan de hand van een vergelijking van de S-schaal,
O-schaal, D-schaal, SNO-schalen en SON-schalen.
De voor deze schalen benodigde informatie kan worden verkregen
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uit de bij de к beleidsvelden behorende gerichte graphs en hun
overeenkomstige adjacentiematrices; schematisch kan deze als
volgt worden weergegeven:
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'Individual pattern approach :
de objekt-schaal

тз

'Group pattern
approach': de
groepsschaal

De adjacentiematrix, behorende bij een invloedsgraph van een
bepaald beleidsveld, levert de navolgende informaties voor de
hierboven beschreven sociaal-netwerkanalyse:
0

de rij-elementen leveren de informatie voor het konstrueren
van een personale schaal (de SON-schaal),

0

de kolom-elementen leveren de informatie voor het konstrueren
van de subjekt-schaal t.a.v. één enkel objekt (de SNO-schaal),

β

de marginale rijtotalen leveren de informatie voor het
konstrueren van de subjekt-schaal (de S-schaal),

0

de marginale kolomtotalen leveren de informatie voor het
konstrueren van de objekt-schaal (de O-schaal),

0

alle matrix-elementen leveren de informatie voor het konstru
eren van de dyadeschaal (de D-schaal),
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het generaal-totaal levert de informatie voor het konstrueren
van de groepsschaal.
Voor de konstruktie van de hierboven vermelde schalen kan gebruik gemaakt worden van een, door ons ontwikkeld, FORTRAN-IV
G-level computerprogramma DYADE.

4.2. Analyse met betrekking

tot de kwetsbaarheid van graphs

In paragraaf 1.5. zijn we reeds ingegaan op een aantal aspekten,
welke betrekking hebben op de kwetsbaarheid van een graph
G= <X,U > . In die paragraaf hebben we onder meer een speciaal
type van een sterk punt gedefinieerd als een artikulatiepunt.
Het weglaten van een dergelijk punt uit een graph G= <X,U >
heeft een samenhang-verbrekend effekt. Artikulatiepunten bezitten
derhalve een zeer bijzondere strukturele positie . Binnen een
lokale machtskonfiguratie fungeren deze punten veelal als
'linking pins' (ook wel 'liaison persons' genoemd). Dit zijn
aktores die als verbindingsschakel fungeren tussen verschillende delen binnen de lokale machtsgroep. Het wegvallen van
dergelijke aktores laat het samenhangende patroon in verschillende delen uiteenvallen. Op zulke verbindingsplaatsen kan de
invloedsstruktuur tussen de diverse aktores bizonder kwetsbaar
zijn. In deze paragraaf willen we de procedure toelichten, volgens welke dergelijke aktores kunnen worden opgespoord in een
2
invloedsgraph G= (X,U >.

De procedure voor het opsporen van alle artikulatiepunten in
willekeurige graphs berust op een tweetal regels:
0

Een graph bezit precies dezelfde artikulatiepunten als de
symmetrische sluiting van die graph. Naar analogie van een
transitieve sluiting (hoofdstuk I, noot 20) verstaan we
onder een symmetrische sluiting van een graph G= < X,U > een

295

1

graph 0'= ( X,U > met <х.,х.> e U =» «χ.,χ.) e U' Λ< x.,x.> e U'}
voor alle i en j.
" De artikulatiepunten van een symmetrische graph zijn ook pre
cies de artikulatiepunten van de Komponenten van die graph.
We kunnen dus de artikulatiepunten van willekeurige graphs
(bijv. Cn-graphs) opsporen, indien we in staat zijn de artiku
latiepunten van ongerichte graphs met een sterke graad van
samenhang te bepalen.
De theorema's, op grond waarvan de artikulatiepunten kunnen
worden bepaald, nemen dan ook als uitgangsgraph een symmetrische
C_-graph. Van deze graph wordt de distantiematrix D= [d..] be1
3
^
paald . De onderzoeker bepaalt nu de verwijdering v(x.) van elk
punt x. (de grootste afstand vanuit punt x. naar enig ander
punt x.): v(x.) = max (d. .) en vanwege de beperking tot graphs
J

^

j

ij

met een sterke graad van samenhang is de verwijdering van een
punt x. altijd een eindig getal. Vervolgens worden de relatief
perifere punten bepaald: een punt x. is een relatief perifeer
punt ten opzichte van punt x., indien d.. = v(x.). Een punt,
dat de grootste verwijdering bezit in de graph G= <X,U ) wordt
een randpunt of perifeer punt genoemd.
Bij het bepalen van de artikulatiepunten in een invloedsgraph
G= (X,U > wordt gebruik gemaakt van de navolgende theorema's:
1. Een relatief perifeer punt in een graph G= <X,U > is geen
artikulatiepunt. Indien een punt x. relatief perifeer is ten
opzichte van een punt x. (derhalve d.. = v(x.)) dan impliceert
dit, dat er geen punten in de graph G= <X,U > zijn welke verder
verwijderd zijn van punt x. dan punt x.. Het weglaten uit de
symmetrische C_-graph van zowel punt x. als de pijlen waarmee
punt x. incideert heeft geen invloed op de graad van samenhang
van de nieuw ontstane partiële deel graph; immers voor elk willekeurig tweetal punten x. en χ

geldt, dat er een ongericht pad

is naar punt x., zodat de connectednesskategorie c(k,r) = 3
(zie figuur 123).
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2. Punt χ. is een artikulatiepunt in de graph G= <X,U > , indien
er in de graph een punt χ. bestaat zodanig dat 0 < d . . <v(x.)
én punt x. het enige punt is in de graph dat op deze afstand
van punt x. ligt. In dat geval resulteert het weglaten uit de
graph G= (X,U > van punt x. samen met de pijlen waarmee punt x.
incideert in tenminste twee niet-lege disjunkte verzamelingen
(zie figuur 124).
Met behulp van de hierboven beschreven theorema's 1 en 2 kan
niet altijd worden bepaald of een punt x. een artikulatiepunt
is. In de meeste gevallen blijven er in een graph G= <X,U >
punten bestaan ten aanzien waarvan op grond van de bovenvermelde
theorema's geen uitspraak kan worden gedaan inzake de vraag, of
de betreffende punten artikulatiepunten zijn.
Teneinde voor de resterende punten tot een uitspraak te komen,
dienen een aantal bewerkingen te worden uitgevoerd, welke we
zullen toelichten aan de hand van figuur 125. In deze figuur
betekenen de pijlen: 'er is een sequentie, ongeacht de lengte
daarvan, tussen begin- en eindpunt van de betreffende pijl'.
Stel:
0

Punt i is een willekeurig punt uit de graph G= <X,U ) waarvan
op grond van theorema 1 en 2 niet bekend is of het een artikulatiepunt is.
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0

Punt j is enig relatief perifeer punt ten opzichte van
punt i, d.w.z. d. . = v(i).

De procedure verloopt nu als volgt: bepaal de puntenverzameling
Ρ = {ρ}, bestaande uit die punten uit de graph G= <X,U > waar
voor geldt, dat geen enkel spoor vanuit die punten naar punt j
het punt i bevat: P = i p e x l d

.<d

. + d . .}.

Er kunnen zich twee situaties voordoen, namelijk:
(a) Ρ υ {χ.,χ.} = Χ : de verzameling Ρ vormt tesamen met punt i
en punt j de gehele verzameling X. In dat geval is punt i geen

"W

= iy

k}

еП2,

enz

Figuur
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125

'

еп2,

artikulatiepunt; immers alle punten ρ ε ρ zijn met punt j ver
bonden middels een kortste sequentie welke niet via punt i ver
loopt.
(b) Ρ U {χ.,χ.} Φ Χ : de verzameling Ρ vormt tesamen met punt i
en punt j niet de gehele verzameling X. In dat geval zijn er
punten q e χ (met q φ Ρ) waarvoor dus geldt, dat d

.= d .+ d. .,
q,J
q,i
i,3

Dit houdt in, dat er punten q in de graph G= < X,U ) moeten zijn
waarvoor geldt, dat punt i ligt op een spoor van punt q naar
punt j. Of i een artikulatiepunt is, hangt evenwel samen met de
sequenties van q naar j, welke niet punt i bevatten. Als punt i
op het spoor ligt van punt q naar punt j dan is punt i geen
artikulatiepunt, indien alle q-punten via een sequentie, onge
acht de lengte daarvan, verbonden blijven met punt j na wegla
ting uit de te analyseren graph van punt i en alle pijlen
waarmee punt i incideert. Gemakshalve vermelden we eveneens
de ontkenning van deze regel: als punt i op het spoor ligt van
punt q naar punt j dan is punt i wel

een artikulatiepunt, indien

voor tenminste één punt q geldt dat er geen sequentie, ongeacht
de lengte daarvan, is van punt q naar punt j na weglating uit de
te analyseren graph van punt i met alle pijlen waarmee punt i
incideert.
Teneinde te onderzoeken welke van beide hierboven vermelde
situaties van toepassing is, kunnen de volgende verzamelingen
worden beschouwd :
Bepaal de verzameling T. zodanig, dat
Τ« = {y n G X I d.
= 1 en d
. = d. . + 1}.
0
'0
i,y0
y 0 ,j
i,j
Voor iedere y

e Τ

geldt derhalve, dat punt y

adjacent is ten

opzichte van punt i en voorts dat punt i ligt op het spoor van
punt y n naar punt j. Er worden twee situaties onderscheiden,
namelijk Τ

= Φ en Τ

¿ Φ .
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0

T n = Φ : in dit geval is punt i geen

artikulatiepunt, omdat

Ρ met punt i en punt j de gehele verzameling X vormt. Alle
punten zijn verbonden met punt j middels een spoor dat niet
via punt i loopt: situatie (a).
0

T. ?É Φ : situatie (b). In dit laatste geval worden de volgende
verzamelingen bepaald:
voor iedere

yn e τ

bepaalt men de verzameling T.. (yn) welke

als volgt is gedefinieerd:

W - í y ^ X . dyijyo = d y o > i ; y i * T 0 ; y 1 ? i i } .
Derhalve: iedere y. ε τ (yn) is adjacent ten opzichte van
punt y n en ongelijk aan punt у- en punt i. In het algemeen
geformuleerd:
Τn (yj
= n{y e χ I d
0

Wl

en у

= d

Vl'1

.},waarbij y

e τ

, (yn)

is niet bevat in enige voorgaande T, (y.) voor к < n.

Vanuit iedere yn vormt men de T,(yn)-verzamelingen tot op het
moment dat T, (уп) = Φ .
Nadat deze verzamelingen zijn gekonstrueerd kan men aan de
hand van de volgende beslissingsregels bepalen of punt i een
artikulatiepunt is:
* indien voor een punt y 0 ε τ

een of meer punten у. van и T, (у.)
ν
tevens deeluitma(a)k(t)en van de verzameling P, dan is
punt y n vanuit punt j bereikbaar via een sequentie welke via
een punt y, loopt en welke sequentie niet het punt i behoeft
te bevatten. Ten aanzien van dit punt y. is punt i derhalve
geen artikulatiepunt.
* indien voor elke
U T

к

k^0^ *

s

b

etwel

'

y. ε τ
c

geldt, dat er tenminste één punt van

tevens deeluitmaakt van de verzameling P,

dan is punt i geen artikulatiepunt. De ontkenning van deze be
slissingsregel luidt: indien voor tenminste één punt y n ε τ
geldt, dat U T, (y ) geen punt uit de verzameling Ρ bevat dan

к
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is dit punt y. niet via de punten y, verbonden met punt j ,
zodat 4 punt i wel een artikulatiepunt is.
Aan de hand van een fiktief voorbeeld zullen we de bepaling
van de artikulatiepunten illustreren.
Zij gegeven een symmetrische C_-invloedsgraph (figuur 126) met
de daarbij behorende distantiematrix D= [d. .] (figuur 127).
Op basis van de hierboven beschreven theorema's worden de
volgende beslissingen genomen:
β

Theorema 1: Relatief perifere punten j waarvoor geldt, dat

d. . = v(x.) zijn
χ,,χη,χ,„,χ,_,x,.. Deze relatief r perifere
J
i,j
ι
1 9 12 13 14
punten j zijn geen artikulatiepunten (in de distantiematrix D
zijn de relatief perifere punten j ten opzichte van een punt i
cursief en onderstreept).
0

Theorema 2: Punten j , welke de enige

punten zijn die op een

bepaalde afstand ten opzichte van punt i liggen zodanig dat
0 < d. . < v (k x . )J , zijn
χ.,χ,,χ_,χ„,χ ,χ . In de distantieij
j ' J
4 6 7 8 10ηη 11ηι
matrix D is deze omstandigheid met een * gemerkt. Deze punten
zijn artikulatiepunten in de graph G= < X,U > .

Figuur 126: Een graph G= ( Хли ) ter illustratie
ling van de
artikulatiepunten

van de bepa
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Figuur 127: De distantiematrix
graph G= < Χ,ϋ > uit de figuur

D= [ d. .] 3 behorende bij
г з
126

de

" Vervolgens: Aan de hand van theorema 1 en 2 is niet bepaald
of de punten χ.,χ ,x ,x
¿

j

Ь

lb

,x ,,x ,x0 artikulatiepunten zijn.
lo

1/

lo

Voor ieder van deze punten dienen de vermelde bewerkingen te
worden uitgevoerd. In deze illustratie zullen we dit slechts
doen voor één van de punten. We kiezen daartoe als mogelijk
artikulatiepunt i het punt χ ς . We kiezen vervolgens een wille
keurig punt j waarvoor geldt, dat d_ . maximaal is. Als punt j
kunnen worden gekozen de punten χ ,χ.,χ _,x ,χ,^. Arbitrair
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kiezen we punt χ. als j. In onze illustratie geldt derhalve:
i = punt x_ en j = punt χ..
De procedure verloopt nu als volgt:
0

Voor de te bepalen puntenverzameling Ρ moet gelden, dat vol

daan is aan de volgende voorwaarde:

d .< d . +
P,J
P,i
Substitutie van i=punt x. en j=punt x,: d , < d _ +
5
1
p,l
p,5
Uit de matrix D=[d. .] blijkt dat d c =4: d , < d _ +
ij
S.l
P»l
P.5

d. .
i»J
dr ,
5,1
4

Uit de distantiematrix D= [d..] in figuur 126 blijkt, dat
hieraan voldoen de punten Xj.x ,χ ,χ.,χ ,χ

,χ^,χ 6 , x l g .

Derhalve Ρ = { χ ^ χ ^ χ ^ χ ^ χ ^ , χ ^ , χ ^ , χ ^ , χ ^ } .
Daar de verzameling Ρ tesamen met punt i en punt j niet gelijk
0"
is aan
gehele verzameling
X, dient
ded.
procedure
Voor
dede
verzameling
T. moet gelden,
dat
= 1 en te worden
'0
vervolgd
.= d.met
. +het
1. bepalen van de verzameling T.
y0»J
i.J
Substitutie van i = punt x_ en j = punt x. impliceert, dat voor
de verzameling
aan d r
5 T„ voldaan dient te zijn
J

= 1 en

0
5,y0
dr , + 1 = d
., d.w.z. d r
= 1 en
5,1
У 0 .1
5,y0
(daar d. = 4) d
.= 5. Aan deze voorwaarde wordt voldaan door
yQ,L

ь,і

de punten x, en x. , zodat Τ = {χ,,χ.-}. Daar !_ φ Φ wordt de
procedure vervolgd met het bepalen van de verzamelingen T, (/_),
voor elke У п e T n .
Voor y 0 = x 6 :
TjC/o)

-i/jex 1 d

TjCö)

= iy 1 e χ ι

^(6)

= {yj e χ l

YVY0
У 1 .6

=d

.
У0.і
6,5

^1 ' 6

;

y

i

î Уі

É T

o

г ^g'^iy

9 Ул r

^5*^17

; y

dus

i ^ i}

» Ул * ^ 5
» Ул

*

X

5

Hieraan voldoen de punten x_ en x 1 0 , zodat T-(6) = {x_,x 1 0 }.
b. Voor y 0 = x 1 7 :
1,(17) = {y 1 e χ I d y i j l 7 = d 1 7 ) 5 ; y 1 Φ x 6 , x 1 7 ; y, ,ί x,.}
7,(17) = {y, e χ l d y i ï l 7 = 1

•,yxf

χ 6 , χ 1 7 ; y, f

^
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Hieraan voldoet slechts punt x1(-» zodat Τ (17) = {χ..,}.
We konstateren, dat Τ (6) η ρ = φ en dat Τ (17) η ρ jí φ . Dit
impliceert, dat i = punt χ ς geen artikulatiepunt is ten opzichte
van y» = punt χ.-, zodat ook de verdere verzamelingen T, (17)
niet meer behoeven te worden beschouwd. Teneinde te bepalen of
i = punt x_ een artikulatiepunt is, dienen wel de volgende
T,(6)-verzamelingen te worden gekonstrueerd.
Dit verloopt als volgt:
T 2 (6) = { y 2 É X l
У

1

=

X

7

:

«і

d

У і

=

y 2 ,7
d

- а

y 2 ,7

у і і і

; У

^.S
=

2

; у

2

М ; у

2

?

CT^Tj)}

2 ^ X 5 : У 2 ^ X 6* X 17' X 7' X 10

; У

2 ^ x 5 ' y2 * X 6' X 17' X 7' X 10

Hieraan voldoet slechts punt χ-.
У

1

=

X

10

:

d

y 2 ,10
d

= d

10,5 ' y 2 ^ х 5 ; У 2 ^ X 6' X 17' X 7' X 10

y 2 ,10 = 2

; y

2 * V

y

2 ^ X 6' X 17' X 7' X 10

Hieraan voldoet slechts punt x-io·
Hieruit volgt derhalve, dat Τ (6) = {χ ,χ

}. Daar T 2 (6) η р ^ ,

vervolgen we met Τ (6).
T s (6) = (Уз 6 Χ Ι ^
У2 = x9 :

)

у

2

- d y 2 ) i ; у 3 μ i ; y 3 φ υ £ g тк(6)}

d

9

= d9)5

; y3 t x6,x17,x7,x10,x9>x12,x5

d

9

=4

; y 3 ¿ x 6 ,x 1 7 ,x 7 ,x 1 0 ) x g ,x 1 2 ,x 5

Hieraan voldoen geen punten.
У

2

=

X

12

:

^з'12=
d

d l 2

y ,12 =

·

4

5

' У з ^ X 6' X 17 j X 7' X 10 , X 9' X 12 , X S
' У 3 ^ X 6' X 17' X 7 , X 10' X 9' X 12 , X 5

Hieraan voldoen geen punten.
Hieruit volgt derhalve, dat Τ (6) = Φ zodat het proces van het
bepalen van de T, (6)-verzamelingen kan worden beëindigd.
Bij de aangegeven beslissingsregels, onder situatie (b) hebben
we gezien, dat punt i een artikulatiepunt is indien voor ten-

304

minste een punt y n e T n geldt dat υ Τ, (у ) η ρ = ψ .
Voor χ η = χ,_ hebben we reeds gezien dat dit niet het geval
was, voor у. = x. geldt evenwel, dat
P n

кTkC6)

=

T

0C6)

U

T

1

C 6 )U

T

2(6)

n

P

=

{x6Mx7,x10}U{xg,x12}fXx1,x2,x3,x4,x13,x14,xls,x16,xlg} = φ
Derhalve geldt: punt i = punt x. is een artikulatiepunt in
de graph G= <X,U > .
Naar analogie kan voor de overige punten χ^,χ ,χ ,,,χ .,x 17 ,x 1
worden nagegaan of zij op grond van bovenvermelde regels al
dan niet een artikulatiepunt zijn. Dit blijkt niet het geval
te zijn.
Samenvattend kunnen we stellen, dat zich in de graph
G= <X,U > in het totaal 7 artikulatiepunten bevinden, namelijk
de punten χ.,χ ,χ ,χ-,χ ,x in ,x,,. Voor het opsporen van de
artikulatiepunten kan gebruik gemaakt worden van een, door ons
ontwikkeld, FORTRAN-IV G-level computerprogramma LIAISON.
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5.

DE BETEKENIS VAN DE GRAPH-THEORIE ALS FORMEEL
ANALYSEMODEL

De graph-theorie is, als een mathematisch model bij het bestuderen van een lokale machtskonfiguratie, een deskriptiefexplikatieve theorie, waarin de lokale machtskonfiguratie
(bestaande uit lokale machtsdragers en hun onderlinge machtsof invloedsrelaties) geconceptualiseerd wordt als een gerichte,
eventueel gewaardeerde (multi)graph, althans bij de huidige
fase van theorievorming op het terrein van de lokale macht.
Wanneer een lokale machtskonfiguratie wordt voorgesteld als
een graph, wordt verondersteld, dat mathematische assumpties
(een irreflexieve relatie vormt een gerichte graph), grondtermen (punt,pijl) en afgeleide begrippen (bijvoorbeeld verbondenheid en bereikbaarheid, samenhang, kwetsbaarheid, of
distantie) een unieke representatie vormen van een aantal
empirische assumpties (geen aktor beïnvloedt zichzelf), de
grondtermen (aktor, machts- of invloedsrelatie) en de afgeleide begrippen (bijvoorbeeld machtsdomein, clique, linking pin,
machtsgewicht).
Indien een dergelijke korrespondentie tussen een formeel
systeem en een empirisch relationeel systeem bereikt kan worden, kunnen de theorema's van een gerichte graph vertaald worden in overeenkomstige beweringen over de lokale machtsstruktuur. We dienen ons bewust te zijn van het feit, dat de validering van deze beweringen een zuiver logische validering is,
een gevolg van de geassumeerde isomorfie tussen de graph
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enerzijds en de lokale machtskonfiguratie anderzijds. Empirische
onderzoekingen zijn noodzakelijk om na te gaan, hoe en onder
welke omstandigheden processen van machts- of invloedsuitoefening kunnen worden beschreven door de theorema's van de graphtheorie.
Wij hebben in het voorgaande een kort overzicht gegeven van
deze deskriptief-explikatieve benaderingswijze. Momenteel fungeert de graphrtheorie, naar onze mening, vooral als een mathematisch model in de zin van een koherent systeem van gronddefinities, waaruit deduktief een aantal theorema's wordt
afgeleid, welke, op grond van de veronderstelde isomorfie, een
beschrijving geeft van het lokale machtssysteem. In figuur 128
staat de korrespondentie aangegeven tussen termen in het formeel graph-theoretisch systeem en theorie-komponenten, welke
het empirisch lokale machtssysteem beschrijven.
De graph-theoretische benadering is behulpzaam bij het ontwikkelen van strukturele parameters, welke enerzijds verwijzen naar de totale machtskonfiguratie (bijvoorbeeld met betrekking tot de aanwezigheid van cliques, de machtshiërarchisering),
en anderzijds naar de relatieve positie van een aktor binnen
de lokale machtskonfiguratie (bijvoorbeeld met betrekking tot
het machtsgewicht, het machtsdomein). Dergelijke strukturele
parameters zijn relevant, omdat veelal a priori wordt verondersteld, dat de, door haar gerepresenteerde, topologische eigenschappen van wezenlijk belang zijn voor de wijze, waarop het
lokale machts- of invloedssysteem funktioneert. Voorzover ons
bekend is in lokale machtsstudies evenwel nog weinig aandacht
besteed aan het verband tussen strukturele parameters en de
wijze van funktioneren van het machts- of invloedssysteem. De
betekenis van de graph-theorie als prediktief model van een
lokale machtskonfiguratie is nauwelijks onderzocht, met andere
woorden er bestaat, althans voorzover ons bekend, geen theorie
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Formeel gvaph-theoretisah

systeem

Empirisch

systeem

1. Komponenten-analyse van de
graph met verfijningen via de
η-cliques en de HubbelΙ
οί iques.
Computerprogramma's SOCMAT,
NCLIQUE en HUBBELL.

1. Horizontale
machtsdistributie.

2. Geleedheidsmodellen, bijvoor
beeld de PC-index, de PC(m,k)index, de IC-index, alsmede
de H-maat en de E-maat.
Computerprogramma HIMAAT.

2. Machtshiërarchisering.

3. Relationele analyse m.b.t. de
similariteit en het verschil
van sociale kenmerken van de
partners, die een dyade vor
men.
Computerprogramma SEGDIF.

3. Machtsbasis.

4. Basispunten- resp. kontrabasis- 4. Invloedsbasis resp.
puntenverzamelingen van een
invloedskontrabasis.
graph.
Computerprogramma SOCMAT.
5. Statusmodellen, w.o. de status- 5. Machtsgewicht.
indices van Bavelas, Beauchamp,
Sabidussi, MacKenzie, French,
Katz, Hubbell, Taylor, Arney
en de konventionele statusskore.
Computerprogramma STATUS
Hguur 128: Overzicht van de korrespondentie
iet formeel graph-theoretische
systeem en
',n het empirisch lokale
machtssysteem

108

tussen termen in
theorie-komponenten

Formeel graph-theoretisch

systeem

Empirisch,

systeem

6. Bepalen van het struktuurtype
van de bereikbaarheidsverzameling resp. de n-bereikbaarheidsverzamel ing aan de hand
van Kapferer's retikulum-analyse m.b.t. de spanwijdte, de
densiteit en eventueel de
multiplexiteit.
Computerprogramma DOMEIN.

6. Machtsdomein.

7. Het bepalen van de 'rush' in
een punt respektievelijk in
een pijl.
Computerprogramma VALUE.

7. Relatieve
1
belastingsindex

8. Machtsbereik.
8. Multigraph-analyse op schaalbaarheid. Analyse van subjekt-,
objekt-, SNO-, SON- en
dyadeschaal.
Computerprogramma DYADE.
9. Opsporen van artikulatiepunten
in een graph.
Computerprogramma LIAISON.

Hguur 128

9. Kwetsbaarheid via
linking pin (ofwel
liaison person).

(vervolg)
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over sociale netwerken in die zin, dat bekend is, welke gevolgen een bepaalde input bij een willekeurige aktor heeft met
betrekking tot de andere aktores en met betrekking tot de
machtskonfiguratie als geheel. De vraag, of bepaalde strukturele parameters van een lokale machtskonfiguratie als gunstig
of als ongunstig dienen te worden beschouwd, kan vanuit de
graph-theorie als zodanig niet worden beantwoord. De graphtheorie voorziet in een objektieve, systematische beschrijving van de, binnen de lokale machtskonfiguratie bestaande,
machts- of invloedsbetrekkingen. Zij geeft daarmee een aanzet
tot komparatieve studies, waarin de machtskonfiguraties in
meer lokale samenlevingen eenduidiger en kwantitatief met
elkaar kunnen worden vergeleken. Wellicht ten overvloede wijzen wij er op, dat niet beoordeeld kan worden, in hoeverre
een gekonstateerde machts- of invloedsstruktuur als de meest
wenselijke dient te worden beschouwd.
Een graph-theoretische benadering is zeer nadrukkelijk een
primaire analyse, welke door een, zo mogelijk tegelijkertijd
opgezette, kwalitatieve analyse aangevuld zal moeten worden.
Onder een dergelijke kwalitatieve analyse verstaan wij al die
research-strategieën, die de onderzoeker in staat stellen de
sociale werkelijkheid te interpreteren vanuit het perspektief
van de Subjekten, die bij het onderzoek betrokken worden.
2
Zijderveld typeert een dergelijke wijze van onderzoek als
induktief onderzoek. Als zodanig denken wij aan de participatie
als methode, het diepte-interview, de inhoudsanalyse en de
case-studie.
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6.

BESLUIT

a. In het voorgaande hebben wij getracht een bijdrage te
leveren tot het ontwikkelen van een

soo-iaal-nebnerktheoic-Le,

in het bizonder op het terrein van de lokale macht. Deze aan
zet is gegeven door aan te stippen, in hoeverre de graphtheorie, als een deskriptief-explikatief mathematisch model,
bruikbaar is om komponenten van een theorie over lokale macht
te analyseren. In een verdere studie hopen wij deze sociaal
netwerktheorie nader te expliciteren en aan de hand van
empirisch onderzoek te toetsen. Teneinde ervaringen op te
doen met de dataverzamelingsproblemen, alsmede met de hier
boven geschetste analysemodellen voor de onderscheiden kompo
nenten, zijn reeds een tweetal empirische proefonderzoekingen
verricht.
b. Het ontwikkelen van een sociaal-netwerktheorie op het ter
rein van de lokale macht bezit zowel theoretische als maat
schappelijke relevantie:
0

theoretische relevantie, omdat uit de empirische lokale

machtsstudies (de zg. 'community power studies') kan worden
aangetoond, dat er een ontwikkeling is van een individualis
tisch (Hunter e s . ) , via een dyadisch (Dahl с.s.) naar een
meer systeem-cybernetisch machtsbegrip. Macht of invloed wordt
niet meer zozeer beschouwd als een persoonlijk attribuut van
een aktor, noch als een relatie tussen twee aktores, maar als
een relatie-relevante eigenschap binnen een gegeven samen-

311

levingssysteem. Macht of invloed verschijnt als een specifieke
vorm van konununikatiestromen, via welke een uitwisseling van
bijvoorbeeld informatie of schaarse goederen en diensten plaats
vindt binnen een gegeven systeem.
β

maatschappelijke relevantie; omdat men van tal van maatschap

pelijke organisaties kan vernemen, dat sociale veranderings
processen, waarbij van (politieke) invloed gebruik dient te
worden gemaakt, dikwijls a priori stranden, omdat de initiatief
nemers van dergelijke sociale veranderingsprocessen bij het
ontwikkelen van adequate invloedsstrategieën en -taktieken niet
of nauwelijks op de hoogte zijn van de lokale machtskonfiguratie.
In dit verband lijkt het, althans naar onze mening, bizonder
relevant, via het in deze studie geschetste kader, een evaluatieonderzoek te verrichten inzake het in ons land geïnitieerde
opbouwwerkbeleid, teneinde meer zicht te verkrijgen in het feit
of door dit beleid inderdaad de participatie-demokratie meer
werkelijkheid wordt.
c. Methodologisch drukt zich de bovenvermelde theoretisch- en
maatschappelijk-relevante ontwikkeling van een sociaal-netwerktheorie uit in het ontwikkelen van strukturele meet- en analysesystemen. De lokale machtsstruktuur wordt hierbij opgevat als
bestaande uit een verzameling van lokale machthebbers, waarbinnen machts- of invloedsrelaties zijn gedefinieerd.
d. De lokale machtskonfiguratie wordt geconceptualiseerd als
een gerichte, eventueel gewaardeerde (multi)-graph. Indien een
unieke representatie van een empirisch relationeel machtssysteem in een formeel graph-theoretisch systeem bereikt kan
worden, kunnen de theorema's van een gerichte graph vertaald
worden in overeenkomstige beweringen over de lokale machtsstruktuur. We dienen ons bewust te zijn van het feit, dat de
validering van deze beweringen een zuiver logische validering
is, een gevolg van de geassumeerde isomorfie tussen de graph
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enerzijds en de lokale machtskonfiguratie anderzijds. We hebben
aangegeven, welke korrespondentie er naar onze mening bestaat
tussen de termen in een formeel graph-theoretisch systeem en
theorie-komponenten, welke het empirisch lokale machtssysteem
beschrijven (zie figuur 128).
e. De graph-theorie vormt een deskriptief-explikatief mathematisch model van de lokale machtskonfiguratie bij de huidige
fase van theorievorming op het terrein van de lokale macht.
Zij levert een objektieve, systematische beschrijving van een
aantal strukturele parameters, zowel op het niveau 1 van de
individuele (kollektieve) aktor, als op het niveau 2 van de
machtskonfiguratie als geheel . Wel dienen we te bedenken,
dat nog weinig empirisch onderzoek is verricht naar de betekenis, die dergelijke strukturele parameters hebben voor het
infereren naar het funktioneren van een lokaal machts- of
invloedssysteem. De vaststelling van deze beperkingen, welke
aan de graph-theoretische benadering vastzitten, doen onzes
inziens evenwel geen afbreuk aan de betekenis, die de graphtheorie heeft voor het beschrijven van de strukturele eigenschappen van lokale machts- of invloedsstrukturen.
f. De ontwikkeling van een sociaal-netwerktheorie met behulp
van de graph-theorie kan, mits aangevuld met een kwalitatieve
analyse, waarbij de aandacht gericht wordt op de interpretatie
van de sociale werkelijkheid vanuit het perspektief van de
Subjekten, een bijdrage leveren tot het begrijpen van het verschijnsel macht of invloed in de lokale samenleving.
g. Wij hopen dat onze studie een stimulans zal vormen voor
een verdere ontwikkeling van sociologische en politikologische
inzichten met betrekking tot probleemvelden, die voor deze
wetenschappen zeer relevant, maar - gezien vanuit empirisch
onderzoek - in belangrijke mate verwaarloosd zijn. Vandaar onze
poging om in deze studie de nadruk te leggen op de volgende feiten:
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β

een methodologische terreinverkenning middels een literatuur
onderzoek van empirische lokale machtsstudies. Op basis van
deze informatie lijkt het ons inziens mogelijk in de toekomst
meer verfijnde onderzoeksontwerpen te ontwikkelen.

0

het opvullen van een leemte, welke binnen de 'community power
theories' wordt gevoeld, namelijk het ontbreken van een
operationeel analytisch instrumentarium, middels welke lokale
machtsstrukturen kunnen worden onderzocht en beschreven. Dit
instrumentarium hebben we bijeengebracht en operationeel
gemaakt in de vorm van computerprogramma's.

0

het op gang brengen van een mathematisch-sociologische ont
wikkelingslijn in lokale machtsstudies, welke naar onze
mening vruchtbaar zal kunnen zijn voor een geïntegreerde
theorievorming op het terrein van de lokale macht.

h. Het onderzoeksinstrumentarium, waarvan hierboven sprake
was, is toepasbaar niet alleen op de problematiek van lokale
macht, maar ook op andere probleemgebieden, waar relaties
tussen eenheden relevant zijn (kommunikatiepatronen, migratiepatronen, samenwerkingspatronen, interaktiestudies, enz.).
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VERWIJZINGEN

* De in de tekst vermelde KURSIEVE noten geven aan dat
verdere uitleg wordt gegeven.

INLEIDING

1. Onder macht wordt verstaan de mogelijkheid om de gedragsalternatieven van anderen te veranderen, in overeenstemming
met de eigen doeleinden van de machthebber (aktor). Het gebruik maken van de mogelijkheid om het gedrag van anderen
in overeenstemming met de eigen doeleinden van de machthebber (aktor) te veranderen, is machtsuitoefening (of
invloed). Macht is potentiële invloed. Voor een systematische
begripsanalyse zij o.m. verwezen naar de volgende literatuur:
Lasswell, H.D. en Kaplan, Α., 1950; Hunter, F., 1953,1954;
Mills, С. Wright, 1956; Weber, M., 1956; Dahl, R.A., 1957,
1960,1962; Doorn, J.A.A. van, 1957; Janda, K.F., 1960;
Bachrach, P. en Baratz, M.S., 1963;1970; Parsons, T., 1963;
Bottomore, T.B., 1964; Danzger, H., 1964; Riker, W., 1964;
Spinrad, W., 1965; Berle, A.A., 1967; Clark, T.N., 1967a,
1968,1967b; Edinger, L.J., 1967; Olson, D.M., 1967; Rose, A.M.,
1967; Simpson, R.L., 1967; Ellemers, J.E., 1968,1969a;
Valkenburgh, P., 1968; Wrong, D.H., 1968; Breuer, F.J.L.I.,
1969; Nix, H.L., 1969; Mott, P.E., 1970; Martin, R., 1971
en Hoogerwerf, Α., 1972.
2. Onder een lokale samenleving verstaan wij iedere funktioneel
autonome sociale eenheid (bijvoorbeeld bedrijf, school, kerk,
gemeente, provincie, vakbond, leger). Voor een systematische

315

begripsanalyse van het begrip 'coiranunity' raadplege men:
Hillery, G.A. Jr., 1955; Guffens, Th.M.G., 1968; Bonjean,
Ch.M., 1971; Blackwell, G.W., 1954; Cox, F.M. e.a., 1970.
3. Abell, P., 1968; Suppes, P. and Zinnes, J.L., 1963.
4. Thurlings, J.M.G., 1971, p.19-20.
5. Hiertoe behoren onder meer Hunter F., 1953,1954,1959;
D'Antonio, W.V. en Form, W.H., 1965; Burgess, Μ.E., 1960
en Jennings, M.К., 1964.
6. Hiertoe behoren onder meer Dahl, R.A., 1961; Scoble, H.M.,
1961; Banfield, E.C., 1961; Wildavsky, Α., 1964; Wol finger,
R.E., 1960,1962 en Polsby, N.W., 1960.
7. Dahl, R.A., 1957, p. 202-203.
8. I.t.t. Doorn, J.A.A. van, 1957, p. 82-83.
9. Mayer, A.C., 1966 en Field, A.J., 1970.
10. Hurwitz, J.L., Zander, Α., Hymovitch, В., 1960; Watson,
D.L., 1965.
11. Barnes, J.Α., 1954,1968; Bott, E., 1955,1971; Epstein, A.L.,
1961; Mayer, A.C., 1962,1966; Frankenberg, R.J., 1966;
Kadushin, Ch., 1968; Boissevain, J.F., 1968,1971,1973;
Mitchell, J.C1., 1969a,1969b; Harries-Jones, P., 1969;
Kapferer, В., 1969.
12. Mayer, A.C., 1966.
13. Zie in dit verband onder meer Peper, В., 1972; Cox, F.M.
e.a., 1970; Weijnen, H.F.A.M., 1969 en Oonk, B.H.W., 1970.
14. Parenti, M., 1970; Green, P. en Levinson, S., eds., 1970;
Daudt, H., 1972.
15. Fiselier omschrijft relatieve deprivatie als 'het door be
trokkenen als onjuist of onrechtvaardig ervaren van de
toestand van achterblijven, omdat een verbetering van die
toestand door hen als rechtvaardig en haalbaar wordt be
schouwd'. Zie Fiselier, A.A.M., 1969, p. 15-18 en p. 39-40.
Zie ook Runciman, W.G., 1966, p. 10.
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16. Bachrach, P. en Baratz, M.S., 1962,1963.
17. Parenti, M., 1970, p. 530.
18. Op dit verband tussen macht en sociale verandering wordt
ingegaan door Ellemers, J.E., 1968,1969a,b.
19. Lazarsfeld, P. en Menzel, H., 1961; zie ook Galtung, J.,
1967.
20. Proctor, Ch.H. en Loomis, Ch.P., 1951; Nehnevajsa, J.,
1955a,1955b,1955c,1956; Lindzey, G. en Borgatta, E., 1954;
Moreno, J., 1960.
21. Mokken, R.J., Stokman, F.N. е.a., 1971; Stokman, F.N., 1973.
22. Felling, A.J.Α., 1974, par. 2.6..
23. Voor een overzicht, alsmede een kritische evaluatie van
deze methoden zij verwezen naar Felling, A.J.A., 1974,
hoofdstuk 1 en 2.
24. Het bepalen van invloedsgraphs met betrekking tot bepaalde
beleidsissues in een lokale samenleving is geen eenvoudige
zaak. Naar onze mening kan de onderzoeker zich hierbij be
dienen van methodische hulpmiddelen, zoals daar onder meer
zijn de participerende observatie en de sociometrische
test.
Bij het gebruiken van de methode van de participerende
observatie geven wij er de voorkeur aan, dat de onderzoeker
deze methode hanteert vanuit een positie als beleidsdeelnemer en niet vanuit een positie als onafhankelijk onderzoe
ker. Vanuit een dergelijke beleidspositie bezit de onder
zoeker naar onze mening betere mogelijkheden om tot een
nauwkeurige vaststelling van de lokale machtskonfiguratie
inzake een bepaald beleidsveld te geraken.
Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van de methode van de
sociometrische test om de invloedsbetrekkingen tussen de
geïdentificeerde lokale machthebbers binnen een lokale
samenleving te achterhalen. In een sociometrische test
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wordt de informanten gevraagd hun invloedsrelaties inzake
een bepaald beleidsissue aan te geven. Bij het hanteren
van de sociometrische test kan de objektiviteit (de mate
waarin de resultaten onafhankelijk zijn van de onderzoeker) geoptimaliseerd worden door het formuleren van eenduidige test-instrukties. In het kader hiervan zijn enige
aandachtspunten te vermelden, welke in een konkrete
onderzoekssituatie van belang kunnen zijn, namelijk
" het

keuze-aspekt:

dit betreft een precieze omschrijving

van de beleidsvelden ten aanzien waarvan informanten hun
invloedsrelaties dienen aan te geven. Door het zo nauwkeurig mogelijk afbakenen van het beleidsveld wordt zoveel
mogelijk similariteit verkregen in het referentiekader
van waaruit informanten hun antwoorden dienen te geven. In
de meeste onderzoekingen waarbij van de sociometrische test
gebruik is gemaakt, zijn inzake een bepaald beleidsveld
niet meer dan vier à vijf keuze-aspekten opgenomen (een en
ander in verband met het optreden van een 'halo'-effekt),
0

het

keuze-effekt:

dit betreft de vraag of de onderzoeker

de situatie voor de informant als kognitief reëel danwei
als kognitief experimenteel definieert,
0

het

keuze-gebied:

dit betreft een precieze omschrijving

van de aktores, die in de lokale machtskonfiguratie inzake
het betreffende beleidsissue worden opgenomen. Het keuzegebied is derhalve gelijk aan de verzameling X in de
invloedsgraph G= <X,U > ,
0

het

keuze-teken:

dit betreft de vraag of informanten

slechts de aktores dienen te vermelden met wie zij invloedsbetrekkingen onderhouden, danwei tevens de aktores dienen te
vermelden met wie zij in geen geval in invloedsrelaties
staan. Het vragen naar dergelijke negatieve invloedsrelaties
blijkt in de praktijk wel eens op weerstanden te stuiten,
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0

de keuze^methode:

dit betreft de vraag of informanten bij

het invullen van een sociometrische test zich dienen te be
perken tot een tevoren vastgesteld aantal invloedsrelaties
danwei een ongelimiteerd aantal invloedsrelaties kunnen ver
melden. Het nadeel van een limitering in het aantal te ver
melden invloedsrelaties is evident: enerzijds zijn er
lokale leiders met een groot aantal invloedsrelaties, die
een aantal er van gedwongen onvermeld dienen te laten, ter
wijl anderzijds er lokale leiders zijn met geen of nagenoeg
geen invloedsrelaties, die gedwongen worden de in de socio
metrische test gevraagde к invloedsrelaties te vermelden.
Het limiteren tot к invloedsrelaties voor alle aktores heeft
ongetwijfeld statistische voordelen, doch weegt onzes inziens
niet op tegen het verlies aan betrouwbaarheid en geldigheid
van de sociometrische test. Voorts dient de onderzoeker
inzake de keuze-methode in de test-instruktie op te nemen
of aan de te vermelden invloedsrelaties al dan niet gewich
ten respektievelijk rangnummers dienen te worden toegekend,
0

de keuze-motivatie:

dit betreft de vraag of informanten

hun vermelde invloedsrelaties dienen te motiveren. Een der
gelijke motivering kan bijdragen tot het verhogen van de
betrouwbaarheid van de sociometrische test en kan tevens
een inzicht verschaffen in de machtsbases, welke binnen een
lokale machtskonfiguratie bestaan.
Voor een systematische methodologische evaluatie van de
sociopreferentiële research, waaronder een uitvoerige behandeling van bovenvermelde aandachtspunten, zij verwezen
naar de studie van Bjerstedt (Bjerstedt, Α., 1956, in het
bizonder deel I, p. 10-134; voorts zijn in dit verband van
belang Bastin, G., 1967; Moreno, J., 1967; Vorwerg, M.,
1966,1968; Oldendorff, Α., 1957; Mayntz, R., 1969 en Davis,
J.A., 1968).
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De betrouwbaarheid van een sociometrische test wordt
meestal uitgedrukt in één van de drie navolgende korrelatiekoëfficiënten:
β

een interne konsistentiekoê'fficiè'nt, welke de intra-

aspektuele similariteit aangeeft. Dergelijke koè'fficiè'nten
kunnen worden verkregen door de informanten in twee willekeurige groepen te verdelen en voor iedere informant de
invloedsrelaties in de eerste groep te vergelijken met de
invloedsrelaties in de tweede groep (vgl. de split-half
techniek),
0

een aequivalentiekoëfficiënt, welke de inter-aspektuele

similariteit aangeeft in het geval er meer keuze-aspekten
in de sociometrische test zijn opgenomen (bijvoorbeeld de
konformiteitsindex en de konkordantiekoëfficiënt van Katz
en Powell; zie hiervoor Katz, L. en Powell, J.H., 1953),
β

een stabiliteitskoëfficiè'nt, welke de test-retest betrouw-

baarheid aangeeft.
De validiteit van een sociometrische test kan worden bestudeerd door de resultaten van de sociometrische test in verband te brengen met kriteriumvariabelen.
In het algemeen kan worden gesteld, dat de betrouwbaarheidsen de geldigheidskoëfficiënten in sociometrische onderzoekingen betrekkelijk hoog positief zijn (zie in dit verband
o.m. de studies van Pepinsky, P.N., 1949; Altdorf, V., 1964;
Bergleiter, Η., 1965; Mouton, J.S., Blake, R.R. en Fruchter,
В., 1960; Harper, D.G., 1968 en Leik, R.R. en Nagasawa, R.,
1970).
Indien de resultaten van een sociometrische test worden
weergegeven in de vorm van een sociogram, dient men te waken
voor optisch bedrog. Topologisch aequivalente graphs kunnen
er ogenschijnlijk geheel verschillend uitzien. De sugges
tieve werking, welke van sociogrammen uitgaat, kan zoveel
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mogelijk worden vermeden door de navolgende praktische
wenken bij het tekenen van sociogrammen in acht te nemen:
β

elkaar kruisende pijlen zoveel mogelijk te vermijden,

0

de lengte van de pijlen zoveel mogelijk konstant te houden,

0

de pijlen zoveel mogelijk recht te tekenen en niet in
allerlei grillige vormen,

0

de hoeken tussen de pijlen zo groot mogelijk te houden.

Naast het konstrueren van sociogrammen (zie Borgatta, E.,
1951) wijzen we op de mogelijkheid van target-diagrams
(zie Northway, M.L., 1951,1967), en de grafische sociomatrix (zie Schmidt, E.A.F., 1962) als visualiseringen
van de invloedsgraph G= <X,U > .

1.

GRAPH-THEORIE

1. Zie Berge, C , 1970, p. 218-221.
2. König, D., 1936.
3. Knödel, W., 1969; König, D., 1936; Öre, O., 1960; Berge,
C , 1966,1970.
4. Ponstein, J., 1961,1966; Boland, J.C., 1963; Busacker,
R.G. en Saaty, T.L., 1965; Leenders, J.H., 1967,1968,1969;
Bosman, Α., 1969; Harris, В., 1970; Laman, G., 1972.
5. Flament, С , 1963,1968; Harary, F. en Norman, R.Z., 1953;
Harary, F., Norman, R.Z., Cartwright, D., 1965; Harary, F.,
1959a,1969,1970;
In dit verband zij ook verwezen naar de studie van Lenk, H.,
1964,1969; Oedayrajsingh Varma, С.С.S., 1968; Ziegler, R.,
1968 en Veit, H., 1971.
6. Marimont, R.B., 1960; Garbett, G.K., 1968; Berztiss, A.T.,
1971.
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7. Turner, J., 1969.
8. Coleman, J.S., 1964.
9. De reflexiviteits-eis luidt: A
χ.

<_ „ (x-Rx·)·
e χ

v

ι

j/

ι
De i r r e f l e x i v i t e i t s - e i s l u i d t : A
_ „ fx.Rx.)·
x. £ Χ
ι
i/
ι
De s y n u n e t r i e - e i s l u i d t : A
_ „ fx-Rx- ** x . R x . ) .
x . , x . e χ >• ι
ι
1 1
J
J
ι
j
De a s y i r a n e t r i e - e i s l u i d t : A
,_„ (x.Rx.^x.Kx.i.

x i ,x. e χ χ j
j^!-»
De antisymmetrie-eis: A
_ v (x-Rx-Ax.Rx. =»x. = x . ) .
Xj^.X. e X ^ l J
j i
ι
j '
De transiviteits-eis: A
^ v (x.Rx. Лх, Rx. =* x.Rx.) .
x i ,x k ,x. e Χ
ι к к j
ι jJ
De intransiviteits-eis: A
<_ „(x.Rx.Ax, Rx. ^ х . Ц х . ) .
x i ,x k ,x

G χ^ ι

V к j

ι

Г

Een relatie waarvoor geldt, dat zij voldoet aan de eisen
van reflexiviteit, symmetrie en transitiviteit wordt een
aequivalentierelatie

genoemd (bijvoorbeeld de relaties:

'evenveel inkomen genieten als'; 'evenveel onderwijs
genoten hebben als'; 'even oud zijn als').
ledere relatie welke de eigenschap heeft transitief te zijn
is een orde-relatie.

Binnen deze orde-relatie onderscheiden

wij een drietal typen, te weten:
- een partiële orde-relatie (indien de relatie reflexief,
antisymmetrisch, transitief en niet-totaal is),
- een zwakke orde-relatie (indien de relatie reflexief,
antisyiranetrisch, transitief en totaal is),
- een sterke orde-relatie (indien de relatie irreflexief,
asymmetrisch, transitief en totaal is).
Het totaal-zijn
van een relatie is als volgt gedefinieerd:
r
Ax ,x cev .χ (x.
x.Rx.).
ι ¿x.=*x.Rx.V
j
ij
j
^
i
j
10. Luce, R.D. en Perry, A.D., 1949, p. 96; Luce, R.D., 1950,
p. 169.
11. Indien in het vervolg de uitdrukking 'alle tweetallen cq.
twee punten x. en x.' wordt gehanteerd, impliceert dit
χ. φ χ..
ι
3
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12. In de definitie van een semipad cq. een pad mogen de punten
en de pijlen slechts eenmaal voorkomen. In de definitie van
een semisequentie cq. een sequentie mogen de punten meer
malen voorkomen. Andere auteurs dan Harary e.a. (1965,
p. 39-43) hanteren in dit verband de begrippen elementair
resp. enkelvoudig (semi)pad (zie Berge, C , 1966, p. 7;
Berge, C , 1970, p. 8; Flament, C , 1963, p. 23 en
Leenders, J.H., 1967, p. 133).
Een elementair

(semi)pad is een (semi)pad, waarin ieder

punt x. slechts eenmaal als beginpunt voorkomt. Een bizonder type van een elementair (semi)pad is een
(semi)pad, dat slechts een enkele keer door elk
de graph loopt. Een enkelvoudig

Hamiltoniaans
punt van

(semi)pad is een (semi)pad

dat geen tweemaal eenzelfde pijl bevat. Ieder elementair
pad is vanzelfsprekend enkelvoudig, maar het omgekeerde
geldt niet altijd.
Vergelijk: x. • x . ^x. •x. •χ.
Dit is een elementair en een enkelvoudig pad van punt x 1
naar punt χ : <x ,χ ,χ ,χ.,χ
4-

t*

Χ

5

^л—

> .

*3

»л

χΧ

"4'

De sequentie (χ ,χ ,χ ,χ.,χ_,χ_) is geen elementair wel een
enkelvoudig pad van punt x. naar punt x_.
13. Leenders (1969, p. 184) prefereert de term verwijdering
i.p.v. afstand, daar d(x.,x.) over het algemeen geen
afstandsfunktie bepaalt, tenzij de graph symmetrisch is.
Een afstandsfunktie of metriek bezit immers de navolgende
eigenschappen:
a. non-negativiteit, d.w.z. A
χ. φ χ..

1

_Y

(d(x.,x.) ^ 0 ) , voor

•'

J

b. symmetrie, d.w.z. de afstand van punt x. naar punt x.
is gelijk aan die van punt x. naar punt x.:
d(x.,x.) =d(x.,x.).
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c. driehoeksongelijkheid, d.w.ζ. voor gegeven punten
x. en x. bestaat er geen punt x, zodanig, dat de afstand
i

к

j

van punt x. naar punt x. verkort kan worden door via
punt x, van x. naar x. te gaan:
v
v
v
d(x.,x.)
ι у <dCx.,x.)
ι k' + d(x,,x.).
k j
d. d(x.,x.) = 0 «• x. = x..

i j

i j

Zie in dit verband Baayen, P.C., 1963, p. IV-1 - IV-5, en
Bezembinder, Th.G.G., 1970, p. 299.
Wij zullen de temi verwijdering niet hanteren, daar dit be
grip een andere betekenis heeft bij Harary, Norman en
Cartwright (1965, p. 160).
14. Voor de omschrijving van sterke komponenten resp. kondensatiegraph zie paragraaf 1.3. resp. paragraaf 1.4..
15. Onder een klasse van een aequivalentierelatie in X verstaat
men een maximale deelverzameling van X waarvoor geldt, dat
elk tweetal elementen in relatie met elkaar staat. Zie in
dit verband ook Leenders, J.H., 1969, p. 131 en p. 136.
16. Twee verzamelingen X. en X. zijn disjunkt ten opzichte van
elkaar indien X. r> X. = Ф.
ι
J
17. Onder het partitioneren van een verzameling X wordt ver
staan het opsplitsen van een verzameling X in een aantal
niet-lege, disjunkte deelverzamelingen, zodanig dat elk
element van de verzameling X precies in één deelverzameling aanwezig is.
Een partitie van een verzameling X bestaat derhalve uit een
aantal deelverzamelingen X1,X_,...,X , zodanig dat aan de
volgende voorwaarden is voldaan:
1. X. / 0 , voor alle i = 1,2,...,η (niet-leeg).
2. Χ. η χ = φ t voor alle i ^ j ; i = 1,2,...,η (disjunkt).
3. U ^

Χ. = X

(exhaustief).

Het begrip partitioneren is nauw verbonden met het begrip
aequivalentierelatie, daar
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β

bij elke partitionering een aequivalentierelatie bestaat
(a in relatie met b dan en slechts dan als a en b tot de
zelfde deelverzameling behoren van de partitionering),

0

bij elke aequivalentierelatie een partitionering bestaat
(namelijk de klassenindeling op grond van de aequivalentie
relatie) .

18. Mokken, R.J., en Stokman, F.N., e.a., 1971; zie ook Stokman,
F.N., 1973.
19. Breuker, J., Koolstra, G. en Reijnders, L., 1971, p. 135-142.
Τ
20. De transitieve sluiting G

is de tot transitiviteit gekomple-

teerde graph G= <X,U > , d.w.z. aan de graph G= <X,U > worden
toegevoegd alle pijlen (χ.,χ.) ψ U waarvoor geldt, dat in
de graph G= <X,U > een pad van punt x. naar punt x. bestaat.
(zie Harary e.a., 1965, p. 118-120).
21. Wij merken in dit verband op, dat
a. de matrix-optelling С = А + В is gedefinieerd als
с. . = а.. + b. .,
ij

ij

ij'

b. het elementsgewijze produkt (het Hadamard produkt)
С = Α χ В is 6gedefinieerd als с.. = а.. x b..,
ij

с

ij

ij'

het matrix-produkt С = AB als volgt is gedefinieerd:
с.. = a.,b,. + a._b_. +
ij
il Ij
i2 2j

+ a. b . = Σ
a., b. . .
in nj
k=l ík kj

Voor de matrix-bewerkingen zij verwezen naar Harary e.a.,
1965; Horst, P., 1963, en Gordon, Ch.K., 1967. Voorts kan
men zich oriënteren bij Ponstein, J., 1961,1966, inzake het
verband tussen matrices in graph- en netwerktheorie, en
bij Starbuck, W.H., 1965.
Τ
22. Figuur a is een weergave van het matrix-produkt M = Α Α.
Premultiplikatie van de adjacentiematrix A met zijn geT
transponeerde A levert een matrix M op, waarvan de hoofd
diagonaal elementen de ingraad opleveren, terwijl de buitendiagonale elementen m.. = с aangeven, dat er с punten zijn,
welke adjacent zijn zowel ten opzichte van punt x. als ten
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opzichte van punt χ.. Zo is: m

= 2 = id(χ ) . De beteke-

nis van m1 _ = 1 is, dat er één punt (i.e. punt χ.) is,
dat adjacent is zowel t.о.v. punt x1 als t.o.v. punt x_.
x

l x 2 x3 x4 x5 X6 x7

X

0

0 0

0

0

0 0

0

X

0

0

X

0

0

3

X

0

4

1

X

5

X

6

0

0

1

0

0

0

0

1

Figuur a: M - A A van de
graph G= < XtU > uit
figuur 1

X

X

l
2

7

l x2 x3 X4X5 X6X 7

1

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

0

1

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

1

Figuur Ъ: Ζ - AA υση de
graph G= < Χ,Ι) ) uit
figuur 1

23. Figuur b is een weergave van het matrix-produkt Ζ = AA .
Postmultiplikatie van de adjacentiematrix A met zijn geT
transponeerde A levert een matrix Ζ op, waarvan de hoofddiagonaalelementen de uitgraad opleveren, terwijl de
buiten-diagonale elementen m.. = с aangeven, dat er
с punten zijn waaraan zowel punt x. als punt x. adjacent
zijn. Zo is: z, , = 2 = od(x¿). De betekenis van z» . = 1
o,o
o
2,4
is, dat zowel punt x_ als punt x. adjacent is t.o.v. één
punt (i.e. punt χ ) .
2
2
24. In figuur с staat de matrix А . De betekenis van а

_ =1

1, o

is, dat er een sequentie is in G= <X,U > ter lengte 2 van
2
punt x. naar punt x_. In de hoofddiagonaalelementen van А
staat derhalve het aantal reciproke relaties waarin een
2
punt zich bevindt: b.v. а _ _ = 1 betekent, dat punt x_ is
opgenomen in één reciproke relatie (i.e. met punt x.).
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X

X

l

X

2

X
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X

4

X
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X

6

X

7

l X2 X3 X4 X5 X6 X 7

1

0
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0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0
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0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

Figuur c: Oe matrix A
de graph G= <X, [/> uit
figuur 1

1
2

van

Ponstein maakt bij het bepalen van de sequentie in een
graph gebruik van een variabele adjacentiematrix A(x). Het
ij-element a(x). . van de variabele adjacentiematrix A(x) is
als volgt gedefinieerd:
a(x).. = 0
ij

*> (χ.,χ.) ψ U ,
i j

a(x).. = (χ.,χ.) • (χ.,χ.) e и .
1
v
'ij v ι' j y
1 JJ
Alle sequenties ter lengte η met als beginpunt χ. en als
eindpunt χ. worden weergegeven door de termen van het
η
ij-element van de matrix A(x) . Ongeacht hun lengte staan
de sequenties in de bereikbaarheidsmatrix R = (I - A(x))
De determinant I I - A(x) I geeft informatie over de enkel
voudige cycli, terwijl de cofaktoren van I - A(x) informeren
over de enkelvoudige paden (zie noot 1.12, Ponstein, J.,
1966, p. 101-117 en Harary, F., 1962). Voor het bepalen
van alle paden en cycli in een graph zij verwezen naar
Harary, F. en Ross, I.C., 1954; Parthasarathy, K.R., 1964;
Norman, R.L., 1965; Cartwright, D. en Gleason, T.C., 1966,
en Berztiss, A.T., 1971, p. 205-236.

25. Zie Harary e.a., 1965, p. 122.
Het symbool Δ verwijst naar het feit, dat een boolean optel
operatie resp. een boolean vermenigvuldigingsoperatie wordt
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uitgevoerd. De boolean opteloperatie en de boolean verme
nigvuldigingsoperatie, gedefinieerd binnen de getalverzame
ling {0,1}, luiden:
(a + b) Δ = max(a,b); en (a χ b) Δ = min(a,b), waarin
max(a,b)

= a •* a > b ; maxCa.b) = b *• b > a.

min(a,b)

= a •* a < b ; min(a,b) = b ** b < a.

In de opeenvolgende machten van de binaire adjacentiematrix A
van de graph G= <X,U > , berekend door middel van de binaire
operaties van Boole, is het ij-element van de matrix A

hetzij

1 hetzij 0 dan en slechts dan indien er in de graph G= (X,U >
al dan niet een sequentie bestaat met een lengte к van punt
χ. naar punt x. voor zekere к: а .. = 1 •* г.. = 1.
De matrix R =

(I + A + A 2 +

... + Α1*"1) Δ = (I + Α)* 1 " 1 Δ ,

behorende bij een graph G= <X,U > waarbij I X I = N, geeft
aan of er tussen twee willekeurige punten een pad is met
een lengte < N-l.
Praktisch kan het berekeningsproces worden versneld, daar
men gebruik kan maken van de navolgende theorema's:
a. Voor iedere graph G= <X,U > met I X I = N geldt, dat de
bereikbaarheidsmatrix R = R-, 1 ; en voor iedere ρ > N-l
geldt, dat R

= R-, . (Harary e.a., 1965, p. 121).

b. Als η de minimumwaarde is waarvoor geldt, dat R = R ,
Б
'
η
n+1
dan geldt, dat R = R (Harary e.a., 1965, p. 122).
c. Als η de minimumwaarde is waarvoor geldt, dat
n+l

(I + Α Γ

n

η

?

Δ = (i + Α)

?

Δ dan R = (I + Α Γ

Δ

(Leenders, J.H., 1968, p. 281).
Bij het berekenen hiervan behoeft men vanzelfsprekend niet
verder te gaan dan de minimale n-waarde waarvoor geldt dat
2 >

N-l (zie onder a ) .

26. Harary e.a., 1965, p. 126.
Ter verduidelijking van het bewijs wijzen we op het vol
gende :
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Als punt χ. bereikbaar is vanuit punt χ., dan liggen alle
punten χ, welke op een gesloten sequentie liggen van x.
ι
2
naar x. (weergegeven in het matrix-element r ..) tevens op
een sequentie van punt x., via x, , via x. naar punt x.
(en bepalen derhalve mede de numerieke waarde van het
2
2
2
matrixelement r 1..)·
Dus r .. ^ r 1 ...
J
1
2
2
^
Als г .. > r ... dan ligt punt x. niet op een gesloten
sequentie van punt x. naar punt χ.,
zodat punt x. en punt x. geen deeluitmaken
van dezelfde sterke komponent.
2
2
Als r .. = г .., dan ligt punt x. tevens op een gesloten
sequentie van punt x. naar punt x., der
halve deeluitmakend van de sterke
komponent waartoe ook punt x. behoort.
27. We beperken ons tot een afbeelding v: U -* ß . Een aantal
auteurs hanteert als afbeelding ν: Χ χ X -*fi,waarbij zij
het begrip bivalente

graph reserveren voor de situatie

waarbij aan elk gericht tweetal punten een getal 0 (geen
pijl) of 1 (wel pijl) wordt toegevoegd. In onze situatie
komt dit overeen met een gerichte of univalente graph. Bij
het verrichten van bewerkingen van een gewaardeerde graph
dient de onderzoeker vanzelfsprekend het meetniveau van de,
aan de pijlen toegevoegde, waarden in acht te nemen.
28. Het symbool D verwijst naar het feit, dat een opteloperatie
resp. een vermenigvuldigingsoperatie is uitgevoerd, welke
als volgt is gedefinieerd:
(a + b) D = min(a,b) ; (a χ b) D = (a + b) .
Hierbij is min(a,b) = a <* a < b ; min(a,b) = b «• b ^ a.
Zie in dit verband Hasse, M., 1961, p. 1315, en Harary e.a.,
1965, p. 378.
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2. STRUKTURELE ANALYSEMODELLEN, WELKE LEIDEN TOT STRUKTURELE
EIGENSCHAPPEN VAN EEN EMPIRISCH SYSTEEM I.C. EEN LOKAAL
MACHTSSYSTEEM
2.1.

Analyse m.b.t.

de horizontale

machtsdistributie

1. Borgatta, E., 1951.
2. Festinger, L., 1949; Festinger, L., Schachter, St. en
Back, К., 1955.
3. Festinger, L., 1949; Luce, R.D. en Perry, A.D., 1949;
Luce, R.D., 1950.
4. Luce, R.D. en Perry, A.D., 1949, p. 96; Luce, R.D., 1950,
p. 169.
5. Indien lussen zijn uitgesloten, kunnen geen sterke
1-cliques voorkomen.
6. Gordon, Ch.K., 1967, p. 91. Zie ook hoofdstuk 1, noot 21.
7. Het symbool Δ verwijst naar het feit, dat een boolean opteloperatie resp. een boolean vermenigvuldigingsoperatie wordt
uitgevoerd. Zie verder noot 25, behorende bij hoofdstuk 1.
8. In het algemeen geldt voor vierkante matrices A, dat
η
n-1
.,
. . .
,
,
v k=N
a .. = i, , a.-a , ., waarin N verwijst
naar de orde van
J
ij
k=l ik
kj
de vierkante matrix Α.. . Uit de vermenigvuldiging blijkt,
dat a .. = с dan en slechts dan als er с distinkte n-sequenties aanwezig zijn van punt χ. naar punt χ.. Anders gezegd:
zij A de adjacentiematrix, behorende bij een graph G= <X,U > ,
en zij В = A , dan is b.. het totaal aantal distinkte
ij

sequenties (χ.,χ,,χ ,.,.,χ.) in de graph G= <X,U ) ter
ι κ p
j
2
lengte η. In de gekwadrateerde matrix A staat aangegeven
het aantal direkte reciproke relaties tussen punt x. en
enig ander punt x.. Dit aantal staat voor elke x. vermeld
in het matrix-element a ... immers een punt x. £ X heeft een
11
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r

ι

2
numerieke waarde с in het hoofddiagonaalelement a .. van de
2
"
matrix A dan en slechts dan als punt χ. met с punten van
de verzameling X verbonden is middels een гесіргоке relatie
(zie ook noot 23 behorende bij hoofdstuk 1).
9. Festinger, L., 1949, p. 156; Luce, R.D. en Perry, A.D.,
1949, p. 99 en p. 111-112; Chabot, J.A., 1950; Luce, R.D.
en Perry, A.D., 1949, p. 99.
10. ibid., p. 109-111.
11. Luce, R.D., 1950, p. 172.
12. Zie hoofdstuk 1, noot 25.
13. Luce, R.D., 1950, p. 189.
14. Luce, R.D. en Perry, A.D., 1949, p. 101-106; Luce, R.D.,
1950, p. 178-180.
15. Een dergelijke clique noemen we ook wel een externe clique.
16. De HR-methode verwijst naar Яагагу, F. en Ross,

I.C., 1957.

17. ibid., p. 205.
18. Doreian, P., 1969.
19. Hubbell, Ch.H., 1965.
20. Hierbij korrespondeert een sterkere invloed met een lager
rangnummer.
21. Hubbell, Ch.H., 1965.
22. Een vierkante matrix A heet eorwergent

als lim A

=0

(nulmatrix), hetgeen wil zeggen:
voor elk reëel getal e > 0 is er een natuurlijk getal r,
zodanig dat voor alle m > r en alle 1 < i,j < η geldt dat
m

I a ..I < e .
ij

In Hubbell's input-output model wordt een matrix Y berekend,
welke gedefinieerd is als Y = W + W + W + ... =
lim Σ ~ иг = Σ, ~ ИГ en deze oneindige matrixsom bestaat
k=0
k=0
"

IÏÏT 00

slechts als de matrix W convergent
is en als de matrix (I-Vf) inverteerbaar is:
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(I - W).(I + w + w 2 + ... + w"1) = I - w m + 1
I + W + W 2 + ... + W1" = (I - W ) " 1 . ^ - w"1*1) want I-W inver(teerbaar
I + W + W 2 + ... = lim z £ j il· = lim (I - W ) " 1 ^ ! - w"1*1)
m+a>

00

rat

2

I + W + W + ... = (I - W ) " want W convergent.
Isaacson en Keller (1966, p. 14-16) bewijzen de stelling:
als een matrix W convergent is, dan is de matrix (I - Vf)
non-singulier en derhalve inverteerbaar. Zij geven een
algemene theorie welke ten grondslag ligt aan de normali
satieprocedures om een matrix W convergent te kunnen krij
gen. Deze theorie is opgebouwd rond de grondbegrippen
matrixnorm, eigenwaarde, eigenvektor, spectraal radius en
convergentie.
Een matrixnorm

is een afbeelding II ·ΙΙ : M •*• ñ van de ver-

zameling van vierkante matrices met η rijen en kolommen in
de reële getallen met de volgende eigenschappen:
( i ) Il A II > 0
v

(ii)

Il A II = 0 • A = О,

C u i ) Il αΑ 11= I al .11 A II
(iv)
(ν)
4

'

voor a l l e A e Μ ,
n'

'

voor a l l e A e M en a l l e a e

Il A + В II < Il A II + Il В II voor a l l e A,В e м ,
Il A.B II
< Il A II . Il В II voor a l l e A,В e M .
η

Voorbeelden van matrixnormen zijn de oneindige matrixnorm
II A II = max ΣΓ~ I a., I (het maximum van de absolute
=> j k=l jk
rijsommen) en de 1-norm II A II, = max Σ·!- I a., I , (het
-1
K
ι
к J
J
maximum van de absolute kolomsommen). Dat deze funkties
voldoen aan de voorwaarden (i) t/m (ν) valt eenvoudig na
te gaan.
Een getal λ is een eigenwaarde

van de vierkante matrix A,

als er een vektor χ φ 0 (eigenvektor) bestaat met Αχ = λχ.
Er kan worden bewezen (Heijting, Α., 1946, hoofdstuk 6,
paragraaf 2, p. 93-95) dat het produkt van alle (eventueel

complexe) eigenwaarden van een matrix gelijk is aan zijn
determinant. De spectraal

radius

van een vierkante matrix A

wordt gedefinieerd door ρ = max {Ι λΙ ; met λ een eigen
waarde van A}.
Lemma 1: A convergent <* 1 - ρ > 0
Als λ een eigenwaarde is van de matrix A dan (I-A)x =
Ix - Ax = 1.x - λ.χ = (1-λ)χ, zodat dan l-λ eigenwaarde is
van de matrix (I-A). Omdat verder de

determinant van de

matrix (I-A) gelijk is aan het produkt van de eigenwaarden
van (I-A), levert lemma 1 direkt:
A convergent = > 1 - ρ > 0 = * 1 - λ > 0 = » det(I - A) > 0 =*
(I - A) inverteerbaar.
Lerma 2: Voor elke norm II ·ΙΙ geldt ρ < Il A II
Dit lemma levert de mogelijkheid tot het normaliseren van
de matrix W, zodanig dat de nieuwe matrix W convergent is:
II W II < 1

=> ρ < II W II < 1
•
W convergent.
lemma 2
lemma 1

Nemen we bijvoorbeeld de oneindige norm, dan levert de theorie
van Isaacson en Keiler de rijnormalisatieregel:
Als Σ^ - . I w.. I < 1 voor alle i, dan W convergent en
3=1
iJ
1
2
(I-W)

= I + W + W + . . .

Nemen we bijvoorbeeld de 1-norm, dan levert bovenstaande
theorie de kolomnormalisatieregel:
Als Σ ~ I w.. I < 1 voor alle j, dan W convergent en
i=l
i]
_1
2
(I-W)
= I + W + W + . . .
Hubbell stelt zelf een scherper convergentiekriterium:
Σ I w.. I < 1 voor alle j, met strikte ongelijkheid voor ten
minste één element uit elke sterke komponent van de graph.
Voor het bewijs hiervan verwijst hij summier naar Wielandt
(1950), maar dit hebben we niet kunnen verifiëren.
23. Hubbell stelt (p. 380) dat deze dyaden met m.. = m.. > α Q 1J

Jl

.УЭ

'represent not just any five percent of the group's linkage
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strength, but the strongest five percent'. Onzes inziens
behoeft dit evenwel niet het geval te zijn, daar de inajordyaden bij het kriterium α -,. niet de sterkste

direkte

beïnvloedingen behoeven te zijn.
Zij gegeven een konvergente matrix W.
Bij de Hubbell-procedure wordt gebruik gemaakt van de
gelijkheid Y = I + W + W

2

+...=

(I-W)" 1 . We kunnen ook

schrijven: Y . (I-W) = I, derhalve
Σ

ϊ=ϊ y ik (6kj - V

= 6 ij
y

6

voor alle

w

6

daar 6

^ Ï Ï rik kj - ί ϊ ik kj = ij'
volgt:
y. . - 6.. = Σ ^ y w. .
b
'ij
ij
k=l 'ik kj

en

i

j

·
1

kj = * k - i

(1)

Indien we de matrix W met een skalaire grootheid 0 < с < 1
vermenigvuldigen dan betekent dit dat:
Ζ = I + (cW) + (cW) 2 + ... = (I - c W ) - 1 . We kunnen ook
schrijven: Ζ . (I - cW) = I, derhalve
Σ ~ z.. v (6, . - c.w. .) = δ. . voor alle i enJ j,
k=l ik kj
kj'
ij
Σ, ~ ζ., θ, . - с.Σ, - ζ., w, . = δ. . , daar δ. . = 1 ·* к = j
J
k=l ik kj
k=l ik k]
13
kj
volgt:
ζ.. - δ.. = ΰ . Σ ^ Z..W. .
ь
ij
ij
k=l ik kj

(2)

Uit (1) en (2) volgt dat:
z.. - δ.. = с.(у.. - δ..)
ij
ij
IJ
IJ
z.. = c.y.. + (1-е).δ., voor alle i en j
ij

'ij

v

'

ij

J

z.. = c.y.. + (1-е)
11

'll

z.. = c.y.. als i Φ j
ij

'ij

Het gevolg van een skalaire vermenigvuldiging van de
matrix W met een 0 < c < 1 voor de Hubbell-cl iquestruktuur
is derhalve:

de y..-elementen worden met с vermenigvuldigd (i ^ j ) .
0
0

de m..-waarden worden ook met с vermenigvuldigd (i φ j).
de w (som van de buiten-diagonale elementen in de
matrix W) wordt eveneens met с vermenigvuldigd.
w.. = w.. + w.. wordt eveneens met с vermenigvuldigd.
ij

0
0

ij

Ji

6

6

KUM(w..) wordt eveneens met с vermenigvuldigd.
De a„DT_, = 1 - KUM(w. O/w blijft derhalve gelijk.
KKl1

IJ

Hieruit volgt dat bij dezelfde с^пт-г dezelfde cliquedetektie plaatsvindt (uiteraard op rekenprecisie in de
matrix Y na).
25. Katz, L., 1953, p. 41.
26. Hubbell, Ch.H., 1965, p. 384, definieert zijn associatie
index op deze plaats als :
m.. = m.. = min (y...e.,y
е.). In dit verband zij verwezen
ij
Ji
ij J Ji ι
naar Hubbell's status-index in paragraaf 3.1.2.5..
27. Forsyth, E. en Katz, L., 1946.
28. Katz, L., 1947.
29. Katz, L., 1950; zie ook Coleman, J.S. en McRae, D. Jr., 1960.
30. Bij een sociaal-netwerkanalyse zal veelvuldig gebruik ge
maakt worden van het permuteren van matrices, zodanig dat
aktores welke tot eenzelfde kategorie behoren bij elkaar
komen te staan in een sociometrische matrix. Hierbij kan
gebruik worden gemaakt van de volgende permutatie-formule:
Τ
I A I = A
Ρ
P
F
I

= een eenheidsmatrix, waarvan alleen de rijen zijn
gepermuteerd in de gewenste volgorde
(de zg. permutatiematrix)

A = de uitgangsmatrix
Τ
I = de getransponeerde matrix van I
A

= de gepermuteerde matrix
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Toelichting:

zij gegeven de uitgangsmatrix A, weergegeven

in figuur K, welke in de volgorde χ^χ,,χ.,χ· staat. Door
middel van simultaan permuteren van kolommen en rijen dient
deze uitgangsmatrix A zodanig herordend te worden dat de
volgorde wordt χ^χ,,χ.,χ., daar bijvoorbeeld x. en χ de
wethouders zijn in een bepaalde gemeente en x» en x. raads
leden.
De permutatie-formule wordt nu als volgt uitgevoerd:
Matrix I
Ρ

Matrix A

Matrix I .A
Ρ

x

x

x

x

x

X

l 2 3 4

x

X

X

l 2 3 4

x

l 2

X

X

3 4

0 0

0 o 1 1

0

0 1 1

1 0

0 o 0 1

1

0 0

0

o o
0 1 o o

0

0 0 1

Matrix I .A
Ρ

Matrix I
Ρ

Matrix А

x

x

x

1 0
0

0

0

1 0

0

0 0 1

X

x

X

l 2 3 4

0
1 0

0

1 1

1 o

x

x

X

l 3 2 4

1 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 1

0

1 0

0

1 0

0

0 0 1

0

1 0
0

0

0 1 0

х

l з

X

0

Ρ

2X4

0 1 0 1

!_.?_

0 0

0 0 0 1
0 0 1 0

Figuur К
31. Katz, L., 1947.
32. Weiss, R.S. en Jacobson, E., 1955. Zie ook Weiss, R.S.,
1952,1956.
33. Young, R.C. en Larson, O.F., 1965a,b.
34. Beai, G.M., Klonglan, G.E., Yarbrough, P., Bohlen, J.M.,
Dillman, D.A., 1967.
35. Beum, C O . Jr. en Brundage, E.G., 1950.
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36. ibid., p. 142.
37. ibid., p. 142.
38. Вешп en Brundage hanteren de term konvergentie, maar het
niet noodzakelijk konvergeren van het algorithme (waardoor
de tweeslachtige stopregel nodig is), is juist één van de
belangrijkste bezwaren van deze methode.
39. Coleman, J.S., 1961.
40. Alexander, C.N., Jr., 1963.
41. Coleman, J.S., 1961, p. 183.
42. Alexander, C.N., Jr., 1963, p. 269.
43. Merk op, dat de Alexander-cliques geen deelverzamelingen
behoeven te zijn van Coleman-cliques.
44. Een lijst van de, door Coleman ontdekte, cliques, met een
beoordeling van de juistheid ervan, is bij de auteur verkrijgbaar.
45. Bezembinder, Th.G.G., 1970.
46. Bijnen, E., 1969; zie ook Vega, Fernandez W. de la, 1967.
47. Bijnen, E., 1969.
48. CLUSTAN, een pakket van cluster-analyseprogramma's ontwikkeld
door David Wishart, Computing Laboratory, University of
St. Andrews, Fife, Scotland.
49. Zie onder meer Harman, H.H., 1968, p. 62 en Brand-Koolen,
M.J.M., 1972, p. 12-17.
50. Bock, R.D. en Husain, S.H., 1950.
51. Wright, В. en Evitts, M.S., 1961.
52. MacRae, D. Jr., 1960.
53. Nosanchuk, T.A., 1973.
54. Beaton, A.E., 1966.
55. Bijnen, E., 1969.
56. Bezembinder, Th.G.G., 1970, p. 299-300.
57. ibid., p. 301.
58. Bezembinder, Th.G.G., 1970; Swanborn, P.G., 1973; Roskam,
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E.E.Ch.I., 1968. Het MINISSA-programma wordt onder meer
behandeld in Roskam, E.E.Ch.I. en Lingoes, James, S., 1970.
Een kort overzicht van de smallest-space analysis wordt
gegeven in MacFarland, D. en Brown, D., 1973. Toepassingen
van de smallest-space analysis op het terrein van de lokale
macht treffen we aan bij Laumann, E.O. en Pappi, Fr.U., 1973,
en Levine, J., 1972. Voorts wijzen wij in dit verband op de
studies van Coleman, J.S., 1971, en Bonacich, Ph., 1972afb.
59. Roskam, E.E.Ch.I., 1968, p. 160.

2.2. De

maahtshiërarahiserïng

1. Brams, S.J., 1968. Zie ook Brams, S.J., 1967,1969a,1969b,
en Ray, J.L. en Singer, J.D., 1973.
2. Russett, B.M., 1968.
3. Coleman, J.S., 1964, p. 430-468; Vorwerg, M., 1966,1968.
Voorts wijzen wij op de mogelijkheid de machtshiè'rarchisering
te vertalen in termen van graph-centraliteit. Hiervoor zij
verwezen naar paragraaf 3.1..
4. Harary, F., Norman, R.Z. en Cartwright, D., 1965, p. 268-269;
Theorema 10.1..
5. Mokken, R.J., Grafentheorie en sociale wetenschappen, in
Grafentheorie en haar toepassingen. Stichting Mathematisch
Centrum, Amsterdam, 1972, p. IV-15 e.V..
6. Harary, F., Norman, R.Z. en Cartwright, D., 1965, p. 270-271;
Theorema 10.2..
7. Voor een bestudering van de formele en informele organisatie,
waarbij onder meer gebruik is gemaakt van de sociometrische
test, raadplege men Schaay, J.A.L., 1969.
8. Russett, B.M., 1968.
9. ibid., p. 479.
10. Russett's IC-index voor hiè'rarchisering komt overeen met
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Coleman's 'measure of connectivity' (zie Coleman, J.S., 1964,
p. 454)1
11. Een vorm van de Centrale Limietstelling luidt: De steekproefverdeling van het rekenkundig gemiddelde van N onder
ling onafhankelijke trekkingen uit een (willekeurige)
2
populatie met een eindige variantie (σ ) benadert een Nor2
male Verdeling (met een variantie σ / Ν ) , indien N groter
wordt. Omdat de som van N onderling onafhankelijke trekkingen
uit een bepaalde populatie gelijk is aan N maal hun reken
kundig gemiddelde, volgt hieruit dat ook de verdeling van de
som van N onderling onafhankelijke trekkingen uit een be
paalde populatie met een eindige variantie een Normale Ver
deling benadert, indien N groter wordt. Zie in dit verband
o.m. Hays, W.L. en Winkler, R.L., 1971, p. 292-296.
12. Coleman hanteert hier het, naar onze mening, verwarring
scheppende statistische begrip 'skewness' (Coleman, J.S.,
1964, p. 435, г.2), terwijl hij in feite de variantie be
doelt! De H-maat meet, zoals we zullen zien, niet het
positief- cq. negatief-scheef zijn van de verdeling van de
uitgraad, maar de variantie.
13. Verwezen wordt naar Mood, A.M., 1950, p. 272.
14. Hays, W.L. en Winkler, R.L., 1971, p. 351.
15. Indien de invloedsgraph geen parallelpijlen of lussen kan
bevatten en een relatief groot aantal invloedspijlen bevat
ten opzichte van het aantal punten (uiteraard tenminste
m > Ν), dan dient de hier gebruikte theoretische situatie
te worden aangepast. Immers een punt kan maximaal (N-l)
uitgaande invloedspijlen bezitten, terwijl onder H^ een
punt een willekeurig aantal uitgaande invloedspijlen
m. ( 0 < m. < m ) kan bezitten. In feite is dit probleem
te herleiden tot de volgende vraag: Gegeven m ballen, welke
elk aselekt worden verdeeld over N hokken. Elk hok kan
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slechts η ballen bezitten. Achtereenvolgens wordt elke bal
gelijkmogelijk verdeeld over de niet-volle hokken. Zij m.
het uiteindelijk aantal ballen in hok i, wat is dan de ver
wachting van de variantie in m.? Een algemene formule hier
voor hebben we niet gevonden. Wellicht is het antwoord slechts
voor bekende N.n.m.'s te schatten via simulatie.
' ' ι
16. Hays, W.L. en Winkler, R.L., 1971, p. 352, Formule 6.21.8:
Ε[χ 2 Ν ] = Ν.
17. Coleman, J.S., 1964, p. 437, overgang van formule (1.4)
naar (1.5).
18. Voor een nadere oriëntatie inzake deze verhouding zij verwezen
naar Shannon, C E . en Weaver, W., 1949; Wiener, N., 1956,1961;
Bok, S.T., 1959; Poletajew, I.A., 1963; Edwards, E., 1964,
en Beer, St., 1959.
Op basis van deze literatuur kan in het kort over de verhouding tussen entropie en informatie het volgende gesteld
worden :
Het begrip entropie komt in eerste instantie voort uit de
thermodynamica. Het belang van het begrip entropie in fysischmathematische systemen is, dat het de toestand van een systeem beschrijft. Met behulp van het entropie-begrip kan men
de richting beschrijven waarin een, binnen een systeem zich
voltrekkend, proces (bijvoorbeeld warmteverdeling) zal verlopen. De entropie-wet komt neer op de algemene neiging van
systemen te streven naar een toestand van egaliteit, van
chaos. Maximale entropie is aanwezig wanneer de toestand van
een systeem dusdanig is geordend, dat de delen (in vorm en
energie) en in hun onderlinge rangschikking gelijk zijn
(Bok, S.T., 1959, p. 149). Maximale entropie duidt de grootst
mogelijke egaliteit (afwezigheid van differentiatie) aan van
delen van een systeem. Het entropie-streven van systemen is
gericht op het vergroten van de egaliteit van de delen ten
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koste van de differentiatie, welke laatste verwijst naar een
verschil in struktuur tussen de ene plaats en de andere plaats
binnen een systeem.
Kort samenvattend kan men over de entropie het volgende
zeggen: 'Die wesentlichste Eigenschaft der Entropie besteht
darin, dass in einem abgeschlossenen System,· bei dem Energieaustausch mit der Umgebung unmöglich ist, die Entropie
niemals abnimmt.' (Poletajew, I.A., 1963, p. 58-59). De richting waarin het proces, althans binnen gesloten systemen,
zal verlopen is er derhalve een waarbij de entropie gel ijkblijft of toeneemt, evenwel nimmer waarbij zij afneemt. Het
streven van de entropie naar maximale waarde is niets anders
dan een streven naar een meer uniforme toestand. De entropiewet geldt, aldus Bok (1959, hoofdstuk 4, p. 108-168), ook
voor levende wezens, die zonder wisselwerking met de omgeving
niet kunnen bestaan. Dergelijke open systemen houden hun
entropie konstant 'auf Kosten einer entsprechenden Entropiezunahme der umgebenden Körper' (Poletajew, I.A., 1963, p. 59).
In de cybernetica wordt ingegaan op de verhouding tussen
fysische en informatie-entropie. De cybernetica houdt zich met
name bezig met het bestuderen van besturings- en regelprocessen
in systemen, speciaal van analogieën, welke er bestaan tussen
deze processen bij machines en levende wezens. Op tal van
punten blijkt de analogie tussen mechanische en menselijke
besturingsprocessen. In de cybernetica vormt het bestuderen
van kommunikatie en van het doorgeven en verwerken van informatie een wezenlijk deel, waarbij de wiskundige grondslagen
worden geleverd door de informatietheorie. Cybernetische systemen zijn 'hechte netwerken van informatie' (Beer, S., 1959,
p. 23), op basis waarvan stuur- en regelmechanismen streven
naar het herstel of de handhaving van een norm in een dynamisch evenwicht. Cybernetische systemen zijn systemen, welke
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worden gekenmerkt door een streven naar homeostase, d.w.z.
het streven naar een toestand van betrekkelijke gelijkblijvendheid, zo men wil, naar een zekere orde. De noodzaak
van tegenkoppeling vloeit voort uit de analoog van toepassing
zijnde entropie-wet: het streven van een systeem naar maximale entropie, d.w.z. een streven naar een meer uniforme
toestand.
In de cybernetica neemt men aan dat de met Ijetrekking
tot de levenloze materie geldende entropie-wet zich op
analoge wijze in levende systemen voordoet (zie Bok, S.T.,
1959, p. 108-168). Over het verband tussen de entropie in
fysische systemen en de informatie in de cybernetica wordt
door Wiener gezegd: 'Just as the amount of information in
a system is a measure of its degree of organization, so the
entropy of a system is a measure of its degree of
disorganization; and the one is simply the negative of the
other' (Wiener, N., 1963, p. 11). De hoeveelheid informatie
en de hoeveelheid entropie hangen blijkbaar samen. Het begrip 'georganiseerdheid' (hetwelk wij in lokale machtsstudies
hiërarchisering noemen, verwijzend naar de vertikale differentiatie van het lokale machtssysteem) verwijst, aldus
Poletajew, naar de mate waarin delen van een systeem statistisch samenhangen. De hoogst denkbare graad van georganiseerdheid (lees hiervoor machtshiè'rarchisering), van differentiatie
binnen een systeem wordt bereikt wanneer in een systeem één
element de toestand van de andere volkomen bepaalt. Het andere
uiterste, een toestand van ongeorganiseerdheid (lees hiervoor geen machtshiè'rarchisering), van egaliteit binnen een
systeem treft men aan indien alle delen onafhankelijk van
elkaar zouden zijn. (Poletajew, I.A., 1963, p. 87-88)
Het entropie-begrip wordt door de cybemetici gebruikt voor
het berekenen van de hoeveelheid getransporteerde of te
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transporteren informatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
de informatietheorie. De gedachte, welke hierbij ten grondslag ligt is dat informatie behandeld kan worden als energie.
Voor het mathematische begrip informatie is het onbelangrijk
of een boodschap een betekenis heeft of niet: bij de meting
van de hoeveelheid informatie abstraheert de cybernetica
volkomen van de semantiek. Bij transport van informatie is
alleen van belang dat aan het einde van het kommunikatiekanaal eenduidig en zonder twijfel ('uncertainty', zie
Edwards, E., 1964, p. 28 e.v.) kan worden vastgesteld, welke
boodschap aan het begin is verzonden.
In de informatietheorie wordt een boodscharp beschouwd als
een element uit een verzameling. Het verzenden van informatie komt in feite neer op: 'die Auswahl eines bestimmten
Symbols aus einer Menge möglicher Symbole und seine Benutzung
als Signal' (Poletajew, I.A., 1963, p. 65). Bij de entropie
berekent men nu de waarschijnlijkheid, dat er bepaalde
informatie gekozen wordt. In een verzameling waarin de kennis
van een element wordt verstrekt door het vastleggen van
variabelen met precies twee waarden kan men een element bepalen door herhaalde tweedeling van de verzameling. De delen
kan men nummeren met 0 en 1. Een element van de verzameling
wordt dan door een rij nullen en enen beschreven (voor
voorbeelden hieromtrent zij verwezen naar Edwards, E., 1964,
p. 28-39; G. Klaus in Poletajew, I.A., 1963, p. XVI-XVII).
Het aantal verschillende cijferrijen van nullen en enen ter
lengte η bedraagt 2 . Legt men een der cijfers, hetzij een 0,
hetzij een 1, vast, dan blijven er 2

mogelijkheden over.

Hieruit blijkt dat door het vastleggen van een cijfer de
onzekerheid is gehalveerd. Als eenheid van informatie, 'bit'
genaamd, beschouwt men die informatie, welke de onzekerheid
halveert (Edwards, E., 1964, p. 37-39). De kennis van alle
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cijfers van een reeks ter lengte η verschaft η eenheden van
informatie. Algemeen stelt men het aantal bits informatie,
gewonnen door het vastleggen van één element uit een ver2
zameling van N elementen gelijk aan log N, hetgeen voor
N = 2

de informatie η oplevert. (De naam bits is een afkor

ting van 'binary units'; het grondtal van het binaire stelsel
2, sluit aan bij de struktuur, waarbij telkens twee situaties
mogelijk lijken.)
Zij gegeven een lokale machtskonfiguratie, bestaande uit
aktores x. met bijbehorende uitgraad m. (i = Ι,.,.,Ν).
Schrijven we het totale aantal pijlen als m = Σ.

т., dan

is de proportie van het totale aantal pijlen dat positief
incident is met een aktor x. gelijk aan p. = m./m . Omdat
het aantal gelijkmogelijk te trekken pijlen m is, levert
2
het vastleggen van een pijl een informatiewinst van log m
op. Op eenzelfde wijze is de informatiewinst te bepalen van
het vastleggen van een pijl, welke positief incident is met
2
een bepaald punt x.: log т..
De kennis van de uitgraad van het punt waarmee een gegeven
pijl positief incident is, heeft dus een informatiewaarde
2
2
2
2
log m -

log m. =

log m/m. = - log p.. De informatie,

welke het bekend zijn van de uitgraad van het punt waarmee
een pijl positief incident is, heeft gemiddeld

(zie Edwards,

E., 1964, p. 36 en p. 43) de waarde Σ." p..(- log p.)· De
uitkomst hiervan geeft het gemiddeld aantal tweedelingen
van de uitgangssituatie (de mogelijke toestanden) aan ten
einde een element (de werkelijke toestand) te bepalen. De
hierboven vermelde uitdrukking is van fundamentele betekenis
in de informatietheorie en wordt in deze paragraaf nader
toegelicht als indikator voor de machtshiè'rarchisering van
een lokale machtskonfiguratie.
In deze formule is In een afkorting voor de natuurlijke

logarithme, d.i. een logarithme met het irrationele grondtal e (e = 2,718..). We zullen nog zien dat de genormaliseerde
E-maat berekeningen onafhankelijk zijn van het gekozen grondtal. Gemakshalve hebben we een tabel In N alsmede een tabel
- p. In p. opgenomen in de appendix.
20. Het verband tussen de waarde van de informatie-entropie
enerzijds en het daarbij mogelijke aantal even waarschijnlijke toegestane toestanden (i.e. N) wordt weergegeven door
E = In N, of in woorden de hoeveelheid informatie-entropie
komt overeen met de natuurlijke logarithme van het aantal
mogelijke toestanden. Naarmate N stijgt neemt de informatieentropie toe.
Het verband tussen de informatie-entropie en de waarschijnlijkheden p. luidt: naarmate de kans op invloedsuitoefening,
zoals weergegeven door de p. gelijkmatiger verdeeld is over
de diverse aktores, neemt de informatie-entropie toe.
21. Vorwerg (1966, p. 156-158) stelt terecht, dat de E.,-^ vergelijkbaar is met de E.,n_M-maten berekend op andere lokale
machtskonfiguraties met een verschillend aantal aktores N
en een verschillend aantal pijlen m. Even verder stelt
Vorwerg: 'Um exaktere Aussagen über die Strukturiertheit
der Gruppe zu haben, ist es jedoch notwendig, auch die
zufällige Entropie zu errechnen. Hat man z.B. keine Vergleichsgruppe, so sagt uns der einzelne ermittelte Wert gar
nichts1 (p. 156).
Met betrekking tot de daaropvolgende berekening en interpretatie hebben wij evenwel ernstige bezwaren:
β

Vorwerg's uitwerking is foutief, immers uitgaande van

een keuzemodel :
Zij p M , (x) de kans dat een punt precies χ keuzen ontvangt,
N f К

N
к

het aantal punten,
het aantal keuzen dat elk punt doet.
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Onder de veronderstelling, dat elk punt zijn к keuzen at
random over de (N-l) andere punten verdeeld, volgt ρ . (χ)
een binomiaalverdel ing:
, . /N-l\ , к .χ

..

к ,Ν-1-χ

Het gemiddeld aantal ontvangen keuzen per punt is dan:
Γ ^ ί Ν - 1 ) pρ , (χ)
χ
XJ
χ=0
NJk De gemiddelde proportie ontvangen keuzen per punt p. bedraagt
dan:

ς

ρ

Χ=(Ν-1)

f

p

.

lXJ

X

N,k
'
=
1
N.k
De entropie-maat E is onder deze situatie gelijk aan:
E

x=0

= - 2 i=ï p i ln p i
= . z i = N [ x=0

PN.k00·^

1=1

= -

=

1 , yx=(N-l)

- k{

N.k
1

Σ χ = ( Ν - 1 )P
x=0
NklXj
{^=^
ІЬ^
N.k

N

Σ

l n {j^o__h^rhl)

N.k

χ=0

P

, .

N,kW-X

J*'®- )*
x=0
}. I n { ^ ^

}

,

l

'

.

n

P

Nk
^
N.k

yX=(N-ll
{

f

x=0

^

Μ
χ
W
'

_

}

- .

^,кіх;,

^

}

Vorwerg geeft hier als entropie-maat:
EE

zodat

ZUF = - Έ { С Г

ПP

N,kfX^ ·X « ln Ö

}

contradictie optreedt, want
Σ^"1)

χ . P N ) k ( x ) г« x , voor χ = 0,1,..., (N-l)

Vorwerg's formule alsmede het berekeningsschema van de
E-maat (zie p. 157 en p. 158) zijn derhalve foutief.
Voorts willen wij opmerken, dat Vorwerg's begrip toevalsentropie berust op een aselekte verdeling van de keuzen
over de aktores, hetgeen naar onze mening geïnterpreteerd
dient te worden in het kader van een 'source-oriented' maat
(en derhalve thuishoort bij de, in de vorige paragraaf be-
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handelde. H-maat) en niet in het kader van een 'consequenceoriented' maat (en derhalve niet thuishoort bij de, in
deze paragraaf behandelde, entropiemaat E). Een 'sourceoriented' maat betreft het ontstaan van een bepaalde konfiguratie: op welke wijze zijn de pijlen verdeeld over de
punten; een 'consequence-oriented' maat betreft 'thç
consequences of a particular structure when one or another
process is operating within the structure* (zie Coleman, J.S.,
1964, p. 430-434).

Samenvattend: Vorwerg's maat voor de toevalsentгорie lijkt
ons in dit kader niet bruikbaar (theoretisch niet juist, en
voorts verkeerd afgeleid).
22. Edwards, E., 1964, p. 43; Poletajew, I.A., 1963, p. 77.
23. Edwards, E., 1964, p. 43; Poletajew, I.A., 1963, p. 76.
24. Bij het berekeningsschema is gebruik gemaakt van de, in de
appendix opgenomen tabellen In N en -p. In p..
2.3. Analyse m.b.t.

de

machtsbases

1. De E-waarden zijn niet gelijk aan de voor contingentie
tabellen expected waarden! Daarbij zou niet alleen rekening
worden gehouden met het aantal inkomende invloedspijlen
voor elke kategorie en de hypothese, dat het beïnvloeden
van elk objekt door de Subjekten gelijkmogelijk geschiedt,
maar zou tevens het aantal uitgaande invloedspijlen voor
elke kategorie en een hypothese omtrent de gelijkmogelijkheid in beïnvloeding van Objekten, gebruikt worden!
2. Blau, P., 1962.
3. Coleman, J.S., 1958. In feite heeft Coleman slechts een
'tendency-to-inchoice' maat h. ontwikkeld, die hij voor
elk diagonaal-element in de frequentie-tabel kan berekenen
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ter kwantificering van de mate van segregatie. In de voor
liggende studie is deze h.-maat gegeneraliseerd tot een
h..-maat, die voor elke cel in de frequentie-tabel kan worij

den berekend ter kwantificering van zowel segregatie- als
differentiatie-effekten.
2.4. Analyse

m.b.t.

de invloedsbases

en de

invloedskcntrabases

1. Flament, Cl., 1963, p. 30-32.
2. ibid., p. 59-63.

3.

STRUKTURELE ANALYSEMODELLEN, WELKE LEIDEN TOT RELATIONELE
EIGENSCHAPPEN VAN EEN EMPIRISCH SYSTEEM I.C. EEN LOKAAL
MACHTSSYSTEEM

3.1.

Analyse

m.b.t.

het

machtsgewicht

1. Dit centrumbegrip wijkt af van de in de graph-theorie alge
meen gangbare definitie van centrum (zie Harary, F., Norman,
R.Z., Cartwright, С , 1965, p. 161-164), welke is gebaseerd
op de verwijdering van de punten van een graph. Onder de
veririjderi-ng

v(x.) van een punt x. wordt verstaan de grootste

afstand van een punt x. tot enig ander punt x.; derhalve
v(x.) = mqx d(x.,x.). Onder het centrum van de graph wordt
dan verstaan de verzameling van alle punten x. waarvoor
geldt, dat de verwijdering v(x.) minimaal is.
Dat deze definitie geheel verschilt van de in de tekst ge
hanteerde definitie, blijkt wel uit de volgende voorbeelden.
Zij <x0,...,x_

> een ongericht pad ter lengte van 2n+l.

Konstrueer hieruit een graph door het punt x- via 2n+l reci-
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proke lijnen te verbinden met de punten y1,...,y_

.. Dan is

het centrum op basis van verwijderingen gelijk aan {x },
terwijl het centrum op basis van distantiesoimnen gelijk is
aan {xn}> zodat voor alle η ^ 2 dit een voorbeeld oplevert,
waarvoor beide centra zelfs disjunkt zijn (zie in dit verband
ook Sabidussi, G., 1966, p. 588-591). Voor η = 2 ziet de
konstruktie van bovenvermelde graph er als volgt uit:

Θ~Θ~Θ~Θ*-<Ξ)
2. Bavelas, Α., 1948,1950.
3. Leavitt, H.J., 1951; Bavelas, Α., 1948,1950.
4. Leavitt, H.J., 1951, p. 44.
5. Bavelas, Α., 1960, in Cartwright, D., e.a., p. 676.
6. Beauchamp, M.A., 1965.
7. Sabidussi, G., 1966.
8. De in de tekst weergegeven definitie van 'switching' is
volgens Sabidussi eigenlijk de definitie van 'admissible
switching'. Voor de 'inadmissible switching' behoeft de
distantie-ongelijkheid niet te gelden. Deze distantie
ongelijkheid zorgt er evenwel voor dat x, en x. met elkaar
K

3

verbonden zijn via een spoor dat niet [x, ,x.] bevat, zodat
x, en x. ook na het switchen een sterke connectednessIt
3
kategorie bezitten. Dat in het geval van een 'inadmissible
switching' ongerichte С -graphs hun (sterke graad van)
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samenhang niet meer behoeven te houden, blijkt uit het
'inadmissible' switchen van de lijn [x.,x,] naar punt x. om
punt x. (zie onderstaande figuur). Daar Sabidussi zich in
zijn artikel steeds beperkt tot 'admissible switching',
hebben we deze beperking gemakshalve in de definitie opge
nomen .

Θ—Θ
Θ—Θ
9. Zie Harary, F., Norman, R.Z. en Cartwright, D., 1965, p. 19.
10. Een verzameling is gesloten

onder een afbeelding of geslo

ten onder een operatie, indien het resultaat van de afbeel
ding of operatie voor een willekeurig element van de ver
zameling weer een element van die verzameling oplevert.
11. De diameter di(G) van een graph is gelijk aan de grootste
eindige verwijdering.
12. Harary, F., 1959. De status s(x.) wordt omschreven als 'the
number of his inmediate subordinates plus twice the number
of their immediate subordinates (who are not immediate
subordinates of x.) plus three times the number of their
immediate subordinates (not already included), etc.' (p. 24).
Deze status-index bereikt haar maximale waarde, indien de
graph een open pad vormt; de minimale waarde wordt bereikt,
indien de graph een wielstruktuur vormt.
13. Harary, F., 1959b. De contrastatus s'fx.) kan worden omschre
ven als 'the amount of status weighing down on an individual
from his superordinates' (p. 23).
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14. Deze graphcentraliteitsindices worden behandeld, daar zij
mogelijk als graadmeter kunnen worden gehanteerd voor de
machtshiërarchisering. Voor andere graadmeters voor de machtshiërarchisering zij verwezen naar paragraaf 2.2..
15. Zie Leavitt, H.J., 1951; Beauchamp, M.A., 1965; Sabidussi, G.,
1966; Flament, Cl., 1963; Htfivik, T. en Gleditsch, N.P., 1970.
16. Leavitt, H.J., 1951, p. 43-47.
17. Voor graphs met s. = s. voor alle i en j gebruikt men wel de
term 'peer group' (zie Harary, F., 1959, p. 38-39).
18. Flament, Cl., 1963, p. 52.
19. Het omgekeerde is niet waar: twee niet-automorfe punten kunnen
toch gelijke distantiesommen bezitten (zie Harary, F., 1959,
p. 37-38).
20. Het is triviaal, dat geldt: een homogene graph is een peer
group. Het omgekeerde is niet waar, zie noot 19.
21. Het aantal automorfe puntenparen voor de graphs G1,G ,G en
G. bedraagt respektievelijk 6,1,2,en 10.
22. Sabidussi, G., 1966, p. 584.
23. De bewering luidt: als in een ongerichte graph G= <X,U >
geldt, dat od(x.) > %(N-1) voor alle χ. ε χ, dan is deze
graph connected (i.e. bezit hij een sterke graad van samen
hang).
Bewijs:
Stel od(x.) >%(N-1) voor alle x. e X en de graph G= <X,U >
is disconnected, dan bevat elke komponent minstens
N-l
—=— + 1 punten. Omdat de graph disconnected is, bevat hij
N-l
minstens twee komponenten, zodat N 5s 2.(—=— + 1 ) = N + 1.
Contradictie.
24. De bewering luidt: als G= <X,U > een ongerichte connected
graph is met od(x.) > ^ - ' voor alle χ. ε χ, dan is de
diameter di(G) < 2.
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Bewijs :
Omdat de graph G=
punten x. en χ

<X,U > connected is, bestaat er voor alle

een spoor van x. naar χ .

Stel: di(G) > 2, dan is er een punt x. en een punt χ
zodanig dat het spoor van x. naar χ
X · л

ьΧ ·

хщ

* J

ел

ев

А = {х.}
ι

· · ·

Хч л

к*
ее

groter is dan 2.

hX

* г

ео
I А I = 1

В = {х. e χ Ι (χ.,χ.) e и} I Bi > %(N-l)
С = {x k e χ l (xk,x ) e u} I С l > %(N-l)
D = {x }

I D I = 1

r
Omdat de verzamelingen Α,Β,Ο,Ο onderling disjunkt zijn
(daar anders de distanties ten opzichte van elkaar < 2
zijn), geldt

N > l A l + l B l + I C l + l D l
>

1 + %(N-1) + %(N-1) + 1

>

N + 1 . Contradictie.

25. Sabidussi, G., 1966, p. 585-586; Htfivik, T. en Gleditsch,
N.P., 1970, p. 202.
26. Bavelas, A. en Cartwright, D., 1960, p. 672.
27. De grootheid S komt overeen met Harary's gross-status
S (G) = Σ ^

1

s (χ.) (zie Harary, F., 1959, p. 32).

Bij het vergelijken van meer graphs kan men de grootheid S
normeren door een minimale en een maximale waarde te bepa
len. Hjiivik en Gleditsch (1970, p. 197-200) maken een onder
scheid in een lineaire normering en in een normering met
behulp van de kumulatieve verdelingsfunktie. Een klasse van
graphs, waarbinnen een bepaalde index vergelijkbaar is,
wordt een 'comparability class' genoemd.
Voor de index S en een lineaire normering binnen de klasse
van alle graphs met een sterke graad van samenhang, vindt
men aldus :
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0

S

verwijst naar de kleinst mogelijke afstand, welke
zich in een graph G= (Χ,Κ ) met N aktores kan voor
doen. Deze S,.... wordt bereikt in het geval van een
MIN

komplete graph: S
0 S

MAX

verw

iJ

st

= N(N-l).

naar de grootst mogelijke afstand, welke

zich in een graph G= <X,U > met N aktores kan voor
doen. Deze 3,,.„ wordt bereikt in het geval van een
MAX
gerichte (gesloten) cyclus-struktuur:
S
MAX = N · i 1 *····^- 1 )* = *N 2 (N-1).
De lineaire normering binnen genoemde 'comparability class'
wordt derhalve „
„ .,,„ ..
c
_S
- S MIN _ S - W ( N - 1 )
s
N 0 R M
" SWa - S MIN " *N(N-2)(N-1) '
28. Beauchamp, M.A., 1965.
29. Sabidussi, G., 1966, p. 597 e.V..
30. HfSivik, T. en Gleditsch, N.P., 1970.
31. MacKenzie, K.D., 1966.
32. Hierbij zullen we veronderstellen, dat een hoge waarde een
sterke, een lage waarde een geringe, en een waarde nul geen
beïnvloeding betekent. In het kader van MacKenzie's indices
zullen we veronderstellen, dat de invloedsgraph irreflexief
is (w.. = 0 voor alle i) met slechts positieve waarden.
33. Zie Felling, A.J.A., 1974, par. 2.6..
34. Omdat MacKenzie de centraliteitsindices slechts definieert
aan de hand van deze genormeerde matrix, is de werkwijze
invariant voor een skalaire vermenigvuldiging van de
adjacentiematrix W geworden.
35. MacKenzie noemt deze matrix Q een incidentiematrix, waarmee
hij afwijkt van de gebruikelijke definitie. Zo definieert
Berge (zie Berge, Cl., 1966, p. 141) de incidentiematrix S
als een 'aantal-punten-bij-aantal-pijlen' matrix [s..]
waarvoor
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s.. = 0

als de j-de pijl (bij een zekere nummering
van de pijlen) niet incident is met het
i-de punt,

s.. = +1 als het i-de punt positief incident is met
de j-de pijl,
s.. = -1 als het i-de punt negatief incident is met
de j-de pijl.
Naar het onderscheid dat Ponstein aanbrengt in de diverse
incidentiematrices (zie Ponstein, J., 1966, Ch. 2, p. 19 e.v.)
zou Berge's matrix S een punt-naar-pijl-incidentiematrix
kunnen worden genoemd. MacKenzie's incidentiematrix sluit
geenszins aan bij het algemeen in de graph-theorie gehan
teerde begrip, doch heeft betrekking op het normeren van een
adjacentiematrix van een positief gewaardeerde graph. Vandaar
dat wij zijn terminologie terzake niet overnemen. Voorts
wijzen we er volledigheidshalve op, dat MacKenzie tevens het
klassieke begrip incidentiematrix, zoals Berge dat definieert,
foutief heeft geciteerd.
Een gewaardeerde graph is univalent als aan alle voorkomende
pijlen eenzelfde waarde is toegevoegd. MacKenzie hanteert
hier de term homogene graph, maar deze term hebben we
reeds gereserveerd voor graphs waarvan elk tweetal punten
automorf is (zie paragraaf 3.1.1.5.1., p. 214).
i=N
Omdat Σ
W. = 1 geldt voor een punt, dat de waarde van
W. afhangt van de andere punten.
MacKenzie stelt ten onrechte dat 'The parameter a(N) is а
minimum of 3.0 for N = 3 and a maximum of 4.0 for N = »'
(MacKenzie, K.D., 1966, p. 23). De minimale waarde van
a(N) is echter 3.73, welke bereikt wordt bij N = 7 en
N = 8, de maximale waarde is 4.80 bij N = 3 en er geldt
lim oi(N) = 4.
N-x»

39. Eenvoudig valt in te zien dat С 3» 0 want a(N) > 0 voor N > 2,
W. > 0 voor een positief gewaardeerde graph, en V. > 0 per
definitie.
Voor de ongelijkheid С < ^ _ geven we onderstaand bewijs
voor een irreflexieve, positief gewaardeerde graph.
=

β

W. = рІ " nq.. + Σ^Ν n ) / 2 < pi-N Σ 3=Ν n ) / 2 „
ι
^ j=l ij
j=l ji^'
i=l j=l J.3
1/2 voor alle i (formule 1 ) ,

β

ΣΪ=ί* d.. = d . . + . ? . d. . = q . . + .S.l q. . j=l

ij

ii

j^i

•q.. + . 5 . {I q..
n
^11
q

ii

+

+ ЩЙЛТ

j^i qij

5

ii

JJ !

+

=

Ñ + S j=i

1

0

Evenzo 6g e l d t ς\^

β

V. = ( Σ ^ ^ d . . + ς Γ 1 ? d . . )J/ 2 <

j=l

1

j=l

< ^ + ΣΓ^

d..

ji

ij

^13

I + 1 „„!, Ί , 1} =
N(N-l)
N-l
N-l
1
y j=N

ij

jf\

n

i]

N

j=l

j=l

q..n

ji

q

*., I <

N(N-l)

ij

, zodat

JÍ

=ί

d * Σ ^ q.. + ΣΪ * q . . ) / 2 = ¿· + W. (formule 2 ) .
N
3=1 ^13
3=1 J i
N
1
0

U i t formule 1 en formule 2 v o l g t nu

l'i
2 l N 2J
4N
=I ,
6
Hieruit volgt
tenslotte С = α(Ν). Σ^1=1
¡ W.
І1^ .
ι .V.
ι < ^N-2

0

40. Voor de gewaardeerde graph G= <X t U > met X = {χ,-,χ^,χ.} en
U= {( χ ,χ > , <x 2 ,x > }, waarbij aan de pijl (χ^,χ.* > een
natuurlijk getal к en aan de pijl < χ 9 > χ τ ^ e e n waarde 1 is
toegevoegd, vinden we lim С = 3.2
к-н»
41. Als de graph G= (X,U ) ongericht is dan geldt w.. = w..
voor alle j en i, maar dan geldt tevens q..
= q..
voor alle
1
1
i=N
k=N
^
^
i en -"
j, zodat W.
d., voor alle i.
1 = Σ-!
3=1n q..
i3 en V.
1 = Σk=l ik
Dus geldt dan
C(x.)
4

ι'

= α Μ . Σ Γ Ϊ 1 q...
ν

•"

з=1

η

42.

French, J . R . P . J r . ,

43.

Harary, F., 1959c.

ΐ3

Σ ^
k=l

d..

voor a l l e

i.

ik

1956.
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Katz, L., 1953.
Indien b = O, is er sprake van volledige 'attenuation',
indien b = 1, is er sprake van afwezigheid van enige
'attenuation'.
Zie paragraaf 2.1.2.2., p. 122
Voor een nadere uiteenzetting zie paragraaf 2.1.2.2.,
noot 22.
Zie paragraaf 2.1.2.2., noot 22.
Lemma 1
W = b.A konvergent «• р Ь А < 1 « ' Ь . р < 1 « · l/b > ρ
want als λ een eigenwaarde is van de matrix A, dan is
b.X een eigenwaarde van de matrix b.A.
We hebben reeds gezien dat de spectraal radius ρ een onder
grens is voor elke norm II ·ΙΙ van de matrix A, bijvoorbeeld
de oneindige matrixnorm en de l-norm. We kunnen dan ook
garanderen dat (W = b.A) konvergent is als het minimum van
de grootste absolute rij som en de grootste absolute kolom
som van de matrix A kleiner is dan l/b, want dan geldt
l/b > m i n (Il A IIш . Il A II ^ S* p A
Katz, L., 1953, p. 42.
Katz geeft behalve de formule m = ΣΓ" b .(N-1)^

J

nog een

benaderingsformule hiervoor. Omdat uit de definitie van
fki
(N-l) ' volgt dat deze nul is voor elke к > N, kunnen we
m ook schrijven als een eindige som m = ^\_-.

b .(N-1)

Wil een onderzoeker desondanks toch m benaderen, bijvoor
beeld omdat N te groot is, dan kan dit door middel van de
volgende benadering:
^=N-1 ,k

(к)

m = (N-l)!.bN"1. Σ ^ ~
i=0

2

, M ,., K N-1
^гт
i!

y

k=N-l

k

b '

N+1

(substitutie i=N-l-k)

... ... ,N-1 vi=N-2 (l/b) 1
m = (N-l)!.b
.Σ
γ,
N-l
m = (N-ni.b^1. { e 1 / b - ζ
^, . (l/b)N"1} met ξ een

.

bepaalde waarde tussen O en l/b in, want de (N-2)
γ

graads Taylor veeltermontwikkeling van e luidt:
2
N-2
N-l N-l
r
Χ

τ

χ

1!

χ

2!

·"

χ

(N-2)!

ξ

.X

(N-l)!

waarbij 0 < ξ < χ .
га = ( N - l l L b ^ . e 1 ^ - ζ ^ 1 met 0 < ξ < l/b.
Als l/b < 1 dan is ook ζ < 1 en geldt lim ξ1^"1 = 0.
Als l/b < 1 dan kunnen we m derhalve benaderen door
(N-l)!.b

.e

, waarbij we tevens weten dat deze benade

ring te groot is en dat deze benadering beter wordt naar
mate N groter wordt (de waarde e = 2,718..)·
51. Hubbell, Ch.H., 1965.
52. Zie paragraaf 2.1.2.2., noot 22.
53. Taylor, M., 1969.
54. ibid., p. 495.
55. Twee graphs G= <Χ,υ > en 0'= (Χ,υ1 > zijn struktureel con
verse als (χ.,χ.) ε υ*» (χ.,χ.) ε υ 1 voor alle χ. en χ..
ν
ij
j ι
ι
j
De adjacentiematrices van beide graphs zijn eikaars ge
transponeerde.
56. Zie Harary, F., 1959b en paragraaf 3.1.1.4..
57. Taylor verwart hier r.

J

met het totaal aantal aktores dat

beïnvloed wordt door aktor 1x. en zich op een distantie η
f i
van χ. bevindt: '...г.
, is the number of paths of length η
emanating from x., that is, the number of units influenced by
x. at a distance η from x.' (p. 496).
58. Taylor, M., 1969, p. 498.
59. Voor deze graph G= <X,II > staan de berekeningen voor d.
met η = 1,2,3,4

in de volgende figuur vermeld.

357

X

3

X

4

1/4

1/4

-1/4

O

O

-1/4

O

O

4 (D

, (2)

0

0

0

1

1/4

x1

0

1

0

0

1/4

0

1

0

0

0

x2

0

0

1

,0

-1/4

0

0

1

0

0

X3

0

0

0

1

0

0

0

0

1

x4

0

1

0

0

0

-1/4

A4

A3
We merken hierbij op dat A

= A, zodat we daaruit kunnen

afleiden:
A 3 k - 2 = A1 of d . ^ - 2 )

= d^"

A 3 ^ 1 = A2 of d 1 ^ - 1 ) = d.™
.3k

A

3
0

fd.№
1

= d.

voor alle natuurlijke к
en aktores x.

(3)

1

Een gevolg hiervan is dat d.00 =_1/4 voor alle natuurlijke
getallen n.
Een rij van getallen b heet konüergent

als er een getal г

bestaat, zodanig dat bij elk positief reëel getal ε een
natuurlijk getal к bestaat met de eigenschap dat voor alle
I <
natuurlijke getallen η > к geldt dat I b
e
η
Een rij van getallen b heet sameevbaar
als de rij van
partiële sommen s = Σ.~ b. konvergent is. Alle sommeerbare rijen konvergeren naar het getal 0. Een bekende
sommeerbare rij is de meetkundige rij b, = b met 0 < b < 1.
De som hiervan (dit is de limiet van de rij der partiële
sommen) bedraagt b/(l-b).

61. Taylor, M., 1969, p. 499.
62. Zie par. 2.1.2.2., noot 22, Lemma 1; zie par. 3.1.2.4.,
noot 48.
63. Zie pagina 122. Ten onrechte stelt Taylor, dat de som van de
matrices (bA) konvergeert naar (Y-I)/b: 'the series
converges to [(І-ЪА)"1 -Ц/Ъ...'

(Taylor, M., 1969, p. 499).

64. Taylor, M., 1969, p. 499.
65. Wij gaan er hierbij van uit, dat de index a. gebaseerd is op
een sommeerbare, meetkundige rij. In dat geval bestaat a.
als d.

voor alle η bestaat, want

a. = Σ ~ b .d.
ι
n=l
ι

J

< ΣΤ", b
n=l

= b/fl-bl, en dit is een eindig6

getal voor elke constante 0 < b < 1 (-1 < d.

lnJ

< +1).

66. Arney, W.R., 1973.
67. De bewering luidt: w(n) = — .^f"? (y)

is dalend voor

η > 1. Het bewijs hiervoor is:
w(n) is dalend voor η ^ 1 ·* w(n+l) < w(n) voor alle η
„

1

^п+ІД-,

¿г 1 к=л ,1ч

2

ÏÏTT к=і ¥
0„

η

ÏÏ^=1 ¥

l Tk=n ,1ч

+1

ÏÏTT· Γη \=ι ¥
r

,

,1,Ί ^ ]1
< ук=п ,1.
i

C1

η

ñ К=і ¥

ñ" ^

, η

БТГ -ÏÏ • ¥ <

,,
оог а11е π

<

l

i

ν 0 0 ..
Γ alle n

k-1

- Ш^ ñ Λ=ι У

оог а11е

η

ι < -i slk·= ι k-i voor alle η
(у)
j (у)
„ η ^ , Ι
1
..
<* η *>• 1 +2 TT + ... + 11 1 τ voor alle η
2
г "
en dit klopt want reeds

< 1 voor alle n.
2n
Dit laatste is eenvoudig via volledige induktie te
bewijzen: η = 1 =*

= •=·<!
2n

2

Stel - S - < i , dan geldt Щг- = ^2n
2n+l
2 n

. -i <-=• < 1 .
2n
2n
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68. Нагагу, F., 1959b en Taylor, M., 1969.
69. Zie о.m. Leik, R.K. en Nagasawa, R., 1970; Arney, W.R., 1973.
70. Beauchamp, M.Α., 1965.
3.2. Analyse

met betrekking

tot

het

maahtsdanein

1. Het begrip retikulum (afgeleid van het Latijnse rete, retís:
net, netwerk) ontlenen we aan Kapferer (1969), zij het met
dit verschil, dat wij het begrip niet beperken tot een
1-retikulum.
2. Kephart, W.M., 1950, p. 448; Barnes, J.A., 1969, p. 61-64.
3. Kapferer's retikulum is identiek aan Barnes' primaire zone.
Barnes (1968) maakt een onderscheid enerzijds in aktor's
'star' en aktor's 'zone', anderzijds in 'primair' en
'sekundair'.
Gekombineerd leidt dit tot zijn onderscheiding in primaire
'star' (SI), primaire 'zone' (Zl), sekundaire 'star' (S2)
en sekundaire 'zone' (Z2), eventueel uit te breiden tot een
η-aire 'star' (Sn) en η-aire 'zone' (Zn).
Aktor's primaire 'star' is een netwerk, bestaande uit zich
zelf en alle direkte invloedspijlen naar andere aktores.
Aktor's primaire 'zone' bestaat uit dezelfde aktores als
bevat in aktor's primaire 'star', evenwel met toevoeging
van alle invloedspijlen tussen deze aktores.
Aktor's sekundaire 'star' bestaat uit aktor's primaire 'zone',
verenigd met alle primaire 'stars' van alle aktores, opge
nomen in aktor's 'star'.
Aktor's sekundaire 'zone' bestaat uit aktor's sekundaire
'star', evenwel met toevoeging van alle invloedspijlen
tussen de aktores.
Er geldt derhalve dat SI С ZI С S2 С Z2 С ... С Sn С Zn .
4. Kapferer, В., 1969, p. 221-230.
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5. ibid., p. 221-244.
6. ibid., p. 243.
7. Een andere mogelijkheid voor het uitvoeren van de
retikulumanalyse aan de hand van de spanwijdte, de densiteit en de multiplexiteit wordt gegeven door Garbett (1968).
Voorts wijzen we op de studie van R. Niemeyer (1973).

3.3. Analyse m.b.t.

de relatieve

belasting

1. Mokken, R.J., Stokman, F.N., e.a., 1971.
2. Stokman, F.N., 1973.
3. Anthonisse, J.M., 1971.
4. Stokman, F.N., 1973; Anthonisse, J.M., 1971; Mokken, R.J.
en Stokman, F.N., e.a., 1971, en Mokken, R.J., 1972, IV-30.

4.

STRUKTURELE ANALYSEMODELLEN, WELKE LEIDEN TOT ZOWEL
STRUCTURELE ALS RELATIONELE EIGENSCHAPPEN VAN EEN EMPIRISCH
SYSTEEM I.C. EEN LOKAAL MACHTSSYSTEEM

4.1.

Analyse m.b.t.

het

machtsbereik

1. Zie o.m. Burgess, M.E., 1960; D'Antonio, W.V. en Erickson,
E.C., 1962; Fanelli, A.A., 1956.
2. Voor een uitgebreide behandeling raadplege men Riley, M.W.,
Riley, J.W. Jr., Toby, J. e.a., 1954, alsmede Riley, M.W.,
1963, p. 469-501.
3. Stouffer's voorwaarden voor de aanwezigheid van een nul-cel
luiden:
0

een bepaalde cel wordt als nul-cel aangeduid, indien zij
niet meer dan 10% van het totaal aantal waarnemingen bevat,
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0

zowel de (++)-cel als de (--)-cel moeten minstens twee
1

maal zoveel waarnemingen bevatten als de 'nul-cel .
(Stouffer, S.A., 1950, p. 60 e.V.; in dit verband kan men
tevens raadplegen Mokken, R.J., 1970, en Felling, A.J.A.,
1962).
4. Guttman, L., 1950.
5. idem.
6. Riley (1963, p. 469-501) maakt een onderscheid in 'individual
pattern approach' en 'group pattern approach' afhankelijk
van het feit of het individu danwei de groep de analyseeenheid vormt. In deze paragraaf 4.1. zullen we niet ingaan
op de schaalanalyse op groepsniveau, daar deze in het geval
van lokale machtsstudies zelden zal voorkomen (hiertoe
dienen immers machtskonfiguraties inzake к beleidsvelden
in een relatief groot aantal lokale samenlevingen te worden
onderzocht). Het is mogelijk dat invloedspatronen, welke
zich voordoen op het niveau van de groep ("group pattern
approach') verdwijnen indien de afzonderlijke aktores als
referentiepunt worden genomen ('individual pattern approach').
Middels een postanalyse kan men de diskrepantie tussen de
resultaten, verkregen op het niveau van de groep vergelijken
met de resultaten op het niveau van de afzonderlijke aktor.
Riley zegt hieromtrent: 'The exciting aspect of any such
discrepancy in individual vs. group findings is the clue it
affords to a possible social organization of the group members
for the action under study' (Riley, M.W., 1963, p. 491). Inge
val men een groepsanalyse wil toepassen, kan men zonodig Riley
raadplegen (Riley, M.W., 1963, p. 469-501).
7. Voor deze paragraaf is o.m. geraadpleegd Riley, M.W., Riley,
J.W. Jr., Toby, J., e.a., 1954, in het bijzonder deel III,
p. 145-268; Riley, M.W., 1963, p. 469-501 en Riley, M.W.,
Toby, J., Cohn, R. en Riley, J.W. Jr., 1963; Kruyt, D., 1970.
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8. Bij het bepalen van de O -skore via de modale klasse van
de betreffende frequentieverdeling beschouwt men veelal
alleen die dyaden, waarbinnen een subjekt tenminste op
één beleidsveld een invloedspijl bezit naar een objekt. In
de meeste studies zal blijken, dat de meeste van de N(N-l)
dyaden op geen der onderzochte beleidsvelden invloedspijlen
bezit.
9. Zie noot 6.
10. Invloedspatroon 8 zal in de meeste studies een zeer hoge
fr.equentie bezitten. Bij de konstruktie van de dyadeschaal
wordt dit invloedspatroon veelal niet betrokken (zie o.m.
Riley, M.W., Riley, J.W. Jr., Toby, J., e.a., 1954, p. 179-180).
Vandaar dat in figuur 116 twee kolommen met absolute, respektievelijk relatieve frequenties zijn vermeld.
11. Guttman, L., 1950.
12. Zie Riley, M.W., Riley, J.W. Jr., Toby, J., е.a., 1954,
p. 150-187.
13. In dit verband wil 'geen objekt-schaal' zeggen, dat alle
aktores tot eenzelfde schaalkategorie behoren. In een derge
lijke situatie is er sprake van een zg. 'gedegenereerde'
schaal (zie Riley, M.W., Riley, J.W. Jr., Toby, J., е.a.,
1954, p. 168, noot 19).
4.2. Analyse

met betrekking

tot

de kwetsbaarheid

van graphs

1. Ook in paragraaf 3.3. is de kwetsbaarheid van graphs ter
sprake gekomen. Bij de aldaar behandelde rush van een punt
en rush van een pijl ging het om de kwetsbaarheid in de
bereikbaarheidsrelaties, terwijl het hier gaat om de kwets
baarheid in de verbondenheid.
2. Hierbij baseren we ons op Ross, I.C. en Harary, F., 1955.
3. Zie paragraaf 1.6.6..
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Om te kunnen konkluderen, dat punt i wel een artikulatiepunt is, moet er tenminste één punt y n worden gevonden
waarvoor geldt dat geen van de punten welke vanuit y n te bereiken zijn via een sequentie welke niet het punt i bevat,
element is van de verzameling P. In de procedure wordt volstaan met de punten uit υ Τ, (у.) te beschouwen. Dat deze
verzameling evenwel niet alle punten bevat welke vanuit y.
te bereiken zijn via een sequentie welke niet het punt i
bevat volgt reeds uit de definitievoorwaarde
d

frk-W • ^ к - і ^ = ^-1 ·

Zo wordt een punt op distantie 2 van y n en op distantie 3
van punt i niet in υ Τ, (у.) opgenomen en derhalve in de
procedure niet beschouwd op het al dan niet element zijn
van de verzameling P. De vraag rijst nu of het mogelijk is
dat Ρ η υ τ (y ) = φ terwijl er toch een punt χ ε ρ be
staat dat via een sequentie met punt y. is verbonden en
welke sequentie punt i niet bevat. We zullen bewijzen dat

J6P

i

l
/ " '

y 2 ?P
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een dergelijke situatie niet mogelijk is: beschouw daartoe
het kortste pad tussen χ

en y. dat niet punt i bevat.

Dit pad bevat elementen uit и Т^(У0)> want het eerste punt
na y n is reeds element van Τ (у.).
Definieer у ε U Τ, (у ) als het punt op dit pad dat het
dichtste bij punt χ
P n

кW

= Ф

ligt.

~y r * P * d(yT>ÏÏ

= d

(yT'i)

+

¿С1»»

d(yr,j) = d(y r ,y r + 1 ) + d(i,j)
d(yr,j) > d ( y r , y r + 1 )
Dus ligt er op het spoor van punt χ

naar punt j, dat

slechts punten van de verzameling Ρ bevat, ook een punt
у , ε υ τ (у ) . Maar dan is у , e Ρ, hetgeen in contrar+1
к к 'O
'r+l
dictie is met Ρ л и Τк (у
0 ) = φ .

к

5.

DE BETEKENIS VAN DE GRAPH-THEORIE ALS FORMEEL ANALYSEMODEL

1. Mokken, R.J., Stokman, F.N. е.a., 1971, Stokman, F.N., 1973.
2. Zijderveld, A.C., 1972,1973. Zie in dit verband tevens
Van Hoof, J.J., 1973.

6.

BESLUIT

1. Voor deze analyse op verschillende niveaux zij verwezen naar
Galtung, J., 1967; Graaff de, C.J.A.W., 1973; Hüttner, H.J.M.,
1973; Hummell, H.J., 1972 en Lazarsfeld, P. en Menzel, H.,
1961.
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LIJST VAN GEBRUIKTE SYMBOLEN EN AFKORTINGEN

X = {...}

Verzamelingsaanduiding

X^X-,...,Χ

Deelverzamelingen van X

ε

Is element van

£

Is geen element van

Φ

Lege verzameling

С

Inclusie-teken, te lezen als: is deelverzame
ling van
Aequivalentieteken, te lezen als: dan en
slechts dan als
Implikatieteken, te lezen als: indien ... dan

•*
=»
Α

χ 6 χ ( · ' ..)

Al-kwantor, te lezen als: voor alle χ e X
geldt ...

x e x C · ' ..)

Existentie-kwantor, te lezen als: er is ten
minste een χ e X waarvoor geldt ...

E

и

Vereniging van verzamelingen

η

Doorsnede van verzamelingen

(χ.,χ.)

Geordend paar (i.e. pijl)

[ x

Ongeordend paar (i.e. lijn)

i'xj]

и

Verzameling van geordende paren

< YtR >

Relationeel systeem: een verzameling Y, waar
binnen een grondrelatie R is gedefinieerd

..: А ->• В

Funktie (afbeelding) van de verzameling A naar
verzameling В

v(u), νίχ.,χ.) De waarde van een pijl u resp. van een pijl
1

J

(χ.,χ.)

^ ι

»
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j

Oneindig

χ

Som-teken

2

Chi-kwadraat

Δ

Er is een boolean operatie uitgevoerd Czie
noot 1.25)

Π

Er is een bepaalde operatie uitgevoerd (zie
noot 1.28)

G=(X,U>

Graph-notatie

G= < X t U 1 , U 2 , . . . , U
e
Τ
G
I A I

A^

J

a

> : Multigraph-notatie

Dichotomiseringskriterium
Transitieve sluiting v a n een graph G
A l s A een verzameling i s , dan is I A I het
totaal aantal elementen van d e verzameling.
Als A een vierkante matrix i s , d a n is I A I
de determinant v a n d e matrix
is gelijk aan (A + A

..

a ..
ij

+ ... + A )

Het ij-element in d e matrix A

J

H e t ij-element in d e matrix A

(a. .)

De η-de macht van het ij-element in de matrix A

G=<X,ir-'>

Pseudo-graph

G*

Kondensatiegraph

C-jC-.C^Cjj

Graad van graph-samenhang

od(x.)

Uitgraad van punt x.

id(x.)

Ingraad van punt χ.

td(x.)
Τ
τ
A ,R

Totale graad van punt x.
De getransponeerde matrix A resp. R

I
+
<R

De eenheidsmatrix met als matrix-el ementen de
Kronecker delta's: S. . = 1 •*• χ. = χ.
i]
ι
J
De verzameling v a n non-negatieve reële getallen

J

D e universele matrix m e t alle matrix-elementen 1

Α χ В

Het Hadamard produkt (of h e t elementsgewijze
produkt)

AB

Het inwendig produkt v a n d e matrix A m e t matrix

(x.,...,x.)

Sequentie v a n punt x. naar punt x .

<x.,...,x. >

Pad v a n punt x. naar punt x.

Cx.j...,x.)
<x.,

η

,x. >

Sequentie van punt x. naar punt x. ter lengte η
Pad van punt x. naar punt x. ter lengte η

R(x.)»R(S)

Bereikbaarheidsverzameling van punt x. resp.
verzameling S

Q(x-)>Q(S)

Antecedente verzameling van punt x. resp. ver
zameling S

R (x-)»R (S)

Beperkte bereikbaarheidsverzameling van punt x.
resp. een verzameling S

Qn(x-)>Qr.(S)

Beperkte antecedente verzameling van punt x.
resp. een verzameling S

В , В*

Basispuntenverzameling van de graph G resp. de
kondensatiegraph G*

С , С*

Kontrabasispuntenverzameling van de graph G resp.
de kondensatiegraph G*

С = [е.]
ir
А = [a..]
R = [г..]

Connectednessmatrix

ij

D = [d. .1

Adjacentiematrix
Bereikbaarheidsmatrix
Distantiematrix

ij

c(i,j)
d(x.,x.)
^

W = [w..]
J

V = [ν..]
1J

Connectednesskategorie van het puntenpaar, ge
vormd door punt x. en punt x.
De afstand (d.i. de lengte van een spoor) tussen
punt x. en punt x.. In een gewaardeerde graph de
lengte van een minimaal pad tussen punt x. en
punt x.
De adjacentiematrix, behorende bij een gewaardeerde graph
De binaire adjacentiematrix, behorende bij een
bepaalde ε middels welke de w..-elementen,
behorende bij een
gewaardeerde graph gedichotomiseerd worden

A(x)

De variabele adjacentiematrix

V

Disjunktie-teken te lezen als en/of (inklusieve o

Λ
M

Conjunktie-teken te lezen als ên
2
De matrix M= S x S

η.

Het aantal co-cliqual punten van punt x.

t

Het aantal leden van een clique

С(χ.)

Een clique С, waartoe punt χ. behoort

C,C1,C2,...,Ck Clique, de eerste resp. tweede resp. ... resp.
k-de clique

R

η

= [ (r ) . . Beperkte
]
bereikbaarheidsmatrix
L

nJij

J

S. .

Kronecker delta

Iti

De verzameling der natuurlijke getallen

ij

<

Kleiner dan of gelijk aan

>

Groter dan of gelijk aan

т+ш

m nadert oneindig

m+0

m nadert nul

max(a,b);min(a,b): Maximum resp. minimum van de getallen a en
I
"

Eenheidsmatrix waarvan de rijen gepermuteerd
zijn in de gewenste volgorde (permutatiematrix)

А

Een gepermuteerde matrix

MNC-set

Minority control set

MNI-set

Minority influence set

MTI-set

Mutual influence set

PC(m,k)-index

Hiërarchiseringsindex tussen de niveaux m en к

PC»,,™,
NORM
IC-index

Genormeerde PC-index

IC
NORM
Lim

Genormeerde IC-index

Ρ
PC-index

'Power Concentration'-index

'Influence Concentration'-index
Oneigenlijke limiet

H

Source-oriented hiérarchiseringsmaat

m
E

Aantal invloedspijlen in een graph
Hiërarchiseringsmaat, gebaseerd op informatieentropie

In

Natuurlijke logarithme

h. .-maat

Mate van differentiatie resp. segregatie tussen
kategorie i en kategorie j

ij

RC(x.)
v
ι
RC ' (x. )
ι
σ.
ι
s(χ.),s'(χ.)

Puntcentraliteitsindex van Bavelas
Puntcentraliteitsindex van Beauchamp
Puntcentraliteitsfunktie van Sabidussi
Status- resp. contrastatus-index van Harary

s (χ.)
η

1

Α.,A!
ι ι

s.,s.'
1

1

Status- resp. contrastatus-index van Arney
a. Status- resp. contrastatus-index van Hubbell
b. Konventionele status- resp. contrastatus-index

cCxj)

Puntcentraliteitsindex van MacKenzie

С. .С!

ι ι
f.,f!
1

Netto-status-index van Harary

1

t.,t!
ι* ι
а.
ι
d.
ι

Status- resp. contrastatus-index van MacKenzie
Status- resp. contrastatus-index van French
Status- resp. contrastatus-index van Katz
(Netto)status-index van Taylor
(Netto)status-index van Taylor
Diameter van een graph

di (G)

a. Graphcentraliteitsindex van Bavelas
b. Centrum van een graph

С'

Graphcentraliteitsindex van Beauchamp

Ε,Ε'
S-schaal
S-skore
O-schaal
O-skore
D-schaal
SNO-schaal
SON-schaal
S -skore
Ρ
O -skore
Ρ

II . II : M n
Il A II
CO

Graphcentraliteitsfunkties cf. Sabidussi
Subjekt-schaal
Subj ekt-schaalskore
Objekt-schaal
Objekt-schaalskore
Dyade-schaal
Subjekt-schaal t.a.v. één enkel objekt
Personale schaal
Subjektprofielrating
Objektprofielrating
(R Matrixnorm
Oneindige matrixnorm

Il A I I 1

1-norm

λ
P

Eigenwaarde

"KRIT
vix^
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Spectraal radius
Percentiel-kriterium bij Hubbell's cliquedetektiemethode
Verwijdering van punt x.
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SUMMARY
Local Power and networks
Зосгаі-пеішогкапаіуагз

(Part I)
(Part II)

1. In these studies we have tried to contribute to thç
development of a social-networktheory, in particular in
the field of local power. We have indicated some of the
ways in which digraph-theory, as a descriptive-explicative
model, can be used to analyze components of a theory on
local power.
2. The development of a social-networktheory in the field of
local power possesses both theoretical and social relevance:
- theoretical relevance, because from empirical local power
studies (the 'community power studies') it can be proven,
that there is a development from an individualistic (Hunterschool), via a dyadic (Dahl-school) to a more cyberneticsystemic concept of power. Power or influence is no longer so
much considered a personal attribute of an actor, nor as a
connection between two actors, but as a relation-relevant
property within a given social system. Power or influence
appears as a specific form of communication flows, through
which an exchange of, for instance scarce commodities and
services take place within a given system,
- social relevance, because one hears from a number of civic
organizations, that social change processes where (political)
influence needs to be used, often collapse a priori, because
the initiators of such social change processes when developing
adequate influence strategies and tactics are not or hardly
aware of the local power configuration.
3. Methodologically the above-mentioned theoretical and socialrelevant development of a social-networktheory expresses itself
in the development of structural measurement and analysis
systems. The local power structure is considered by us as a
collection of local powerholders in which power or influence
relationships are defined. The configuration of local power is
conceptualized as a directed, possibly valued (multi)graph.
4. Defining such a graph G= <X,R1,R_,...,R > implies
0

defining a set X, consisting of local powerholders within
a local coiranunity,
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"

defining a set of (іпПиепсе)агсз, which exist between
local powerholders on policy-issues R.jR-,
,R .
1 2
η
In part I of our study ('Local power and networks', Alphen
aan den Rijn, 1974) we entered into a methodological area
reconnaissance concerning the above-mentioned questions.
In the first chapter we discussed four methods of approach
with the aid of which local powerholders within a local
community could be traced, namely the reputation method, the
decision method, the position method and the social activities
method. These methods have been described on the basis of
particular American empirical local power studies.
In the second chapter a critical evaluation is given of the
two leading methods, namely the reputation method and the
decision method. We go into detail in both the theoretical
pre-assumptions and the procedures. Summarising it can be
said concerning this critical evaluation, that the researchdesigns of the Hunter-school respectively of the Dahl-school
can be described as follows:
- the advocates of the reputation method ('the elitists')
rely heavily on the theory of social stratification. They
assume that within the local community a ruling-elite exists.
This ruling-elite consists of local powerholders who have a
great power potential with which they can exercise polymorfic
influence. The social composition of the ruling-elite is very
homogeneous and their value-orientations relatively conver
gent. They assume that the structure of local power is
relatively immutable and presume a static distribution of
power. Local powerholders operate in an inter-action system
as actor-positionholders. Their way of acting is based on
the institutionalized values and norms of the social system
of which the powerholders are members.
The reputation method is most frequently used by sociologists.
- the advocates of the decision method (the 'pluralists')
deny the stratification-thesis and question whether or not
there is a dominant local power group within the local commu
nity. They assume that power or influence is distributed
amongst the members of the local community and define the
local power group on the basis of actual exercise of power
as is demonstrated in the participation in community decision
making. The local powerholders within the local community
exercise power or influence limited to particular issues. The
social composition of the local powerholders is very
heterogeneous and their value-orientations relatively
divergent.
They assume that the structure of local power is relatively
mutable and presume a dynamic distribution of power. Local
leaders operate in an inter-action system as actor-individuals.
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Their way of acting is governed in large by 'inertia' that is
to say that most people are motivated by self-interest and
are rationally aware of their interests and know how to
enhance them. They are running the community 'for their own
benefit'. The decision method is most frequently used by
political and administrative scientists.
In the third chapter we discuss the results of the empirical
community power studies concerning the power structures
found and the types of local leaders. In the fourth chapter
we discuss a number of development lines which in our
opinion will be, and already have been partly followed, on
the road to establishing a theory concerning local power.
The methodological development lines concern (1) a more
integrated theoryconstruction and the development of more
refined conceptual schemes to specify the meanings of power,
influence, community, elitism, pluralism, etc., (2) the
development of longitudinal, comparative research-designs,
based on a simultaneous use of the two leading approaches
for identifying local leaders, and (3) a further development
of structural models of analysis. The substantial developments
concern (1) a further analysis of the vertical axis of the
local community (2) to explore the relationships among the
local power structure and the possibilities of mobilising the
population within that local community, and (3) a further
construction of a general 'community theory', by means of
relating many characteristics of a local community (among
which the structure of local power).
5. Both in part I ('Local power and networks'. Alphen aan den
Rijn, 1974) and in part II ('Social-networkanalysis', Alphen
aan den Rijn, 1974) we discuss, in brief, the problem of
measuring relationships of power or influence existing between
actors. It is our opinion that in concrete situations it is
nearly impossible to measure exactly who influences whom as a
consequence of the occurring reciprocity (amongst other things
through feedback) in the influencing process between the
actors, so that the only possibility seems to be to determine
the communications on relevant policy-issues between local
powerholders and to interpret these communication-channels as
potential influence-channels.
6. If an unique representation of the configuration of local
power as an empirical relational system in a formal graphtheoretical system can be constructed, then the theorems about
the digraph can be translated into corresponding statements
about that local power structure. In this context the
validation of such statements is a purely logical validation,
a consequence of the assumed isomorphy between the graph and
the configuration of local power.

392

In part II ('Social-networkanalysis', Alphen aan den Rijn,
1974) we indicated the correspondence between terms in the
formal graph-theoretical system and terms related to the
description of the empirical power configurational system
(see figure 128, page 308-309).
These theory components concern the horizontal distribution
of power, the power hierarchy, the base or source of power,
the amount or extent of power, the domain of power, and
the scope or range of power.
In the first chapter we go into a number of basic concepts
of the digraph theory (types of graphs, joining and reachability,
connectedness, condensation, vulnerability, graphs and matrices,
and valued graphs). In the second chapter we discuss models
of analysis concerning the horizontal distribution of power,
the power hierarchy and the base or source of power. We dwell
at length on models of clique-detection, both in directed and
in multivalent graphs, resulting in a new model of hierarchical
clique-detection (figure 58, page 138). We continue with an
evaluation of four measures of hierarchization, namely the
index of power-coneentrâtion by Brams (the PC-index), the
index of influence-concentration by Russett (the IC-index),
Coleman's Η-measure, and the E-measure based on the informationtheory. Concerning the base or source of power we discuss in
detail the relational analysis proposed by Coleman.
In the third chapter we deal with analysis models concerning
the extent or amount of power, and the domain of power. In
this chapter we evaluate a number of status-models, which are
developed in the field of the sociometry for describing the
position of an actor in a network. We distinguish between
status-models based on the distances between the actors (the
relative indices of pointcentrality constructed by Bavelas,
by Beauchamp, by Sabidussi and by Harary), status-models based
on the n-influencesequences between the actors (the conventional
status-vector, the index of pointcentrality by MacKenzie, and
the status-indices constructed by French, by Katz, by Hubbell,
and by Taylor), and status-models which are based both on the
distances and on the n-influencesequences between the actors
(the status-index by Arney).
In this chapter we also discuss the problem of measuring graphcentrality. In the analysis of the power domain we can identify
the reachable set of actors, which can be characterized
concerning the span, the density, and the multiplexity by
means of Kapferer's reticulum-analysis.
In the fourth chapter we indicate the significance of scaleanalysis of networks for studying the range or scope of power.
7. The graph-theory serves as a descriptive-explicative
mathematical model of the configuration of local power in the
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present-day stage of theorybuilding in the field of local
power. The graph-theory provides an abstract objective and
systematic description of a number of structural parameters
on the level of the individual (collective) actor as well
as on the level of the configuration of local power structure
as a whole. We should like to assert that there is not yet
a predictive theory of social networks: nobody can say which
inferences can be made from the structural parameters to the
functioning of the power-influence system. However, in our
opinion these limitations are not detrimental to the significance of the graph-theory for describing the structural
properties of local power-influence systems.
8. The construction of a social-networktheory, which makes
use of the graph-theory, can contribute to a better understanding of the power and influence in the local community,
provided a qualitative analysis is added which focuses on the
interpretation of social reality from the perspective of the
subjects.
9. We hope that our study will be a stimulant for a further
development of sociological and political views concerning
problems, which are very important for this science, but viewed from empirical research - have been greatly neglected.
Hence our efforts in our studies to underline the following
facts :
- a methodological terrain reconnaissance by means of
literature research in empirical studies of local community
power (Part I: 'Local power and networks'. Alphen aan den
Rijn, 1974),
- to fill up a gap, mentioned in the literature of 'community
theories', namely the lack of an operational analytical
instrumentarium, by means of which structures of local power
can be studied and described (Part II: 'Social-networkanalysis', Alphen aan den Rijn, 1974). These structural
models are written in computer-programs (FORTRAN-IV G-level),
- the initiation of a mathematical-sociological guideline
in future community power research, which in our opinion
could help bring about an integrated theory-construction in
the field of local power.
10. The above-mentioned analytical instrumentarium can be
applied not only in the field of local power studies, but can
be used too for all problems where relationships existing
between social objects (units) are defined (for instance
patterns of communication, patterns of migration, studies
of interactions, etc.).
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TABEL VAN ln(N) voor N = 1 (1) 200
N

In(Ν)

N

In (Ν)

N

In (Ν)

Ν

In (Ν)

Ν

1
2
3
4
5

0.0
0.6931
1.0986
1.3863
1.6094

41
42
43
44
45

3.7136
3.7377
3.7612
3.7842
3.8067

81
82
83
84
85

4.3944
4.4067
4.4188
4.4308
4.4427

121
122
123
124
125

4 .7958
4 .8040
4 .8122
4 .8203
4 .8283

161
162
163
164
165

5
5
5
5
5

0814
0876
0938
0999
1059

6
7
8
9
10

1.7918
1.9459
2.0794
2.1972
2.3026

46
47
48
49
50

3.8286
3.8501
3.8712
3.8918
3.9120

4.4543
4.4659
4.4773
4.4886
4.4998

51
52
53
54
55

3.9318
3.9512
3.9703
3.9890
4.0073

4.5109
4.5218
4.5326
4.5433
4.5539

4 .8752
4 .8828
4 .8903
4 .8978
4 .9053

166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

5
5
5
5
5
S
5
S
5
5

1120
1180
1240
1299
1358

2.3979
2.4849
2.5649
2.6391
2.7081

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

4 .8363
4 .8442
4 .8520
4 .8598
4 8675

11
12
13
14
15

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

1417
1475
1533
1591
1648

16
17
18
19
20

2.7726
2.8332
2.8904
2.9444
2.9957

56
57
58
59
60

4.0254
4.0431
4.0604
4.0775
4.0943

96
97
98
99
100

4.5643
4.5747
4.5850
4.5951
4.6052

136
137
138
139
140

4 .9127
4 .9200
4 .9273
4 .9345
4 .9416

176
177
178
179
180

5
5
5
5
5

1705
1761
1818
1874
1930

21
22
23
24
25

3.0445
3.0910
3.1355
3.1781
3.2189

61
62
63
64
65

4.1109
4.1271
4.1431
4.1589
4.1744

101
102
103
104
105

4.6151
4.6250
4.6347
4.6444
4.6540

141
142
143
144
145

181
182
183
184
185

3.2581
3.2958
3.3322
3.3673
3.4012

66
67
68
69
70

4.1897
4.2047
4.2195
4.2341
4.2485

106
107
108
109
110

4.6634
4.6728
4.6821
4.6913
4.7005

146
147
148
149
150

S
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1985
2040
2095
2149
2204

26
27
28
29
30

4 9488
4 .9558
4 9628
4 9698
4 9767
4 9836
4 9904
4 9972
5 0039
5 0106

31
32
33
34
35

3.4340
3.4657
3.4965
3.5264
3.5553

71
72
73
74
75

4.2627
4.2767
4.2905
4.3041
4.3175

111
112
113
114
115

4.7095
4.7185
4.7274
4.7362
4.7449

151
152
153
154
155

5
5
5
5
5

0173
0239
0304
0370
0434

191
192
193
194
195

36
37
38
39
40

3.5835
3.6109
3.6376
3.6636
3.6889

76
77
78
79
80

4.3307
4.3438
4.3567
4.3694
4.3820

116
117
118
119
120

4.7536
4.7622
4.7707
4.7791
4.7875

156
157
158
159
160

5
5
5
5
5

0499
0562
0626
0689
0752

196
197
198
199
200

186
187
188
189
190

1η (Ν)

2257
2311
2364
2417
2470

5 2523
5 2575
5 2627
5 2679
5 2730
5 2781
5 .2832
5 .2883
5.2933
5.2983
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TABEL VAN - p . In p . voor p . = .001 (.001) .999
Pi
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
.31
.32
33
.34

.000

.001

.002

.003

.004

.005

.006

.007

.008

.009

0.0**
.0461
.0782
.1052
.1288

.0069
.0496
.0811
.1077
.1310

.0124
.0531
.0840
.1101
.1331

.0174
.0565
.0868
.1126
.1353

.0221
.0598
.0895
.1150
.1374

.0265
.0630
.0922
.1173
.1395

.0307
.0662
.0949
.1197
.1416

.0347
.0693
.0975
.1220
.1437

.0386
.0723
.1001
.1243
.1458

.0424
.0753
.1027
.1265
.1478

.1498
.1688
.1861
.2021
.2167

.1518
.1706
.1878
.2036
.2181

.1537
.1724
.1894
.2051
.2195

.1557
.1742
.1911
.2066
.2209

.1576
.1759
.1927
.2081
.2223

.1595
.1777
.1943
.2095
.2236

.1614
.1794
.1959
.2110
.2250

.1633
.1811
.1974
.2124
.2263

.1651
.1828
.1990
.2139
.2276

.1670
.1845
.2005
.2153
.2290

.2303
.2428
.2544
.2652
.2753

.2316
.2440
.2555
.2663
.2762

.2328
.2452
.2567
.2673
.2772

.2341
.2464
.2578
.2683
.2781

.2354
.2476
.2588
.2693
.2791

.2366
.2487
.2599
.2703
.2800

.2379
.2499
.2610
.2713
.2809

.2391
.2510
.2621
.2723
.2818

.2404
.2522
.2631
.2733
.2828

.2416
.2533
.2642
.2743
.2837

.2846
.2932
.3012
.3087
.3155

.2855
.2940
.3020
.3094
.3162

.2863
.2949
.3028
.3101
.3168

.2872
.2957
.3035
.3108
.3175

.2881
.2965
.3043
.3115
.3181

.2890
.2973
.3050
.3122
.3188

.2898
.2981
.3058
.3129
.3194

.2907
.2989
.3065
.3135
.3200

.2915
.2997
.3072
.3142
.3207

.2924
.3005
.3079
.3149
.3213

.3219
.3277
.3331
.3380
.3425

.3225
.3283
.3336
.3385
.3429

.3231
.3288
.3341
.3390
.3434

.3237
.3294
.3346
.3394
.3438

.3243
.3299
.3351
.3399
.3442

.3249
.3305
.3356
.3403
.3446

.3255
.3310
.3361
.3408
.3450

.3260
.3315
.3366
.3412
.3454

.3266
.3321
.3371
.3416
.3458

.3272
.3326
.3376
.3421
.3462

.3466
.3502
.3535
.3564
.3590

.3470
.3506
.3538
.3567
.3592

.3473
.3509
.3541
.3570
.3595

.3477
.3513
.3544
.3572
.3597

.3481
.3516
.3547
.3575
.3599

.3485
.3519
.3550
.3578
.3601

.3488
.3523
.3553
.3580
.3603

.3492
.3526
.3556
.3583
.3606

.3495
.3529
.3559
.3585
.3608

.3499
.3532
.3562
.3587
.3610

.3612
.3631
.3646
.3659
.3668

.3614
.3632
.3648
.3660
.3669

.3616
.3634
.3649
.3661
.3669

.3618
.3636
.3650
.3662
.3670

.3620
.3637
.3652
.3663
.3671

.3622
.3639
.3653
.3664
.3672

.3624
.3640
.3654
.3665
.3672

.3625
.3642
.3655
.3665
.3673

.3627
.3643
.3656
.3666
.3673

.3629
.3645
.3657
.3667
.3674

**
lim - p . In p. = 0
1
1
p.+O

TABEL VAN -p. In p. voor p. = .001 (.001) .999

vervol

Pi .000

.001

.002

.003

.004

.005

.006

.007

.008

.009

35
36
37
38
39

.3674
.3678
.3679
.3677
.3672

.3675
.3678
.3679
.3676
.3672

.3675
.3678
.3679
.3676
.3671

.3676
.3678
.3678
.3676
.3670

.3676
.3679
.3678
.3675
.3670

.3677
.3679
.3678
.3675
.3669

.3677
.3679
.3678
.3674
.3668

.3677
.3679
.3678
.3674
.3668

.3677
.3679
.3677
.3673
.3667

.3678
.3679
.3677
.3673
.3666

40
41
42
43
44

.3665
.3656
.3644
.3629
.3612

.3664
.3654
.3642
.3627
.3611

.3663
.3653
.3641
.3626
.3609

.3663
.3652
.3639
.3624
.3607

.3662
.3651
.3638
.3623
.3605

.•3661
.3650
.3637
.3621
.3603

.3660
.3649
.3635
.3619
.3601

.3659
.3647
.3634
.3618
.3599

.3658
.3646
.3632
.3616
.3597

.3657
.3645
.3631
.3614
.3595

45
46
47
48
49

.3593
.3572
.3549
.3523
.3495

.3591
.3570
.3546
.3520
.3493

.3589
.3568
.3544
.3518
.3490

.3587
.3565
.3541
.3515
.3487

.3585
.3563
.3539
.3512
.3484

.3583
.3561
.3536
.3509
.3481

.3581
.3558
.3534
.3507
.3478

.3579
.3556
.3531
.3504
.3475

.3576
.3553
.3528
.3501
.3472

.3574
.3551
.3526
.3498
.3469

50
51
52
53
54

.3466
.3434
.3400
.3365
.3327

.3463
.3431
.3397
.3361
.3324

.3460
.3427
.3393
.3358
.3320

.3456
.3424
.3390
.3354
.3316

.3453
.3421
.3386
.3350
.3312

.3450
.3417
.3383
.3346
.3308

.3447
.3414
.3379
.3343
.3304

.3444
.3411
.3376
.3339
.3300

.3441
.3407
.3372
.3335
.3296

.3437
.3404
.3368
.3331
.3292

55
56
57
58
59

.3288
.3247
.3204
.3159
.3113

.3284
.3243
.3200
.3155
.3108

.3280
.3239
.3195
.3150
.3104

.3276
.3234
.3191
.3146
.3099

.3272
.3230
.3186
.3141
.3094

.3268
.3226
.3182
.3136
.3089

.3264
.3221
.3177
.3132
.3084

.3260
.3217
.3173
.3127
.3080

.3255
.3213
.3168
.3122
.3075

.3251
.3208
.3164
.3118
.3070

60
61
62
63
64

.3065
.3015
.2964
.2911
.2856

.3060
.3010
.2959
.2905
.2851

.3055
.3005
.2953
.2900
.2845

.3050
.3000
.2948
.2895
.2840

.3045
.2995
.2943
.2889
.2834

.3040
.2990
.2938
.2884
.2828

.3035
.2985
.2932
.2878
.2823

.3030
.2979
.2927
.2873
.2817

.3025
.2974
.2922
.2867
.2811

.3020
.2969
.2916
.2862
.2806

65
66
67
68
69

.2800
.2742
.2683
.2623
.2560

.2794
.2737
.2677
.2616
.2554

.2789
.2731
.2671
.2610
.2548

.2783
.2725
.2665
.2604
.2541

.2777
.2719
.2659
.2598
.2535

.2771
.2713
.2653
.2592
.2529

.2766
.2707
.2647
.2585
.2522

.2760
.2701
.2641
.2579
.2516

.2754
.2695
.2635
.2573
.2510

.2748
.2689
.2629
.2567
.2503
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TABEL VAN -p. In p. voor p. = .001 (.001) .999 vervolg

Pi .000 .001

.002

.003

.004

.005

.006

.007

.008

.009

.70
.71
.72
.73
.74

.2497
.2432
.2365
.2297
.2228

.2490
.2425
.2359
.2291
.2221

.2484
.2419
.2352
.2284
.2214

.2477
.2412
.2345
.2277
.2207

.2471
.2405
.2338
.2270
.2200

.2464
.2399
.2331
.2263
.2193

.2458
.2392
.2325
.2256
.2186

.2451
.2385
.2318
.2249
.2179

.2445
.2379
.2311
.2242
.2172

.2438
.2372
.2304
.2235
.2165

.75
.76
.77
.78
.79

.2158
.2086
.2013
.1938
.1862

.2150
.2078
.2005
.1930
.1855

.2143
.2071
.2998
.1923
.1847

.2136
.2064
.1990
.1915
.1839

.2129
.2057
.1983
.1908
.1832

.2122
.2049
.1975
.1900
.1824

.2115
.2042
.1968
.1893
.1816

.2107
.2035
.1960
.1885
.1808

.2100
.2027
.1953
.1877
.1801

.2093
.2020
.1946
.1870
.1793

.80
.81
.82
.83
.84

.1785
.1707
.1627
.1547
.1465

.1777
.1699
.1619
.1538
.1456

.1770
.1691
.1611
.1530
.1448

.1762
.1683
.1603
.1522
.1440

.1754
.1675
.1595
.1514
.1431

.1746
.1667
.1587
.1506
.1423

.1738
.1659
.1579
.1497
.1415

.1730
.1651
.1571
.1489
.1406

.1723
.1643
.1563
.1481
.1398

.1715
.1635
.1555
.1473
.1390

.85
.86
.87
.88
.89

.1381
.1297
.1212
.1125
.1037

.1373
.1289
.1203
.1116
.1028

.1365
.1280
.1194
.1107
.1019

.1356
.1272
.1186
.1099
.1011

.1348
.1263
.1177
.1090
.1002

.1339
.1254
.1168
.1081
.0993

.1331
.1246
.1160
.1072
.0984

.1322
.1237
.1151
.1064
.0975

.1314
.1229
.1142
.1055
.0966

.1306
.1220
.1134
.1046
.0957

.90
.91
.92
.93
.94

.0948
.0858
.0767
.0675
.0582

.0939
.0849
.0758
.0666
.0572

.0930
.0840
.0749
.0656
.0563

.0921
.0831
.0740
.0647
.0553

.0912
.0822
.0730
.0638
.0544

.0903
.0813
.0721
.0628
.0535

.0894
.0804
.0712
.0619
.0525

.0885
.0795
.0703
.0610
.0516

.0876
.0785
.0693
.0600
.0506

.0867
.0776
.0684
.0591
.0497

.95
.96
.97
.98
.99

.0487
.0392
.0295
.0198
.0099

.0478
.0382
.0286
.0188
.0090

.0468
.0373
.0276
.0178
.0080

.0459
.0363
.0266
.0169
.0070

.0449
.0353
.0257
.0159
.0060

.0440
.0344
.0247
.0149
.0050

.0430
.0334
.0237
.0139
.0040

.0421
.0324
.0227
.0129
.0030

.0411
.0315
.0218
.0119
.0020

.0401
.0305
.0208
.0109
.0010

(98

REGISTER

Bereikbaarheid, 36 e.v.
Action set, 15
Bereikbaarheidsmatrix, 57,60
Adjacentie, 32
Adjacentiematrix, 57
beperkte, 58
Bereikbaarheidsverz^meling, 40
variabele, 327
n-bereikbaarheidsverzameling,
Admissible graph, 207
41
Aequivalentiekoè'fficiënt, 320
Betrouwbaarheid
Aequivalentierelatie, 322
Afstand, 39
sociometrische test, 320
Boolean operatie, 327
Afstandsfunktie, 152, 323
opteloperatie, 328
Antecedente verzameling, 40
vermenigvuldigingsoperatie, 328
η-antecedente, 41
Antecedentie, 38
Centrale limietstelling, 339
Antimetrie, 75
Centralisatie, 221
Antisymmetrie, 322
Centrum van een graph, 202,348
Artikulatiepunt, 53, 295
Clique
het opsporen van een, 295
Alexander-clique, 147
Attenuation, 232
Coleman-clique, 147
-factor, 232
Automorfe punten, 214
disjunkte cliques, 78
Automorfisme, 206
exteme clique, 98, 331
graph van een clique, 78
graad van, 214
1-clique, 76 e.v., 80 e.V.,
Arney's status-index, 249 e.v.
Asymmetrie, 322
90 e.v.
n-clique, 77
Basis, n-basis, 42
sterke n-clique, 77 e.v., 87 e.V.,
Basispijl, 55
93 e.v.
Basispuntenverzameling, 41,
zwakke n-clique, 77 e.V., 85 e.V.,
50
96 e.v.
Clique-detektie
Bavelas graphcentraliteit,
212 e.v.
in univalente graphs, 74 e.v.
Bavelas puntcentraliteit, 202
in multivalente graphs, 117 e.v.
Beauchamp graphcentraliteit,
hiërarchische clique-detektie,
216 e.v.
138
Beauchamp puntcentrali
Clique-detektiemodellen
teit, 203
Alexander-procedure, 147
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Coleman-procedure, 147
diagonaal-maximaliserend, 142
Doreian-procedure, 117 e.v.
Harary-Rossmethode, 100 e.v.
Hubbell-methode, 119 e.v.
komponenten-analyse, 116 e.v.
matrix-manipulatiemethode,
139 e.v.
matrix-multiplikatiemethode,
74 e.v.
Computerprogramma's
DOMEIN, 259-265, 309
DYADE, 270-295, 309
HIMAAT, 154-183, 308
HUBBELL, 119-136, 308
LIAISON, 295-305, 309
NCLIQUE, 72-116, 308
SEGDIF, 183-193, 308
SOCMAT, 116-117, 193-195,
308
STATUS, 200-252, 308
VALUE, 195-199, 265-269, 309
Connectednesskategorie, 45
Connectednessmatrix, 57, 63
Contracover, n-contracover, 42
Contrastatus cf. Harary, 210
Converse graph, 357
Cover, n-cover, 42
Cyclus, 38

Eis van maximaliteit, 76
Elementair (semi)pad, 323
Elitistische Hunter-school,13
Enkelvoudig semi(pad), 323
Entropie, 176, 340 e.v,
maximale entropie, 176
minimale entropie, 176
Entropiemaat, 175 e.v., 182
E-maat, 175 e.v., 182
Entropie-wet, 340 e.v.

French' statusskore, 228 e.v.
Gesloten verzameling, 350
Graad van een punt, 34 e.v.
ingraad van een punt, 35
totale graad van een punt,
uitgraad van een punt, 34
Graph
bivalente graph, 329
converse graph, 357
deelgraph, 33
disconnected graph, 47
gerichte graph, 31
gewaardeerde graph, 32, 65
329
homogene graph, 214
komplete graph, 34
kondensatiegraph, 49 e.v.
kwetsbaarheid van een, 53 e
295 e.v.
multigraph, 32
Dahl-school, 13
multivalente graph, 67
Deelgraph, 33
ongerichte graph, 32
Densiteit retikulum, 260
partiële deelgraph, 33
Diagonaal-maximaliserende
partiële graph, 33
methode, 142 e.v.
reguliere graph, 215
Diameter, 157, 350
sterke graph, 46
Differentiatie-effekt, 184 e.v.
Disjunkte verzamelingen, 49
typen van graphs, 29 e.v.
Distantie, 39
unilaterale graph, 46
Distantiematrix, 57, 65
univalente graph, 66, 354
Doreian-procedure, 117 e.v.
valued graph, 32, 65 e.v.
Duobasis, 43
volledige graph, 34
Dyade
zwakke graph, 47
Graphcentraliteit, 211 e.v.
major-dyade, 120, 123
Graphcentraliteitsindex
minor-dyade, 120, 123
Dyadeschaal, 285
van Bavelas, 212 e.v.
van Beauchamp, 216 e.v.
van MacKenzie, 225
Eigenwaarde, 332
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zwakke komponent, 48, 117
Komponenten machtstheorie, 19
Komponenten-analyse, 116 e.v.
Kondensatiegraph, 49 e.v.
Kondensatiematrix, 57, 64
Konsistentiekoëfficiënt
Hadamard produkt, 79
Hamiltoniaans (semi)pad, 323
interne, 320
Harary-Rossmethode, 100 e.v.
Kontrabasispuntenverzameling,
algorithme tbv. de, 106 e.v.
42, 50
Harary's contrastatus, 210, 350
n-kontrabasis, 42
Harary's status, 210, 350
Konventionele statusskore, 221
Hierarchische niveautoekenning, Konvergentie
155
van een matrix, 331, 356
H-maat van Coleman, 168 e.V.,
van een rij, 358
182
Kwalitatieve analyse, 310
Homogene graph, 214
Kwetsbaarheid van een graph,
Hubbell-methode, 119 e.v.
53 e.v., 295 e.v.
Hubbell's status-index,
236 e.v.
Lazarsfeld-Menzel schema, 19
Hunter-school, 13
Lengte van een pad, 38
Liaison-person, 295
Line-requirement, 55
IC-index, 165 e.v., 181
Line-surplus, 55
Incidentiematrix, 353-354
Line-vulnerability, 55
Incideren, 32
Linking pin, 24, 295
negatief incideren, 32
positief incideren, 32
Macht, 11, 315
Ingraad van een punt, 35
Machtsbasis, 22, 183 e.v.
Isomorfisme, 206
Machtsbereik, 24, 270 e.v.
Irreflexiviteit, 322
als Subjekt, 271, 292
Intergratie, 220
als Objekt, 272, 292
Intransitiviteit, 322
Machtsdistributie
Invloedsbasis, 23, 193 e.v.
Invloedskontrabasis, 23,
horizontale machtsdistributie,
193 e.v.
22, 72 e.v.
Machtsdomein, 24, 259 e.v.
Kapferer retikulumanalyse,
Machtsgewicht, 23, 200 e.v.
260 e.v.
Machtshiè'rarchisering, 22, 153 e.v.
Katz' status-index, 231 e.v.
MacKenzie's graphcentraliteit,
Keuze-aspekt, 318
225
Keuze-effekt, 318
MacKenzie's puntcentraliteit,
Keuze-gebied, 318
222 e.v.
Keuze-methode, 319
Matrix
Keuze-motivatie, 319
adjacentiematrix, 57
Keuze-teken, 318
bereikbaarheidsmatrix, 57, 60
Komponent, 47
n-bereikbaarheidsmatrix, 58
sterke komponent, 48, 116
connectednessmatrix, 57, 63
condensatiematrix, 57, 64
unilaterale komponent, 48
116
distantiematrix, 57, 65
van Sabidussi, 218 e.v.
Graph-theorie, 28 e.v.
Grondrelatie, 30
Gross-status, 352
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Matrix-manipulatiemethode,
139 e.v.
Matrix-multiplikatiemethode,
74 e.v.
bruikbaarheid van de, 88
Matrixnorm, 332
1-norm, 332
oneindige norm, 332
Maximaliteits-eis, 76
Metriek, 152, 323
Minimaal pad, 68
MNC-set, 155
MNI-set, 164
MTI-set, 154
Multigraph, 32
Multiplexiteit van een
retikulum, 260
'star'-multiplexiteit, 261
'zone'-multiplexiteit, 261
Objektprofielrating, 284
Objekt-schaal, 277, 280
O -skore, 284
Ρ
Orde-relatie, 322
partiële orde-relatie, 322
sterke orde-relatie, 322
zwakke orde-relatie, 322
Pad, 37
elementair pad, 323
enkelvoudig pad, 323
hamiltoniaans pad, 323
lengte van een pad, 38
minimaal pad, 68
Partiële orde-relatie, 322
Partitie, 324
Partitioneren van verzameling, 324
PC-index, 154 e.V., 181
Permuteren van een matrix,
335
Pijl
basispijl 55
neutrale pijl, 54
pijlbasis, 54
sterke pijl, 53
waarde van een pijl, 53
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Pluralistische Dahl-school, 13
Polarisatie, 221
Pseudo-graph, 86
Punt
artikulatiepunt, 53
co-cliqual punt, 100
geïsoleerd punt, 39
ingraad van een punt, 35
multi-cliqual punt, 100, 104
neutraal punt, 53
non-cliqual punt, 100, 102
sterk punt, 53
totale graad van een punt, 35
uitgraad van een punt, 34
uni-cliqual punt, 100, 102
verwijdering van een punt, 348
zwak punt, 53
Puntcentraliteits-index
van Bavelas, 202
van Beauchamp, 203
van MacKenzie, 222 e.v.
van Sabidussi, 204 e.v.
Reflexiviteit, 322
Regel van Chabot, 83
Regel van Festinger, 82
Regel van Luce en Perry, 84
Reguliere graph, 215
Relatieve belasting, 24
van een pijl, 268
van een punt, 266
Relatieve belastingsindex, 265 e.v.
Reliabiliteit
van sociometrische test, 320
Retikulum, 260
densiteit van een, 260
multiplexiteit van een, 260
spanwijdte van een, 260
Rush, 24
in een pijl, 268
in een punt, 266
Sabidussi graphcentraliteit,
218 e.v.
Sabidussi puntcentraliteit, 204 e.v.
Samenhang, 44 e.v.
sterke graad van samenhang, 45

Bavelas, 202
unilaterale graad van samen
hang, 45
Beauchamp, 203
zwakke graad van samenhang,
French, 228 e.v.
45
Harary, 210
Schaalanalyse
Hubbell, 236 e.v.
D-schaal, 285
Katz, 231 e.v.
dyadeschaal, 285
konventionele status-index,
objektschaal, 277, 281
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DE AANLEIDING TOT EN DE BEDOELING VAN DEZE STUDIE

In onze Nederlandse samenleving valt een toenemende aandacht
te konstateren voor wel zijnsvraagstukken. Door de centrale
overheid is een opbouwwerkbeleid geïnitieerd, gericht op de
aktivering van de bevolking. Dit heeft geleid tot de oprichting van onder meer territoriale organen voor sociale opbouw
(regionale en stedelijke), die aan dit opbouwwerkbeleid uitvoering moeten geven. De komst van deze maatschappelijke instituties, met als belangrijkste doelstelling de bevolking
meer te betrekken bij de vormgeving van haar direkte omgeving,
brengt in het totale beleid een spanningsveld met zich mee
tussen politieke beleidvoerders (inklusief het ambtelijk apparaat) aan de ene kant en de daadwerkelijke inbreng van de
bevolking aan de andere kant. Ons inziens bestaat de opdracht
en het werkterrein van de territoriale organen voor sociale
opbouw (de zgn. raden voor overleg en advies, afgekort de
roa's) in ons land hieruit om de totstandkoming van een evenwichtige en samenhangende maatschappelijke ontwikkeling te
bevorderen. Deze maatschappelijke instituties richten zich,
middels de opbouwwerkmethode, op de totstandkoming van een
participerende demokratie. Deze participatie-demokratie is
gericht op een aktieve deelname van de leden van een lokale
samenleving aan de besluitvorming , teneinde de bevolking
zelf haar direkte woon- en leefmilieu te laten bepalen. De
territoriale organen voor sociale opbouw zullen, naar onze
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mening, geen onderdeel zijnde van het officieel-politieke en
bestuurlijk-administratieve systeem, een dienstverlenende
funktie dienen te vervullen voor alle sociale kaders (inklusief de spontaan gegroeide sociale bewegingen), van waaruit
de leden van de lokale samenleving trachten de beslissingsstrukturen te beïnvloeden.
Momenteel vormen de territoriale organen voor sociale opbouw, naast de formeel-politieke kaders, onzes inziens op lokaal en regionaal niveau een belangrijk invloedskanaal, waardoor wensen en behoeften van het grondvlak kunnen worden ingebracht in het politieke besluitvormingsproces. Het is niet
uitgesloten, dat de participerende demokratiebevordering zich
zal voltrekken binnen de plaatselijke of regionale officieelpolitieke kanalen.
Noodzakelijk is dit evenwel niet, wellicht zien de leden
van de lokale samenleving in deze plaatselijke cq. regionale
strukturen op partij-politieke basis niet meer de geëigende
kaders, waarin zij zich daadwerkelijk vertegenwoordigd weten.
Het is om deze reden, dat wij niet op voorhand pleiten voor
het feit, dat de officieel-politieke en bestuurlijk-administratieve systemen in de toekomst deze opbouwwerkfunktie aan
zich trekken. Wel zal noodzakelijk zijn te evalueren of de
territoriale organen voor sociale opbouw, middels hun werkmethoden, het beoogde effekt van een participerende demokratiebevordering bereiken. Hiervoor lijkt ons een analyse van
de lokale machtsstruktuur nodig. Bovendien verruimt het inzicht in de lokale machtskonfiguratie voor belanghebbende
groeperingen de mogelijkheden, om op een effektieve en efficiënte wijze het beleidsproces te beïnvloeden en te sturen.
Het blootleggen van de lokale machtsstruktuur vraagt om de
ontwikkeling van een analytisch instrumentarium, met behulp
waarvan niet alleen vastgesteld kan worden, wie de lokale
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machthebbers zijn, maar tevens inzicht verkregen kan worden
op welke beleidsvelden zij opereren en op welke wijze het beleidshandelen

2

geschiedt. Deze studie is erop gericht, na te

gaan uit welke elementen het lokale machtssysteem is opgebouwd
en onderzoeksmethoden aan te geven met behulp waarvan lokale
machthebbers kunnen worden opgespoord. Op grond van onze ervaringswerkelijkheid

zijn wij de stellige overtuiging toege-

daan, dat veel beslissingen voorbereid worden in het netwerk
van interakties tussen lokale machthebbers. Wil men het proces van machtsuitoefening onderzoeken dan zal men, naar onze
mening, niet voorbij kunnen gaan aan een analyse van deze
interakties. Ook vanuit het door ons verrichte literatuuronderzoek blijkt, dat het ontbreken van dit strukturele aspekt als
een gemis wordt ervaren in de ontwikkeling van een lokale
machtstheorie.
Machts- of invloedsuitoefening verschijnt voor ons, op basis van opgedane beleidservaringen, als een funktie van de
netwerkstruktuur: "Power is participation in the making of
decisions. ... The making of decisions is an interpersonal
process: the policies which other persons are to pursue, is
what is decided upon. Power as participation in the making of
4
decisions is an interpersonal relation . ... What is common
to all power and influence relations is only effect on policy.
What is affected and on what basis are variables whose specific content in a given situation can be determined only by
requiring into actual practices of the actors in the situation5".

De verdere ontwikkeling van de lokale machtstheorie zal ons
inziens vooral gebaat zijn met een kwalitatieve benadering ,
waarbij met name de participerende observatie, vanuit een
positie als beleidsdeelnemer en niet vanuit een positie als
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onderzoeker, als methode een zeer belangrijke rol zal spelen,
teneinde het handelen van lokale machtsdragers en de werking
van het machtssysteem inzichtelijk te maken. Deze participerende observatie, ondersteund door een deskriptief-explikatieve analyse middels een aantal mathematische modellen (opgevat als theoretische modellen van een konkreet systeem), baant
de weg voor een induktieve wijze van theorievorming, die in
een latere fase, voor zover nodig, omgezet kan worden in een
formele theorie, welke zich realiseert in het empirisch machtssysteem.
In het eerste hoofdstuk gaan we in op een aantal onderzoeksmethoden met behulp waarvan lokale machtsdragers kunnen worden
geïdentificeerd. Vervolgens behandelen we in het daaropvolgende hoofdstuk de kritieken op de twee hoofdmethoden, die in
lokale machtsstudies ter opsporing van lokale machthebbers
worden gehanteerd, alsmede het verweer op deze kritieken. In
ditzelfde hoofdstuk wordt een paragraaf gewijd aan de theoretische vooronderstellingen en begripsomschrijvingen, die aan
beide hoofdmethoden ten grondslag liggen. Het hoofdstuk wordt
besloten met een samenvattend overzicht van een aantal kompo7
nenten , die ons inziens bij het ontwikkelen van een lokale
machtstheorie zeker niet mogen ontbreken. In hoofdstuk drie
wordt een kort overzicht gegeven van de resultaten waartoe de
lokale machtsstudies tot dusverre hebben geleid. De aandacht
richt zich in dit hoofdstuk op een tweetal hoofdproblemen,
die in lokale machtsstudies aan de orde worden gesteld. Allereerst wordt ingegaan op de vraag naar het demokratisch-pluralistische karakter van de lokale samenlevingen (de gevonden
machtsstrukturen en machtsstrukturele typen). Vervolgens wordt
ingegaan op de vraag naar leiderschapsaspekten, verwijzend
naar kenmerken van aktores, welke betrokken zijn bij het beleidsgebeuren (de gevonden leiderstypen). In hoofdstuk vier
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wordt ingegaan op methodologische alsmede substantiële ontwikkelingslijnen, welke naar onze mening aangegeven kunnen
worden vanuit de literatuurstudie over lokale macht. Bovendien
wordt een overzicht gegeven van een aantal machtstheoretische
komponenten, welke met behulp van mathematische modellen deskriptief-explikatief gerepresenteerd kunnen worden.
In het tweede deel van deze studie wordt ingegaan op deze
modellen (opgevat als theoretische modellen van het empirisch
machtssysteem), welke naar onze mening een potentiële bijQ

drage kunnen leveren (Nauta

spreekt in dit verband van semi-

modellen, zolang de korrespondentieregels en de struktuurverwantschap tussen empirisch en mathematisch systeem niet getoetst zijn) tot een deskriptieve explicitatie van een aantal
komponenten van een lokale machtstheorie.
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DE ONTWIKKELINGEN IN HET ONDERZOEK

NAAR LOKALE MACHTSSTRUKTUREN

1

DE GEHANTEERDE METHODEN TER OPSPORING VAN LOKALE MACHTHEBBERS

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de gangbare
onderzoeksmethoden ter opsporing van de lokale machthebbers
binnen een lokale samenleving. Het instrumentarium ten behoeve van het identificeren van lokale machthebbers beschikt
over een viertal onderzoeksmethoden. Al deze grondmethoden
hebben zowel voor- als nadelen. Talrijke varianten op de basismethoden zijn mogelijk. De vier grondmethoden verwijzen naar
een bepaalde machtsdimensie. Bij het kiezen van een onderzoeksmethode gaat de onderzoeker van bepaalde assumpties uit.
De eerste onderzoeksmethode, de reputatiemethode, gaat uit
van de vooronderstelling, dat macht of invloed niet direkt
meetbaar is door de onderzoeker, maar wel zichtbaar is voor
de leden van de lokale samenleving. De onderzoeker stelt reputatie gelijk aan macht of invloed: hij indiceert macht of invloed middels de reputatie, die personen binnen een lokale
samenleving genieten. In deze onderzoeksopzet wordt aan de
informanten gevraagd wie de meest invloedrijken cq. de meest
machtigen binnen de lokale samenleving zijn. Personen, die veel
genoemd worden door de informanten, worden geacht deel uit te
maken van de machtsgroep binnen de lokale samenleving. De lokale machtsstruktuur is gedefinieerd in de term van reputatie,
die aan personen wordt toegeschreven.
De tweede onderzoeksmethode, de decisiemethode, baseert zich
op de feitelijke macht of invloed die door participanten in
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beslissingsprocessen wordt uitgeoefend. In deze benaderingswijze assumeert de onderzoeker, dat binnen de lokale samenleving aktieve participatie in besluitvormingsprocessen lond
algemeen belangrijk geachte beleidsproblemen gelijk staat aan
macht of invloed. De onderzoeker rekonstrueert de besluitvormingsprocessen en ontwikkelt een participatie-index voor
de deelnemende aktores.
De derde onderzoeksmethode, de positionele methode, richt
zich op de officiële posities binnen een lokale samenleving.
Zij spoort de positiebekleders op, die met legale machts- of
invloedsmogelijkheden zijn uitgerust. In deze benaderingswijze assumeert de onderzoeker, dat formele autoriteit gelijk
staat aan macht of invloed. Men gaat in een dergelijke onderzoeksopzet voorbij aan de bijdrage, die personen in niet-officiële posities kunnen leveren aan processen van'machtsuitoefening.
De vierde onderzoeksmethode, de sociale participatiemethode,
gaat er van uit, dat aktieve participatie binnen het gemeenschapsleven gelijk staat aan macht of invloed. Lokale macht of
invloed is de resultante van een hoge mate van vrijwillige
deelname aan allerlei aktiviteiten, die voor de lokale samenleving van belang zijn. Het ontplooien van sociale aktiviteiten is macht of invloed.
Wij zullen de vier bovenvermelde hoofdmethoden achtereenvolgens nader uitwerken en illustreren aan de hand van enkele lokale machtsstudies.

In de door ons geraadpleegde empirische, hoofdzakelijk Amerikaanse, studies wordt lang niet altijd een onderscheid gemaakt
tussen de begrippen macht, invloed en leiding. Aangezien onze
belangstelling, zoals uit de ondertitel van deze studie blijkt,
vooral methodologisch van aard is, wordt niet ingegaan op een
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systematische begripsanalyse, waarin de betekenis en de onderlinge afgrenzing van deze begrippen tot uitdrukking komt.

1.1 De

reputatzemethode

Het kenmerkende van de reputatiemethode is, dat aan inwoners
van een lokale samenleving wordt gevraagd, wie zij als invloedrijk cq. als machtig beschouwen inzake de belangrijkste beleidsbeslissingen, welke er binnen hun lokale samenleving genomen worden. De groep lokale leiders wordt volgens de reputatiemethode, ook wel genaamd de "power attribution" methode ,
vastgesteld op basis van de reputatie, die aan bepaalde personen wordt toegekend. De informatie wordt verkregen via interviews ofwel via een schriftelijke enquête. De meest frequent
genoemde personen worden als werkelijke topleiders aangemerkt.
In sommige gevallen wordt binnen deze groep van machtsdragers,
al dan niet op basis van een sociometrische analyse, een groep
van meest belangrijke leiders onderscheiden, die dan een van
2
de volgende benamingen gegeven wordt: "upper-limit group" ,
3
4
"key-influentials" , "sociometrische leiders" , danwei "firstlevel influentials" .
De meest bekende empirische case-studies, waarbij gebruik
gemaakt wordt van de reputatiemethode als hulpmiddel bij de
bestudering van de machtstoekenning in bepaalde, lokale samenlevingen, zijn die van Hunter, Fanelli, Schulze en Blumberg,
Burgess en tenslotte Bonjean .
In deze paragraaf zullen we in het kort de gevolgde onderzoeksprocedure van deze case-studies weergeven. Het doel hiervan is, de werking van de reputatiemethode in het praktisch
onderzoek te illustreren en daarmee tevens enkele varianten te
laten zien, die binnen de reputatiemethode gehanteerd zijn.

21

Vervolgens lijkt ons een inzicht in de gevolgde onderzoeksprocedure verhelderend, om de wijze te volgen, waarop deze studies geleid hebben tot de konstruktie van leiderstypologieën.
Deze leiderstypologieën sluiten veelal aan op de gevolgde
onderzoeksprocedure.

In het begin van de vijftiger jaren wordt de reputatiemethode geïntroduceerd door Hunter

in zijn onderzoek naar lokale

leiderschapsstrukturen in Atlanta. Hij stelt een lijst op van
175 personen, die als belangrijk kunnen worden beschouwd binnen de lokale samenleving van Atlanta. Hij verdeelt deze in
vier groepen, te weten: civic, governmental, business en statusleaders.
Hunter volgt de panel-of-expert variant binnen de reputatiemethode: aan een aantal beoordelaars, die inmiddels gemigreerd
waren, vraagt hij de tien belangrijkste personen in volgorde
aan te geven en eventueel nieuwe namen toe te voegen. De mate
van belangrijkheid wordt bepaald door de volgende vraag: "If
a project were before the community that required decision by
a group of leaders - leaders that nearly everyone would aco

cept - which ten on the list of forty would you choose?" .
De beoordelaars bleken nagenoeg dezelfde 40 personen als topleider aan te wijzen. Hunter beschouwt deze 40 personen, die
door de procedure gelijkelijk verdeeld zijn over de vier bovenvermelde gebieden, als de machtselite van Atlanta.
Uit het aantal ontvangen keuzen per lokale leider, besluit
Hunter tot het bestaan van een pyramidale, monolithische
leiderschapsstruktuur binnen de lokale samenleving van Atlanta.
Hij vindt, dat Atlanta's machtssysteem gevormd wordt door een
kleine clique van beleidvoerders, die achter de schermen opereren. Deze "ruling-elite" vormt de top van de machtspyramide
en beslist over alle relevante "issue-areas".

22

Deze bevinding wordt, zoals we nog zullen zien, door de
pluralisten bestreden. Op deze plaats wijzen we er reeds op,
dat Hunter's gebruik van de reputatiemethode via zijn vraagstelling ernaar tendeert een cohesieve machtselite op te sporen. Hij vraagt immers naar algemene leiders en kan derhalve
via zijn vraagstelling nimmer een monolithische van een polylithische machtsstruktuur onderscheiden. Een monolithische
machtsstruktuur kenmerkt zich door een relatief gesloten
machtselite, waarvan de leden algemene leidersrollen vervullen. Een polylithische machtsstruktuur omvat meerdere leiderscliques, waarvan de leden specifieke (d.w.z. tot bepaalde beslissingsgebieden beperkte) leidersrollen vervullen.
De groep van 40 topleiders blijkt vooral gerekruteerd te
zijn uit de ekonomische topposities. Het blijkt, dat deze 40
topleiders verdeeld zijn in talloze subgroeperingen, waarbinnen relevante gemeenschapsprojekten in kommissieverband
worden voorbereid. Bij deze kommissie-aktiviteiten zijn in
veel gevallen eveneens vertegenwoordigers van allerlei institutionele kaders betrokken. Deze laatsten nemen deel aan de
projektvoorbereidingen, maar bij de totstandkoming van de beslissingen inzake deze projekten zijn de vertegenwoordigers
van de institutionele kaders niet meer betrokken. Dit geschiedt geheel binnen de groep van 40 topleiders.

Fanelli

q

verricht een lokale leiderschapsstudie in Bakerville

en is daarbij vooral geïnteresseerd in een tweetal vragen,
namelijk in welke mate de lokale leidersrollen algemeen danwel specifiek zijn; in hoeverre de lokale leiders van elkaar
onderscheiden zijn, niet alleen op grond van de invloed, die
zij uitoefenen, maar ook op grond van de uitgebreidheid van
hun interakties binnen de lokale leidersgroep.
Om deze vragen te kunnen beantwoorden, volgt Fanelli de
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volgende onderzoeksprocedure: hij laat zich door 304 personen
informeren over de belangrijkste beleidsproblemen binnen de
lokale samenleving, alsmede over hun oordeel inzake de samenstelling van de machtselite. Dit laatste wordt door Fanelli
verwoord in de vraagstelling: "Now, who would you say are the
five people in Bakerville whose opinions on community affairs
you respect most?"

. De 304 informanten vormen een aselekte

steekproef uit de meerderjarige blanke bevolking. Van de informanten noemen er 35 geen namen. De overigen vermelden 1076
namen, verdeeld over 271 verschillende personen en gespreid
volgens een J-kurve.
De 25 personen met de meeste keuzen nemen 60% van alle
keuzen voor hun rekening. Deze groep van 25 personen wordt
door Fanelli als de leidersgroep beschouwd, hetgeen tevens
wordt ondersteund door het feit, dat in eerder gehouden onderzoekingen in Bakerville de meeste van deze personen eveneens
als lokale leiders zijn geïdentificeerd en door het feit, dat
hij tijdens zijn observatieperiode in Bakerville de meesten
aktief heeft gezien in het vervullen van leidersrollen. Deze
25 lokale leiders vormen de basis voor een verder onderzoek,
waarin geïnformeerd wordt naar hun oordeel over wie de vijf
meest invloedrijke personen zijn in Bakerville. Vervolgens
wordt deze groep de vraag voorgelegd met welke andere leiders
zij de drie, algemeen belangrijk geachte, beleidsproblemen
binnen de lokale samenleving besproken hebben; met welke
leiders zij bereid zijn een werkgroep te formeren ter realisering van een aantal gemeenschapsprojekten en tenslotte met
welke andere leiders zij lidmaatschappen delen van verenigingen, organisaties en instellingen binnen Bakerville. Vanuit deze laatste gegevens komt Fanelli tot de samenstelling
van een leiderstypologie, waarover wij elders in deze studie
zullen rapporteren (zie 3.2).
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De studie van Schulze en Blumberg

in de lokale samenleving

Cibola toont aan, dat de bepaling van de machtselite, enerzijds via de reputatiemethode, anderzijds via de positionele
methode (waarover we in 1.3 rapporteren), verschillen oplevert. Daarnaast tonen zij aan, dat het gebruikmaken van
verschillende panels van deskundigen bij het toepassen van
de reputatiemethoae niet tot verschillen in de vaststelling
van de machtselite leidt.
De onderzoeksprocedure verloopt als volgt: allereerst komen
voor de reputatiemethode in aanmerking de voorzitters van
180 vrijwillige verenigingen, omdat verondersteld wordt, dat
deze groep de machtstoekenning vanuit de gehele bevolking zo
goed mogelijk representeert. Met behulp van de reputatiemethode identificeren de 143 voorzitters, die hun medewerking
hebben verleend, in het totaal 271 personen op basis van de
volgende vijf vragen

:

- "Suppose a major project were before the community, one
that required decision by a group of leaders whom nearly
everyone would accept. Which people would you choose to
make up this group - regardless of whether or not you know
them personally7".
- "In most cities certain persons are said to be influential
'behind the scenes' and to have a lot to say about programs
that are planned, projects, and issues that come up around
town. What persons m

(Cibola) are influential m

this

9

way ".
- "If a decision were to be made in (the state capital) that
affected (Cibola), who would be the best contact man to get
in touch with the state officials (besides local members of
the legislature)7".
- "Who (besides local members of the Congress) would be the
best people to get in touch with federal officials in
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(Metro City), Chicago, or Washington?".
- "Are there any other people whom these leaders work with
and who have not be named so far, but who should be included in a list of community leaders?".
De onderzoekers stellen nu een frequentieverdeling op van het
aantal ontvangen keuzen per persoon, waarbij geen rekening
gehouden wordt met de vraag waarop deze werden behaald, noch
met de informant die de keuze heeft bepaald.
Zij motiveren dit als volgt: "Since our object was to delineate a GENERAL category of community leadership, the individual responses to the five questions were combined in the
final tabulation"

. Uit deze frequentietabel blijkt, dat het

merendeel der keuzen uitgebracht wordt op een groep van 18
personen, die volgens de informanten als de meest invloedrijken worden beschouwd. Deze groep wordt aangeduid als de
publieke leidersgroep.
Wij onderschrijven deze analyse niet, omdat onzes inziens
de vraag naar algemeen versus specifiek leiderschap niet voorbij kan gaan aan de onderscheiden keuzekriteria, noch aan de
vraag door wie men gekozen is. Op deze vraag komen we in een
later stadium uitvoerig terug.
Naast de reputatiemethode hanteren Schulze en Blumberg de
positionele methode, op grond waarvan zij besluiten tot 31
leiders, te weten 17 ekonomisch dominanten en 14 "political
and civic" leiders. Tot de ekonomisch dominante groepering
behoren direkteuren van industriële bedrijven met meer dan
75 werknemers, grotere bankiers, alsmede kommissarissen van
twee of meer bedrijven. De "political and civic" leiders
komen uit de sfeer van de gemeentelijke overheid, alsmede uit
de partikuliere sfeer (o.a. vakbonden, kruisverenigingen,
kerkbesturen, bestuur van de bibliotheek, besturen van kulturele instellingen, enz.).
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Een vergelijking van de resultaten volgens de reputatiemethode en die volgens de positionele methode toont aan, dat van
de 17 ekonomisch dominanten er slechts 2 tot de groep van 18
publieke leiders behoren; van de 14 "political and civic" leiders blijken er 4 tot de groep van 18 publieke leiders te behoren. De onderzoekers konkluderen op basis van deze gegevens,
dat de bepaling van de machtselite verschillend is, naargelang
men gebruik maakt van de reputatiemethode danwei van de positionele methode.
De onderzoekers herhalen nu de reputatiemethode op het panel
ekonomisch dominanten en op het panel publieke leiders. Het
resultaat is, dat de ekonomisch dominanten tot een machtselite
komen, die bestaat uit 13 van de 18 publieke leiders; de publieke leiders rekenen eveneens 13 personen uit hun groep tot
de algemene leiderskategorie. In de groep van 18 publieke leiders zitten 3 personen, die noch door de ekonomisch dominanten,
noch door de publieke leiders zelf tot de machtselite gerekend
worden.
De resultaten van de samenstelling van de machtselite vanuit
de onderscheiden panels kunnen we als volgt samenvatten:
- 143 voorzitters van vrijwillige verenigingen noemen 18 publieke leiders.
- 17 ekonomisch dominanten noemen 13 van de 18 publieke leiders.
- 18 publieke leiders noemen 13 van de 18 publieke leiders.
Alhoewel de voorzitters van de vrijwillige verenigingen, de
ekonomisch dominanten en de publieke leiders verschillende posities innemen binnen de lokale samenleving, blijkt ieder
panel na toepassing van de reputatiemethode ongeveer eenzelfde
groep van personen als machtselite te beschouwen.

Een belangrijke toepassing vindt de reputatiemethode in de
studie van Burgess

, die de processen van machtsuitoefening
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en de besluitvorming bestudeert in een neger-community in
Crescent City.
Om de machtselite binnen de negerbevolking op te sporen,
bedient zij zich van drie panels van informanten: allereerst
een groep blanke leiders, vervolgens een gestratificeerde
steekproef uit de negerbevolking en tenslotte een groep negerleiders, bepaald via de sneeuwbalprocedure.
De groep blanke leiders is vast komen te staan uit een eerder gehouden onderzoek in Crescent City. Burgess start bij een
aselekt gekozen leider uit de blanke leidersgroep en zet de
sneeuwbalprocedure voort tot zij na 20 interviews in het totaal 146 keuzen heeft, verdeeld over 30 negerleiders. Zij
vraagt de blanke leiders, wie zij beschouwen als de belangrijkste negerleiders binnen Crescent City: zes negerleiders
nemen het merendeel van de keuzen voor hun rekening.
Een gestratificeerde steekproef uit de negerbevolking wordt
bepaald door allereerst de neger-community te verdelen in
buurten, geklassificeerd naar sociale klasse. Via een tabel
van aselekte getallen wordt een aantal buurten gekozen. Binnen
deze buurten worden de informanten systematisch (ieder derde
huis) bepaald. Op deze wijze worden 283 informanten verkregen.
Burgess beschouwt de uitkomsten, zoals die verkregen zijn uit
deze informantengroep, als een reliability-check op de uitkomsten, verkregen vanuit de groep van negerleiders (zie volgende panel). Voorts kan zij op deze wijze de kommunikatiepatronen tussen leiders en niet-leiders vaststellen. Aan de
283 informanten wordt gevraagd, de vijf meest invloedrijke
negerleiders te noemen. Ook wordt gevraagd aan te geven, wie
de belangrijkste negerleiders zijn inzake bepaalde relevante
beleidsproblemen. Deze informantengroep kiest 49 "power-nominees" (personen, die twee of meermalen gekozen zijn bij de
eerste vraag) en 42 "issue-leaders" (personen, die twee of
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meermalen gekozen zijn bij de tweede vraag).
Uit de rangkorrelatiekoëfficiënt van Spearman blijkt een
positieve korrelatie tussen de rangvolgorde van de "powernominees" en de rangvolgorde van de "issue-leaders".
Inzake de vraag naar de "power-nominees" worden 1425 antwoorden gegeven, waarvan 52 % gericht is op individuele personen. De overige antwoorden waren zeer onduidelijk ofwel te
beschouwen als "geen antwoord". Inzake de vraag naar specifieke leiders weet 62 % geen antwoord te geven, 26 % noemt
personen en 12 % verwijst naar institutionele kaders.
De toepassing van de sneeuwbaltechniek verloopt in vier
fasen:
- in de eerste fase wordt een viertal wetenschappelijke medewerkers (socioloog, politicoloog, historicus en anthropoloog) geraadpleegd. Ze hebben gedurende een tiental jaren
kontakt gehad met de negersamenleving en zijn beroepshalve
op de hoogte met lokale machtsstudies. Aan hen is gevraagd
wie op grond van hun positie en kennis van de negersamenleving het beste als sleutelinformanten kunnen fungeren.
Dit resulteert in 12 personen.
- in de tweede fase wordt deze 12 personen gevraagd vijftien
topleiders binnen de negersamenleving te noemen. Dit resulteert in 70 namen, waarvan er 42 tenminste tweemaal genoemd
worden.
- in de derde fase worden deze 42 personen op een lijst geplaatst en geïnterviewd. Aan hen wordt gevraagd, zonodig de
lijst uit te breiden met nieuwe namen en vervolgens tenminste vijf topleiders in de neger-community aan te geven:
"from the point of view of their ability to make decisions
and to make or affect policy"

. Dit resulteert in 40 addi-

tionele namen, waarvan er 12 meer dan tweemaal genoemd worden. Op deze wijze wordt een eindlijst vastgesteld van
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(42 + 12 =) 54 lokale negerleiders.
- in de vierde fase worden deze 54 negerleiders benaderd voor
een uitgebreid interview, waarin dieper wordt ingegaan op
de houding, de rol en de akties inzake algemeen belangrijk
geachte, lokale samenlevingsproblemen. Hun interaktiepatronen inzake de belangrijkste beleidsproblemen worden geregistreerd. Uiteindelijk verkrijgt Burgess 49 bruikbare
interviews. In haar studie wordt een vergelijking gemaakt
van de samenstelling van de leidersgroep, zoals die vanuit
de drie informantengroepen is verkregen. Kendall's konkordantiekoëfficiënt W geeft aanleiding tot de konklusie, dat
de samenstelling van de leidersgroep niet verschillend is,
gezien vanuit de drie informantengroepen. Uit de onderlinge
vergelijking blijkt wel, dat zowel vanuit de blanke leidersgroep als vanuit de negerbevolking enkele "power-nominees"
zijn toegevoegd aan de lijst van de negerleiders (vergelijk
de symbolische leiderskategorie van Bonjean ) .

Een laatste case-studie, welke we hier beknopt willen weer17
geven, is de studie van Bonjean . Hij hanteert in Burlington
de reputatiemethode volgens de sneeuwbaltechniek. Hij informeert naar de lokale leiders middels de vraag: "Who are the
18
community leaders who really get things done around here?"
Bovendien vraagt hij alle informanten aan te geven, met wie
zij zelf hebben samengewerkt inzake de dertig, door hem aangegeven, beleidsproblemen binnen de lokale samenleving van
Burlington.
Bonjean start de sneeuwbalprocedure bij een sekretaris van
een reeds lang bestaande vereniging in Burlington en vraagt
hem twintig leiders in volgorde van belangrijkheid aan te
wijzen alsmede de interakties, die de informant zelf heeft
onderhouden met de door hem genoemde algemene leiders inzake
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de dertig beleidsproblemen. Dezelfde vragen worden gesteld
aan de algemene leiders, die door de sekretaris zijn genoemd.
Deze sneeuwbalprocedure wordt vervolgd tot nagenoeg geen
nieuwe namen meer worden toegevoegd aan de reeds bekende
lijst. Dit blijkt na 45 interviews het geval te zijn.
Van de 45 informanten hebben er 7 geen algemene leiders genoemd. De overige 38 informanten vermelden in het totaal 445
keuzen. Hiervan worden er 201 uitgebracht op een 16-tal topleiders, 224 keuzen gaan naar 100 overige personen, terwijl
in 20 gevallen verwezen is naar institutionele kaders.
Bonjean bepaalt nu voor alle 116 genoemde personen een
leiderschapsskore door de op de betreffende personen uitgebrachte keuzen te wegen en vervolgens te sommeren. Hierbij
gaat hij als volgt te werk: iedere eerste keuze honoreert hij
met 20 punten, iedere tweede keuze met 19 punten, enz. ...
tot iedere twintigste keuze met 1 punt.
Uit de frequentietabel van leiderschapsskores blijkt, dat
er onder de informanten een grote overeenstemming is wat betreft een 16-tal personen. Zo er een machtselite in Burlington
aanwezig is, dan wordt deze gevormd door deze 16 topleiders.
De meeste onderzoekers stoppen op dit moment met de reputatiemethode. Bonjean gaat echter verder en vervolgt de procedure, door de uitgebrachte keuzen en de vermelde interakties
van leiders, aangaande bepaalde beleidsproblemen, te vergelijken met de resultaten van de niet-leiders.
Van de 16 topleiders blijken er 10 tot de informantengroep
te behoren. De resultaten van deze 10 topleiders zijn vergeleken met de resultaten van de overige 28 informanten, die tot
de niet-leiders behoren. Door deze analyse komt Bonjean tot
een interessante leiderstypologie (zie 3.2.); bovendien verweert hij zich, middels deze analyse, tegen de kritiek op de
reputatiemethode, als zou zij geen werkelijke machtselite
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meten. Op beide laatste aspekten komen we in een later stadium
terug.

Résumé

Uit bovengenoemde studies blijkt, dat de onderzoeks-

procedures verschillend van opzet kunnen zijn. Er blijken
verschillende versies van de reputatiemethode gehanteerd te
kunnen worden. De toepassing van de reputatiemethode varieert
zowel in de selektie van de informantengroep als in de verwoording van de vraagstelling, op grond waarvan de lokale
leiders gekozen worden.
Wat betreft de keuze van de informantengroep konstateren
we een gebruikmaking van de sneeuwbaltechniek (Burgess,
19
Bonjean, en D'Antonio en Form) , vervolgens het gebruikmaken
van een groep lokale deskundigen (de "panel-of-expert"-va20
riant bij Hunter, Fanelli, Schulze en Blumberg) , alsook het
zich baseren op het oordeel van een representatieve steek21
proef uit de totale bevolking (Fanelli en Burgess) . In sommige gevallen wordt van verschillende soorten informantengroepen gebruik gemaakt.
Bij de toepassing van de sneeuwbal techniek start de reputatiemethode bij een of meer willekeurig gekozen personen,
aan wie gevraagd wordt de lokale leiders aan te wijzen. Alle
door hen genoemde personen worden eveneens als informant beschouwd en gevraagd lokale leiders te noemen. Deze procedure
wordt herhaald, totdat de nieuwe interviews cq. enquêtes overtuigend meer duplikaties opleveren dan nieuwe namen.
Meestal wordt dit punt vrij snel bereikt tengevolge van het
optreden van het sociodynamisch effekt: "It might be anticipated that increasing the chance probability of being chosen
by allowing more choices within the same size population and
thus lessening the chance probability to remain unchosen will
gradually bring the number of unchosen to a vanishing point
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and likewise reduce more and more the number of comparatively
little chosen. However, in actuality, this does not take
place. ... The further choices allowed, go more frequently
to the already highly chosen and not proportionally more to
those who are unchosen or who have few choices. The quantity
of isolates and little chosen comes finally to a standstill
whereas the volume of choices continues to increase for those
at the upper end of the range. ... The sociodynamic effect
apparently has general validity. It is found m
22
in all social aggregates, ..."

some degree

Een tweede mogelijkheid om de informantengroep samen te
stellen vormt het bepalen van een groep lokale experts. Dat
zijn personen, waarvan wordt aangenomen, dat zij zeer goed op
de hoogte zijn van de plaatselijke aangelegenheden en derhalve
weet hebben van de lokale machtsdistnbutie. In sommige gevallen bestaat deze groep uit personen, die een formele positie bekleden in de voornaamste institutionele sektoren
(o.m. de politieke, ekonomische, religieuze, edukatieve, maatschappelijke en kulturele sektor).
Tenslotte kan men zich bij de bepaling van de lokale leidersgroep laten leiden door het oordeel van de totale bevolking
danwei door een representatieve steekproef daaruit. Het interviewen cq. enquêteren van de totale bevolking zal op praktische en financiële bezwaren stuiten, bovendien leveren de
extra kosten en moeite geen betere resultaten op in vergelijking met een representatieve steekproef, gezien het te verwachten sociodynamische effekt.
Naast de variatiemogelijkheid m

de selektie van de infor-

mantengroep, heeft de onderzoeker de mogelijkheid varianten
aan te brengen in de vraagstelling. Dit kan geschieden door
in de vraagstelling te informeren naar de algemene leiders
23
danwei naar de specifieke leiders ("leadership by domain" ,
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hiermee doelende op de macht, die men bezit binnen bepaalde
institutionele sektoren). Een andere mogelijkheid in de vraagstelling bestaat hieruit om de verwoording van de machtsdragers te variëren middels begrippen als: machthebbers, invloed24
rijken, leiders, mensen die het voor het zeggen hebben, enz.
Soms formuleert men in een vraagstelling een hypothetisch pro25
bleem (Hunter, Schulze en Blumberg) , waarna aan de informant
gevraagd wordt, wie naar zijn oordeel het meest geschikt zijn
dit probleem op te lossen. In de vraagstelling kan voorts het
aantal keuzemogelijkheden gelimiteerd worden (Fanelli, Hunter,
Bonjean, Burgess, Hoogerwerf e.a.)

, terwijl de onderzoeker

tenslotte de mogelijkheid heeft het keuzegebied, al dan niet
middels een lijst van personen, voor de informant duidelijk
te omgrenzen.

1.2 De

deeisiemethode

Anders dan bij de reputatiemethode, gaan de onderzoekers, die
gebruik maken van de decisiemethode, niet uit van een aantal
personen, maar van een aantal beleidsbesluiten. Gewoonlijk
betreft dit een aantal beleidsbeslissingen, welke konkrete
veranderingen binnen een lokale samenleving inhouden.
De decisiemethode tracht besluitvormingsprocessen te analyseren en de deelnemers daaraan te bepalen. Deze laatsten
worden als de lokale leiders cq. de lokale machthebbers beschouwd. De deelname aan de besluitvorming kan niet geheel
gelijkgeschakeld worden met macht of invloed. De onderzoeker
zal namelijk de aktiviteiten van de deelnemers dienen te wegen en hij zal, via een operationele definitie, de relatieve
machtspositie van de deelnemers moeten bepalen. De lokale
leiderslijst, verkregen via de decisiemethode, zal dan ook in
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vele gevallen een aantal personen bevatten, die wel participeren, maar geen invloed uitoefenen op de feitelijke gang van
zaken. Dit wordt echter beter geoordeeld dan het volgen van
een procedure, waardoor voortijdig lokale leiders worden uitgesloten .
De dataverzamelingstechnieken bij het gebruik van de decisiemethode zijn niet beperkt tot het interview cq. de enquête,
maar men kan tevens veelvuldig gebruik maken van de participerende observatie, alsmede van de inhoudsanalyse van officiële dokumenten en persberichten.
De meest bekende empirische studies, waarbij alleen gebruik
gemaakt wordt van de decisiemethode ter bepaling van de differentiële invloedsdistributie, zijn die van Dahl, Banfield,
Freeman, Wildavsky, Scoble, Martin en Munger, Braam en
2
Swinkels, van Ruller, en Kooiman . Op enkele van deze studies
gaan we in het kort in, om de decisiemethode en enkele varianten ervan te illustreren. Deze varianten hebben met name
betrekking op het aantal en de soort beslissingen, welke de
onderzoeker aan een nadere analyse onderwerpt. In sommige
studies wordt de rol van de beleidvoerder binnen een besluitvormingsproces nauwkeurig geanalyseerd, door een aantal fasen
binnen het besluitvormingsproces te onderscheiden en door de
aktiviteiten van de beleidvoerders binnen deze verschillende
fasen te bestuderen.

Het belangrijkste probleem blijft intussen de keuze van de
soort beslissingen. Vele onderzoekers beroepen zich in hun
keuze op de definitie van Rossi, die een "community decision"
beschouwt als "a choice among several modes of action which
is made by an authoritative person or group within the community institutions and of which the goals are the change or
3
maintenance of community-wide institutions or facilities" .
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Deze omschrijving wordt nog steeds gehanteerd, maar op een
enigszins gewijzigde manier. Clark heeft namelijk de omschrijving van Rossi verruimd door de besluitvorming niet
alleen te beperken tot die personen, die binnen de lokale
samenleving autoriteitsposities bekleden. Voorts is Clark van
mening, dat de te bestuderen issues relevant dienen te zijn
voor de meerderheid van de bevolking: "Community decisions
include choices made by actors within the community among alternative goals relating to the maintenance or modification
of institutions or facilities that involve the majority of
4
community residents" .
Uit bovengenoemde omschrijvingen volgt, dat de decisies,
welke geen keuzemogelijkheden aan de beleidvoerders overlaten,
niet in aanmerking komen. Ook de beleidsproblemen waarover
beslist wordt buiten de lokale samenleving (b.v. beslissingsgebieden, welke tot de kompetentie van de provinciale cq. de
nationale overheid behoren) worden niet bestudeerd.
Met Clark's voorstel om, ter bepaling van de lokale leiders
cq. machthebbers, alleen die decisies te analyseren, welke
relevant zijn voor de meerderheid van de bevolking, wordt
niet ingestemd door Miller .
Hij konstateert, dat "community decisions of general importance occur around issues, and projects, and around status
and power allocations in voluntary, political and governmental organizations, in work organizations and in decisions
regarding land use. These may be arranged in various visibility levels and by magnitude" . Miller konstateert, dat de
algemeen belangrijk geachte beleidsproblemen, in aantal beschouwd, in bovengenoemde volgorde toenemen, terwijl de zichtbaarheid ervan voor de bevolking afneemt. Hij is van oordeel,
dat men zich bij het gebruik van de decisiemethode niet alleen dient te oriënteren op de weinige issues, welke een hoge
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zichtbaarheid vertonen, maar tevens op een aantal beleidssektoren, welke minder zichtbaar zijn voor de leden van de lokale
samenleving: "Nearly all research m

community power structures

has been concerned primarily with issues and projects to the
neglect of the other three areas. Actually, however, community
leaders are those who draw influence and power m varying de
grees of the five areas. The potential influence of reputed
leaders in all these areas is especially important because top
leaders assess each other's overall or potential influence on
the community. For this reason a broad conception of deci
sional areas and of community power is appropriate" .
о

Barth en Johnson

ontwikkelen ten behoeve van de selektie

van beslissingsgebieden een typologie van issues, gebaseerd
op een aantal dimensies, die verdiskonteerd zijn m

alle is

sues en bovendien theoretisch in verband gebracht kunnen
worden met waarneembaar leiderschapsgedrag. Zij komen tot de
bevinding, dat het ontwikkelen van een typologie van beslis
singsgebieden naar de institutionele sektor, waarop ze be
trekking hebben, nagenoeg onmogelijk is. Zij stellen voor,
de issues te typologiseren naar de volgende dimensies: de
eenmaligheid van het beslissingsgebied, de belangrijkheid van
het beslissingsgebied voor de leidersgroep cq. voor de gehele
bevolking, de mate waarin binnen het betrokken beslissingsge
bied een effektieve aktie mogelijk is en tenslotte het feit,
of het beslissingsgebied van lokaal danwei bovenlokaal belang
is. Barth en Johnson geven een aanzet tot een typologie van
beslissingsgebieden, en naar hun verwachting varieert de invloeds- en kommunikatiestruktuur tussen de leiders naargelang
de typering. Tot empirische resultaten zijn zij evenwel, voor
zover ons bekend, niet gekomen.
9
Freeman en Mayo passen de decisiemethode toe binnen een
leiderschapss^udi^ m een kleine plattelandsgemeente in Nortn
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Carolina. Zij bepalen op basis van dokumentenanalyse en informele interviews een 41-tal projekten, waarvoor 813 decisies
genomen zijn. Voor de leiders, die betrokken zijn bij die beslissingen, wordt een decisieskore bepaald, welke gebaseerd
is op de belangrijkheid van het issue en op de mate van interaktie, die men heeft onderhouden met andere leiders. Zij bepalen de belangrijkheid door de decisies te karakteriseren
naar hun geldswaarde. Zij bepalen dit, door per decisie te
informeren naar de gedane uitgaven, door het in geld omrekenen
van de ter beschikking gestelde en gebruikte materialen, alsmede door het aantal vrijwillig bestede man-uren in geld uit
te drukken.
Op deze wijze worden de decisies onderverdeeld in drie
groepen, waaraan de arbitraire gewichten 1, 2 en 3 worden
toegekend. Vervolgens bepalen zij per decisie een interaktieskore per leider, door aan de interaktiegedragingen in het besluitvormingsproces arbitraire gewichten toe te kennen b.v.
het doen van een voorstel (1 punt), het alleen nemen van een
beslissing (2 punten), het initiatief nemen in een debat (1
punt) enz.. De decisieskore per leider wordt bepaald door de
gewogen som te berekenen van de interaktieskore per beslissingsgebied, vermenigvuldigd met de kostenskore per beslissingsgebied.
Zoals we reeds hebben vermeld, onderscheidt men bij de toepassing van de decisiemethode soms een aantal besluitvormingsfasen, waarbinnen het gedrag van de aktores nauwkeurig wordt
geregistreerd.
Miller onderscheidt een drietal fasen, te weten: "1. the
making of decisions, 2. the manner in which they are given
approval and made legitimate, and 3. the execution of the decisions in the sense of an allocation and/or manipulation of
the means at the disposal of the community"
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Jennings onderscheidt vijf besluitvormingsfasen, te weten:
1. "initiation of action", waarin de confrontatie met het be
leidsprobleem plaatsvindt, 2. "fixing priorities or allocating
certain preferred values", de fase, waarin de prioriteiten
binnen de aangeboden alternatieven worden vastgesteld, 3. "uti
lizing resources for gaining acceptance of chosen alternatives",
de "promoting-fase", 4. "legitimation", waarin de formele be
krachtiging plaatsvindt van het besluit en 5. "implementation",
waarin de uitvoering van de genomen besluiten geschiedt
In iedere besluitvormingsfase bestudeert Jennings de gedra
gingen van de beleidvoerders in termen van een drietal machts
vormen: positieve machtsuitoefening, veto-machtsuitoefening
en filtermachtsuitoefening.
Positieve machtsuitoefening heeft in dit verband betrekking
op de mate, waarin een persoon en/of groep een resultaat be
reikt, dat in overeenstemming is met zijn eigen doeleinden:
"positive power is M's achievement of outcome X"; veto-machts
uitoefening verwijst naar de mate, waarin een persoon en/of
groep een verandering in de status quo weet tegen te houden:
"veto power occurs when M prevents Τ from achieving outcome
X where X represents a change in the status quo"; filter
machtsuitoefening duidt op het proces, waarin personen en/of
groepen informatie doorgeven aan andere aktores, die over po
sitieve macht danwei over veto-macht beschikken:"filter power
is A's success in regulating or manipulating communication
(information) to M who is able to achieve or prevent outcome X"

De toepassing van de decisiemethode in een aantal case-stu
dies is vooral ontstaan als reaktie op de reputatiemethode,
die door Hunter is geïntroduceerd. In 1961 Verschijnen een
aantal klassieke werken, waarin van de decisiemethode gebruik
is gemaakt.
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Een van de eerste studies, die als zodanig beschouwd worden,
13
is de Studie van Scoble , die in Bennington een aantal beleidsproblemen selekteert op basis van de volgende kriteria:
"1. extended over a considerable period of time, 2. involved
substantial numbers of active individuals, and 3. just ended
14
(or being then still in the process of decision)"
De door Scoble geselekteerde issues hebben betrekking op
"the nominations and elections to public office; the formation
of a Union High School District and construction of a new high
school building; the consolidation of the municipal government
of Bennington"

Vanuit een analyse van officiële dokumenten en vanuit informele interviews, kiest Scoble een tiental leiders, die op hun
beurt 32 andere leiders vermelden. Deze 10 leiders, van wie
Scoble de eerste informatie verkrijgt, worden door hem gekozen
op grond van het feit, dat zij voldoen aan de volgende kriteria:
"1. they had been active for a period of time that, as nearly
as possible, coincided with the 'life' of one or more of the
three issues; 2. they had been active at the level of participating in the formulation of attempted policies; and 3. they
had taken different public positions on the issue(s)"
Aan alle 42 leiders wordt gevraagd: "who are important in
working for or against the issue?"
Op deze wijze worden 21 lokale leiders genoemd inzake het
onderwijsissue (tenminste tweemaal genoemd), terwijl met betrekking tot het openbare bestuursitem 27 lokale leiders tenminste tweemaal vermeld worden. Middels de vraag:"if you wanted to run for local office in town or if you were candidate
for statewide office, who would be important to have backing
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you or not against you in town?"

worden 43 politieke leiders,

op basis van tenminste vier keuzen, bepaald.
Daarnaast wil Scoble het bestaan van een "ruling elite", zoals door Hunter in Atlanta gesignaleerd, onderzoeken door naar
algemene leiders te informeren via de vraag: "If any issue of
this sort, involving a substantial expenditure or a significant
change from past ways of doing things here, who would be im19
portant to have working for or against the policy?"
Scoble ontdekt middels deze vraagstelling 27 algemene leiders
(tenminste tweemaal genoemd).
De vier lijsten van leiders worden onderling vergeleken op
duplikaties, waardoor er in totaal 69 lokale leiders aanwezig
blijken te zijn in Bennington. Deze 69 leiders, "identified
via influence attributions by individuals themselves active
20
in three different policy areas in Bennington" , vormen de
basis voor zijn verdere analyse van de lokale machtsstruktuur.
Van deze lokale leiders verlenen er 58 hun medewerking, naast
een groep van 713 niet-leiders, verkregen uit de meerderjarige
bevolking van Bennington.
Scoble definieert een leider als "one who would be important in any attempt to pass or defeat a policy involving a
substantial expenditure or a significant change from past ways
21
of doing things in Bennington"
Hij komt tot de konklusie, dat er in Bennington geen sprake
is van een "ruling elite", maar van een "multiplicity of power
structures to be empirically determined among different de22
cisional areas" , gezien de rekrutering van de leiders, gezien de waardenkonflikten welke er binnen de leidersgrocp aanwezig zijn en gezien de faktievorming in de elitegroep.
Onzes inziens is het enigszins vreemd, dat Scoble tot de
onderzoekers gerekend wordt, die gebruik maken van de decisiemethode. Wellicht is dit te verklaren uit het feit, dat
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hij als een van de eersten kritiek geuit heeft op door Hunter
gevolgde onderzoeksprocedure. Wij krijgen echter de indruk,
dat de door Scoble gehanteerde onderzoeksmethode niet anders
is dan de toepassing van de reputatiemethode op een konkreet
beleidsprobleem (een procedure, die ook binnen de reputatie
methode gevolgd kan worden), met als resultaat een polylithische machtsstruktuur.

De New Haven studie van Dahl

23

is eveneens ontstaan als re-

aktie op de Atlanta-studie van Hunter. Hij verricht een his
torisch onderzoek vanaf 1784 naar de verandering van de leidersgroep in New Haven. In aansluiting hierop verricht Dahl
een drietal deskriptieve case-studies om de verdeling van de
invloedskanalen over de machtsdragers te kunnen bepalen bin
nen New Haven. Dit gebeurt aan de hand van een drietal be
leidsproblemen, welke betrekking hebben op "urban develop
ment, public education and political nominations in elective
offices"
Dahl definieert invloed als: "A has influence over В with
respect to B's activities of a given scope to the extent that
25
A can bring about a change in B's actions" . Operationeel
past Dahl onzes inziens bovenstaande omschrijving van invloed
zo goed mogelijk toe bij de bestudering van de gedragingen
van de aktores, die deelnemen aan de besluitvormingsprocessen
inzake bovengenoemde drie beleidszaken. Hij zegt hierover:
"The detailed record of decisions, reconstructed from inter
views - ... - provided the most complete and objective his
tory attainable as to what really happened in the course of
each decision: what the participants saw as the alternatives,
who proposed the alternatives, how the participants responded,
which alternatives were approved, modified, or rejected. Thus
from the record it was usually possible to determine for each
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decision which participants had initiated alternatives that
were finally adopted, had vetoed alternatives initiated by
others, or had proposed alternatives that were turned down.
These actions were then tabulated as individual 'successes'
or 'defeats'.
The participants with the greatest proportion of successes
out of the total number of successes were then considered to
be the most influential"

. Deze wijze van vaststellen van de

invloedsdistributie over de lokale leiders bleek in overeenstemming te zijn met het resultaat, verkregen uit andere waarnemingstechnieken, te weten interviews, participerende observatie en inhoudsanalyse van dokumenten en kranten.
Dahl besluit uiteindelijk tot een demokratisch-pluralistisch
machtssysteem in New Haven: "The revolution in New Haven might
be said to constitute a change from a system of cumulative
inequalities in political resources to a system of noncumu27
lative or dispersed inequalities in political resources"

De Chicago-studie van Banfield

28

bevat een zestal deskrip-

tieve case-studies, welke betrekking hebben op de totstandkoming van een plaatselijk ziekenhuis, op de fusie van plaatselijke en regionale instellingen op het terrein van maatschappelijk werk, op de subsidiëring van partikuliere vervoerssystemen, op het behoud van de city door middel van
hoogbouw en tenslotte op de bouw van een campus-universiteit.
De selektie van deze beleidsproblemen leverde voor Banfield
geen probleem op, daar zij zich kenmerken door een zeer hoge
graad van belangrijkheid voor de gehele stad en voorts "constitute a fairly complete account of recent civic controversy
29
in Chicago" . Banfield selekteert de issues derhalve op grond
van hun belangrijkheid voor de leden van de lokale samenleving
en kiest voorts voor kontroversiëel liggende beslissingsge-
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bieden. Banfield geeft de voorkeur aan de decisiemethode, omdat hij een vaststelling van de lokale leiders via opinievragen (hiermee doelende op de reputailevragen) onvoldoende
vindt aansluiten bij de realiteit. Als nadelen van de reputatiemethode vermeldt Banfield de meerzmmgheid in de begrippen, zoals die door de informanten gehanteerd worden inzake
"power" en "leadership position". Ook is hij van mening, dat
de invloedsuitoefening voor velen onzichtbaar is en zeer
moeilijk voorstelbaar.
De wijze van vraagstellen, welke gebruikt wordt in de reputatiemethode, impliceert zijns inziens, dat er een kleine
groep van lokale machthebbers m
wezig moet zijn.

de lokale samenleving aan-

Banfield maakt een onderscheid in een "cen-

tral decision" en in een "social choice"

Beide verwijzen naar

processen door middel waarvan een keuze wordt gemaakt uit de
gegeven mogelijkheden. "A central decision is in some sense
purposeful or deliberate: it is made by someone who, in making
the selection, is trying to realize some intention for the
group. A social choice, on the other hand, is the accidental
by-product of the actions of two or more actors - 'interested
parties', they will be called - who have no common intention
and who make their selections competitively or without regard
to each other. In a social-choice process, each actor seeks
31
to attain his own ends"
Naar aanleiding van zijn zes case-studies besluit Banfield
dat het politieke systeem in Chicago zich kenmerkt door een
"mixed decision-choice" waarin: "the outcomes are both resultants (they are this insofar as they are the unintended product of competition among interested parties) and at the same
time solutions (they are this insofar as they are the product
32
of an intention - that of the central decision-maker)" . In
een machtssysteem, dat zich kenmerkt door een gemengd besluit-
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vormingssysteem, bevinden zich een tweetal groeperingen, te
weten:
1. twee of meer belangengroepen, welke alle streven naar van
elkaar onderscheiden doeleinden,
2. een aantal besluitvormers, die
ofwel voortdurend wijzen op het algemeen belang van de te
kiezen oplossing,
ofwel trachten de aktiviteiten van de aanwezige belangengroepen te koördineren wat betreft het bereiken van een optimale oplossing in termen van hun specifieke doeleinden,
ofwel zich, afhankelijk van de relatieve invloed die de
verschillende belangengroepen op hen uitoefenen, laten
33
co-opteren.

Van meer recente datum is het onderzoek van Freeman

34

, dat we

in het kort weergeven, omdat hij een leiderstypologie ontwikkelt, waarop we in een later stadium terugkomen (zie 3.2).
Bovendien is zijn studie van belang, omdat hij verschillende
methoden toepast ter identifikatie van de lokale leiders in
Syracuse. Tenslotte gaat hij uitvoerig in op de selektiekriteria, welke hij gehanteerd heeft ter bepaling van de beslissingsgebieden, die met behulp van de decisiemethode worden
geanalyseerd.
Middels 20 specialisten en 50 vertegenwoordigers van institutionele kaders, bepaalt hij 250 issues, welke als belangrijke lokale issues kunnen worden beschouwd. Deze groep van
250 issues wordt gereduceerd tot een aantal van 39, welke in
aanmerking komt, om in een latere onderzoeksfase de leiderschapsstruktuur in Syracuse te bepalen. De selektie van de
issues geschiedt op basis van de volgende kriteria: er moet
inzake het issue een besluit genomen zijn; het beslissingsgebied moet relevant zijn voor een groot deel van de bevol-
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king; het beleidsprobleem moet als belangrijk worden beschouwd
door de vertegenwoordigers van de verschillende institutionele
kaders; voor het nemen van de beslissing dienen alternatieve
keuzen aanwezig te zijn; de beslissing moet genomen zijn door
geautoriseerde positiebekleders; de beslissing moet binnen de
lokale samenleving genomen zijn; de beslissing moet niet langer
dan vijf jaar geleden genomen zijn en tenslotte dienen de geselekteerde issues betrekking te hebben op beleidsproblemen
35
vanuit diverse institutionele sektoren
Vanuit een dokumentenanalyse en vanuit informele interviews
wordt nagegaan, welke van de formele positiebekleders hebben
deelgenomen aan de besluitvorming inzake deze 39 issues. Deze
formele autoriteiten worden geïnterviewd en gevraagd aan te
geven tot welke van de 39 issues zij, naar hun mening, in belangrijke mate hebben bijgedragen en de issues aan te geven,
waarin anderen hen als participant zullen onderkennen.
Tevens wordt aan deze formele autoriteiten gevraagd alle andere deelnemers te noemen inzake beleidsprocessen, waarin zij
zelf geparticipeerd hebben.
Na deze procedure gevolgd te hebben, bepaalt Freeman de
lijst van "first-zone influential s", bestaande uit personen,
die voor een bepaalde decisie tenminste tweemaal door de officiële positiebekleders zijn genoemd. Deze "first-zone influentials" worden geïnterviewd en dezelfde vragen voorgelegd
als de formele autoriteiten. Iedereen, die door hen eenmaal
gekozen wordt en ook eenmaal is gekozen door de formele autoriteiten, wordt alsnog tot de groep "first-influentials" gerekend. De overige personen, die tenminste tweemaal door de
"first-influentials" worden genoemd, vormen de groep "secondzone influential s". Vanuit de 628 gehouden interviews bepaalt
hij volgens bovengenoemde kriteria 550 influentials. Zij vormen de decisieleiders in Syracuse. Zij worden gerangmmmerd
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naar het aantal beslissingsgebieden, waarbij zij betrokken
zijn. Op deze wijze komt Freeman, gezien de scheve frequentieverdeling, tot een 32-tal topdecisieleiders.
Freeman volgt in zijn onderzoek tevens de drie andere methoden: de reputatiemethode, de positionele methode en de
sociale participatiemethode. Daartoe vraagt hij aan de 550
informanten, die geïnterviewd zijn de meest invloedrijke leiders binnen Syracuse te vermelden (de reputatiemethode); vervolgens informeert hij naar de vrijwillige verenigingen, waarvan men lid is en bepaalt een sociale aktiviteitsskore (de
sociale participatiemethode), waarna hij tenslotte met behulp
van lokale experts de lijst samenstelt van officiële positiebekleders, die aan het hoofd staan van de 32 belangrijkste institutionele sektoren van de lokale samenleving (de positionele methode). Op deze wijze bepaalt Freeman de 32 topleiders
op basis van de vier gehanteerde grondmethoden. Het resultaat
van de vergelijking wordt elders in deze studie vermeld.
Freeman veronderstelt, dat de leidersgroep, wat haar sociaal-strukturele kenmerken betreft, duidelijk zal verschillen
van die van de niet-leiders. Om dit te achterhalen, neemt hij
een vergelijkingsgroep van 283 personen, die aselekt getrokken zijn uit de bevolking. Op de door Freeman ontwikkelde
leiderstypologie komen we elders terug (zie 3.2).
Wat de leiderschapsstruktuur betreft konkludeert Freeman
dat in Syracuse macht of invloed verdeeld is over velerlei
subgroeperingen. Binnen de leiderschapsstruktuur meent hij
een proces waar te nemen van differentiatie enerzijds en van
integratie anderzijds

Eveneens willen wij op deze plaats niet onvermeld laten de
37
toepassing van de decisiemethode door Braam en Swinkels
Zij hanteren de decisiemethode in hun onderzoek naar de ver-
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deling van invloedskanalen bij kollektieve akties vanuit
plaatselijk niveau.
Hun interesse gaat uit naar het verschijnsel macht cq. invloed niet alleen als een potentie (of "vermogen"), maar ook
als een gebeuren (dus machts- of invloedsuitoefening). Potenties zelf zijn niet waarneembaar en kunnen slechts uit het
gebeuren (dus uit machts- of invlocdsuitoefening) worden afgeleid.
Vandaar dat Braam en Swinkels besluiten tot de decisiemethode. De selektie van de beslissingsgebieden is bij hen bepaald door de eis, dat er enig verband moet bestaan tussen de
issues en een mogelijke sociale verandering. In de twee gemeenten, welke zij onderzoeken, wordt de issue-selektie uiteindelijk gericht op besluitvormingsprocessen, welke betrekking hebben op ontwikkelingen in de ökonomische sektor, omdat
deze tamelijk vérstrekkende gevolgen hebben voor de lokale
samenleving. Bovendien wordt bij de issue-selektie rekening
gehouden met het feit, dat het om vraagpunten gaat, die tevens
de bestuurlijke sektor raken en welke om goedkeuring, steun en
dergelijke vragen van de gemeentelijke overheid.
Tenslotte betreft het in hun studie beslissingsgebieden, die
namens of door een aantal mensen gezamenlijk aan bovengemeentelijke instanties zijn gesteld (de zg. kollektieve aktie).
De konkrete issues hebben betrekking op een havenuitbreiding,
op een industrieterrein en op diverse pogingen, bedreigingen
af te wenden van bestaansbronnen, die voor de gemeente van
belang zijn en op pogingen daarvoor kompensatie te krijgen.

Braam en Swinkels komen in hun veldstudie tot de ontdekking,
dat het vrijwel onmogelijk is in een veldonderzoek machts- of
invloedsuitoefening te meten. Zij beperken zich dan ook tot
het aanwijzen van de participanten en de aanwezigheid van invloedskanalen, welke voor het uitoefenen van invloed een nood-
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zakelijke voorwaarde zijn. Braam en Swinkels meten derhalve
invloedspogingen, welke ondernomen zijn vanuit bepaalde aktores; zij meten potentiölc invloed of macht middels de decisiemethode (in tegenstelling tot de gangbare interpretaties
in lokale machtsstudies, waarin het meten van potentiële macht
of invloed juist aan de reputatiemethode wordt toegeschreven,
terwijl de decisiemethode zou verwijzen naar de feitelijke
machts- of invloedsuitoefening). Het kriterium op grond waarvan aan iemand een invloedskanaal wordt toegekend is gelegen
in het feit of de betreffende aktor al dan niet kontakt met
bovengemeentelijke instanties heeft gehad. Dit wordt vastgesteld aan de hand van schriftelijke stukken of aan de hand
van verklaringen van tenminste twee informanten. Ook aan personen, die een duidelijk afwijzend standpunt hebben ingenomen
en dit publiekelijk bekend gemaakt hebben (via b.v. persberichten), wordt een invloedskanaal toegekend. Braam en Swinkels gaan in hun studie na in hoeverre de verschillende sociale organisaties met betrekking tot de invloedskanalen van
elkaar onderscheiden zijn.

Ook van Ruller maakt gebruik van de decisiemethode in zijn
studie van de intergemeentelijke betrekkingen in een aantal
7 0

Nederlandse agglomeraties

, inzake de overheidstaak "ruim-

telijke ordening".
Hij gaat er van uit, dat de machtsuitoefening van de gemeenten t.o.v. elkaar plaatsvindt in de organisatorische relaties
tussen deze gemeenten.
Geïnspireerd door Pfiffner en Sherwood analyseert hij deze
organisatorische relaties met behulp van een viertal "overlays", te weten:
- de formele organisatiestruktuur, waarin de formeel voorgeschreven machtsrelaties vanuit de opbouw van de organisatie
zijn uitgewerkt,
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- de koiranunikatiestruktuur, verwijzend naar de konununikatiekanalen: de wegen waarlangs de informatie van de ene sociale
eenheid naar de andere sociale eenheid gaat,
- de doeleindenstruktuur, waarbij de kommunikatie-inhoud centraal staat: de boodschap, die van de ene sociale eenheid
naar de andere sociale eenheid wordt overgebracht, en
- de besluitvormingsstruktuur, waarbij van Ruller een onderscheid maakt in een aantal besluitvormingsfasen, zich daar39
bij baserend op Litchfield . De besluitvormingsfasen zijn
ontleend aan een theoretisch rationeel besluitvormingsmodel,
waarin er van wordt uitgegaan, dat op basis van alle relevante gegevens, bij bekende doelstelling en keuzekriteria,
de mogelijke alternatieven gevormd of berekend kunnen worden en dat op basis van alle genoemde gegevens een rationele keuze kan worden gemaakt. Van Ruller onderscheidt een
vijftal besluitvormingsfasen, te weten: de formulering van
een probleem, het verzamelen van de gegevens, het opstellen
van alternatieven, de kreatieve beraadslaging en voorlopige
keuze, en tenslotte het kontrolerend overleg en definitieve
keuze

Vanuit de onderlinge samenhang tussen de vier genoemde aspekten van organisationele betrekkingen probeert van Ruller een
inzicht te verkrijgen in de relatieve machtspositie van de
gemeenten t.o.v. elkaar.
Voor de dataverzameling maakt van Ruller gebruik van de zg.
41
"self-recording" procedure . Hij laat de ambtenaren en bestuurders, die betrokken zijn bij de overheidstaak "ruimtelijke ordening", hun kontakten registreren middels een speciaal daarvoor ontworpen kontaktenschema, waarin onder meer
de navolgende aspekten zijn opgenomen:
- de tijdsaanduiding en de tijdsduur van het kontakt.
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- de kontaktee (de naam van de betrokken persoon; diens rang
en afdeling, waarop hij werkzaam is; de naam van de gemeente).
- het kommunikatiemedium (formulier, brief, telefoon, een
persoonlijke ontmoeting buiten de eigen gemeente, een persoonlijke ontmoeting binnen de eigen gemeente).
- aanduiding van de sfeer van het kontakt (formeel-informeel,
vriendelij k-neutraal-onvriendelijk).
- het karakter van de aktiviteiten, die bij het onderhouden
van het kontakt verricht worden (de aktiviteiten hebben het
karakter van routinehandelingen, ofwel ze vertonen een zeker
kreatief moment en worden grotendeels op eigen initiatief
uitgevoerd).
- het doel van het kontakt (het geven of vragen van advies;
het inwinnen of geven van feitelijke inlichtingen; overleg;
het maken van een afspraak; het aanknopen of onderhouden
van een goede relatie; een toevallige kennismaking; het insturen van een besluit en het afkomen van een goedkeuring).
- de initiator van het kontakt.

Wij betreuren het ten zeerste, dat van Ruller de reputatiemethode onbeargumenteerd afwijst, als zijnde niet betekenisvol voor de analyse van de macht van de gemeenten in hun on42
derlinge betrekkingen . Onzes inziens kan de macht, die de
gemeenten elkaar toekennen (en die middels de reputatiemethode
benaderd wordt), een valide indikator zijn voor de anticipaties van gemeenten op de waarschijnlijke reakties van de andere gemeenten.

Als laatste in deze serie studies willen we aandacht schenken
43
aan Kooiman*s studie
"besturen is beslissen", waarin hij
het besluitvormingsproces bij de overheid in San Francisco
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analyseert. Alhoewel zijn studie niet primair gericht is op
het opsporen van lokale leiders en op de analyse van de onderlinge machtstoekenning, kan hij er niet aan voorbijgaan bij
de uitwerking van zijn onderzoeksopzet. In de analyse van besluitvormingsprocessen dient een beslissing te worden genomen
inzake het vraagstuk van de issue-selektie en de bepaling van
deelnemers aan het beleidsproces. Kooiman maakt gebruik van
een kombinatie van de decisiemethode en de positionele methode.
De issue-selektie is uiteraard afhankelijk van de omschrijving, die men hanteert inzake een beleidsbeslissing. Hieronder verstaat hij een formele, politieke of bestuurlijke,
uitspraak of handeling van een overheidsfunktionaris of overheidsorgaan, waarbij de burgerij, in het verschil van mening
over mogelijke alternatieven in het openbaar, hetzij direkt,
44
hetzij via haar vertegenwoordigers, bstrokken is geweest
Kooiman maakt derhalve een onderscheid in politieke of bestuurlijke beslissingen en administratieve beslissingen, welke
laatste veelal van louter technische aard zijn. Deze laatste
beslissingsgebieden sluit Kooiman uit bij de bestudering van
het besluitvormingsproces. Ook routinezaken, welke geen kontroversiëel element in zich dragen, worden niet door hem geanalyseerd. Tenslotte stelt hij de eis van openbaarheid; hiermee doelt hij niet op het feit, dat bestuurlijk en politiek
handelen niet mag plaatsvinden achter de schermen, maar op
het feit, dat in een of meerdere fasen van besluitvorming de
verwerking van een politieke eis in de openbaarheid moet komen. In de praktijk van het onderzoek kan men het meestal
niet stellen zonder informanten, die van de plaatselijke situatie goed op de hoogte zijn. Stelt men de openbaarheidseis
niet, dan moet de onderzoeker uitsluitend de keuze van de informanten bepalend laten zijn voor de sclektie van de te be-
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studeren issues. Door het openbaarheidskriterium te stellen,
wordt de issue-selektie objektiever en de vergelijkbaarheid in
principe groter.
Kooiman veronderstelt, dat het besluitvormingsproces onder
meer zal variëren niet alleen naar de aard van de beleidsbeslissingen, maar ook van fase tot fase verschillend zal zijn.
De beleidsbeslissingen typeert hij naar hun aard en wel als
volgt: allereerst onderscheidt hij routinebeslissingen (beslissingen, waarbij noch de doeleinden noch de procedures veranderen), vervolgens aanpassende beslissingen (beslissingen,
waarbij óf de doeleinden óf de procedures veranderen) en tenslotte vernieuwende beslissingen (issues, waarbij zowel de
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doeleinden als de procedures veranderen) . In zijn studie
maakt hij een onderscheid in drie fasen van besluitvorming:
de initiëring, de fase waarin het beleidsproces op gang wordt
gebracht middels de lancering van een idee e.d.; de ontplooiing, de fase waarin de alternatieven in overweging worden genomen en de prioriteiten bepaald worden, resulterend in het
doen plaatsen van beleidsvoorstellen op de politieke agenda;
en tenslotte de formalisering, de fase, waarin een afgerond
voorstel ter tafel ligt bij het beleidsorgaan, dat formeel beslissen moet.
Op grond van de bovenstaande omschrijving van een beleidsbeslissing, selekteert Kooiman een vijftal beleidsterreinen.
De procedure van de issue-selektie verloopt als volgt: hij inventariseert uit de plaatselijke dagbladen alle berichten,
waarin de lokale overheid wordt vermeld over een periode van
twee jaar. Met behulp van een drietal informanten, die van
het doen en laten van de overheid op de hoogte zijn, worden
uit deze lijst al die beleidskwesties geselekteerd, waarover,
naar hun mening, in die periode in het openbaar een beslissing tot stand is gekomen. Deze lijst wordt onderverdeeld naar
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institutionele sektoren, waarop de beleidskwesties betrekking
hebben. Op basis van willekeur worden er vijf uitgekozen: een
issue op het terrein van de burgerrechten; twee issues, welke
betrekking hebben op de ruimtelijke ordening; een issue op het
gebied van de sociale voorzieningen en een issue op het terrein
van de overheidsorganisatie. De konkrete issues zijn: de instelling van een kommissie burgerrechten, een nieuwbouwprojekt
"Diamond Heights", dat moet voorzien in een doorstroming van
bewoners op een zodanige wijze, dat een sanering van de slums
wordt bereikt, een exploitatiekwestie van buurtparkeerterreinen, een programma voor gezinsplanning en tenslotte een
wijziging in de bouwverordening voor de binnenstad inzake de
"floor-area ratio".
Voor elk van deze beslissingsgebieden wordt door Kooiman
het volgende zo nauwkeurig mogelijk nagegaan: waar komt het
idee vandaan, wie neemt het initiatief, hoe ziet de formele
gang van zaken er uit, welke formele en informele kontakten
bestaan er tussen de burgerij en de overheid in de verschillende fasen van het beleidsproces, welke hulpmiddelen worden
er eventueel toegepast om de beleidsgang en het resultaat te
beïnvloeden? Bij elk van de vijf besluiten worden zowel publieke als interne stukken geraadpleegd. Bovendien wordt een
selektie van de voornaamste deelnemers geïnterviewd, in totaal 35 personen.
Voor de bepaling van de lokale leiders, maakt Kooiman vooral gebruik van de positionele methode. Als lokale leiders worden door hem beschouwd alle personen, die uit hoofde van hun
funktie met beleidsvorming te doen hebben en degenen, die uit
hoofde van hun feitelijke deelneming bij de besluitvorming betrokken zijn. Met de eerste groep worden al die plaatselijke
leiders bedoeld uit de kring van de overheid, organisaties of
groepen, waarvan wordt aangenomen, dat het tot hun rol behoort
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minimaal belangstelling te hebben voor besluitvorming door
overheidsorganen. Onder de tweede groep verstaat hij al degenen, van wie objektief kan worden vastgesteld, dat zij

op

een of andere v/ij ze betrokken zijn of zijn geweest bij een of
meer beleidsterreinen. In zijn onderzoek komen van de zijde
van de overheid al de bestuurskommissarissen in aanmerking,
alsmede de vijftig hoogste ambtenaren. Uit de burgerij neemt
hij als eerste selektie 100 bestuursleden van een aantal organisaties, waarvan uit de aard van hun doeleinden en aktiviteiten vaststaat, dat ze belangstelling hebben voor het beleid
van de overheid, zij het in een bepaalde sektor. Als tweede
selektie dienen alle deelnemers uit de burgerij, die deelnemen aan de vijf beleidskwesties, voorzover tenminste waarneembaar.
Aan genoemde plaatselijke leiders wordt een schriftelijke
vragenlijst toegestuurd, waarvan de volgende aantallen geretourneerd worden: van de ambtenaren 23 (van de 75), van de bestuurskommissarissen 28 (van de 90), van de bestuursleden 59
(van de 100) en van de beleidsdeelnemers 58 (van de 75).
Van de in het totaal 340 verzonden vragenlijsten worden er
168 geanalyseerd in het verdere onderzoek. Over de uitval hebben we in Kooiman's studie geen verdere gegevens gevonden.

Résumé

In deze paragraaf hebben we een beschrijving gegeven

van de toepassing van de decisiemethode in empirische lokale
machtsstudies.
De decisiemethode tracht de machthebbers cq. invloedrijken
binnen een lokale samenleving te achterhalen door een analyse
te verrichten van besluitvormingsprocessen en de deelnemers
daarbinnen te bepalen.
Daarbij komen, zoals we zagen, een tweetal centrale vragen
op:

55

1. De vraag naar de issue-selektie: aan de hand van welke beslissingsgebieden dienen de lokale machthebbers cq. invloedrijken geïdentificeerd te worden? De inhoud van deze beslissingsgebieden kan inuners zeer verschillen. Meestal gaat men
er van uit dat de te selekteren beslissingsgebieden een grote
reikwijdte bezitten. Вт zijn echter weinig maatstaven ontwik
keld om deze reikwijdte aan te geven (zie o.m. de door Freeman
en Mayo ontwikkelde graadmeters). Ten aanzien van de issueselektie dienen tenminste de navolgende aspekten te worden
overwogen:
- voor welke sociale eenheden binnen de lokale samenleving
dienen de te selekteren beslissingsgebieden relevant te
zijn: voor de meerderheid van de bevolking (Clark), voor
een bepaalde institutionele sektor (Braam en Swinkels) of
voor alle institutionele sektoren (Freeman)?
- in welke mate dienen de te selekteren beslissingsgebieden
zichtbaar te zijn voor bepaalde sociale eenheden binnen de
lokale samenleving: Kooiman's openbaarheidseis. Braam en
Swinkels' kollektieve aktie, Miller's differentiële issuezichtbaarheid?
- dienen de te selekteren beslissingsgebieden gericht te zijn
op een ingrijpende verandering van de lokale samenleving
(Kooiman, Banfield, Braam en Swinkels)?
- in hoeverre dienen de beslissingsgebieden zich in een bepaalde fase van de besluitvorming te bevinden? Zowel Scoble
als Freeman hanteren het kriterium, dat de te selekteren
issues zich tenminste in de eindfase van de besluitvorming
dienen te bevinden. Voorts kan men zich afvragen of de te
selekteren beslissingen genomen dienen te zijn of te worden
door personen, die autoriteitsposities bekleden (Rossi).
- komen voor de selektie alleen kontroversiële beslissingsgebieden (Banfield, Kooiman, Dahl) of ook routinematige
beslissingsgebieden in aanmerking?
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Inzake de issue-selektie is een verdere uitwerking van de
issue-typologie van Barth en Johnson aanbevelenswaardig.
2. De vraag, welke fasen van besluitvorming in aanmerking komen om lokale machthebbers cq. invloedrijken binnen een lokale samenleving vast te stellen. Een toepassing van de procestechniek, als variant op de decisiemethode, vraagt om een opsplitsing van het besluitvormingsproces in een aantal fasen.
In de bestudeerde onderzoekingen worden, afhankelijk van de
konkrete situatie, een wisselend aantal besluitvormingsfasen
onderscheiden (Kooiman, drie fasen; van Ruller, vijf fasen;
Miller, drie fasen en Jennings, vijf fasen).

Tenslotte willen we ter afsluiting van deze paragraaf wijzen
op een tweetal zaken. Allereerst kan naar onze mening Dahl's
participatie-index, welke het machtsgewicht van de deelnemers
binnen een besluitvormingsproces beoogt te bepalen, verbeterd
worden door gebruik te maken van meer verfijnde modellen van
interaktieproces-analyse. In dit verband wijzen wij ook op een
verdere uitwerking van de "self-recording"-procedure, zoals
door van Ruller toegepast.
Voorts sluiten wij ons aan bij de bevindingen van Braam en
Swinkels, die stellen, dat het bijzonder moeilijk is om in
veldonderzoekingen de feitelijke machts- cq. invloedsuitoefening te meten. Wel onderzoekbaar zijn, volgens hen, de kommunikatiekanalen tussen de aktores binnen een besluitvormingsproces. Deze kommunikatiekanalen kan men interpreteren als
potentiële invloedskanalen. Wij komen op de meetbaarheid van
de feitelijke machts- cq. invloedsuitoefening nog nader terug.
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1.3 De positionele

methode

De voorstanders van de positionele methode richten zich bij
de bepaling van de lokale leiders op de selektie van die personen, die officiële posities bekleden in een lokale samenleving. Het gaat hierbij om die posities, welke met legale
machts- of invloedsmogelijkheden zijn uitgerust. Na bepaald
te hebben welke formele posities in bovenbedoelde zin deel uitmaken van de lokale samenleving, gaat men na welke personen
deze posities hebben bezet, bezetten of zullen bezetten. De
onderzoekers, die gebruik maken van de positionele methode,
gaan er van uit, dat dergelijke officiële positiebekleders
een belangrijk aandeel hebben aan, jazelfs beslissende macht
of invloed uitoefenen op de gehele gang van zaken binnen de
betrokken, lokale samenleving. Als formele positiebekleders
kiest men veelal de topfunktionarissen van het gemeentelijk
apparaat, personen die ekonomische topposities innemen, alsook de bestuursleden van allerlei plaatselijke instellingen.
Ook bij de toepassing van deze methode wordt de onderzoeker
gekonfronteerd met een selektieprobleem. Er zijn namelijk
talloze variaties denkbaar bij de toepassing van de positionele methode :
- men kan het aantal posities, dat men in het onderzoek betrekt, variëren;
- men kan variëren naar de periode, welke men onderzoekt;
- men kan aan de verschillende posities een differentiële
machtswaarde toekennen, hetzij door verscheidene organisaties verschillend te waarderen, hetzij door verschillende
posities binnen een organisatie een andere waarde toe te
kennen ;
- men kan variëren door na te gaan hoe lang iemand een bepaalde positie bekleedt, hoeveel posities en hoe aktief hij
is in die positie(s).
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Onderzoekingen, waarbij alleen gebruik gemaakt wordt van de
positionele methode, komen nagenoeg niet voor. Deze methode
wordt veelal in kombinatie toegepast met de reputatiemethode
en/of de decisiemethode.

Sayre en Kaufman bestuderen het leiderschapssysteem in New
York City, zich daarbij baserend op de positionele methode:
"the five main categories of leading participants in the
city's politics - the party leaders, the city's public officials, the city bureaucracies, the nongovernmental groups and
the communication media, and the officials and bureaucracies
of the state and national governments, ... - are constantly
aware not only of their competitive relationships with each
other, but also of their needs for a popular base of support.
The principal actors are incessantly seeking to explain and
justify their actions to a wider audience, as a way of main2
taining their base and recruiting allies" . Al deze vijf kategorieën van participanten trachten macht of invloed uit te
oefenen op de gang van zaken binnen de lokale samenleving.
In makro-sociologische studies naar macht of invloed is de
positionele methode om praktische redenen veelal de enige methode, die men kan gebruiken.
Ook voor een historische analyse van machts- of invloedsstrukturen is de onderzoeker veelal aangewezen op de positionele methode bij het identificeren van lokale machtsdragers.
Zowel in makro-sociologische als in historische machtsstudies
zijn officiële dokumenten immers in de meeste gevallen de
enige bron, waaruit men gegevens kan putten over lokale machthebbers .
Toepassingen van de positionele methode op makro-sociologisch niveau treffen we aan bij Zapf en ten onzent bij Mokken
en Stokman .
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Zapf hanteert de positionele methode om de nationale machtselite in Duitsland vast te stellen, die hij omschrijft als
"ausgewählte Inhaber von Macht- und Einflusspositionen, die
'Gesetze machen' und Einfluss auf Entscheidungen von gesamtgesellschaftlicher Tragweite nehmen können" . Zijn studie is
gericht op het ontwikkelen van een circulatiemodel van de
machtselite.
Daartoe verricht hij een vergelijkende analyse \an de nationale machtselite in drie politieke systemen (Republik
Weimar, Derde Rijk en Bondsrepubliek) in de periode 1919-1961.

Mokken en Stokman (e.a.) onderzoeken de machts- en invloedsstrukturen van politieke en ekonomische elites.
Voor de bepaling van de ekonomische elite leggen zij de interrelaties vast tussen de grootste ondernemingen in ons land,
op basis van de samenstelling van de direkties en raden van
kommissarissen. Zij beperken zich hierbij tot de open N.V.'s,
omdat bij deze ondernemingen de jaarverslagen met bovenstaande gegevens beschikbaar zijn. De onderzoekers gaan er vanuit,
dat gedeelde benoemingen en kumulatie van kommissariaten kunnen worden opgevat als Indikatoren voor belangrijke invloedskanalen tussen de bestudeerde bedrijven. In tegenstelling tot
vele anderen, bestuderen zij niet zozeer de relaties tussen
individuele positiebekleders, maar herleiden deze tot relaties tussen kollektiviteiten . Ter bepaling van de ekonomische elite beperken Mokken en Stokman hun analyse niet tot
de interrelaties van bedrijven op basis van gedeelde benoemingen; tevens onderzoeken zij de affiliaties met overheidsfunkties, die in de sfeer van gedeelde benoemingen relaties
suggereren tussen het bedrijfsleven en de overheid. Daarnaast
trachten zij ter bepaling van de politieke elite een zo vol-
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ledig mogelijke lijst samen te stellen van personen met bestaande of voormalige overheidsfunkties.
Zij beperken zich tot funkties in de hoogste organen van de
centrale, regionale en gemeentelijke overheid. Teruggaande
tot 1945, stellen zij een lijst op van personen, die (ooit)
een van de volgende funkties bekle(e)d(d)en: minister of
staatssekretaris, burgemeester van een grote stad, kommissaris van de Koningin, lid van de SER en lid van de Raad van
State.
Verder worden tot de politieke elite al diegenen gerekend,
die in 1969 zitting hebben gehad als lid van de Eerste en
Tweede Kamer. Bovendien wordt een lijst opgesteld van voormalige en in 1969 zitting hebbende leden van de besturen der
vijf grote politieke partijen, terwijl eveneens de bestuursleden van de vakcentrales en de centrale werkgeversorganisaties worden geregistreerd.

Eenzelfde analyse-opzet als Mokken en Stokman, volgen Breuker,
Koolstra en Reijnders . Onder meer maken zij het bestaan van
een militair-industrieel kompleks in Nederland aannemelijk
door niet alleen de personele verbindingen te analyseren van
positiebekleders in het militaire resp. industriële systeem,
maar tevens de verbindingslijnen binnen de staalverwerkende
industrieën onderling en de verbindingslijnen tussen deze
kollektiviteiten en de banken cq. legereenheden. De verbindingslijnen tussen de sociale eenheden geven betrekkingen aan
op het niveau van bestuur (direktie) en raad van koiranissarissen.

Andere studies, waarin gebruik gemaakt wordt van de positionele methode zijn onder meer die van Schulze en Blumberg,
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Freeman, Droogleever Fortuijn, en Kooiman .
Deze studies hanteren de positionele methode in kombinatie
met een van de andere onderzoeksmethoden om de lokale machtsdragers op te sporen. Van de, in deze laatste studies gevolgde, onderzoeksprocedure wordt elders in deze studie melding
gemaakt.

Resumerend

kunnen we stellen, dat ter identifikatie van de

lokale machthebbers cq. invloedrijken binnen een lokale samenleving, de positionele methode zich richt op de vaststelling van officiële posities, welke doorgaans als sociale
knooppunten kunnen worden beschouwd, van waaruit macht cq.
invloed wordt uitgeoefend. Binnen de positionele methode bestaan nog talloze variatiemogelijkheden.
De positionele methode wordt zelden als enige onderzoeksmethode gehanteerd, alhoewel zij in historische analyses ter
vaststelling van de lokale machthebbers cq. invloedrijken
dikwijls de enig toepasbare onderzoeksmethode is.
Doorgaans treft men de positionele methode aan in kombinatie
met de reputatiemethode. Binnen de reputatiemethode heeft zij
tot doel een eerste informantengroep te selekteren.
Vanwege de geringe toepassing van de positionele methode in
lokale machtsstudies, besteden wij in de volgende hoofdstukken geen aandacht aan deze onderzoeksmethode. Wel wijzen wij
er op, wellicht ten overvloede, dat het eenzijdig gebruik van
de positionele methode tot gevolg kan hebben, dat de onderzoeker niet alle machthebbers cq. invloedrijken opspoort.
Door alleen de positionele methode te hanteren, gaat men immers bij voorbaat voorbij aan de macht cq. invloed, welke
mogelijk vanuit niet-officiële posities wordt uitgeoefend.
Ook identificeert men bij voorbaat niet de eventuele reputatieleiders, die geen formele posities bezetten.
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1.4 De sociale

partiaipatiemethode

Deze methode, ook wel de sociale aktiviteitenmethode genoemd,
gaat uit van de veronderstelling, dat de lokale leiderschapsstruktuur binnen een lokale samenleving zich weerspiegelt in
het vrijwillige verenigingsleven.

Een toepassing van deze methode vinden we in een studie van
1
2
Olmsted , die de sociale participatieschaal van Chapin

han-

teert om inzicht te verkrijgen in de leiderschapspatronen in
vrijwillige organisaties binnen een lokale samenleving. Olmsted veronderstelt, dat deze leiderschapspatronen binnen de
vrijwillige organisaties een geïntegreerd onderdeel vormen
van de lokale machts- of invloedsstruktuur van de lokale samenleving, omdat, zoals in vele studies is aangetoond,: "large-scale centralized formal organizations occupy a very significant and increasingly strategic position in the total
3
social structure" .
Om dit aan te tonen, gaat Olmsted na, in hoeverre er een
verband bestaat tussen de sociale participatieskore (SP-skore)
van een bepaalde persoon en diens deeluitmaken van de lokale
machtsgroep. Bovendien analyseert hij, in hoeverre wijzigingen in de leiderspositie zich reflekteren in zijn SP-skore.
In zijn studie vergelijkt hij de lokale leiderschapsstruktuur op twee tijdstippen (1943 en 1949) wat betreft de samenstelling en wat betreft de sociale participatieskore van de
lokale leiders, verkregen volgens de Chapin-schaal. De lokale
machtsgroep wordt op beide tijdstippen bepaald volgens de
panel-of-expertmethode (een variant van de reputatiemethode),
alsmede via een aselekte "citizen"-steekproef (via reputatievragen). De SP-skores worden bepaald voor de lokale leiders,
alsmede voor de informanten van de "citizen"-steekproef. Deze
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SP-skores worden berekend door per persoon de somskore te bepalen van de volgende, arbitrair gewogen, aktiviteitcn:
"membership (1 punt), attendance (2 punten), contributions
(3 punten), membership of committees (4 punten) en position
4
as an officer (5 punten)" .
Olmsted komt tot de bevinding, dat de SP-schaal een basis
vormt om lokaal leiderschap te bepalen: naarmate de SP-skore
toeneemt, is de kans groter op het deeluitmaken van de lokale machtsgroep (zoals verkregen via de panel-of-expertmethode
cq. de "citizen"-steekproef). Voorts konstateert hij, dat een
verandering in de leiderspositie zich weerspiegelt in de SPskore: de groep van personen, die zowel in 1943 als in 1949
deel hebben uitgemaakt van de lokale machtsgroep, blijkt een
relatief hoog gemiddelde SP-skore behouden te hebben t.o.v.
de groep van personen, die in 1943 wel, maar in 1949 niet tot
de lokale machthebbers gerekend worden. Deze laatsten vertonen
een daling in de gemiddelde SP-skore. Olmsted zegt over zijn
studie: "The data further indicate that the formal participation of leaders in certain organizations may indicate how
the network of informal contact and influence in a community
like this (a Minnesota city of about 10.000 population) operates. For example, the membership linkages pointed out above
may be a reflection of these informal contacts" .
Zijn konklusie luidt: ".... the SP information can be of
distinct value in the objective determination of the leadership structure of the small city" .
Wellicht ten overvloede wijzen wij er op, dat Olmsted's
studie doet vermoeden dat de SP-skore als indikator beschouwd
kan worden voor het lokale machtsdrager-zijn, maar dat deze
een lokale machtsdrager is, zoals die verkregen wordt middels
de reputatiemethodc. De SP-skore indiceert derhalve reputatieleiderschap. Niet is onderzocht, in hoeverre er verband

64

bestaat tussen de SP-skore en het lokale leider-zijn, gemeten
middels de decisiemethode.
Een andere toepassing van de sociale participatiemethode
7
kan men aantreffen in de studie van Freeman , die alle vier
onderzoeksmethoden toegepast heeft in zijn Syracuse-studie.
Deze studie hebben we reeds in 1.2 uitvoerig beschreven.
g
Voorts merken Pellegtin en Coates

op, dat de sociale parti-

cipatiemethode mogelijk een bijdrage kan leveren tot het opsporen van de zogenoemde "leg-men". Dat zijn personen, die
intensief participeren in allerlei vrijwillige verenigingen
en namens de "absentee-owned corporations" deelnemen aan de
besluitvorming in algemeen belangrijk geachte beleidsbeslissingen. Zelf blijven de ekonomische leiders, die zich door
deze "leg-men" laten vertegenwoordigen, achter de schermen.

Resumerend

kunnen we stellen, dat de sociale participatie-

methode zich richt op het vaststellen van de lokale leiders
binnen een lokale samenleving, door die personen op te sporen,
die in het vrijwillige verenigingsleven intensief participeren. Het identificeren van deze lokale leiders kan o.m. geschieden met behulp van de bekende Chapin-schaal.
In lokale machtsstudies wordt de sociale participatiemethode
niet gehanteerd. Wij besteden in de verdere studie dan ook
geen aandacht aan deze onderzoeksmethode. Wel merken wij op,
dat de sociale participatiemethode behulpzaam kan zijn bij
het opsporen van een bekend fenomeen in lokale machtsstudies
te weten het "leg-man" verschijnsel.
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1.S

Samenvatting

In dit hoofdstuk hebben we een overzicht gegeven van de vier
grondmethoden, waarmee men tracht machtsdragers op te sporen
binnen een lokale samenleving.
De sociale participatiemethode wordt zelden gebruikt en kan
zijn diensten alleen bewijzen, indien de onderzoeker een inzicht wil verkrijgen in de informele machtsstruktuur, zoals
die in een aktieve participatie in het verenigingsleven tot
uitdrukking komt. Ook is de toepassing van deze methode te
overwegen, wanneer men geïnteresseerd is in het, door Presthus
gesignaleerde, "leg-men"-verschijnsel.
Aanvankelijk is de positionele methode veelal toegepast zonder gebruikmaking van andere methoden, maar sedert de vijftiger jaren meestal in kombinatie met de reputatiemethode
en/of de decisiemethode. Zij richt zich op de formele machtspositiebekleders en is in een historische analyse van de
machtsstrukturen dikwijls de enig toepasbare methode.
De reputatiemethode vestigt vooral de aandacht op het bepalen van de potentiële machtsdragers. Wanneer men van deze
methode gebruik wenst te maken, dient de onderzoeker een beslissing te nemen inzake de selektie van de informantengroep,
alsmede inzake de formulering van de vraagstelling met behulp
waarvan hij de machtstoekenning wil meten. De meest voorkomende varianten binnen de methode om de informantengroep vast
te stellen, zijn: de sneeuwbalmethode, de panel-of-expertmethode en de vaststelling van een aselekte steekproef uit de
leden van de lokale samenleving. Wat betreft de formulering
van de vraagstelling dient de onderzoeker vanuit zijn theoretische uitgangspunten te bepalen, of hij algemene en/of
specifieke machtsdragers wil vaststellen en of hij begrippen
als macht, invloedrijk, meest vooraanstaand e.d., al dan niet
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als verwisselbaar gebruikt. Ook dient hij te bepalen, of hij
uitgaat van hypothetische danwei reële gebeurtenissen op
basis waarvan de machtstoekenning geschiedt.
De decisiemethode richt zijn aandacht vooral op de deelnemers aan het beleidsproces inzake een issue.
De onderzoeker dient een verantwoording te geven van de
kriteria op basis waarvan hij issues selekteert; tevens dient
hij zich rekenschap te geven van het feit, dat hij zich, bij
de bestudering van het beleidsproces, kan bedienen van de
procestechniekvariant, om zodoende de machtspositie van de
participanten per besluitvormingsfase te bepalen. Is dit het
geval dan dient de onderzoeker te bepalen, welke fasen hij
binnen het besluitvormingsproces wenst te onderscheiden.
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2

KRITISCHE BESCHOUWING OVER DE GEHANTEERDE METHODEN

In de bespreking van de kritieken beperken we ons tot de twee
hoofdmethoden, te weten de reputatiemethode en de decisiemethode. De reputatiemethode wordt vooral gehanteerd door de
voorstanders van een "ruling-elitemodel", terwijl de decisiemethode met name gebruikt wordt door de voorstanders van een
pluraal machtsmodel. In het begin van de zestiger jaren is er
een felle polemiek geweest inzake de methodologische procedures, die gevolgd worden in lokale machtsstudies, alsook inzake de theoretische vooronderstellingen en de daaruit voortvloeiende begripsomschrijvingen.
In paragraaf 2.1 gaan we nader in op de kritiek, die geuit
is op de reputatiemethode, meer speciaal op de panel-of-expert
variant. Na de introduktie van deze variant binnen de reputatiemethode door Hunter, ontspint zich een felle kritiek op
deze benaderingswijze van analyseren van lokale machtsstrukturen. Deze kritiek komt vooral vanuit het pluralistische
kamp.
In paragraaf 2.2 wordt ingegaan op de weerlegging van de
kritiek, zoals die van de zijde van de elitisten wordt geuit.
In paragraaf 2.3 behandelen we de kritieken, welke geuit
zijn op het pluralistisch alternatief: de decisiemethode. De
kritiek richt zich vooral op het feit, dat de decisiemethode
geen rekening houdt met het ontstaan van een non-decisiesituatie.
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In paragraaf 2.4 wordt ingegaan op het verweer, dat van de
zijde van de voorstanders van de decisiemethode wordt gegeven.
In paragraaf 2.5 behandelen we de theoretische vooronderstellingen en begripsomschrijvingen, zoals die onzes inziens
worden aangetroffen in de lokale machtsstudies van de elitisten en de pluralisten. De elitisten baseren zich op de resultaten van de stratifikatiestudies, zoals die voor de vijftiger jaren plaatsvonden. Zij gaan er vanuit, dat de ekonomische, sociale en politieke macht in handen is van een paar
leden van de lokale samenleving. Hun machtsdenken richt zich
op de aktor-positiebekleder.
De pluralisten gaan er vanuit, dat macht verdeeld is over
velerlei groeperingen en richten zich in hun machtsdenken op
de aktorindividu. Zij kennen geen waarde toe aan potentiële
macht of invloed zolang deze niet geaktualiseerd wordt.
In paragraaf 2.6 geven we een samenvatting en evaluatie van
de belangrijkste punten van kritiek, die bij de onderzoeksopzet overwogen dienen te worden.

2.1 Kritiek

op de

reputatiemethode

Na de studie van Hunter, die middels de reputatiemethode in
Atlanta in 1953 besluit tot de aanwezigheid van een pyramidale-monolithische machtsstruktuur, welke vooral bestaat uit
een ekonomische elite, komt al spoedig kritiek; deze richt
zich niet alleen op de theoretische vooronderstellingen, die
door Hunter worden aangehangen, maar vooral op de door hem
gevolgde onderzoeksprocedure.

Kaufman en Jones

verwijten Hunter, dat hij zich niet heeft

beziggehouden met de bepaling van lokale machtsgroepen, maar
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met een beschrijving van één van de groepen, die het, aangaande enkele zaken, soms voor het zeggen heeft.
Zij zijn van oordeel, dat Hunter's uitkomsten in strijd zijn
met de pluraliteit, welke zich in de werkelijkheid voordoet:
"Rather, he has set forth a portrait of one of the groups
having some power over some things at some time. The place of
this group in the interplay of power groups in Regional City
is never made clear, and what from some indications may be
a pluralistic society emerges under Hunter's hands as a sternly monolithic organization. At best, the study is incomplete;
2
at worst, it may be invalid."
Bovendien stellen Kaufman en Jones, dat het gebruik van de
reputatiemethode een middel is, om te komen tot een quasiempirische bevestiging van Hunter's postulaat over het bestaan
van een machtselite: "That there is a small group running the
city is not demonstrated but presupposed, and this presupposition relieves Hunter of the obligation to develop any objective measure of power. He begins his structure at the mez3
zanine without showing us a lobby or foundation" .
Tenslotte heeft Hunter weinig rekening gehouden met de invloeden, welke vanuit de bredere lagen van de bevolking doordringen in de machtselite. Hunter heeft, aldus Kaufman en
Jones, de relatie van boven naar beneden te eenzijdig benadrukt en nauwelijks rekening gehouden met de terugkoppelingsmechanismen, welke werkzaam zijn. Deze gedachte vinden we terug bij Herson, waar hij konstateert, dat Hunter's machtsdefinitie duidelijk vertikaal georiënteerd is: "There is little
accomodation for a Lewinian 'field' of power, or for a sophisticated formulation of reciprocal influence. In Hunter's py4
ramid leaders lead, and followers follow."
Zoals we reeds zagen, heeft Scoble
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middels de decisiemethode

getracht het bestaan van een ruling-elitemodel te toetsen.
Hij komt in "Yankeetown" tot de bevinding, dat er een plu
raliteit van machtsstrukturen aanwezig is. Scoble adviseert
derhalve de machtsstrukturen empirisch te onderzoeken aan de
hand van vele beslissingsgebieden.
Nadat Hunter

in 1959, op basis van een aantal reputatie-

onderzoeken in 18 grote en 20 kleine steden, tot de algemene
konklusie komt, dat zijn ruling-elitemodel als standaardmo
del geldt zowel voor de Verenigde Staten als geheel, als voor
de steden daarbinnen, wordt de kritiek vanuit het pluralis
tische kamp heviger.
Hunter formuleert het standaardmachtsmodel als volgt: "The
top circle of leadership, underpinned by corporate subordi
nates, association secretaries, and various community fol
lowers and interacting with each other through innumerable
committee formations, is a standard pattern of policy-making
behavior found in the nation, city by city" .
о

De kritiek komt allereerst van de zijde van Dahl , gevolgd
door een serie artikelen van twee van zijn leerlingen, te
9
10
weten Polsby en Wolfinger
Dahl's visie is, dat het bestaan van het standaardmachtsmo
del, zoals door Hunter geformuleerd, niet aangetoond is:
"... the evidence of a ruling elite, either in the United
States or in any specific community, has not yet been properly
examined so far as I know. And the evidence has not yet pro
perly examined, ..., because the examination has not yet
employed satisfactorily criteria to determine what consti
tutes a fair test of the basic hypothesis."
Dahl ontwikkelt een definitie van een ruling-elite, waar
bij hij zich baseert op twee vooronderstellingen over het
meten van macht of invloed. Deze vooronderstellingen hebben
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betrekking op het feit, dat de relatieve macht of invloed van
twee aktores pas vergelijkbaar is, indien men weet op welke
gebieden die macht of invloed uitgeoefend wordt. Bovendien
dient de onderzoeker er van uit te gaan, dat beide aktores
niet op alle gebieden een identieke machts- of invloedsuitoefening bezitten. Immers, indien binnen een machtssysteem
altijd sprake is van een konsensus inzake bepaalde issues,
dan is onmogelijk het bestaan van een ruling-elitemodel te
toetsen. Om te weten of een lokaal machtssysteem zich kenmerkt
door een ruling-elite, moeten de aktores, die binnen het
machtssysteem opereren, differentiële voorkeuren uitspreken
inzake bepaalde beleidsbeslissingen. Voorts is Dahl van mening, dat men bij de omschrijving van een ruling-elite rekening dient te houden met het feit, dat deze nooit tot stand
kan komen op basis van demokratische spelregels: "However, in
any representative system with single member voting districts
where more than two candidates receive votes, a candidate
could win with less than a majority of votes; and it is possible, therefore, to imagine a truly sovereign legislature
elected under the strictest 'democratic' rules that was nonetheless governed by a legislative majority representing the
first preferences of a minority of voters. Yet I do not think
we want to call such a political system, a ruling elite systern."
Dahl zet zich af tegen de omschrijving van Hunter, die er
van uit gaat, dat binnen een politiek systeem een kleine
groep van aktores aanwezig is, die achter de schermen op een
of andere wijze macht of invloed uitoefenen op andere aktores
binnen dat politieke systeem. Vanuit deze basisveronderstelling, dat de machtsuitoefening achter de schermen plaatsvindt,
besluit Hunter, dat via waarneembaar gedrag geen akkurate beschrijving van de machtsstruktuur kan worden verkregen. Van-"

daar dat Hunter kiest voor de inside-information via een panel van experts. Dahl signaleert het feit dat zijns inziens
deze veronderstelling leidt tot een "fallacy of infinite regression"
Indien waarneembaar gedrag geen betrouwbare machtsindex is,
dan dient de onderzoeker naar machtscentra achter de schermen te zoeken. Wanneer deze verborgen leiders eenmaal geïdentificeerd zijn, komt de vraag op, of achter deze verborgen
leiders andere verborgen leiders opereren, enz..
De bovengenoemde vooronderstelling, welke door Hunter с.s.
gehanteerd wordt, garandeert dat het ruling-elitemodel als
hét lokale machtsmodel wordt gevonden. De ruling-elite binnen een lokale samenleving bestaat per assumptie. Is een
ruling-elite niet via empirisch onderzoek aantoonbaar, dan beroept de onderzoeker zich op het feit, dat de gevolgde onderzoeksprocedure de verborgen leiders kennelijk niet heeft opgespoord. Dahl's bezwaar richt zich dan ook tegen het feit,
dat de ruling-elitetheorie noch geverifieerd noch gefalsifieerd kan worden: "Now whatever else it may be, a theory that
cannot even in principle be controverted by empirical evi14
dence is not a scientific theory"
Dahl geeft een stringente begripsomschrijving van een
ruling-elite niet via empirisch onderzoek aantoonbaar, dan betrolling group less than a majority in size that is not a pure
artifact of democratic rules. It is a minority of individuals
whose preferences regularly prevail in cases of differences
on key political issues"
Door in het onderzoek het besluitvormingsproces te bestuderen aan de hand van "key political issues", wordt een onderscheid gemaakt in machtssystemen, waar een kleine groep van
aktores domineert over een indifferente massa versus machtssystemen, waar een kleine groep van aktores domineert over
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andere groepen, die andere waarden bezitten. Vandaar dat men
bij de selektie van beleidsproblemen kontroversiè'le zaken
dient te nemen: "key political issues .... involve actual disagreement in preferences among two or more groups"
Dahl verwijt de voorstanders van de reputatiemethode, dat
zij vaak ten onrechte besluiten tot het bestaan van een
ruling-elite. Dit wordt veroorzaakt door het feit, dat de
ruling-elite verward wordt met een groep, die over potentiële
invloed beschikt; vervolgens door het feit, dat een rulingelite wordt beschouwd als een groep individuen, die binnen
een systeem meer invloed bezitten dan andere individuen. Dit
zal in bijna ieder systeem het geval zijn, maar vanuit de
afwezigheid van politieke gelijkheid mag men niet besluiten
tot de aanwezigheid van een ruling-elite. Tenslotte wordt er
ten onrechte een ruling-elite verondersteld, indien aktores
invloed uitoefenen op één beslissingsgebied.
Iedere onderzoeker dient er evenwel rekening mee te houden,
dat verscheidene groepen verschillende machts- of invloedsgebieden kunnen bezitten: "Neither logically nor empirically
does it follow that a group with a high degree of influence
over one scope will necessarily have a high degree of influence over another scope within the same system"
Wil men besluiten tot een ruling-elite systeem binnen een
lokale samenleving, dan zal men niet voorbij kunnen gaan aan
een analyse van konkrete besluitvormingsprocessen: "But I do
not see how anyone can suppose that he has established the
dominance of a specific group in a community or a nation without basing his analysis on the careful examination of a series
18
of concrete decisions" . Voor de aanwezigheid van een rulingelite zijn, volgens Dahl, de navolgende voorwaarden vereist:
"1. the hypothetical ruling elite is a well-defined group,
2. there is a fair sample of cases involving key political
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decisions in which the preferences of the hypothetical ruling
elite run counter to those of any other likely group that
might be suggested, 3. in such cases the preferences of the
19
elite regularly prevail"
20
Polsby

, een van de leerlingen van Dahl, gaat in op een aan-

tal vooronderstellingen, welke de aanhangers van de reputatiemethode hanteren en welke naar zijn mening twijfelachtig
zijn. Allereerst gaan de voorstanders van de reputatiemethode
er van uit, dat de machts- of invloedsstruktuur een relatief
stabiele, onveranderlijke struktuur is. Dit blijkt uit het
feit, dat zij van oordeel zijn, dat de besluitvormers niet
zullen variëren van issue tot issue: ".... sociologists have
implied that they are studying a repetitive pattern of events.
Thus one of the basic premisses of sociological research has
been that decisionmakers are likely to remain the same from
issue to issue"
Zij zijn van mening, dat macht of invloed algemeen is d.w.z.
wie macht of invloed uitoefent doet dit op alle beslissingsgebieden. Meestal interpreteert men dit uit vragen zoals
" 'persons of influence' whom 'nearly everyone would accept'
on 'a major project' or who participate 'in issues most im22
portant to the community' "
Als algemene leiders beschouwt men de, op deze vraag vermelde personen. De vragen zijn evenwel pluri-interpretabel.
Evenzeer had men kunnen besluiten tot "statusleiders", "formele leiders" danwei "issueleiders". Polsby acht de antwoorden op de reputatievragen onbetrouwbaar, omdat zij de informant verschillende interpretatiemogelijkheden geven. Polsby
formuleert nu een pluralistisch alternatief: om de machts- of
invloedsbasis binnen een lokale samenleving te onderzoeken,
kan men niet stilstaan bij de reputaties voor macht of invloed,
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maar dient men tevens konkrete decisies in het onderzoek te
betrekken. Vanuit de patroonmatigheid, waarmee macht of invloed verspreid ligt over de konkrete decisies, kan men afleiden, in hoeverre de leiders- cq. machtsstruktuur algemeen
danwei specifiek is.
Een tweede vooronderstelling, welke de aanhangers van de
reputatiemethode accepteren, is de dominante invloed, die
uitgaat van het ekonomisch waardensysteem op de overige waarden, welke binnen een lokale samenleving vigeren. Dit ekonomisch determinisme is af te lezen uit de invloed, die de ekonomische toppositiebekleders uitoefenen binnen het besluitvormingsproces in een lokale samenleving.
23
Vele elitisten (Hunter, Schulze en Blumberg, Miller)
vestigen de aandacht op de rol van de ekonomische elite ofwel
komen tot de konklusie, dat de machtsrelaties ingebed liggen
in de ekonomische struktuur van de lokale samenleving. Andere
elitistische onderzoekers besluiten tot een machtssplitsing
24
("bifurcated power") , indien de verstrengeling van ekonomische topposities en formele posities binnen een lokale samenleving minder sterk is, danwei konstateren een machts25
vakuüm.
Nu is het geenszins uitgesloten, dat rijkdom een
vereiste is voor het uitoefenen van macht of invloed, maar het
blijft een vraag, die alleen empirisch beantwoord kan worden
door het opnemen van konkrete issues in een onderzoek en door
op deze wijze de machts- en invloedsbases binnen een lokale
samenleving op te sporen.
De derde vooronderstelling, dat de lokale machtsstruktuur
een pyramidale opbouw vertoont, is impliciet aanwezig bij de
aanhangers van de reputatiemethode. Hunter

interpreteert de

machtselite in Atlanta als een pyramide, waarvan de top bestaat uit een aantal koalities tussen groepen van leiders. Ook
28

27

Pellegrin en Coates
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, en Schulze

gaan impliciet uit van

een dergelijke pyramidale opbouw: Pellegrin en Coates vinden
weliswaar geen machtselite, maar besluiten tot een machtsvakuüm (een interpretatie binnen een elite- versus non-elitemodel), terwijl Schulze in zijn Cibola-studie konstateert,
dat de ekonomische elite niet meer de formele posities binnen een lokale samenleving beheersen; hieruit trekt hij de
konklusie, dat er sprake is van een machtssplitsing. Om te
kunnen besluiten tot een pyramidale opbouw van de machts- cq.
leiderschapsstruktuur, dient, volgens Polsby, de differentiële
participatie te worden nagegaan van de besluitvormers in het
decisieproces inzake zeer konkrete issues.
De algemene kritiek van Polsby richt zich derhalve op de
diskontinuïteit tussen de verzamelde data en de theorie, waarover men uitsluitsel wenst te verkrijgen. Polsby wijst de reputatiemethode niet volledig af, maar vindt het wel noodzakelijk vanuit de decisiemethode aanvullingen en korrekties aan
te geven, met name wat betreft de feitelijke invloed op de
besluitvorming.
29
In hetzelfde jaar nog gaat Polsby
in op een drietal problemen, aan de hand van een empirische studie in New Haven,
namelijk de betekenis van de panel-of-expertmethode (een variant binnen de reputatiemethode), een herdefiniëring van de
machtsstruktuur en de vraag naar algemeen versus specifiek
leiderschap.
Hij verricht daartoe een empirisch onderzoek in New Haven,
30
middels de decisiemethode. Hij ziet af van de door Hunter
gevolgde panel-of-expertmethode, omdat hij van oordeel is,
dat men zeer moeilijk de deskundigheid van de panelleden kan
bepalen: hij meent, dat de experts zich ofwel te veel baseren op de allerdaagse informatie ofwel over zoveel inside-information beschikken, dat zij de onderzoeker bepaalde inlich-
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tingen zullen onthouden. Met de panel-of-expertmethode spoort
men niet de werkelijke leiders op, maar degenen, die de repu
tatie hebben leider te zijn. Deze reputatie is slechts tendele gebaseerd op feitelijk gedrag. Wil men de werkelijke
leiders opsporen, dan zal men het feitelijke gedrag in zijn
geheel dienen te onderzoeken: "It can be cogently argued that
the researcher should therefore make it his business to study
the requisite behavior directly, and not depend on second-hand
• ·
„31
opinions"

De meeste onderzoekers gebruiken echter de "rankings", ver
kregen uit de panel-of-expertmethode, om de werkelijke leiders
te achterhalen in plaats van de gegevens, die voortkomen uit
een analyse van het feitelijk gedrag. Polsby kiest in zijn
onderzoek voor een tweestapsprocedure, die als volgt verloopt:
inzake een drietal konkrete issues, te weten issue A: "urban
redevelopment", issue В: "political nomination" en issue С:
"public education", stelt hij een lijst op van alle personen,
die op formele gronden betrokken zijn bij het besluitvormings
proces inzake bovengenoemde issues. Dit resulteert in 435 per
sonen inzake issue A, 497 personen inzake issue В en 131 per
sonen inzake issue C.
Hij interviewt een groot aantal van deze personen, om de
"key-decisions" binnen iedere beleidssektor te bepalen. Aan
de hand van de "key-decisions" worden de aktiviteiten van de
participanten bestudeerd. Op deze wijze wordt het aantal wer
kelijke leiders verkleind in vergelijking met het aantal van
de drie bovengenoemde lijsten.
Het voordeel van deze methode boven de panel-of-expert
methode bestaat hierin, dat niet alleen een vroegtijdige uit
sluiting van leiders vermeden wordt, maar tevens de mogelijk
heid aanwezig is leidersrollen te specificeren.
In de meeste studies tot dusverre heeft men het begrip
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machtsstruktuur gereserveerd voor een relatief stabiel, zich
herhalend patroon van interakties. Deze stabiliteit verwijst
naar een zich steeds weer repeterend patroon, zowel gezien
in tijd als in veelheid van beslissingsgebieden.
Polsby wil aansluiten bij de empirie en konstateert, dat
er in New Haven een gespecialiseerde machtsstruktuur aanwezig is.
Hij konstateert dit vanuit de overlappingspercentages van
de leiders in de drie onderscheiden beleidssektoren: hij bepaalt de feitelijke overlapping en drukt deze uit ten opzichte
van de mogelijke overlapping: AB = 3%; AC = 9%; ABC = 1,5%;
BC = 2% (NA = 435, N B = 497, N c = 131) 3 2 . Van de in totaal
1029 personen blijken er 32 multipele leider te zijn. Vanuit
deze gegevens besluit Polsby tot het bestaan van een gedifferentieerde machts- cq. leiderschapsstruktuur in New Haven:
"... that leaders were largely specialized in each of these
three issue-areas"
Om een inzicht te verkrijgen in hoeverre rijkdom, sociale
status en prestige wellicht faktoren zijn, die machtskonstantie bevorderen, bepaalt Polsby binnen New Haven een aantal
van 239 personen, die de ekonomische topposities bekleden en
een aantal van 231 personen, die gerekend worden tot de statuselite (het betreft hier de ingeschreven leden van de meest
bekende "society-club"). Hij berekent de overlappingspercentages: ES = 11%; EA = 20%; EB = 2%; EC = 0%; SA = 10%;
SB = 0,8%; SC = 1,5%; ESA = 4%; ESB = 0% en ESC = 0% 34 .
Uit deze gegevens blijkt, dat de ekonomische elite en de
statuselite niet geheel uitgesloten zijn van de besluitvorming in de drie bestudeerde beleidsterreinen. De rol van de
elite in de besluitvorming blijkt van persoon tot persoon te
verschillen (van een zeer aktieve rol tot een enkel legitimiteitsverschaffende rol).
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Vanuit de geringe overlappingspercentages, alsmede vanuit
de relatief kleine proportie van de ekonomische en de statuselite die bij de drie onderzochte beleidsterreinen betiokken
is, weerlegt Polsby, middels deze empirische gegevens,
Hunter's postulaat, dat rijkdom, sociale status en prestige
wellicht faktorcn zijn, die machtskonstantie bevorderen:
"current social theory makes it plain that there is no neces3'
sary relationship between social, economic and power elites"
Polsby pleit voor komparatieve studies, omdat vele casestudies, welke tot nu toe zijn verricht, te zeer vertekend
kunnen zijn door de typische lokale samenlevingssituatie.

Wolfinger

, een andere leerling van Dahl, richt zijn kritiek

vooral op de vraag, in hoeverre de machtsreputatie een adequate index vormt voor de machtsdistributie. Vervolgens gaat
hij in op de kwestie, in hoeverre de "rankings", verkregen
op grond van het aantal ontvangen keuzen bij de panel-ofexpertmethode, een akkurate beschrijving geven van de lokale
machts- cq. leiderschapsstruktuur.

Inzake de eerste vraag merkt Wolfinger op, dat hij ontkent,
dat de reputatie: machtig cq. invloedrijk te zijn een index
vormt voor de distributie van macht of invloed over de leden
van de lokale samenleving. Hij onderschrijft deze basisassumptie van de reputatiemethode niet. In de procedure, welke
gevolgd wordt bij de reputatiemethode, t.w. het vragen van
informanten naar de rangnummering van de meest machtigen cq.
invloedrijken binnen een lokale samenleving, ligt een ambiguïteit opgesloten, welke voortvloeit uit een tweetal feiten,
nl. het feit, dat het machtsbereik niet gespecificeerd wordt
en het feit, dat niet te achterhalen is in hoeverre onderzoeker en informant eenzelfde machts- cq. invloedsbegrip hanteren. Naast dit ambiguïteitsprobleem wordt door Wolfinger
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ingegaan op de vraag in hoeverre informanten een juiste perceptie bezitten van de lokale machtsstruktuur.
Wolfinger vindt de assumptie, dat macht gelijkelijk verdeeld
is over alle issues, onaanvaardbaar, hoewel vele reputatie37
onderzoekers (Hunter, Schulze en Blumberg, Miller)
besluiYQ

ten tot een algemene leiderskategorie. In de New Havenstudie
wordt echter gekonkludeerd, dat er sprake is van gespecialiseerde leiderschapspatronen. We moeten derhalve stellen, dat
macht of invloed in lokale samenlevingen kan variëren naargelang het beslissingsgebied.
De validiteit van de reputatiemethode wordt vervolgens afgezwakt door het feit, dat niet te achterhalen is, in hoeverre de gehanteerde begrippen door de onderzoeker en de informant op dezelfde wijze worden begrepen. Evenals Polsby,
wijst ook Wolfinger op de pluri-interpreteerbaarheid van de
vragen; zo kan de vraag van Hunter: "If a project were before
the community that required decision by a group of leaders leaders nearly everyone would accept - which ten on the list
29
of forty would you choose?"

, niet alleen verwijzen naar lo-

kaal leiderschap, maar ook naar bijvoorbeeld populariteit of
naar de bereidheid in kommissies zitting te nemen. Wolfinger
is van mening, dat de reputatiemethode juist gevoelig is voor
Statusaspekten. Informanten verwisselen de begrippen prestige
en macht, waardoor personen, die een politieke rol vervullen,
maar niet (meer) gerekend worden tot de statusgroeperingen,
relatief lagere leidersskores zullen verkrijgen dan personen,
die wel tot de statusgroepering gerekend worden (hierbij valt
te denken aan vakbondsleiders, politieke part ij funktionarissen en overheidspersoneel).
Pluralisten zijn van mening, dat door het aangeven van zeer
konkrete projekten, waarover beslissingen genomen moeten worden, de onderzoeker de ambigui'teit voorkomt, welke in de reputatiemethode ligt opgesloten.
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Een verder bezwaar, dat Wolfinger uit, heeft betrekking op
de akkuraatheid van de perceptie van de informanten. Men kan
zich hierbij de vraag stellen, of de doorsnee burger een al
dan niet betrouwbare informatiebron is; evenzeer is de vraag
van belang, of personen met politieke ervaring betere informanten zijn.
Wolfinger meent de akkuraatheid van de perceptie, die de informanten hebben inzake de lokale machtsstruktuur, ernstig in
twijfel te moeten trekken. Hij baseert zich hierbij op Rossi's
bevinding, dat de republikeinse politici hun gebrek aan succes bij verschillende ethnische groepen hebben toegeschreven
aan de energieke aktiviteiten van de plaatselijke katholieke
priesters, die aan de zijde van de demokratische partij gestaan zouden hebben.
Nader onderzoek heeft uitgewezen, dat de meeste van deze
40
priesters republikeinen zijn geweest . Ook de New Haven-studie toont aan, dat zelfs prominente burgers, aktief in allerlei publieke beslissingsgebieden, geen besluitvormers kunnen
identificeren in diezelfde beslissingsgebieden. Wolfinger besluit dan ook: "If people who are professionally involved in
community decision making cannot perceive accurately the distribution of power, how can rankings of less well-informed
respondents be accepted as anything more than a report of pu41
blic opinion on politics?"

Aangezien de reputatiemethode niet gevoelig is voor het
ambiguïteitsprobleem (macht al dan niet gelijkelijk verdeeld
over alle issues en de kongruentie tussen onderzoeker en informant inzake het gehanteerde machts- of invloedsbegrip), alsook voor het feit, dat het meer waarschijnlijk is, dat de informanten niet altijd een juiste perceptie hebben van de lokale machtsstruktuur, besluit Wolfinger, dat de reputatiemethode
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geen adequate index oplevert voor de machtsverdeling in een
lokale samenleving.

Inzake de tweede

vraag gaat Wolfinger in op de onbruikbaar-

heid van de "rankings", bepaald op basis van het aantal ontvangen keuzen, om de lokale machtsstruktuur te beschrijven.
De onbruikbaarheid van de "rankings" blijkt, omdat er geen
valide kriterium te formuleren is op grond waarvan de relatief zeer invloedrijke personen worden onderscheiden van de
relatief minder invloedrijken zonder daarbij ongewilde assumpties te maken (b.v. kleine elite, pyramidale opbouw van
de machtsstruktuur). Het aantal ontvangen keuzen is geen valide representatie van de machtsverdeling binnen een gegeven
lokale samenleving. Stel, dat de machtsreputatie een adequate
index voor machtsverdeling zou zijn, dan nog zou een additioneel onderzoek nodig zijn geweest. Men moet een arbitrair kriterium kiezen: ofwel het x-aantal personen met de meeste keu42
zen (b.v. de top-40 van Hunter)

, ofwel het x-aantal perso-

nen, die y% van alle keuzen op zich verenigen (zie Presthus)
ledere a priori definitie van de grootte van de leidersgroep
heeft een impliciete vooronderstelling in zich. Willekeurig
blijft het opstellen van een kriterium op grond waarvan de
grootte van de leidersgroep wordt samengesteld. Indien het
kriterium te hoog ligt, dan worden mogelijk belangrijke aktores niet opgenomen, indien het te laag ligt, dan treedt een
vermenging op van leiders en niet-leiders.
Uit dit dilemma kan men niet komen zonder het maken van een
vooronderstelling. Wolfinger wijst beide methoden af, die door
de reputatie-onderzoekers gebruikt worden: "If the researcher
decides to establish the cut-off point by a 'break' in number of nominations, or by including the nominees who account
for a majority of nominations he is passing the buck to a
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Statistical artifact, for he still has no way of knowing that
44
his criterion corresponds to political reality" . Wolfinger
onderschrijft het ruling-elitemodel van Dahl: "To establish
the existence of a ruling elite, one must show not only that
influence is distributed unequally but also that those who
have the most influence are united so as to act in concert
45
rather than in opposition"

. Het identificeren van alleen lo

kale leiders is derhalve niet voldoende voor een adequate be
schrijving van een leiderschaps- of machtsstruktuur. Men kan
niet stellen dat de lokale leiders met de hoogste reputatieskores (het aantal ontvangen keuzen) een ruling-elite verte
genwoordigen; zij vormen slechts een aggregaat van individuen:
"One cannot conclude that the highest-ranked individuals com
prise a ruling elite group rather than merely an aggregate
of leaders without establishing their cohesiveness as well
„ν, ·

M

4 6

as their power"
Wolfinger wijst vervolgens op een veel voorkomende bron van
fouten bij de reputatiemethode, namelijk dat de onderzoekers
veelal volstaan met het vaststellen van het feit, wie de lo
kale leiders zijn op grond van de acceptatieskore. Zij ver
volgen hun onderzoek met een sociaal-strukturele beschrijving
en infereren van daaruit naar politieke voorkeuren en atti
tudes. Een dergelijke werkwijze dient afgewezen te worden:
"It is a mistake to impute to the apparently inescapable fact
of class membership any sort of class consciousness ... It is
equally incorrect to presume that those sharing similar mar
ket or status positions are also equidistant to all the bases
47
of political power, or in fact share class interests" . Ook
Rossi wijst op de mogelijkheid van een dergelijke bron van
fouten: "Among elected decision makers, at least, social back
ground may be a very poor predictor of decisions made, par48
ticular on class-related issues" . Besluitvormers zullen niet
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alleen terdege rekening houden met de eigen voorkeuren op
grond van een bepaalde sociaal-strukturele positie, die zij
bezetten, maar meer nog met de achterban (de anticiperende
reaktie-these). Bovendien ignoreert men, bij het infereren
vanuit sociaal-strukturele variabelen naar politieke voorkeuren, het feit, dat een persoon verschillende posities kan
bekleden, van waaruit differentiële rollen kunnen ontspruiten.
Voor het aantonen van een elite is derhalve meer vereist dan
het identificeren van een aantal individuen, die dezelfde
sociaal-strukturele posities innemen: "The actual political
effectiveness of a group is a function of its potential for
49
control and its potency for unity" . De individuen, die opgenomen worden in een elite dienen derhalve een zekere mate
van overeenstemming te bezitten over de te kiezen alternatieven en de wijze waarop beslissingen zullen worden uitgevoerd.
Tenslotte merkt Wolfinger op, dat de reputatiemethode een
statische machtsdistributie veronderstelt, alsmede leidt tot
een machtsmodel, waarin machtspotentiè'el gelijkgeschakeld
wordt met machtsuitoefening. Om deze veronderstelling van een
stabiele, onveranderlijke machtsstruktuur binnen lokale samenlevingen te weerleggen, zijn meer replikatie-onderzoekingen
gewenst, om zodoende de veranderingsprocessen binnen de lokale machtsstruktuur te registreren. Tot dusverre zijn dergelijke replikatie-onderzoekingen nauwelijks verricht: wij vermelden hier de studie van Olmsted

, die tot de vaststelling

van 30 lokale leiders is gekomen, via een kombinatie van onderzoeksmethoden op twee tijdstippen (1943 en 1949) ; slechts
9 personen kwamen op beide tijdstippen als lokale leider naar
voren.
Ook uit eigen kring kwam er kritiek op de repLtatiemethode.
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Zo vergelijkt Agger

in zijn studie de resultaten van repu-

tatievragen, welke betrekking hebben op het opsporen van algemene lokale leiders, met reputatievragen, welke betrekking
hebben op het opsporen van specifieke lokale leiders.
Vanuit zijn steekproef uit de bevolking komt hij tot de bevinding, dat er in totaal 42 lokale leiders genoemd worden,
waarvan er 9 alleen als algemene leider worden vermeld, terwijl aan 10 personen alleen issue-gebonden macht of invloed
wordt toegekend. De issues hebben betrekking op "school mats'
ters, local government matters and community welfare matters"
De vraagstellingen luiden: "Who is the best at getting the
others to do what he wants them to do?"; "Whom do you regard
as the most influential persons as far as having a say or
determining what decisions shall be made in regard to
(issues vermelden)?"; "Whom could you go to among your personal acquaintances, or persons you feel you could go for advice as to what should be done in regard to .... (issues vermelden) ?,,53.
Agger vindt een grote overeenstemming tussen de reputatieleiders en degenen, die men raadpleegt inzake specifieke issues. Hierbij is de mogelijke vertekening niet te achterhalen,
die kan ontstaan tengevolge van een optredend halo-effekt.
Agger vraagt de informanten of anderen bij hen om advies komen
inzake de betrokken specifieke beleidsterreinen. Van de informanten zegt 34% wel eens op te treden als adviseur in deze
beslissingsgebieden.
Uit de resultaten besluit Agger, dat de beïnvloedingen binnen de door hem bestudeerde lokale samenleving gekanaliseerd
zijn via relatief gespecialiseerde strukturen. Hij stelt, dat
de vooronderstelling, als zouden via de reputatiemethode vooral algemene leiders worden opgespoord, opnieuw bezien zal
moeten worden.
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Tevens vermoedt hij, dat de vooronderstelling, welke ten
grondslag ligt aan de reputatiemethode, namelijk dat de meeste
invloedrijke leiders zichtbaar zijn voor de bevolking, minder
houdbaar zal zijn in grotere lokale samenlevingen. Overigens
vindt Agger een hoge mate van overeenstemming wat betreft de
vraag, wie de lokale leiders zijn. Inzake het woordgebruik in
de vraagstelling stelt Agger, dat "the terms power and influence are used synonymously because of the writer's preliminary
empirical finding that people tend to use these concepts as
54
identical or equivalent"

Polsby

en Wol finger

beëindigen een tweetal jaren later de

polemiek: "Are we not, after all, in danger of loosing sight
of our central purpose in studying power in the community?
I take it our goal is to comprehend the social processes by
which the community is governed. May we not now, at last, return unencumbered to this task?"

. Wolfinger wijst in zijn

slotartikel de reputatiemethode voorgoed af: "We would do well
to bury the reputational method and go on to more valid reeg
search techniques and more meaningful questions" . Uit beide
citaten blijkt duidelijk, dat het einde van de polemiek geforceerd wordt. Naar onze mening zijn zij tekenend voor de
sfeer, waarin de polemiek zich heeft afgespeeld tussen de
voor- en tegenstanders van de reputatiemethode. Aan de hand
van dergelijke uitspraken kan men zich dan ook terecht afvragen of de naar voren gebrachte opvattingen en meningen van
de opponenten gebaseerd zijn op bevindingen uit empirisch
onderzoek, dan wel overwegend verwijzen naar een onderliggende
theorie over de samenleving van de betreffende opponenten. In
hoeverre de polemiek te herleiden is tot ideologische tegenstellingen, is tot dusverre weinig systematisch onderzocht.
Aanzetten voor een ideologie-kritische benadering treft men
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aan in de studies van Connolly, Golembiewski e.a. en Searing
Een kcnnissociologische evaluatie van de kontroverse inzake
de reputatiemethode kan hierop mogelijk een antwoord geven.

Resumerend

kunnen we stellen, dat de kritiek op de reputatie-

methode, zoals die met name van pluralistische zijde is geuit,
zich vooral richt op:
1. de gehanteerde theoretische vooronderstellingen.
Deze assumpties hebben betrekking op de pyramidale opbouw en
het monolithische karakter van de lokale machtsstruktuur. De
voorstanders van de reputatiemethode vooronderstellen, dat er
een lokale machtsgroep aanwezig is, klein in omvang, samengesteld uit overwegend ekonomisch dominanten en uit personen,
die polymorfe invloed

uitoefenen. Zij gaan er van uit dat

macht over cq. invloed op beleidsbeslissingen vooral achter
de schermen wordt uitgeoefend.
Deze assumpties hebben er toe geleid, dat de reputationalisten de werkelijkheid in overeenstemming met het uitgangsmodel geïnterpreteerd hebben. De reputatiemethode leidde zodoende tot een "self-fulfilling" bias van de theoretische
vooronderstellingen. Deze vooronderstellingen zijn nimmer omgezet in hypothesen, welke onderworpen behoren te worden aan
een empirische toetsing. Middels de reputatiemethode verkrijgt
men, aldus Kaufman en Jones, een quasi-empirische bevestiging
van de lokale machtselite. Ook Dahl wijst, middels zijn "fallacy of infinite regression", op deze circulaire theorievorming. Op de theoretische vooronderstellingen komen we in par.
2.5 nader terug.
2. de methodologische procedure.
De pluralisten bekritiseren de validiteit en de betrouwbaarheid van de reputatiemethode. De "panel-of-expert" methode
laat een specifikatic van het machtsbereik achterwege en
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spoort enkel algemene leiders op; zij hanteert voorts pluriinterpretabele vraagstellingen op grond waarvan er een diskongruente begripshantering bestaat tussen onderzoeker en informant. Er vindt een onbetrouwbare machtstoekenning plaats
ten gevolge van het feit, dat de informanten een inakkurate
perceptie hebben van de lokale machtsstruktuur.
De pluralisten bekritiseren de "ranking-methode": de onderzoeker kan geen "cutting-points" aanbrengen in de machtsreputatie (lees: het aantal malen, dat aan iemand macht wordt
toegekend), op basis waarvan hij een onderscheid zou kunnen
maken in heersende elite cq. nict-heersende elite cq. non-elite, zonder daarbij ongewilde assumpties te maken over de grootte van de lokale machtsgroep. Voorts merken de pluralisten op,
dat de reputationalisten te weinig aandacht besteden aan de
interakties van de lokale machthebbers en dat zij vanuit een
sociale kompositie-analyse te gemakkelijk infereren naar konvergentie cq. divergentie van politieke waarden cq. attitudes.
Het benadrukken van de reputatiemethode betekent, aldus de
pluralisten, dat machtspotentiè'el gelijkgeschakeld wordt met
machtsuitoefening.
Informanten houden prestige voor macht. Het gevolg is, dat
met de reputatiemethode slechts een bepaald segment van de
lokale machtsgroep wordt geïdentificeerd (met name een statuselite). Bovendien bevinden zich onder de reputatieleiders
een aantal personen, die in feite geen deel uitmaken van de
lokale machtsgroep.

2.2 Verweer van de aanhangers van de

reputatiemethode

Op de felle kritiek, die vooral vanuit het pluralistische kamp
geuit is, wordt door Ehrlich, D'Antonio en Erickson

gereageerd.
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D'Antonio en Erickson verwijten de kritici, dat zij geen
adequate reakties hebben gegeven op de reputatiemethode. Zij
hebben hun kritiek niet gericht op de reputatiemethode als zodanig, maar hebben deze geuit vanuit een alternatieve methode:
de decisiemethode. De kritiek is geschreven vanuit een ander
model, namelijk het plurale model, waarin de lokale samenleving bestaat uit een aantal gesegmentariseerde machtsstrukturen, waarbinnen personen een monomorf machtsbereik bezitten,
dat zich meestal beperkt tot de institutionele sektor, waaraan
2
deze personen het meest gelieerd zijn . De kritiek vanuit het
pluralistische kamp is niet zo zeer gebaseerd op verricht empirisch onderzoek, maar komt voort uit het feit, dat Hunter's
bevindingen van het pyramidale-monolithische machtsstruktuur
niet overeenkomen met een pluralistische interpretatie van de
werkelijkheid, waarin een gespecialiseerd machtsmodel het meest
3
gee'igende lokale machtsmodel is .
D'Antonio, Erickson en Ehrlich antwoorden op de kritiek, namelijk dat de reputatiemethode a priori moet leiden tot de
vaststelling van een pyramidale-monolithische opbouw van de
machtsstruktuur, dat deze weerlegd wordt door de vele studies,
die van de reputatiemethode gebruik gemaakt hebben en niet tot
dit resultaat hebben geleid, maar integendeel een verscheidenheid in typen machts- of invloedsstrukturen hebben aangetoond.
Het blijkt dat pyramidale-monolithische machts- of invloedsstrukturen met name gevonden zijn in kleine, homogene en stabiele lokale samenlevingen met een zeer eenzijdige werkgelegenheidsstruktuur, welke dominerend heeft ingewerkt op de overige
4
sektoren van die lokale samenleving .

Ehrlich

gaat in op de relatie tussen potentiële en feite-

lijke macht, daarmee antwoordend op Wolfinger's verwijt, dat
het gebruik van de reputatiemethode leidt tot een machtsmodel,

90

waarin machtspotentiè'el gelijkgeschakeld wordt met machtsuitoefening.
Ehrlich is van oordeel, dat aangetoond zal moeten worden,
dat personen met machtsreputatie ook feitelijk hun macht uitoefenen en vervolgens, dat hun machtsuitoefening een aantal
beslissingsgebieden in zekere mate doorkruist: "If it can be
demonstrated that this power potential as determined by the
reputational method, is indeed exercised, then, ... the validity of this approach would be accept. Without such demonstration, I must concur with him that the reputational method
approach may be telling us nothing or very little about the
objective structure of power and decision-making in the local
community" .
De relatie tussen potentiële en feitelijke machtsuitoefening is zeer complex en niet gemakkelijk aan te geven. Dit is
evenwel op zich geen reden, om de reputatiemethode maar niet
meer te gebruiken: "It remains to be demonstrated that persons who have a reputation for power, in fact, successfully
exercise their power, and that their power cuts across issue
areas to some extent. The relationship between power as a
potential for control - as assessed by reputation or position and power as control itself is clearly a complex one and not
given to easy demonstration. Nevertheless, neither the difficulties of such demonstration nor the past inadequacies of research designs employing the reputational method are sufficient to warrant its abrupt dismissal from the repertory of
the sociologist" .
D'Antonio en Ehrlich zijn het er mee eens, dat in verdere
studies naar de lokale machtsverdeling meer beslissingsgebieden in het onderzoek dienen te worden betrokken. De beide onderzoekers zijn van mening, dat, indien een bepaalde groep
zijn machtspotentiè'el niet gebruikt, dit niet ipso facto be-
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tekent, dat zij geen macht of invloed heeft op het besluitvormingsproces: alleen het bezit van machtspotentiëel kan voldoende zijn om de aktiviteiten van anderen te bepalen: "We
know that the holders of positions of potential power are not
necessarily those who exercise their power in national or community-decisions. It has become apparent, moreover, that the
study of political power must be focused about the issues under contention and the institutional sectors of those persons
or groups who seek, legitimately or illegitimately, to control the decision-making process. ... The fact that a given
group does not exercise its power-potential under existing social conditions does not mean ipso facto that it has not been
potent in the decision-making process. The sheer fact of the
possession of a power-potential or resource may have been
sufficient to determine the actions of the others. But we do
react to the potential power of another, and we do attempt to
avoid the fearful showdown, the disasteful controversy, by
anticipation the reactions of those in possession of power
о

and by acting accordingly" .
Hoe belangrijk machtsreputatie als machtsbron kan zijn,
9
toont Gamson aan in zijn studie in New Rngland, waar hij
in 18 lokale samenlevingen een 54-tal decisies bestudeert.
Hij beschouwt de reputatieleiders niet als een ruling-elite,
maar als een aggregaat van individuen, die de beschikking heb
ben over machtsbronnen. Ook reputatie is een machtsbron.
Gamson komt namelijk tot de bevinding, dat, indien reputatie
leiders aktief en solidair zijn in besluitvormingsprocessen,
zij in drie van de vier beslissingen aan de winnende hand zijn.
Hij vervolgt: "This is not merely a function of their par
ticipation on the more active side, for they have as high a
proportion of victories when they support the less active
side. ... Nor is their success an artifact of the natural ad-
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vantage gained from supporting the status quo. On the contrary, they achieve their success against this advantage. They
are united and successful in support of change two-thirds of
the time"

. Gamson voelt dan ook weinig voor Wolfinger's

"plea for a decent burial"
Ook Ehrlich repliceert Wolfinger's verwijt, dat de reputatie wat betreft macht of invloed geen adequate index zou zijn
voor de machts- of invloedsverdeling, door op te merken, dat
de verwachtingen omtrent macht of invloed een machts- of invloedsbasis vormen. In hoeverre deze index van machtsreputatie
bruikbaar is voor de beschrijving van de feitelijke machtsstruktuur, kan eerst gezegd worden, nadat is aangetoond of de
wijze, waarop personen de machtsstruktuur waarnemen, al dan
niet van invloed is op de wijze waarop de feitelijke machtsuitoefening plaatsvindt: "Certainly we can say that reputations for power are indeed an adequate index of the perceived
distribution of power in the local community. To ask, then,
if this is useful to describe a political system, depends
ultimately on the purposes at hand. Thus, for example, if we
can ascertain that the way in which people perceive the power
structure of the local political system affects the way in
which they behave towards and in that system, then surely we
are dealing with very meaningful and indeed very useful con•j
*·
..12
siderations"
Ten aanzien van Wolfinger's kritiek inzake het ambiguïteitsprobleem, hetgeen zich zou manifesteren in de machtsvariatie
per beleidsprobleem en in de mogelijke diskongruentie tussen
onderzoeker en informant inzake de gehanteerde begrippen,
merkt Ehrlich op, dat de reputatiemethode niet per se tot algemene leiders behoeft te leiden.
Empirische studies van o.m. Agger, D'Antonio en Erickson

13

tonen aan dat er wel degelijk issue-leiders opgespoord kunnen
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worden. Overigens zij vermeld, dat ook Dahl en zijn medewerkers in New Haven een relatief kleine groep van personen opsporen die invloed bezitten op een aantal beleidssektoren;
desondanks verwonderen de kritici zich er over, dat de reputatiemethode deze leiders opspoort. Het tweede vraagstuk, namelijk de mogelijk diskongruentie tussen onderzoeker en informant inzake de gehanteerde begrippen in de vraagstelling,
is geen kritiek op de reputatiemethode alleen. Dit is een probleem, dat zich in ieder sociaal-wetenschappelijk onderzoek
stelt, indien van schriftelijke cq. mondelinge dataverzamelingstechnieken gebruik gemaakt wordt: "If it is true that
those who have used the reputational method have employed it
as the sole source of their data, then this may well be a deficiency in their research design but not in the reputational
14
method per se"
Wolfinger's kritiek, dat de voorstanders van de reputatiemethode gebruik maken van informanten, die nauwelijks akkurate informatie kunnen geven over besluitvormingsprocessen,
dat zelfs uit onderzoek gebleken is, dat politiek aktieve besluitvormers slecht geïnformeerd zijn over besluitvormingsprocessen, wordt door Ehrlich, D'Antonio en Erickson aldus
beantwoord: "It would seem to us that the important things
are the kinds of question that are asked, the probing that is
done, and the total array of techniques available to support
or confirm findings obtained through respondents"
Wanneer men besluit de reputatiemethode te gebruiken, dient
de onderzoeker zich er van bewust te zijn, dat de percepties
van de informanten inzake het identificeren van lokale machtsdragers variëren met de sociaal-strukturele posities, die zij
innemen.
Ook zijn er binnen het machtssysteem een aantal mechanismen
werkzaam, die voor de leden van de lokale samenleving de zicht-
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baarheid van de machtsdragers bevorderen. Zo blijkt uit de resultaten van de studie van Ehrlich

, gebaseerd op een aselek-

te steekproef uit de meerderjarige bevolking, dat de gepercipieerde machtstoekenning varieert met de sociaal-ekonomische
positie, de participatiegraad in het verenigingsleven en de
autochtoniteit.
Naarmate de sociaal-ekonomische positie (geïndiceerd via de
genoten opleiding, het inkomen, het beroep en de gezinsfase,
waarin men zich bevindt) stijgt, de deelname aan het verenigingsleven vergroot wordt en de verblijfsduur in de lokale
samenleving toeneemt, des te waarschijnlijker is het dat de
kennis van de informanten over de samenstelling van de lokale
machtsgroepering toeneemt (de zg. elite- cq. participatiecq. stabiliteitshypothese). Voorts blijkt, dat er relatief
weinig leden van de lokale samenleving zijn, die lokale machtsdragers weten te noemen (de zg. diffusie-hypothese).
Bij degenen, die lokale leiders weten te noemen, blijkt een
grote mate van overeenstemming te bestaan over de samenstelling van de lokale machtsgroepering (de zg. konsensus -hypothese). In net algemeen kan gesteld woraen, dat een klein aantal
leiders wordt genoemd, dat over ¿en beperkt machtsbereik de
beschikking heeft (de zg. specialisatie-hypothese), hoewel
blijkt, dat met de toenanc van kennis outrent ds samenstelling
van de machtsgroepering men meer geneigd is algemene in plaats
van specifieke leiders te noemen (de zg. kennis-hypothese).
Zoals we reeds hebben vermeld, zijn er, naast deze verbanden
tussen de sociaal-strukturele positie van de informant en zijn
gepercipieerde machtstoekenning, die een bias kunnen opleveren
bij het gebruik van de reputatiemethode, bepaalde mechanismen
werkzaam binnen het machtssysteem, waardoor de zichtbaarheid
van de lokale machthebbers voor de leden van de lokale samenleving wordt bevorderd. De zichtbaarheid varieert niet alleen
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met de wijze van machtsuitoefening en het machtsbereik, maar
ook met de anciënniteit van de machtsdrager en de positie, die
hij binnen de machtsgroep inneemt. Zo blijkt, dat de zichtbaarheid van de lokale machthebbers voor de leden van de lokale samenleving toeneemt, naarmate de feitelijke beschikking
van de machthebbers over de machtsbronnen toeneemt, naarmate
zij algemene leiderschapsrollen vervullen, naarmate zij
langere tijd tot de machtsgroep behoren en naarmate zij binnen het machtssysteem posities bekleden, die met gelegitimeerde invloedsmogelijkheden zijn uitgerust (de zg. power- cq.
specialisatie- cq. stabiliteits- cq. legitimiteitshypothese).
Ook blijkt de zichtbaarheid van de lokale machtsdragers voor
de leden van de lokale samenleving vergroot te worden, indien
de machtsdragers deelnemen aan beleidsbeslissingen die óf de
status-quo in het geding brengen, óf om een intensieve kontaktname met de lokale samenleving vragen, óf kontroversiële
momenten in zich dragen (de zg. participatie-hypothese).
Tenslotte blijkt dat de zichtbaarheid van de lokale machtsdrager voor de leden van de lokale samenleving toeneemt, naarmate de persoonlijke attributen van een lokale machtsdrager
kongruent zijn met de sociaal-strukturele kenmerken van de
machtsgroep (de zg. elite-zichtbaarheidshypothese). Zo blijkt,
dat veelal mannen, personen met een hoge sociaal-ekonomische
positie, personen van middelbare leeftijd, personen behorend
tot een bepaald kerkgenootschap, autochtonen enz. meer zichtbaar zijn, daar deze persoonlijke attributen overeenkomen met
de kenmerken van de machtsgroep.
D'Antonio en Erickson evalueren de reputatiemethode in een
komparatieve, longitudinale studie in een zestal lokale samenlevingen. Zij komen tot de bevinding, dat de reputatiemethode
een maat kan aangeven voor de algemene machts- of invloedsuitoefening. Vervolgens blijkt in hun onderzoek, dat de methode
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betrouwbaar is (dat wil zeggen: relatieve konstantie vertoont
in de tijd) en dat tenminste de sociometrische leiders onder
de reputatieleiders vrij sterk betrokken zijn bij de feitelijke besluitvorming inzake algemeen belangrijk geachte beslissingsgebieden binnen die lokale samenleving. Zij verwerpen de veronderstelling, dat de reputatiemethode slechts een
aggregaat van individuen met een beperkt machtsbereik zou opsporen; ook het verwijt, dat met de reputatiemethode alleen
een status-elite zou worden verkregen, blijkt verworpen te
moeten worden: "It has been concluded that the substitution
of the status-concept for that of general influence seems to
be invalid"

. Het blijkt, dat reputaiievragen, welke infor-

meren naar de algemene invloed of naar de beperkte invloed
op een aantal institutionele beleidssektoren antwoorden opleveren, die niet identiek zijn qua samenstelling (er zijn
derhalve issue-leiders), maar dat de overlappingspercentages
van dien aard zijn, dat we kunnen stellen, dat in het algemeen de reputatiemethode personen met polymorfe invloed opspoort.
Wat betreft de mate, waarin de reputatieleiders ook daadwerkelijk invloed uitoefenen op het besluitvormingsproces,
konstateren zij, dat de sociometrische leiders (de "key-influentials", die gevormd worden door de top-10 van de reputatielijst) zeer aktief betrokken zijn bij het feitelijke besluitvormingsproces: de reputatiemethode signaleert wel degelijk
een relatief kleine groep van personen, die polymorfe invloed
uitoefenen.
18
Bonjean
toont aan, dat de reputatiemethode niet noodzakelijk tot het ontdekken van een monolithische leiderschapsstruktuur behoeft te leiden, wanneer deze er niet is. Vervolgens
komt hij tot de bevinding, dat een werkelijke machtselite gemeten wordt middels de reputatiemethode, aangevuld met een
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vergelijkende analyse van leiders en niet-leiders inzake hun
onderlinge machtstoekenning.
Ten aanzien van het verwijt, dat de reputatiemethode a priori een monolithische leiderschapsstruktuur impliceert, kan
het volgende gesteld worden.
Natuurlijk zullen niet alle leden van een lokale samenleving
een gelijke leidersrol vervullen. Deze leidersgroep zal qua
omvang altijd een beperkte groep zijn.
Wil er sprake zijn van een monolithische machtsstruktuur,
dan houdt dit allereerst in, dat de keuzen van de lokale leiders, zoals die in de reputatiemethode verkregen worden, niet
rechthoekig verdeeld zijn. Een dergelijke, rechthoekige verdeling zou kunnen wijzen op het bestaan van een machtsvakuüm
(de feitelijke keuzen vormen een aselekte steekproef uit een
rechthoekige verdeling). De feitelijk gegeven keuzen dienen
dan ook voldoende af te wijken van een rechthoekige verdeling.
Vervolgens is er sprake van een monolithische machtsstruktuur, wanneer de lokale leidersgroep een hoge kohesie- resp.
interaktiegraad vertoont. De kohesiegraad is, aldus Bonjean,
af te leiden uit het reputatienetwerk van de topleiders. Hieruit blijkt, in welke mate de lokale leiders elkaar macht of
invloed toekennen. De interaktiegraad van de lokale leidersgroep is af te leiden uit het interaktienetwerk, behorende
bij de verschillende beslissingsgebieden.
De reputatiemethode impliceert a priori noch een scheve
distributie van de lokale leiderskeuzen, noch een hoge kohesiegraad, noch een hoge interaktiegraad en derhalve noch het
bestaan van een monolithische machtsstruktuur.
In Bonjean's studie in Burlington worden 116 personen als
algemene leider onderkend. Van de 445 uitgebrachte keuzen
worden er 201 uitgebracht op de 16 topleiders (X = 12,6), terwijl 224 keuzen worden verspreid over de 100 andere personen
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(Χ = 2,2). Indien er vanuit de informantengroep geen enkele
overeenstenuning bestaat over de machtselite, mogen we verwach
ten, dat de 116 personen ieder gemiddeld 3,8 keuzen krijgen.
Bonjean besluit, gezien de behaalde gemiddelden van de top
leiders en de niet-leiders, dat de machtstoekenning niet at
random plaatsvindt, hetgeen impliceert, dat er in Burlington
geen sprake is van een machtsvakuüm.
Om aan te tonen, dat de topleiders een werkelijke machtselite vormen, bestudeert hij het reputatienetwerk (aan wie
kent men macht toe?) en het interaktienetwerk (met wie is men
betrokken in de besluitvorming?) van de leiders en de nietleiders .
Vanuit het reputatienetwerk berekent hij de "ratio of interest", welke de verhouding aangeeft tussen het aantal op de
eigen groep (leiders cq. niet-leiders) uitgebrachte keuzen en
het totale aantal mogelijke keuzen, dat uitgebracht kan worden
op de eigen groep. Deze "ratio of interest" wordt beschouwd
als een maat voor de groepskohesie. Voor de leidersgroep bedraagt deze "ratio of interest" .80, voor de niet-leidersgroep .53.
Uit het interaktienetwerk blijkt, dat de machtselite meer
is dan een verzameling van individuen: de leiders blijken in
21 van de 30 onderzochte beslissingsgebieden te interakteren.
Op grond van de wederzijdse machtstoekenning tussen de leden
van de machtselite, alsmede op grond van de gevonden interakties inzake de dertig beleidsterreinen, besluit hij, dat de
topleiders niet te beschouwen zijn als een aggregaat van individuen, maar dat zij een groep vormen.
De aanvullende strukturele analyse, die hij verricht, wijst
in de richting, dat de met de reputatiemethode gevonden
machtselite een werkelijke machtselite is en niet alleen een
reputatie-elite.
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Met zijn replikatiestudie in Atlanta gaat ook Jennings

in

op de geldigheid van het door Hunter gevonden ruling-elitemodel, verkregen via de reputatiemethode. Hij maakt naast de
reputatiemethode gebruik van een serie case-studies en analyseert de rol van de leiders in de besluitvorming rond algemeen belangrijk geachte beleidszaken.
Hij is van mening, dat, wil er sprake zijn van een ruiingelite systeem, in de belangrijkste beleidsproblemen beslist
moet worden door een kleine groep beleidvoerders - door hem
"key-actors" genoemd. Het ruling-elitemodel acht hij juist,
indien blijkt, dat de gevonden reputatieleiders de "keyactors" zijn in de belangrijkste beleidsproblemen. Bij de door
hem onderzochte beleidsproblemen blijkt dit evenwel niet het
geval te zijn.
Vergeleken met de studie van Hunter kan gesteld worden, dat
er sprake is van een ruling-elite systeem in Atlanta, wanneer
men alleen de reputatieleiders beschouwt. De zg. "first-level
attributed influential s" van Jennings komen grotendeels overeen met de door Hunter in Atlanta waargenomen machtselite.
Door andere aktores, met name de formele leiders - door
Jennings "prescribed influentials" genoemd - in de analyse
te betrekken en door de participatie van de "influentials" in
beleidsproblemen te specificeren, blijkt de geldigheid van
het ruling-elitemodel twijfelachtig te worden.
Het blijft natuurlijk moeilijk, de gevonden verschillen in
de studie van Jennings ten opzichte van de resultaten van
Hunter op hun juiste waarde te beoordelen. Er zijn een aantal
redenen, die de diskrepantie tussen Hunter's Atlanta-studie
en Jennings' Atlanta-studie kunnen hebben veroorzaakt. Allereerst is de leiderschapsstruktuur op verschillende tijdstippen gemeten, waardoor de mogelijkheid niet is uitgesloten,
dat deze werkelijk veranderd is. Vervolgens is de bestudering
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van het besluitvormingsproces verschillend geweest en tenslotte speelt de validiteit van de gehanteerde methoden ter bepaling van de lokale leiders een rol.
Jennings' studie toont aan, dat een gekombineerd gebruik
van de gangbare methoden ter opsporing van de lokale leiders
tot andere resultaten kan leiden. Inzake de vraag, in hoeverre
de reputatiemethode alleen voldoende is om deze lokale leiders
op te sporen, kan opgemerkt worden, dat het gebruik van deze
methode een bepaald segment van de lokale leidersgroep opspoort .
De meeste reputatieleiders blijken bij een of meer beleidsproblemen betrokken te zijn. De reputatiemethode meet, aldus
Jennings, meer dan alleen respekt, sociale status of populariteit. Zij lokaliseert inderdaad personen, die bij de besluitvorming betrokken worden. Er zijn evenwel een aantal beperkingen aan de reputatiemethode. Zo kan men weinig zeggen
over de draagwijdte en de aard van de invloed, die van de reputatieleiders uitgaat.
Er blijken weinig reputatieleiders te zijn, die in veel beleidsproblemen participeren; anderzijds zijn er ook weinig
reputatieleiders, die inaktief zijn.
Tenslotte toont Jennings' studie aan, dat ook andere aktores dan de reputatieleiders een "key-role" vervullen bij de
oplossing van beleidsproblemen. Door dit resultaat wordt de
konklusie weerlegd dat de reputatieleiders de besluitvorming
binnen de lokale samenleving zouden monopoliseren.

Samenvattend

kan worden gesteld, dat de reputationalisten

zich tegenover de, in de vorige paragraaf, geuite kritiek betreffende de reputatiemethode als volgt verweren:
1. inzake de theoretische vooronderstellingen zijn de reputationalisten de mening toegedaan, dat de kritici inadequaat
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gereageerd hebben, omdat zij in hun kritiek uitgaan van een
uitgangsmodel van de samenleving, dat verschilt van het hunne,
namelijk van het pluralistische model. Ten aanzien van de assumptie, dat de voorstanders van de reputatiemethode een
pyramidale-monolithische machtsstruktuur veronderstellen, merken zij op, dat deze weerlegd wordt door de empirische studies,
waarin van de reputatiemethode gebruik is gemaakt, en welke
een verscheidenheid in lokale machtsstrukturen laten zien.
Bonjean merkt op, dat de reputatiemethode als zodanig noch
een scheve machtsdistributie (lees: gegeven verdeling van keuzen) vooronderstelt, noch een hoge kohesiegraad, noch een hoge
interaktiegraad en derhalve noch een monolithische machtsstruktuur.
2. inzake de methodologische procedure wordt door de reputationalisten gewezen op het feit, dat in de "panel-of-expert"
methode inderdaad een specifikatie naar machtsbereik mogelijk
cq. wenselijk is (de zg. issue-reputatiemethode).
Een en ander betekent niet, dat via de "panel-of-expert"
methode nog nimmer issue-leiders zijn geïdentificeerd (zie
o.m. Agger, D'Antonio en Erickson). Ten aanzien van het verwijt, dat in de "panel-of-expert" methode met pluri-interpretabele vraagstellingen wordt gewerkt, leidend tot een diskongruente begripshantering bij onderzoeker en informant, kan
worden opgemerkt, dat zulks niet inherent is aan de reputatiemethode en waarschijnlijk door een verbeterde vraagstelling
voorkomen kan worden.
Ook de kritiek inzake de onbetrouwbare machtstoekenning ten
gevolge van een inakkurate perceptie van de informanten is een
algemeen sociaal-wetenschappelijk onderzoeksvraagstuk en niet
inherent aan de reputatiemethode. Wel wijzen de reputationalisten er op dat de percepties van de informanten sociaalstruktureel bepaald kunnen zijn (Ehrlich). De "panel-of-expert"
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methode blijkt een relatieve konstantie te vertonen in longitudinale studies en is derhalve in dit opzicht een betrouwbare onderzoeksmethode.
Inzake de verhouding tussen potentiële en feitelijke macht
kan opgemerkt worden, dat het niet gebruiken van macht spotentiëel geenszins behoeft te impliceren, dat lokale machthebbers geen invloed hebben op het besluitvormingsproces. De reputationalisten wijzen in dit verband op het feit, dat machtsreputatie zelf een machtsbasis is (Gamson) en wij willen hieraan toevoegen, dat o.i. de machtsreputatie weleens een valide
indikator kan zijn voor de anticipaties van de aktores t.o.v.
elkaar. Overigens zijn er inmiddels empirische studies verricht, waarin wordt aangetoond dat de reputatiemethode niet
alleen opinies over macht cq. invloed meet, maar wel degelijk
lokale leiders opspoort, die hun machtspotentiè'el aktualiseren
(D'Antonio en Erickson's sociometrische leiders nemen deel aan
het besluitvormingsproces inzake belangrijke issues; Jennings'
replikatiestudie in Atlanta vermeldt dat reputatieleiders feitelijke, polymorfe invloed uitoefenen). Uit beide studies
blijkt tevens, dat via de reputatiemethode niet enkel een
status-elite geïdentificeerd wordt.

2.3 Kritiek

op de

deeisiemethode

Nadat er een felle polemiek is gevoerd over de reputatiemethode
tussen de voorstanders van deze methode en de voorstanders
van de decisiemethode, ontwikkelt zich geleidelijkaan kritiek
op de decisiemethode.
Over de onvolkomenheden van de reputatiemethode is veel gezegd. Daarentegen is de decisiemethode nauwelijks bekritiseerd,
hoewel men ook hier te kampen heeft met een serie problemen,
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met name betreffende de issue-selektie, de mate waarin de beleidsproblemen zichtbaar zijn, enz.. Door de voorstanders van
de reputatiemethode is nauwelijks kritiek geuit op de decisiemethode. Alleen D'Antonio, Ehrlich en Erickson

wijzen op

de issue-selektie en op de zichtbaarheid van de besluitvorming als moeilijkheden bij de uitvoering van de decisiemethode.

De kritiek op de decisiemethode komt vooral van de zijde van
2
3
de neo-elitisten , waarvan Bachrach en Baratz

de voornaamste

woordvoerders zijn.
De neo-elitisten richten zich met name op het proces van de
"non-decision-making", dat zich binnen een lokaal machtssysteem voltrekt: "... our main concern is not whether the
defenders of the status quo use their power consciously, but
rather if and how they exercise it and what effects it has on
the political process and other actors within the system.
Within the context of an identifiable power struggle, the analyst is in a position to observe the extent to which power is
exercised and its effectiveness in preventing an issue from
being raised, or, if raised, aborted before it reaches the
decision-making arena" . Volgens de neo-elitisten schieten de
pluralisten en de door hen gehanteerde methode tekort in het
beschrijven van een lokale machtsstruktuur, daar zij geen rekening houden met het mogelijke bestaan van een non-decisiesituatie. Een dergelijke situatie heeft betrekking op "... the
practice of limiting the scope of actual decision-making to
'safe' issues by manipulating the dominant community values,
myths, and political institutions and procedures" . Volgens
de neo-elitistische theorie kan een dergelijke situatie ontstaan tengevolge van de navolgende processen, welke zich binnen de lokale samenleving kunnen afspelen.
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Ten eerste veronderstellen de neo-elitisten, dat de elitegroep binnen een lokale samenleving de non-elite een aantal
waarden voorhoudt door een bewuste of onbewuste "mobilization
of bias" , waardoor een "onechte consensus" ontstaat. Schattschneider zegt hierover: "All forms of political organization
have a bias in favor of the exploitation of some kinds of conflict and the suppression of others because organization is
the mobilization of bias. Some issues are organized into politics while others are organized out" . Bachrach en Baratz
stellen dat aktores binnen politieke systemen een dergelijke
"mobilization of bias" ontwikkelen, bestaande uit "a set of
predominant values, beliefs, rituals, and institutional procedures ("rules of game") that operate systematically and consistently to the benefit of certain persons and groups at the
Q

expense of others" .
De "mobilization of bias" is een subtiele vorm van machtsuitoefening, waarbij lokale machtsdragers, middels kommunikatiekanalen, trachten anderen te overtuigen hun eigenbelang zodanig te definiëren, dat het in overeenstemming is met het
eigenbelang van de machthebbers. Feiten en interpretaties worden zodanig gepresenteerd, dat het geloofwaardig wordt, dat
het eigenbelang van het machtsobjekt nagestreefd wordt.
De non-elites zijn zich niet bewust van de werkelijke verschillen, die er bestaan tussen hen en de elitegroep. Tengevolge van deze, door de elite gekreëerde, "onechte consensus"
hebben zij tevens de mogelijkheid bepaalde konflikten en beleidsproblemen buiten het publieke domein te houden. Voor een
beleidsdeprivatisering komen alleen de voor de elite minder
relevante beleidsproblemen in aanmerking.
Ten tweede wordt een non-decisiesituatie bevorderd door het
feit, dat de non-elite, zich bewust van de aanwezige machtsverhoudingen binnen het besluitvormingsproces, schroomt be-
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leidsplannen te introduceren, welke nauwelijks enige kans van
slagen hebben. Tengevolge van deze anticiperende reaktiemechanismen onttrekken zich niet alleen vele machtsuitoefeningen
aan het waarnemend oog van de onderzoeker, maar zullen tevens
een aantal "key-political" - issues het publieke domein niet
halen, omdat reeds tevoren vaststaat, dat het onmogelijk is
deze issues te verwezenlijken.
Ten derde bedient de elite-groep zich van vertragingsmechanismen op grond waarvan voorkomen wordt, dat beleidsproblemen
in behandeling genomen worden bij daartoe geëigende bestuurs9
lichamen (het zg. "force"-argument ) .
Al is een beleidsprobleem niet reeds afgevoerd tengevolge van
het "onechte consensus"-mechanisme, of tengevolge van het anticiperende reaktiemechanisme, dan nog wachten een groot aantal hindernissen van organisationele en procedurele taktieken,
alvorens een formele behandeling door een daartoe geëigend bestuurslichaam geschiedt (b.v. het plaatsen op de politieke
agenda, het afsluiten van ter zake dienende kommunikatiekanalen, het ontoegankelijk verklaren van dokumentatiebronnen danwel het argument van de precedent-werking).
De neo-elitisten zijn van mening, dat de pluralisten en hun
decisiemethode ontoereikend zijn in het vaststellen van dergelijke verschijnselen en derhalve nimmer het bestaan van een
machtselite zullen kunnen vaststellen. De kritiek op de pluralisten richt zich dan ook met name op het feit, dat zij ten
onrechte veronderstellen, dat machtsuitoefening zich alleen
manifesteert in konkrete decisies. Bovendien kan hieraan toegevoegd worden, dat de pluralisten niet in staat zijn de "keydecisions" te onderscheiden van de "routine-decisions".
De pluralisten maken zich schuldig aan dezelfde kritiek als
zij de elitisten-methodologie verwijten: de mate van belangrijkheid van een issue wordt afgemeten aan de reputatie die
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het issue heeft belangrijk te zijn: "He (the pluralist) ac
cepts as issues what are reputed to be issues"

. Het onder

scheid tussen belangrijke en onbelangrijke decisies kan, al
dus Bachrach en Baratz, alleen geschieden op grond van een
analyse van de "mobilization of bias". De onderzoeker kan voor
een dergelijke distinctie niet voorbijgaan aan "the dominant
values and the political myths, rituals, and institutions
which tend to favor the vested interests of one or more groups,
relative to others"
Vanuit een dergelijke neo-elitistische theorie vloeit een
ruimer machtsbegrip voort:"Of course power is exercised when
A participates in the making of decisions that affect B. But
power is also exercised when A devotes his energies to crea
ting or reinforcing social and political values and institu
tional practices that limit the scope of the political pro
cess to public consideration of only those issues which are
comparatively innocuous to A. To the extent that A succeeds
in doing this, В is prevented, for all practical purposes,
from bringing to the fore any issues that might in their re12
solution be seriously detrimental to A's set of preferences"
Bachrach en Baratz wijzen er op dat het machtsbezit van A
niet alleen tijdens het besluitvormingsproces blijkt uit zijn
aktiviteiten, maar ook uit die welke erop gericht zijn te
voren voor bepaalde beleidsproblemen de weg naar de formele
beslissingsfase te blokkeren. Macht heeft betrekking op situ
aties "... in which individuals act or do not act in antici
pation of the sanctions others may exert upon them. The exer13
eise of power depends upon potential sanctions"
Bestudeert men aldus de lokale machtsstrukturen dan kan men
niet voorbijgaan aan de non-decisiesituaties, welke zich voor
doen: "When the dominant values, the accepted rules of game,
the existing power relations among groups, and the instruments
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of force, single or in combination, effectively prevent certain grievances from developing into fullfledged issues which
call for decisions, it can be said, that a non-decision-making
14
situation exists" . De pluralisten hebben tot op dit moment
voor dergelijke situaties, waarop Vidich en Bensman

in een

empirische studie in Springdale gewezen hebben, geen oog gehad. Echter: "Can the pluralist safely ignore the possibility
for instance that an individual or group in a community participates more vigorously in supporting the nondecisionmaking
process than in participating in actual decisions within the
process?"
Bachrach en Baratz pleiten er voor om bij de lokale machtsstudies niet alleen te letten op de elitistenvraag "Who rules?
Who runs this community?", noch alleen op de pluralistenvraag
"Does anyone have power? Does anyone at all run this community?"

, maar vooral op te nemen een bestudering van de do-

minante waarden, welke binnen een lokale samenleving bestaan.
Op grond van deze vigerende waarden moet men trachten belangrijke beleidsbeslissingen te signaleren, welke via de decisiemethode bestudeerd worden, daarbij vooral lettend op de
aspekten, welke een non-decisiesituatie kunnen bepalen.
Zowel voor de elitisten als voor de pluralisten geldt dezelfde fundamentele kritiek, namelijk dat hun benaderingswijze en assumpties over lokale macht bepalend zijn geweest
voor hun resultaten en konklusies (zie 2.5). De elitisten,
omdat zij via de reputatiemethode niet tot het bestaan van een
gespecialiseerde machtsstruktuur behoeven te geraken, de pluralisten, omdat zij via hun decisiemethode het bestaan van
een machtselite niet behoeven te ontdekken, omdat deze methode
ongevoelig is voor de verschijnselen van een non-decisiepro18
ces
. Pluralisten spreken over issues, zonder zich af te
vragen of deze al dan niet community-issues zijn, terwijl
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elitisten over macht spreken, welke al dan niet als machtsuitoefening binnen een lokale samenleving beschouwd kan worden.
Beide laten na te definiëren wat men verstaat onder community-issues cq. community-power

Naast het feit, dat de decisiemethode niet gevoelig is voor
een non-decisiesituatie, wordt als bezwaar aangevoerd, dat de
selektie van de beslissingsgebieden, die als community-issues
beschouwd dienen te worden, vrij willekeurig is. Meestal beperkt men zich tot een analyse van besluitvormingsprocessen
inzake een aantal kontroversiële issues. Het bezwaar tegen
een dergelijke selektie van kontroversiële beleidsproblemen
ter vaststelling van de machtsuitoefening bestaat hierin, dat
men voorbijgaat aan de meer geïnstitutionaliseerde beleidsbeslissingen, waarin zich reeds gestabiliseerde machtsverhoudingen kunnen weerspiegelen.
Voorts willen wij in dit verband wijzen op het gevaar van
het overbenadrukken van "key-issues" om lokale machthebbers
op te sporen, daar dit misleidend kan zijn. Aan cruciale beslissingen gaan dikwijls veel deelbeslissingen en acties vooraf. In lokale machtsstudies zijn o.i. veel issues geanalyseerd,
welke geen enkele beslissingen zijn, maar het uiteindelijk resultaat van een serie deelbeslissingen, die elkaar opvolgen.
Deze deelbeslissingen worden veelal niet in het onderzoek betrokken. De onderzoeker dient zich dan ook bij de selektie
van de issues af te vragen, in hoeverre in zijn situatie dit
aspekt mogelijk vertekenend kan werken op de resultaten van
zijn onderzoek.
Bachrach en Baratz bekritiseren Dahl's issue-selektie. Volgens hem dient voldaan te zijn aan de voorwaarde, dat "keyissues ... involve actual disagreement in preferences among
20
two or more groups" , terwijl Bachrach en Baratz van oordeel
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zijn, dat dit kriterium te zwak is en tot een issue-selektie
kan leiden, waarin beslissingsgebieden voorkomen, welke relatief onbelangrijk zijn voor de machtsgroep. Het bewijs wordt
overigens door Dahl geleverd in zijn New Haven-studie. Hij
bestudeert de machtsverdeling in New Haven aan de hand van
een drietal issues. Voor twee, namelijk "public education" en
"party nomination", bestaat naar zijn zeggen bij de "Notables"
geen of nagenoeg geen belangstelling. Om een dergelijke issueselektie te voorkomen, stellen Eachrach en Baratz, dat een
"key-issue, in our terms, is one that involves a genuine challenge to the resources of power and authority of those who
currently dominate the process by which policy outputs in the
21
system are determined"
Een dergelijk onderscheid in belangrijke en onbelangrijke
beslissingsgebieden, op basis van Bachrach en Baratz's definitie, is conceptueel houdbaar, maar roept moeilijkheden op
bij de empirische vaststelling er van. Men dient immers te
weten, wie de machtsdragers zijn en bovendien dient men te
beschikken over nauwkeurige informatie inzake de processen
van "mobilization of bias" en "non-decisie". Om Bachrach en
Baratz in hun omschrijving te volgen, dient de onderzoeker
allereerst een grote serie beslissingsgebieden te analyseren,
om eerst achteraf te beoordelen of beslissingsgebieden aan
de eis van een "key-issue" voldoen. Dit lijkt ons een te
moeizame en tijdrovende weg om de machtsdistributie te achterhalen.

Voorts kan men de pluralisten met hun decisiemethode verwijten, dat zij geen "community-power" maar veeleer "individual
power" meten. Uit hun theoretische voororderstellingen, waarin een lokale samenleving opgevat wordt als een verzameling
van individuen, die, afhankelijk van het gekozen beleidspro-
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bleem, een verschillend machtsgewicht bezitten, volgt, dat
men in de bestudering van de lokale machtsstruktuur vooral
aandacht besteedt aan het achterhalen van de personen, die
aktief betrokken zijn bij de besluitvorming rond de gekozen
beleidsproblemen. Indien uit dit empirisch onderzoek blijkt,
dat dezelfde personen bij een aantal beslissingsgebieden betrokken zijn, besluiten de pluralisten tot het bestaan van een
"community power structure". Echter: "Logically, of course,
such a conclusion cannot follow from pluralist assumptions,
for the simple reason that examination of selected issues can
reveal only the power of selected individuals, not the power
of every individual or group of individuals in the community;
therefore there is no basis for concluding that the group
named as the power structure does in fact have more power than
22
any other possible group"

Het is vanzelfsprekend dat, als men geen vooronderstellingen
maakt over de aanwezigheid van macht en voorts de lokale samenleving opvat als een aggregaat van individuen, waartussen
geen permanente relaties bestaan, de onderzoeker de vorm van
de lokale machtsstruktuur nimmer kan bepalen, wanneer men niet
alle individuen heeft ondervraagd over hun participatie in de
besluitvorming rond alle issues. Ook Dahl stelt dit, als hij
schrijft: "unless we use the test (zijn test voor het bestaan
van een ruling-elite systeem) on every

possible

combination

of individuals in the community, we cannot be certain that
there is not some combination that constitutes a ruling eli23
te" . Daar dit onuitvoerbaar is, menen de pluralisten dat
men zich kan beperken tot het vaststellen van de participanten in de besluitvormingsprocessen, welke zich afspelen
rond "key-political issues", om zodoende een beeld te verkrijgen van de totale lokale machtsstruktuur.

111

De issue-selektie is derhalve een centraal probleem indien
men de decisiemethode hanteert. Onduidelijk is evenwel, waarom bepaalde issues als community-issues worden beschouwd, ook
al dient men voor de selektie van de beslissingsgebieden impliciet al een beeld te hebben van de lokale samenleving.
Ook in eigen kring van pluralisten wordt dit selektieprobleem onderkend: Dahl schrijft hieromtrent: "I don't think
that it is possible to specify the universe of issues in a
community with any great degree of exactness. We don't really
know what this universe is. However, we can do something like
this: we can take some sectors about which their would be
little dissent - if anybody were asked - regarding their im24

portance over the last few years"

Voorts wijst uit eigen kring Banfield

25

op de nadelen, die

aan de decisiemethode kunnen vastzitten. Het betreft vooral
de informant als betrouwbare informatiebron inzake machtsrelaties, immers zowel het verzwijgen van de feitelijke machtsverhoudingen alsook het bewust overschatten van de eigen
machtspositie behoren tot het machtsspel. Dat het meestal zaak
is in machtsrelaties meer macht te suggereren, dan waarover
men feitelijk beschikt, tonen Nuttall, Scheuch en Gordon

aan

in hun studie, waar zij van de procestechniek (een variant
binnen de decisiemethode, waar specificatie per besluitvormingsfase plaatsvindt)

gebruikmaken en de veranderingen in

de deelnemersgroep van fase tot fase analyseren.

Resumerend

kunnen we stellen, dat de kritiek op de decisie-

methode met name komt van de zijde van de demokratische
elitisten.
Deze kritiek richt zich vooral op het feit, dat de decisiemethode ongevoelig is voor een aantal processen door middel
waarvan beslissingsgebieden buiten het publieke domein worden
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gehouden. Bekende, non-decisiebevorderende mechanismen zijn:
het proces van een "mobilization of bias", de "rule of anticipated reactions" en de organisationele en procedurele vertragingstaktieken.
Naast deze kritiek blijkt de sclektie van de beslissingsgebieden, aan de hand waarvan men de lokale machthebbers wil opsporen en het proces van machtsuitoefening wil analyseren, een
belangrijk probleem te vormen.
Reeds in par. 1.2 hebben we een aantal aspekten weergegeven,
welke bij de issue-selektie dienen te worden overwogen.
Tenslotte willen we in deze samenvatting er op wijzen, dat
de, met behulp van de decisiemethode gemeten, macht of invloed
altijd issue-gebonden macht of invloed is.
27
Wij zijn met Braam en Swinkels

van mening dat het bijzon-

der moeilijk is macht of invloed te meten in empirische veldonderzoekingen inzake bepaalde beslissingsgebieden.
Met hen zijn wij van mening, dat het betrouwbaarder is alleen
interakties te onderzoeken en de interpretatie te beperken tot
potentiële invloedskanalen. De decisiemethode meet potentiële
machts- of invloedspogingen, welke via kommunikatiekanalen
worden uitgeoefend.
Met beide auteurs wijken wij hierin af van de gangbare interpretatie, dat de decisiemethode verwijst naar de machtsuitoefening en de reputatiemethode naar de potentiële macht. Alhoewel Braam en Swinkels de geldigheid van de reputatiemethode
en de positionele methode inzake het meten van potentiële
invloed onbeantwoord laten, spreken zij wel uit, dat naar hun
mening de reputatiemethode hiervoor meer geëigend zal zijn
dan de positionele methode. Dit tengevolge van het feit, dat
invloedskanalen vanuit officiële posities een statischer karakter bezitten, waardoor een flexibele variatie met konkrete
beslissingssituaties onvoldoende is. Over de reputatiemethode
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en de positionele methode zeggen deze schrijvers: "Aangezien
deze twee benaderingen veel minder tijdrovend zijn dan die
met behulp van issues, dienen ze als mogelijke substituten
28
stellig op hun waarde te worden onderzocht"
en even verder
"... reputaties hebben weliswaar een geheel andere conceptuele
betekenis dan kanalen, maar wellicht kunnen ze als substituut
dienen voor de resultaten, die men op een nogal moeizame
29

wijze uit issues moet afleiden"

2.4 Verueer van de aanhangers van de

decisiemethode

Het verweer tegen de kritiek op de decisiemethode richt zich
vooral op de door Bachrach en Baratz

naar voren gebrachte

faktoren, op grond waarvan een non-decisieproces zich binnen
een lokale samenleving voltrekt. Deze non-decisiebevorderende
2
faktoren worden bekommentarieerd door Merelman . Het verweer
2
van de zijde van Wolfinger betreft vooral de problemen, die
men ontmoet, wanneer men tracht de non-decisies empirisch te
analyseren.

Wat betreft het "onechte konsensus-argument" in de nec-elitistische theorie, op grond waarvan een non-decisiesituatie mogelijk is, kan opgemerkt worden, dat dit niet falsifieerbaar
is: er moet een machtselite zijn alvorens men "key-political"
decisies kan bepalen, terwijl er bovendien een machtselite
aanwezig verondersteld wordt, wanneer er enkel onbelangrijke
(lees: voor de machtselite niet relevante) beleidsproblemen
bestaan. Ook kan men de vooronderstelling betwijfelen, dat
de "mobilization of bias" alleen in de richting van de elite
naar de non-elite werkt en niet andersom.
In hun theoretische uitgangspunten baseren de neo-elitisten
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zich hiermee op de "sterke man theorie" en laten geen ruimte
voor de mate, waarin leiders cq. machtsdragers zoveel mogelijk gedwongen worden zich te konformeren aan de groepswaarden. Wil er sprake zijn van een werkelijke "onechte konsensus"
dan zal niet alleen voldaan moeten worden aan het feit, dat
de elite zorgdraagt voor het bereiken van een konsensus in
het waardensysteem binnen de lokale samenleving, maar zullen
tevens deze waarden de selektie van de te bestuderen beleidsbeslissingen moeten beheersen. Dit impliceert, dat er reeds
een konsensus onder de elite aanwezig is, een vooronderstelling die minder waarschijnlijk is. Allereerst is deze vooronderstelling minder waarschijnlijk, omdat volgens de pluralisten het gedrag van de machthebbers vooral gericht is op
het realiseren van het eigenbelang. Daarenboven is het bereiken van een konsensus-situatie binnen de elite in hoge mate
afhankelijk van de politieke autonomie van het bestuurslichaam,
waarbinnen zij opereert. Het gebrek aan politieke autonomie
binnen de lokale samenleving verkleint voor de lokale elite
de mogelijkheid een "onechte konsensus" te kreëren, daar wettelijk voorgeschreven informatie- en kommunikatielijnen met
hogere bestuurslichamen dit in feite verhinderen. De kans op
het ontstaan van een "onechte konsensus" is derhalve gering,
omdat allereerst binnen de elite veelal konflikterende waarden zullen zijn, gezien het streven naar persoonlijke behoeftenbevrediging en bovendien de politieke autonomie binnen de
lokale samenleving beperkt is. Voor het ontstaan van een werkelijke "onechte konsensus" zijn, aldus Merelman, konsensus
binnen de machtselite en politieke autonomie van de diverse
machtssystemen binnen de lokale samenleving noodzakelijke voorwaarden.

ч

Opgemerkt kan worden over het machtsargument, op grond waar-

van de non-elite beleidsproblemen niet introduceert in de besluitvorming, omdat zij van mening is, dat, gezien de feitelijk bestaande machtsverhoudingen, hun zaak toch geen kans
van slagen heeft, dat de betreffende beleidsproblemen minder
belangrijk zullen zijn: "we may argue that power cases of
non-decision-making for all are equally likely to occur when
only marginal gains and losses are at stake. ... We need not
conclude a priori that groups subject to power cases of nondecisions are loosing much" . De machtselite kan door middel
van machtsuitoefening voorkomen, dat beleidsproblemen, welke
voor hen bepaalde gevolgen hebben, geïntroduceerd worden in
het besluitvormingsproces. Men kan evenwel ook het tegenovergestelde beweren: alleen de zeer konflikterende beleidsbeslissingen tussen elite en non-elite zullen vanuit de non-elite
zoveel steun verkrijgen, dat zij de machts- en vertragingsbarriêres zullen doorstaan, zodat alleen de meest kontroversiè'le issues het besluitvormingsproces in zijn formaliseringsfase zullen bereiken.
Deze veronderstelling wordt door de pluralisten gesteund;
vandaar dat zij bij de issue-selektie de voorkeur geven aan
kontroversiële beleidsbeslissingen ter bestudering van de
machtsuitoefening. Het feit, dat de non-elite beleidskwesties
niet inbrengt binnen het publieke domein, behoeft niet noodzakelijk te wijzen op een machtsuitoefening van de machtselite,
maar kan ook verband houden met andere verschijnselen,
zoals b.v. traagheid in de afwikkeling van beleidszaken bin4
nen de bestuurlijke instellingen . Om de anticiperende mechanismen te onderzoeken, dient de onderzoeker de kommunikatiepatronen tussen machthebbers binnen de verschillende beslissingsgebieden bloot te leggen: "In a power situation there
must be clear communication between the person who initiates
policy and the person who must comply" . De machtsuitoefening
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impliceert kommunikatie. Kommunikatie tussen machtsdragers is
een verschijnsel, dat onderzocht kan worden. De kans op waarneembaarheid is groot, omdat blijkt, dat machtsdragers hun
machtspotentiëel telkens manifesteren in machtsuitoefening:
"The use of force in one situation increases the credibility
of threats to use it in others"

en "It appears ... that if
7
a person possesses power he will be inclined to use it" .

Inzake het door de neo-elitisten aangevoerde "force-argument"
op grond waarvan een non-decisiesituatie kan ontstaan, wijzen
we er op dat het hanteren van procedurele taktieken om een beleidsprobleem niet op de juiste plaats te laten komen, onvoldoende is om de aanwezigheid van een machtselite te veronderstellen. Het kan immers zijn, dat door de aktiviteiten van de
non-elite zowel de non-elite zelf als de elite er niet toekomen bepaalde beleidsproblemen bij de officiële instanties
af te handelen. "Therefore we can conclude little from the
force argument, unless and until the 'elite' itself succeeds
in gaining something positive from government. Neo-elitists
ignore the fact that non-elites can often enhance their power
by forcing their opponents to use force against them. Nonelites may try to force elites to deny them access to government, hoping that they will gain public sympathy, publicity,
о

and ultimately political support" .
Een elite-systeem binnen een lokale samenleving zal niet lang
bestaan op grond van een non-decisiesituatie. De belangrijkste
argumenten zijn hiervoor, dat bestuurlijke instellingen
trachten hun jurisdiktie zoveel mogelijk uit te breiden, ter
wijl voorts het voortdurende uitstellen van beslissingen het
9
"image" van de bestuurlijke instelling aantast . Ondanks de
mogelijke bezwaren van een non-decisiesituatie binnen een lo

ll?

kale samenleving, blijft Mcrelman de overtuiging toegedaan,
dat de decisiemethode een redelijke, akkurate beschrijving
kan geven van de lokale machtsstrukturen.

Naast bovenvermelde kritische kanttekeningen bij de bestudering van een non-decisieproces, willen we in deze paragraaf
tenslotte wijzen op het feit, dat het empirisch vaststellen
van een non-decisiesituatie een bijzonder moeilijke opgave is.
We hebben gezien, dat een non-decisiesituatie, ontstaan tengevolge van een proces van "mobilization of bias", tot nonparticipatie kan leiden: "A situation in which people are unaware of their interests and therefore do not demand that
those interests be served. This unconscious non-decisionmaking
is said to be due to values and procedures that set limits on
the community agenda of issues"
Wil men empirisch vaststellen, of er sprake is van een dergelijk proces van "mobilization of bias", leidend tot nonparticipatie, dient de onderzoeker na te gaan, wie voor de
vigerende waarden, gedragingen en procedures binnen een lokale samenleving verantwoordelijk is.
Een tweede vorm van non-decisie heeft betrekking op het
feit dat leden van de lokale samenleving zich bewust onthouden van deelname aan het besluitvormingsproces. Deze vorm
van non-decisie ("abstention") verwijst naar "a conscious
decision not to become involved, not to spend resources in
a given political transaction, ..., a decision not to participate at all by people who have grievances or goals that
might be met by political action"
Bachrach en Baratz stellen voor dit verschijnsel empirisch
te onderzoeken, door na te gaan in hoeverre de politieke
agenda's binnen het beleidsproces een weergave zijn van de,
door de leden van een lokale samenleving uitgesproken, voor-
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keuren en problemen. Zij maken in dit verband een onderscheid
tussen "overt and covert grievances". "The overt grievances
are those that have already been expressed and have generated an issue within the political system, whereas covert ones
are still outside the system. The latter, that are covert in
the sense that they have not been recognized as worthy of pu12
blic attention ...." .In zijn empirische vraagstelling dient
de onderzoeker zich rekenschap te geven van het feit, dat hij
deze vorm van non-decisie kan onderscheiden van politieke
apathie en/of politieke des-interesse.
Tenslotte is er een derde vorm van non-decisie, die bekend
staat als renunciatie. Deze verwijst naar het feit, dat "a
political actor - already a participant in policy-making refrains from making a proposal or rejects an alternative
among the way which he might consider because he thinks that
it will be unacceptable to some person or group. Thus power
cannot be adequately studied by observing policy formation
and noting who proposes, who opposes, and who wins, because
13
expected vetoes may be more important than actual ones"
De neo-elitisten wijzen er op, dat het bestuderen van de
machtsverdeling, middels de waarneembare gedragingen van deelnemers aan het besluitvormingsproces, inadequaat is, omdat
daardoor geen rekening wordt gehouden met het feit, dat politieke aktores afzien van het initiëren van voorstellen cq.
het verwerpen van bepaalde alternatieven, daar zij anticiperen op de verwachte reakties van andere, relevante personen.
Deze personen kunnen andere deelnemers zijn aan het besluitvormingsproces (b.v. men initieert geen van de status quo afwijkende beleidsaktiviteiten, omdat deze voor de overige deelnemers per se onaanvaardbaar zijn: dit verwijst naar het bestaan van een "ruling-elite") danwei de leden van de lokale
samenleving (dit is de, door Dahl omschreven, indirekte in-

119

vloed van de bevolking op het gedrag var de aktores in een
besluitvormingsproces: "elected leaders keep the real or imagined preferences of constituents constantly in mind in deci14
ding what policies to adopt or to reject" ). De empirische
vraag is, hoe de onderzoeker het renunciatieverschijnsel tengevolge van deze anticiperende reakties zichtbaar maakt. Wanneer men van de vooronderstelling uitgaat, dat het besluitvormingsproces zich voltrekt volgens het door Simon ontwikkelde "rational comprehensive model", dan zou de onderzoeker
in principe kunnen informeren naar de, door de aktores bewust
overwogen, alternatieven en naar de motieven, waarom zij gekozen cq. verworpen zijn. Het is evenwel de vraag, of de aktores bewust alle mogelijke alternatieven in het kader van
een beleidsprobleem overwegen. Steeds meer is men de overtuiging toegedaan, dat de beleidsvorming zich m e t voltrekt
volgens Simon's model, maar volgens Lmdblom's "successive
limited model"

. Daarbij wordt uitgegaan van de bestaande

situatie, waarin stapje voor stapje een verandering wordt aangebracht. Dit geschiedt, door niet telkenmale bewust alle mogelijke alternatieven in het kader van een beleidsprobleem te
overwegen en vervolgens een keuze te maken tussen kritische
waarden, maar door alleen marginale waarden in het besluitvormingsproces te betrekken

"analysis is drastically limi-

ted: important possible outcomes are neglected, important alternative potential policies are neglected, important affected values are neglected"

. Het is voor de onderzoeker een

welhaast onmogelijke opgave, bij de empirische vaststelling
van het renunciatie-verschijnsel, een bewust beperken van alternatieven te onderscheiden van een onbewust beperken, welke
laatste in Lmdblom's besluitvormingsmodel plaatsvindt.
Het is m e t uitgesloten, dat een komparatieve analyse van
de invloed van issue-contexts op het gedrag van de besluit-
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vormers, zoals door Wildavsky voorgesteld) de mogelijkheid
kan vergroten non-decisics te onderzoeken.

Résumé

Wij hebben in deze paragraaf een korte weergave ge-

geven van het verweer inzake de in de vorige paragraaf geuite
bezwaren tegen de decisiemethode.
Zoals we hebben gezien, richten deze bezwaren zich vooral
op de ongevoeligheid van de decisiemethode voor het ontstaan
van non-decisies. Hiervoor worden een drietal argumenten aangevoerd, te weten:
- het "onechte konsensus" argument: tengevolge van een proces van "mobilization of bias" ontstaat er een "onechte
konsensus" tussen elite en non-elite, welke die beslissingsgebieden in het besluitvormingsproces brengt, welke voor
de elite minder relevant zijn.
- het machtsargument: op basis van anticiperende reaktiemechanismen bereiken bepaalde beslissingsgebieden niet het
publieke domein.
- het argument, dat organisationele en procedurele taktieken
de voortgang van het besluitvormingsproces kunnen vertragen.
Het verweer, zoals dat van de zijde van de voorstanders van
de decisiemethode is geformuleerd, kan als volgt worden
samengevat :
- inzake het "onechte konsensus" argument kan opgemerkt worden dat de kritici per definitie de aanwezigheid van een
machtselite vooronderstellen. Het "onechte konsensus" argument is niet falsifleerbaar.
Bovendien ontbreken voor een werkelijke "onechte konsensus"
tussen elite en non-elite de noodzakelijke voorwaarden, zoals de aanwezigheid van een konsensus binnen de machtselite
en een politieke autonomie van de diverse subsystemen binnen de lokale samenleving.
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- inzake het machtsargument verweren de voorstanders van de
decisiemethode zich, door op te merken, dat de "rule of
anticipated reactions" niet werkzaam is voor alle beslissingsgebieden: de kontroversiële beslissingsgebieden zullen
minder gevoelig zijn voor het anticipatiemechanisme dan de
niet-kontroversiè'le beslissingsgebieden. Dergelijke kontroversiële beslissingsgebieden zullen dan ook relatief meer
het besluitvormingsproces bereiken.
- inzake de organisationele en procedurele taktieken, welke
het besluitvormingsproces vertragen, kan opgemerkt worden,
dat een dergelijk mechanisme niet alleen ten nadele werkt
van de non-elite, maar tevens de machtselite verhindert inzake het betrokken issue tot een besluit cq. uitvoering van
een besluit te komen.
Voorts hebben we in deze paragraaf gewezen op de problemen,
die rijzen bij het kreëren van de mogelijkheid een drietal
non-decisies te onderzoeken: de non-participatie, de bewuste
onthouding en de renunciatie. Voor het meetbaar maken van nonparticipaties, zoals die zijn ontstaan ten gevolge van een
proces van "mobilization of bias", lijkt een vaststelling van
de opinieleiders noodzakelijk. Het abstinentieverschijnsel
dient duidelijk te worden onderscheiden van politieke apathie
cq. desinteresse, terwijl het empirisch vaststellen van het
renunciatie-verschijnsel mogelijk lijkt, indien men er van
uit gaat, dat het besluitvormingsproces zich rationeel voltrekt volgens het model van Simon. Moeilijker lijkt het de
renunciatie meetbaar te maken, indien men er van uit gaat,
dat de besluitvorming zich modelleert naar Lindblom's "successive limited model".
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2.5 Theoretische

vooronderstellvngen

en

begripsonsohrijvingen

In deze paragraaf zullen we kort ingaan op de theoretische
vooronderstellingen, alsmede op de door de elitisten en de
pluralisten gehanteerde begripsomschrijvingen.

In het algemeen wordt aangenomen, dat de systematische bestudering van de lokale machtstrukturen vanuit een elitistisch
model is ingezet met de inmiddels klassieke studie van Hunter .

Alvorens de machtsrelaties in Regional City te specificeren
en te analyseren, ontwikkelt Hunter een aantal postulaten en
hypothesen. Deze zijn deels gebaseerd op de bevindingen in
enkele stratifikatiestudies, waarin de betekenis van de verschillende sociale strata voor de besluitvorming binnen een
lokale samenleving is nagegaan.
2
Vanuit deze stratifikatiestudies , zich weerspiegelend in
de studies van de Lynd's, Warner, Hollingshead, en Warner en
Lunt, is men tot de overtuiging gekomen, dat er binnen iedere
lokale samenleving een of andere groepering te lokaliseren is,
die een min of meer permanente invloed uitoefent op het wel
en wee binnen de lokale samenleving.

De stratifikatietheorie is opgebouwd uit een vijftal proposities :
- er is een kleine machtsgroep, die het voor het zeggen heeft
binnen een lokale samenleving. De machtsbasis van deze groep,
als noodzakelijke voorivaarde voor irachtsuitoefeaing, is
veelal gelegen in de relatief hoge sociaal-ekonomische positie, die leden van deze "upper-class" innemen. Deze machtselite oefent invloed uit op een groot aantal beleidsproblemen. Zij staan aan de top van de machtspyramide en zijn,
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naar sociale kompositiekenmerken beschouwd, zeer homogeen.
- de "political and civic" leiders zijn ondergeschikt aan
deze machtselite ("upper class").
- er bestaat binnen een lokale samenleving slechts één machtselite, die het voor het zeggen heeft, wat betreft alle belangrijk geachte, lokale samenlevingsvraagstukken.
- de machtselite is vooral gericht op het realiseren van haar
eigenbelang.
- tussen de hogere en lagere sociale strata is sprake van een
sociaal Konflikt in die zin, dat er belangentegenstellingen
bestaan tussen de diverse sociale strata.

Ook Hunter gaat er van uit, dat er een elitegroep aanwezig is
binnen een lokale samenleving. Zijn postulaten hebben betrekking op het feit, dat machtsprocessen struktureel beschreven
kunnen worden, daar "power involves relationships between in4
dividual s and groups, both controlled and controlling" .
Verder vooronderstelt hij, dat alle individuen over macht
beschikken, maar dat "power of the individual must be structured into associational, clique, or institutional patterns" ,
om effektief te worden uitgeoefend. Verder gaat Hunter ervan
uit, dat "power is a relatively constant factor in social relationships with policies as variables" . Deze machtskonstantie wordt bepaald door faktoren als rijkdom, sociale status
en prestige. Uit dit postulaat leidt hij voorts af, dat "variation in the strength between power units, or a shift in policy within one of these units, affects the whole power struc7
ture" . De bovengenoemde postulaten worden door Hunter als
vanzelfsprekend beschouwd. Tenslotte formuleert Hunter een
aantal proposities in de vorm van hypothesen. Deze hebben betrekking op de noodzakelijkheid, dat machtsuitoefening plaatsvindt binnen sociale relaties- "power is exercised as a ne-
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cessary function in social relationships" , op de machtsbegrenzing: "the exercise of power is limited and directed by
the formulation and extension of social policy within a frame9
work of socially sanctioned authority" , en tenslotte op de
aantalsverhoudingen van politieke beleidvoerders en machthebbers in het algemeen: "in a given power unit (organization)
a smaller number of individuals will be found formulating and
extending policy than those exercising power. All policy makers
are 'men of power'; all 'men of power' are not, per se, policy
makers"

Het belangrijkste moment binnen het postulaten- en hypothesensysteem lijkt ons het feit, dat Hunter er van uitgaat, dat
macht bestaat, dat deze relatief konstant is en dat deze zich
manifesteert binnen sociale relaties.
De elitisten vatten de lokale samenleving op als een sociaal systeem, waarvan macht een aspekt is. De aandacht is gericht op de leden van het systeem als rolvervullers. De nadruk ligt op de relaties tussen de leden van de lokale samenleving. Het zijn vooral de interakties tussen de leden van de
lokale samenleving en niet zozeer het individuele gedrag, die
van belang zijn bij de bestudering van lokale machtsstrukturen.
Deze interakties kunnen struktureel beschreven worden: "power
is no reified concept, but an abstract term denoting a structural description of social processes. ... Power is a word
that will be used to describe the acts of men going about the
business of moving other men to act in relation to themselves
or in relation to organic and inorganic things"

. Individuele

macht wordt machtsuitoefening binnen een lokale samenleving
("community-power"), indien de aktor participeert in een relationeel systeem, dat betrekking heeft op decisieprocessen
binnen die lokale samenleving.
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Macht wordt door Hunter gezien als "the ability of men to com12
mand the services of other men" . Hij acht deze omschrijving
operationeel, daar zij macht beschrijft in termen van onderling waarneembare gedragingen van aktores: "power is defined
in terms of men and their actions in relation to one another"
Hunter hanteert een operational istische definitie van macht:
14
"Power is where you find it"
fine itself"

ofwel "letting the elite de-

. De reputatiemethode, die de elitisten volgen,

vloeit voort uit hun theoretische vooronderstellingen: "power
is social action, but given the difficulties of measuring
that action directly it is to be investigated by examining
reputation for social action (i.e. it is to be investigated
through its manifestations, through epiphenomena)"
De meetbaarheid van machtsakties wordt bemoeilijkt door het
feit, dat de elitisten er van uitgaan, dat deze zich achter
de schermen voltrekken. De lokale machtsgroep bepaalt van
daaruit het kader, waarbinnen de issues geformuleerd en besproken zullen worden. Vandaar dat zij ook het potentie-aspekt
van de macht benadrukken en zich vooral richten op het onderzoeken van de machtsbases.
Hunter beschouwt het machtssysteem in Regional City als een
systeem van interdependente rollen. Hunter's vooronderstellingen impliceren een ongelijke machtsverdeling (sommige positiebekleders hebben meer macht dan anderen), welke gestruktureerd is in die zin, dat bepaalde positiebekleders voortdurend bij de uitoefening van macht betrokken zijn (relatieve
machtskonstantie). De aandacht van de elitisten is vooral gericht geweest op de identifikatie van de lokale leiders.
Tenslotte willen we nog opmerken, dat Hunter de lokale samenleving (community) beschouwt als een "legally defined unit
of government"

, terwijl voor het elitebegrip van de elitis-

ten verwezen kan worden naar Mills' omschrijving: "it is still
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true, of course that every small city is a local hierarchy
of status and that at the top of each is still a local elite
18
of power and wealth and esteem" . De "power elite" ofwel
"ruling-elite" wordt door elitisten omschreven als "... one
particular sector, most probably business, dominates the community, and its influentials and their followers resolve community problems within an integrated set of values and attitudes. Usually the small group of decision-makers are united
on all major issues because they share common values and economic fates"

Vanuit pluralistisch standpunt zijn noch de theoretische vooronderstellingen noch de gehanteerde onderzoeksmethoden van de
elitisten aanvaardbaar ter bestudering van lokale machtsstrukturen. De pluralisten gaan van geheel andere assumpties uit
inzake de lokale machtsstruktuur.
Allereerst gaan zij er van uit, dat er binnen een lokale
samenleving niemand is, die een alles overheersende macht of
invloed bezit, cq. uitoefent, maar dat er velerlei minderheden zijn, die telkens weer hun invloed uitoefenen. Belangrijke decisies worden niet achter de schermen geregeld, maar
bereiken het publieke domein. De pluralisten verwerpen de
stelling van de stratifikatietheoretici, dat er binnen elke
lokale samenleving een of andere groepering is, die noodza20
kei ijk domineert . Uit deze vooronderstelling vloeit voort,
dat men in onderzoekingen niet moet vragen naar "Who runs
the community?", maar naar "Does anyone at all run this community?". De pluralisten verwerpen de assumptie, dat een of
andere groepering noodzakelijk dominerend is, omdat zij van
mening zijn, dat er steeds sprake is van wisselende besluitvormingsprocessen en vervolgens, omdat het menselijk gedrag
21
voor een groot gedeelte bepaald wordt door "inertia" . Dit
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concept van inertia verwijst naar het feit, dat, tengevolge
van het voortdurende streven van mensen naar de realisering
van hun eigenbelang, er telkens weer wisselende koalities en
verschillende politieke participaties zullen ontstaan. Het is
daarom, dat de onderzoeker niet zozeer dient te letten op de
machtsreputatie, maar veeleer de nadruk dient te leggen op
het vaststellen van de feitelijk waarneembare gedragspatro
nen: "... to put a high value on overt activity as indicative
22
of involvement in issues"
Een verdere vooronderstelling van de pluralisten is, dat
men zelden hetzelfde besluitvormingspatroon zal aantreffen
binnen verschillende beslissingsgebieden. Men dient vooral
de leiderschapsrollen, die werkelijk uitgeoefend worden in
zake de afwikkeling van een aantal beleidsproblemen, te ana
lyseren.
De vooronderstelling, dat de machtsverdeling een min of
meer permanent aspekt van de sociale struktuur vormt, zoals
de stratifikatietheoretici beweren, wordt door de pluralisten
niet onderschreven. Zij menen dat de machtsverdeling issue
gebonden is. Deze issues kunnen min of meer permanent zijn*
"... no proposition about роьег or influence has much meaning
unless one specifies power or influence with respect to some23
thing" . De pluralistische visie gaat er van uit, dat in het
geval mensen macht of invloed bezitten, deze slechts tijde
lijk is. Machtsuitoefening is issue-gebonden, zodat voor ver
scheidene beleidsterreinen telkens verschillende groepen aktief zullen zijn om te komen tot een bepaalde beslissing. Dit
steeds wisselen van machtsdragers is in overeenstemming met
het fundamentele begrip van de pluralisten, namelijk dat het
menselijk gedrag in grote mate bepaald wordt door "inertia".
De meeste mensen zijn uit op de realisering van hun eigen
perspektieven, waarvan zij zich zeer rationeel bewust zijn.
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Daar ieder individu verschillende belangen nastreeft, zal ieder issue verschillende groepen van personen in beweging zetten om hun belangen te realiseren cq. veilig te stellen. De
pluralisten gaan uit van een gespecialiseerd machtsmodel als
het meest adequate, lokale machtsmodel: "First, a leader in
one issue-area is not likely to be influential in another. If
he is, he is probably a public official and most likely the
mayor.
Second, leaders in different issue-areas do not seem to be
24
drawn from a single homogeneous stratum of the community"
Een zeer korte samenvatting van de vooronderstellingen van de
pluralisten wordt geformuleerd door Anton, wanneer hij stelt,
dat: "pluralist assumptions concerning power begin with a
view of society (or community, or any other social unit) as
an aggregation of different individuals motivated by selfinterest, predominantly rational (in the sense that they are
conscious of their interests and active in seeking their fullfillment), and free from any permanent relationships with
25

anyone or anything else"

Door de pluralisten wordt de machtsstruktuur bestudeerd,
door de aktiviteiten van de deelnemers te analyseren, niet
alleen binnen een issue, maar ook tussen de verschillende issues. Door de pluralisten wordt al dan niet tot het bestaan
van een machtsstruktuur besloten aan de hand van overlappingspercentages van beleidvoerders in verschillende beleidsterreinen, alsmede vanuit de aard van de machtsbronnen waarop
een beroep gedaan wordt, alsook aan de hand van de procedure
van besluitvorming: "... pluralists want to find out about
leadership roles, which are presumed to be diverse and fluid,
both within a single issue-area over time, and as between
issue areas. By describing and specifying leadership roles
in concrete situations, pluralists are in position to deter-
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mine the extent to which power structure exists; if there
exists a high degree of overlap among issue areas in decision
making personnel, or of institutionalization in the basis of
power in specified issue areas, or of regularity in the pro
cedures of decision-making, then the empirical conclusion is
justified that some sort of a 'power structure' exists. By
specifying leadership roles and activities, the pluralist re
search strategy makes it possible for an empirical determi
nation of the bounds and durability of a community 'power
structure' - if one exists - to be described"

Het pluralistisch machtsdenken is geformuleerd in termen van
individuen. Hun onderzoekseenheid is de aktor-individu.
Zij willen de machtsbases, de machtsmiddelen, het machtsgewicht en het machtsbereik van de individuen zo goed mogelijk
27
vaststellen.
De lokale samenleving wordt, in tegenstelling
tot het beeld van de elitisten, niet beschouwd als een soci
aal systeem, waarbinnen bepaalde aktores bepaalde rollen ver
vullen. Hun aandacht gaat uit naar individuen en niet naar de
systematische relaties, die deze individuen onderhouden met
andere personen cq. Objekten. De lokale samenleving is voor
de pluralisten niet meer dan een verzameling van individuen.
Vanuit genoemde theoretische vooronderstellingen ontstaat een
geheel andere machtsdefinitie dan bij de elitisten. Dahl
schrijft hieromtrent: "A has power over В to the extent that
28
he can get В to do something that В would not otherwise do" ;
in zijn klassieke werk "Who governs" komt het begrip "power"
voor in de ondertitel, maar in zijn gehele werk wordt het
niet omschreven; in een later artikel omschrijft hij invloed
als: "A has influence over В with respect to В's activities
of a given scope to the extent that A can bring about a
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change in В's actions"

. Dahl berekent de invloedsuitoefening

door een participatie-index te ontwikkelen: "A rough test of
a person's overt or covert influence is the frequency with
which he successfully initiates an important policy over the
opposition of others, or vetoes policies initiated by others,
or initiates a policy where no opposition appears"
Polsby's elitebegrip verwijst naar een kleine groep van per
sonen "always less than a majority and as a group selected by
some means other than majority vote. ... it stands at the apex
of a pyramid of 'all-purpose' power, dealing with a wide va31
riety of community issues" . Dahl's elitebegrip verwijst
naar "a tiny group that combined the highest social standing,
education, and wealth with key positions in religion, the
32
economy, and public life" . Deze omschrijving verwijst naar
de, door Dahl in New Haven gevonden, patriciërsoligarchie.
Toch vindt Dahl in latere jaren eveneens een kleine groep
van personen in New Haven, die de machtsstruktuur bepalen,
alhoewel hij dit geen elite in de zin van een patriciërsoligarchie vindt. Hij beschrijft deze groep als een politiek
stratum, bestaande uit: "A small stratum of individuals ...
much more involved in political thought, discussion, and ac33
tion than the rest of the population"
De personen, die tot het politieke stratum behoren, oefenen
direkte en aktieve invloed uit op het beleid binnen de lokale
samenleving.
Door de pluralisten worden de begrippen macht, invloed,
leiderschap en autoriteit in de meeste gevallen als onderling verwisselbaar beschouwd. Soms maakt men een onderscheid
tussen macht en invloed. Zo beschouwt Rossi macht als een
relatie "in which individual A affects the behavior of individual В because В wishes to avoid the sanctions which A
34
would employ if В did not comply with his wishes" . Deze
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sanktionering is afwezig bij invloed, daar invloed verwijst
naar een situatie, waarin "B's behavior is affected in the
absence of sanctions"
Het proces van machtsuitoefening cq. beïnvloeding door A
van В is derhalve verschillend. De algemene vorm van de rela
tie is evenwel hetzelfde, zodat het onderzoek naar machtsuit
oefening cq. beïnvloeding dezelfde "basic designs" volgt.
Macht en invloed staan zo nauw met elkaar in verband, dat het
zeer moeilijk is de beide begrippen empirisch van elkaar te
onderscheiden.
Tenslotte willen we het begrip "decision" vermelden, zoals
dat onzes inziens gehanteerd wordt door de pluralisten. Het
begrip wordt in de meeste studies niet omschreven. Onzes inziens geeft Dahl hieromtrent de meest ruime omschrijving:
"A decision is a set of actions related to and including the
•7(1

choice of one alternative rather than another ...."
De omschrijving van Clark luidt: "community decisions include choices made by actors within the community among alternative goals relating to the maintenance or modification
of institutions or facilities that involve the majority of
37
community residents" , terwijl Rossi een nog beperkter definitie geeft, te weten "a decision is a choice among several
modes of action which is made by an authoritative person or
group within the community institutions and of which the goals
are the change or maintenance of community-wide institutions
38
or facilities" . Onduidelijk bij de pluralisten is in ieder
geval op grond van welke kritcria bepaalde decisies als
"community-decisions" beschouwd worden.

Resumerend

kunnen we stellen, dat de· el itisten en de plura-

listen vanuit differentiële theoretische vooronderstellingen
vertrekken en tot verschillende begripsomschrijvingen geraken.
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De elitisten beschouwen de lokale samenleving als een sociaal
systeem, waarbinnen de gedragingen van de leden, al dan niet
konfliktloos, bepaald worden door de geïnstitutionaliseerde
waarden en normen. Als analyse-eenheid voor de elitist verschijnen de sociale positiebekleders binnen dat systeem als
roldragers. De aandacht gaat uit naar de zich herhalende gedragspatronen van de personen binnen dat systeem. De pluralisten daarentegen beschouwen de lokale samenleving vooral
als een systeem, waarbinnen de leden beschouwd worden als personen, die zo optimaal mogelijk hun eigenbelang proberen te
realiseren. De pluralist kiest als analyse-eenheid dan ook de
aktor-individu, wiens gedragingen als uniek en non-repetitief
worden beschouwd. De elitisten benadrukken bij het opsporen
van de lokale leiders vooral het aspekt van de machtsbronnen,
terwijl de pluralisten meer letten op de machtsuitoefening.
39
Searing
voert bovenvermelde differentiële theoretische vooronderstellingen van de voorstanders van de reputatiemethode
en de voorstanders van de decisiemethode terug tot het denken
in organicistische resp. mechanicistische modellen: "the reputational method of elite identification ... is often employed in association with organismic models, in contrast to
40
the decisional models used with mechanistic models ...."
41
Connolly

beschouwt de elitistische resp. de pluralis-

tische theorieën, zoals die door Mills (middels de positionele
methode), door Hunter (middels de reputatiemethode) en door
Dahl (middels de decisiemethode) zijn ontwikkeld, als ideologische interpretaties van Amerikaanse politieke situaties.
De onderzoekers starten hun onderzoek vanuit een bepaald
"perspektief".
Van daaruit nemen zij een aantal strategische beslissingen
inzake de omschrijving van centrale begrippen en inzake ope-
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rationele procedures. Op deze wijze is het "perspektief", via
de onderzoeksprocedurele beslissingen, bepalend voor de onderzoeksresultaten. De interpretaties zijn niet getoetst en lijken plausibel binnen de kontext van niet getoetste assumpties.
De resultaten dienen om de posities en gedragingen van bepaalde groepen te rechtvaardigen. Wij naderen hier het vraagstuk van de sociale achtergronden van het elitistische en het
pluralistische denken. Met name de kennissociologie houdt zich
bezig met de analyse van ideologieën, die in laatste instantie is terug te voeren tot op het niveau van de sociale filosofie. Dit studieterrein valt buiten het bestek van deze studie. Wij volstaan met te vermelden, dat met name Connolly,
Golembiewski e.a., en Searing ingaan op de ideologische kon42
text van de elitist-pluralist kontroverse

Wij hebben ons in deze paragraaf inzake de begripsomschrijvingen beperkt tot een weergave van de gehanteerde begrippen
door de verschillende onderzoekers. De begrippen zijn talrijk
en complex gehanteerd. Het is niet onze bedoeling geweest
hiervan een volledige theoretische behandeling te geven.
In het algemeen kan men stellen, dat macht of invloed verwijst naar het vermogen anderen te beheersen en daardoor het
besluitvormingsproces te beheersen. De aandacht kan uitgaan
naar een tweetal aspekten, te weten macht of invloed als vermogen (potentiële beheersing] en als een gebeuren (feitelijke
beheersing). Deze sluiten elkaar niet uit: machtsuitoefening
impliceert machtsbezit; machtsbezit behoeft evenwel niet tot
machtsuitoefening te leiden. Via de decisiemethode letten de
pluralisten in het algemeen meer op de machtsuitoefening,
terwijl de elitisten middels de reputatiemethode meer op het
machtspotentiëel georiënteerd zijn.
Met Mokken en Stokman 43 zijn ook wij van mening, dat zowel
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de elitisten als de pluralisten een te eenzijdige personalistische opvatting hebben van het begrip macht of invloed.
Beide groeperingen, zowel Hunter als Dahl, leggen teveel
nadruk op macht of invloed als een persoonlijk attribuut van
de machthebbers. Hun aandacht is dan ook vooral gericht op de
persoonlijke kwaliteiten van de machtsdragers en hun interpersoonlijke betrekkingen. Geen of nagenoeg geen aandacht
wordt besteed aan de supra-individuele eenheden (te denken
valt aan bedrijven, scholen, kerken, organisaties), die via
deze individuele machtsdragers met elkaar in verbinding worden gebracht. In de analyse dient dan ook niet alleen gelet
te worden op het belang van de personen, maar tevens op de
belangrijkheid vanwege hun positie, die zij m

(sub)systemen

binnen de lokale samenleving innemen.
Bij het bestuderen van de macht of invloed binnen de lokale
samenleving dient de onderzoeker derhalve niet alleen te
letten op de aanwezige macht of invloed bij de individuele
aktores, maar ook op de aanwezige macht of invloed bij de
kollektieve aktores. De lokale samenleving is opgebouwd uit
een aantal institutionele en orgamsationele eenheden, alsmede uit een aantal non-institutionele eenheden, die in onderling samenspel, middels koo'peratie en wedijver, het wel en
wee van de lokale samenleving bepalen. Bij een analyse van de
machtsdistributie binnen de lokale samenleving dienen we dan
ook niet alleen te letten op de dominerende invloed van monolithische cq. pluralistische elites, maar dienen we ons tevens
te oriënteren op de totale hoeveelheid macht of invloed, waarover kollektiviteiten beschikken. Deze laatsten spelen, aldus
44
Long , een belangrijke rol in sociale veranderingsprocessen
binnen de lokale samenleving. Long stelt, dat de lokale samenleving kan worden opgevat als een "ecology of games": sociale
veranderingen zijn het resultaat van het niet-gekoordineerde
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spel van institutionele en non-institutionele eenheden. Soci
ale veranderingen binnen een lokale samenleving worden niet
(alleen) gekontroleerd door een identificeerbare leidersgroep,
maar zijn de "unintended consequences" van het streven naar
eigen beperkte doeleinden van een groot aantal machtsgcbruikende sociale eenheden (te denken valt hierbij o.m. aan de
lokale samenleving als geheel, de organisationele en institu
tionele eenheden, alsmede de non-institutionele eenheden bin45
nen de lokale samenleving) . Nu kan de vraag, hoe de machtsbronnen verdeeld zijn over de institutionele en non-institu
tionele eenheden, nooit volledig beantwoord worden, daar niet
alle machtsbronnen binnen een lokale samenleving meetbaar ge
maakt kunnen worden. Het is niet bekend over hoeveel macht
de lokale samenleving beschikt, m.a.w. de synergie is niet
46
meetbaar

. Bovendien wordt de bepaling van de synergie be

moeilijkt door het feit, dat er polaire machtsbegrippen ge
hanteerd worden. Enerzijds wordt deze synergie beschouwd als
het kollektieve produkt van de samenleving: macht is gericht
op kollektieve doeleinden, afgeleid uit het waardensysteem,
anderzijds wordt de totale hoeveelheid macht opgevat als een
schaars goed en hanteert men een zero-sum machtsbegrip: een
toename van de macht van aktor A gaat gepaard met een propor
tionele daling van aktor B.
Het is juist om begrippen als macht, invloed, leiderschap en
decisie theoretisch te onderscheiden. In veldonderzoekingen
blijkt dit evenwel veelal niet mogelijk te zijn: "The terms
power and influence are used synonymously because of the
writer's preliminary empirical finding that people tend to
47
use these concepts as identical or equivalent" , "... al
though in each case the process by which A affects В - by
power or influence - may be different, the general form of
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the relationship is the same. And researchers of power and
influence tend to follow the same basic designs. Significantly conceptual differences are recognized as being important,
but my experience in the research situation indicates that it
is advisable to use the two concepts as being roughly synony48
mous" . Tot dezelfde bevindingen als Agger en Burgess komen
49
Rossi, Dahl, Hunter, Schulze en Blumberg en Miller , in tegenstelling tot Droogleever Fortuijn , die in een komparatieve studie op basis van een gevarieerde vraagstelling (wie
heeft de meeste macht cq. wie heeft de meeste invloed, cq.
wie zijn de meest vooraanstaande personen9) tot de bevinding
komt, dat de resultaten duidelijk van elkaar verschillen.
Een van de nadelen van lokale machtsstudies is, dat vele
case-studies niet systematisch met elkaar vergeleken kunnen
worden. Dit is onzes inziens te wijten aan het ontbreken van
een algemene lokale machtstheorie. Met name wordt dit veroorzaakt, doordat een aantal centrale dimensies en begrippen zoals macht, invloed, autoriteit, geweld, manipulatie, leiderschap, dominantie, elite en community niet nauwkeurig gedefinieerd zijn.
Wij hebben m

deze studie geen systematische begripsanalyse

beoogd, maar ons beperkt tot een weergave van de begripsomschrijvingen, zoals die in de empirische studies operationeel
zijn gehanteerd. Door verschillende schrijvers is ingegaan op
een verfijning van een aantal centrale begrippen: voor het
machts- en elitebegrip m

het kader van lokale machtsstudies

verwijzen we naar Lasswell en Kaplan, Hunter, Wright Mills,
Weber, Dahl, Van Doorn, Janda, Bachrach en Baratz, Parsons,
Bcttomore, Danzger, Riker, Spmrad, Berle, Clark (inklusief
het kommentaar van Olson en van Simpson), Edinger, Rose,
Ellemers, Valkenburgh, Wrong, Breuer, Nix, Mott, Martin en
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Hoogerwerf

; voor een begripsanalyse van "community" zij

verwezen naar Hillery, Guffens en naar Bonjean, terwijl men
w£.t betreft het begrip "community organization" te rade kan
52
gaan bij Blackwell en bij Cox, Erlich, Rothman en Tropman

2.8 Samenvatting

en

evaluatie

Wanneer we de kritieken op de beide hoofdmethcden beoordelen,
kunnen we in dit stadium niet anders stellen dan dat beide
methoden goed noch slecht te noemen zijn ten opzichte van elkaar. Er is te weinig systematisch empirisch onderzoek verricht wat betreft de voor- en nadelen van de onderscheiden
methoden om nu reeds tot een definitief eindoordeel te komen
inzake de relatieve waarde van de reputatie- cq. decisiemethode.
De voorstanders van de reputatiemethode

(de "elitisten")

baseren zich op de stratifikatietheorie. Zij gaan er van uit,
dat er binnen de lokale samenleving een ruling-elite aanwezig
is. Deze ruling-elite bestaat uit lokale machtsdragers, die
over een groot machtspotentieel beschikken, op grond waarvan
zij polymorfe invloed kunnen uitoefenen. De ruling-elite is
naar sociale kompositie zeer homogeen en naar haar waardenoriëntaties relatief konvergent. Zij gaan er van uit, dat de
lokale machtsstruktuur relatief onveranderlijk is en vooronderstellen een statische machtsdistributie. De lokale machtsdragers opereren in een interaktiesysteem als aktor-positiebekleder. Hun handelen baseert zich op de geïnstitutionaliseerde waarden en normen van het sociaal systeem, waarvan zij deel
uitmaken. De reputatiemethode blijkt vooral toegepast te worden door sociologen.
De voorstanders van de deoisiemethode
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(de "pluralisten")

ontkennen de stratifikatiethese en vragen zich af, of er een
dominante lokale machtsgroep binnen de lokale samenleving aanwezig is. Zij gaan er van uit, dat macht of invloed verspreid
ligt over de leden van de lokale samenleving en bepalen de
lokale machtsgroep op basis van feitelijke machtsuitoefening,
zoals die in de deelname aan beslissingsprocessen tot uiting
komt. De lokale machthebbers binnen de lokale samenleving
oefenen issue-gebonden macht of invloed uit. De lokale machtsdragers zijn naar sociale kompositie vrij heterogeen en wat
betreft hun waardenoriëntaties relatief divergent. Zij gaan
er van uit, dat de lokale machtsstruktuur relatief veranderlijk is en vooronderstellen een dynamische machtsdistributie.
De lokale leiders opereren in een interaktiesysteem als aktor-individu. Hun handelen wordt bepaald door wat zij noemen
"inertia", vanwege het feit, dat individuen zeer rationeel
uit zijn op het realiseren van hun eigenbelang. De decisiemethode wordt vooral gehanteerd door politikologen en bestuurskundigen .
De kritiek op beide onderzoeksmethoden, geuit tijdens de
fel gevoerde methodenstrijd in het begin van de zestiger
jaren, is vooral terug te voeren op differentiële theoretische vooronderstellingen inzake de machtsdistributie en inzake het verloop van machtsprocessen binnen een lokale samenleving .
Voor de overzichtelijkheid geven we in schema 1 de hoofdmodellen weer, welke wij in de lokale machtsstudies aantroffen bij de voorstanders van de reputatiemethode (Hunter с.s.)
en de voorstanders van de decisiemethode (Dahl e s . )
Ten overvloede merken wij op dat wij ons in dit schema be
perkt hebben tot onze bevindingen t.a.v. Hunter с.s. en Dahl
es.
Er zijn andere modellen mogelijk, samengesteld uit kombi-
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naties van kenmerken uit de twee bovenvermelde modellen. Zo
kan b.v. het elitisme met de kenmerken van model I gepaard
gaan met de relatieve divergentie van waarden uit model II
(Wright Mills). Ook kan b.v. het pluralisme met de kenmerken
van model II gepaard gaan met de relatieve konvergentie van
waarden uit model I (Spencer). Model I wordt relatief meer
toegepast door sociologen; model II treffen we relatief meer
aan bij politikologen.
Op grond van de onderzochte literatuur menen wij de navolgende aspekten onder de aandacht te moeten brengen bij het
ontwerpen van een onderzoeksopzet om lokale machthebbers op
te sporen binnen lokale samenlevingen:
maahtsdimensie:

De

- De reputatiemethode verwijst naar opinies over macht of invloed, maar niet naar macht of invloed zelf. Zij verwijst
naar potentiële macht, zoals die gepercipieerd wordt door
de geselekteerde informanten. Een dergelijke gepercipieerde
machtstoekenning behoeft weinig of niets te zeggen over de
feitelijke machtsverhoudingen. Ingeval de informanten prestige met macht verwisselen, bestaat bij toepassing van de
reputatiemethode het bezwaar, dat aktores, die over veel
macht doch weinig prestige beschikken, relatief niet als
lokale machthebber geïdentificeerd worden.
- De decisiemethode identificeert leden van de lokale samenleving, die bij beleidsbeslissingen aanwezig zijn of betrokken zijn geweest. Zij verwijst naar feitelijke macht,
zoals die zich manifesteert in de deelname aan beslissingsprocessen. Deze methode heeft als nadeel, dat alleen participatie in het beleidsproces nog niet behoeft te betekenen,
dat er daadwerkelijk macht of invloed wordt uitgeoefend.
Voorts wordt via deze methode de passieve besluitvormer
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1. Uitgangsmodel van de samenleving:
2. Synergie: de totale hoeveelheid macht
binnen het lokale machtssysteem:

3. Gevonden lokale machtsstruktuur:
a. naar machtsbereik (de horizontale
differentiatie van het lokale
machtssysteem):
b. naar horizontale machtsdistributie
(de horizontale distributieve differentiatie van het lokale machtssysteem) :
c. naar machtskompositie (de vertikale kompositorische differentiatie
van het lokale machtssysteem):
d. naar vertikale machtsdistributie
(de vertikale distributieve differentiatie van het lokale machtssysteem, zich uitdrukkend in het
machtsgewicht van de lokale
machtsdragers en in de hiërarchisering van de machtskonfiguratie
als geheel):
4. Kulturele diversiteit binnen de lokale machtsstruktuur:
5. Handelingseenheid binnen de lokale
machtsstruktuur:
6. Duurzaamheid van de lokale machtsstruktuur:
7. Methode voor het vaststellen van de
lokale machthebbers:

1. Organicistisch model.
2. Synergie is het kollektief produkt van de
samenleving. Macht is gericht op kollektieve
doeleinden, afgeleid uit
het waardensysteem.
3. Elitisme, gekenmerkt door:
a. polymorf machtsbereik.

1. Mechanicistisch model.
2. Zero-sum machtsbegrip. Macht
is een schaars goed. Als A's
macht toeneemt, moet B's
macht proportioneel dalen.
3. Pluralisme, gekenmerkt door:
a. monomorf machtsbereik.

b. relatief weinig
cliques.

b. relatief veel cliques.

c. relatief homogeen naar
sociale achtergrondkarakteristieken.
d. relatief hiërarchisch
(geleed).

c. relatief heterogeen naar
sociale achtergrondkarakteristieken .
d. relatief niet-hiërarchisch (ongeleed).

4. Relatief konvergentie van
waarden.
5. Aktor-positiebekleder.

4. Relatief divergentie van
waarden.
5. Aktor-individu.

6. Relatief onveranderlijk.

6. Relatief veranderlijk.

7. Reputatiemethode (potentiële macht: nadruk op de
machtsbases).

7. Decisiemethode (feitelijk
uitgeoefende macht in
beslissingsprocessen).

(iemand die machtig is, maar niet direkt deelneemt aan het
beleidsproces) niet opgespoord. Wel worden de deskundigen
achterhaald, die binnen de lokale machtsstruktuur een marginale positie innemen en veelal door de leden van de lokale
samenleving niet worden onderkend.

Het machtsbereik :
- De reputatiemethode, zoals oorspronkelijk toegepast, spoort
via de gehanteerde vraagstelling algemene leiders op. Dit
zijn personen, waarvan het machtsbereik alle beleidsobjekten betreft: zij oefenen polymorfe invloed uit. Inmiddels
is naast deze klassieke toepassing van de reputatiemethode
ook de issue-reputatiemethode ingevoerd, waarin geïnformeerd
wordt naar de potentiële leiders op bepaalde beleidsterreinen.
- De decisiemethode richt haar aandacht meer op het opsporen
van specifieke leiders. Zij baseert zich immers op het vaststellen van de deelnemers aan een beleidsproces inzake bepaalde issues. Het machtsbereik van deze specifieke leiders
omvat een beperkt en nauw omschreven aantal beleidsobjekten.

Het machtsooncept:

zoals we reeds hebben gezien, beschouwen

zowel de elitisten als de pluralisten het machtssysteem als
een empirisch relationeel systeem, zij het dat de rol van de
aktores door beide groepen op een andere wijze wordt geïnterpreteerd. De elitisten letten vooral op de aktor-positiebekleder, terwijl de pluralisten de machtsdrager vooral als
aktor-individu beschouwen. Voor beide impliceert macht of
invloed een interpersonale relatie, waarbij de gedragingen
van de receptor (B) (kunnen) veranderen tengevolge van de
gedragingen van de initiator (A). In veel gevallen zal deze
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machtsrelatie direkt (A

•В) verlopen, hoewel ook een indi

rekte bei'nvloedingsrelatie via een intermediaire aktor (C)
mogelijk is (A

•€

•B). Deze intermediaire invloed konsta-

teren we bij de waargenomen invloed door de managers in "absentee owned corporations" via hun "executives" van de lokale
leiders binnen de lokale samenleving. In strikte zin is de
machtsrelatie een asymmetrische relatie, d.w.z. dat voor alle
paren van aktores binner een empirisch relationeel machtssysteem moet gelden, dat indien aktor A invloed uitoefent op
aktor B, er geen beïnvloeding plaatsvindt van aktor В op ak
tor A. In het dagelijks leven is van een strikte asymmetrie
nauwelijks sprake, maar verschijnt de machtsrelatie veelal
als een reciproke relatie tengevolge van de feedbackrelaties,
die optreden. Een beïnvloeding van aktor A op aktor В leidt
tot terugkoppeling van aktor В naar aktor A: "it will be im
mediately be objected that we are never faced with a situa
tion involving unilateral coupling in this extreme sense that there is always some feedback from the influencée to the
influencer" . In konkrete situaties is het vrijwel onmogelijk
exakt uit te maken, wie wie beïnvloedt, tengevolge van de optredende reeiprociteit in de interpersonale beïnvloedingen.
Een direkte meting van macht of invloed zou verkregen kunnen worden, indien we kunnen waarnemen in hoeverre de gedragingen van de receptor veranderen tengevolge van de gedragingen van de initiator.
In veldonderzoekingen op het terrein van de lokale macht
blijkt een dergelijke direkte meting van interpersonale machtsof invloedsuitoefening niet mogelijk te zijn. De enige mogelijkheid om het empirisch relationeel machtssysteem, welke
de interpersonale machts- of invloedsuitoefening weergeeft,
te benaderen, schijnt te zijn de kommunikaties vast te stellen tussen lokale machtsdragers en deze te beschouwen als
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potentiële invlocdskanalen . Juist dit aspekt is het, waaraan
in de lokale machtsstudies tot nu toe weinig aandacht is besteed.
Het verband tussen het verschijnsel macht of invloed enerzijds en de konununikatie (mogelijkheden) anderzijds, zoals dat
in een meer cybernetisch-georiénteerd machtsdenken naar voren
komt, is op zich niet zo vreemd. Op het interpersonale vlak
is reeds lang door sociaal-psychologen in kleine groepsexperimenten vastgesteld, dat tussen macht of invloed enerzijds
en kommunikatie anderzijds een verband bestaat: het blijkt
dat personen, die invloedsposities in een kleine groep innemen, proportioneel meer kommunikaties ontvangen dan verzenden.
Geassumeerd wordt nu, dat niet alleen op het interpersonale
vlak in de kleine groep, maar ook op het niveau van grotere
samenlevingsverbanden (bijvoorbeeld gemeente, provincie, bedrijf, school of kerk) een dergelijk verband houdbaar is .
Wellicht ten overvloede wijzen wij er op, dat niet alle
onderzoekingen naar machts- of invloedsuitoefening per se een
analyse van de interpersonale betrekkingen van de machtsdragers behoeft. Het is zeer wel mogelijk op andere wijze machtsof invloedsuitoefcning te meten.
Wij wijzen hier op de toepassingsmogelijkheden van de
before-aftermethode en de input-outputanalyse.
Middels de before-aftermethode worden opvattingen en gedragingen van de te beïnvloeden personen zowel vrfdr als na de
fase van de invloedsuitoefening onderzocht. De te beïnvloeden
personen moeten daarbij zo mogelijk op beide tijdstippen worden vergeleken met een vergelijkbare kontrolegroep, die niet
aan het beïnvloedingsproces is onderworpen. Dit klassieke
before-afterexperiment is in veldonderzoekingen niet altijd
mogelijk cq. haalbaar. Zo tracht een werkgroep van de afdeling
4

politikologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam , middels
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de before-aftermethode, zij het zonder kontrolegroep, de politieke invloed te achterhalen, welke uitgaat van demonstraties op de standpunten van de leden van de Tweede Kamer.
Middels de input-outputanalyse kan beoordeeld worden in hoeverre behoeften bij de leden van de lokale samenleving, al
dan niet via sluiswachters, vertaald worden in politieke eisen, welke binnen het politieke systeem gekonverteerd worden
in een politiek produkt, dat mogelijk kan leiden tot veranderingen in de omgeving op een zodanige wijze, dat de, door
de leden van de lokale samenleving gewenste, situatie zo dicht
mogelijk benaderd wordt. Zo gaat Scholten

na, kennelijk in

de laatste fase van zijn studie door Easton's denkmodel beïnvloed, welke de invloed is van de SER-adviezen op de werking
van de ministeriële verantwoordelijkheid. Hij doet dit door
de inhoud van de uitgebrachte adviezen te vergelijken met de
in het parlement en in de parlementaire stukken tot uiting gekomen standpunten van ministers en kamerleden. Daarna kijkt
hij naar het politieke produkt: de beleidsmaatregelen of de
wetten.

In empirische lokale machtsstudies blijken begrippen als macht,
invloed en leiderschap als synoniem ten opzichte van elkaar
te worden gebruikt. Macht is voor ons een relationeel concept,
waardoor individuele cq. kollektieve aktores al dan niet met
elkaar verbonden zijn. Macht is asymmetrisch, alhoewel dit
reciprociteit niet uitsluit. Macht kan direkt of indirekt worden uitgeoefend. Voorzover macht direkt of indirekt, namelijk
via intermediaire aktores, wordt uitgeoefend, kan zij empirisch benaderd worden door het vaststellen van de interakties
tussen de lokale machtsdragers. Op deze wijze wordt niet de
machtsuitoefening vastgesteld, welke plaatsvindt op grond
van Friedrich's "rule of anticipated reactions" . Het feit,
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dat aktorcs handelen op grond van het verwachte gedrag van
andere, relevante aktores, onttrekt zich aan het waarnemend
oog van de onderzoeker. Er zijn een aantal situaties, waarbij
de machtsuitoefening onzichtbaar blijft voor de onderzoeker,
indien hij van de klassieke methoden gebruik maakt. Dit is
het geval, indien issues latent zijn tengevolge van het ontstaan van een nondecisie-situatie binnen een lokale samenleving. Een en ander beïnvloedt de mogelijke issue-selektie.

De issue-selektie:

zowel de voorstanders van de decisiemethode

als die van de issue-reputatiemethode gaan er meestal impliciet van uit, dat de te selekteren issues de belangrijkste
beleidsproblemen van de lokale samenleving dienen te representeren. De onderzoeker dient exakt aan te geven, welke graadmeters hij hanteert om de belangrijkheid van de issues te indiceren, alsmede de selektiekriteria te expliciteren, teneinde
de onbewuste invloed, die er bij de keuze van de issues
kan uitgaan van de persoonlijke waardenoriëntaties, zoveel
mogelijk te minimaliseren. In het vorige hoofdstuk hebben we
de, in een aantal empirische onderzoekingen gehanteerde,
selektiekriteria vermeld, alsmede het analytisch kategorieën7
schema van Barth en Johnson .
De meest gangbare graadmeters voor de belangrijkheid van
issues zijn: het aantal direkt betrokken personen cq. groepen
bij het beleidsproces inzake het issue; de budgettaire gevolgen, die het issue met zich meebrengt en voorts de perceptie die leden van de lokale samenleving hebben inzake de belangrijkheid van de te kiezen issues. Het keuzegebied van de
issues beperkt zich meestal tot de meest zichtbare beleidsproblemen. Lang niet alle beleidsproblemen zijn evenwel manifest. Wij komen hier op het probleem van de zichtbaarheid van
de issues.
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De zichtbaarheid

van de issues:

een van de grote bezwaren van

de decisiemethode is, dat zij geen rekening houdt met het mogelijke bestaan van een nondecisie-situatie binnen een lokale
samenleving. Binnen een lokale samenleving kunnen zich een
aantal nondecisie-bevorderende processen afspelen, waardocr
bepaalde issues nimmer het publieke domein bereiken.
Eekende nondecisie-bevorderende processen zijn:
Q

- het door Schattschneider

gesignaleerde proces van een

"mobilization of bias", verwijzend naar de mate waarin de
bestaande lokale machtsgroep, meestal onbewust en ongevraagd,
waarden distribueert binnen de lokale samenleving, tengevolge waarvan er tussen de elite en de non-elite een "onechte konsensus" kan ontstaan.
9
- de door Friedrich

geformuleerde "rule of anticipated

reactions", waardoor issues niet aan het daglicht komen,
omdat aktores afzien van het ondernemen van beleidsinitiatieven op grond van het verwachte gedrag van andere, relevante aktores.
- de door Bachrach en Baratz

vermelde organisationele en

procedurele vertragingstaktieken, waardoor issues bijzonder
moeilijk de formaliseringsfase van het besluitvormingsproces bereiken.
We hebben beschreven voor welke moeilijke opgave de onderzoeker staat om vormen van non-decisie, zoals o.m. de nonparticipatie en de renunciatie, empirisch vast te stellen. Toch
blijft het een belangrijk onderzoeksprobleem latente issues
te ontsluieren. Een suggestie om latente issues op het spoor
te komen, kan zijn een onderzoek te verrichten naar de typen
van issues, die het publieke domein bereikt hebben (hierbij
kan het reeds in par. 1.2 vermelde analytisch kategorieënschema van Barth en Johnson o.i. behulpzaam zijn), en deze
typologie van issues te vergelijken met de waardenoriëntaties
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van de leiders en de niet-leiders. Aanwijzingen van latente
issues kunnen gelegen zijn in de diskongruentie binnen de
waarden- en belangenoriëntaties van leiders en niet-leiders.
In vrij veel lokale machtsstudies infereert men vanuit de
sociale kompositie van de lokale machtsgroep naar de waardenoriëntaties van de lokale leiders. Men gaat daarbij uit van
de veronderstelling, dat de sociaal-strukturele positie van
iemand een belangrijke invloed uitoefent op zijn waarden- en
belangenoriëntatie. Het toepassen van deze sociale kompositieanalyse veronderstelt, dat de sociaal-strukturele achtergrondkarakteristieken socialisatie-kontexten klassificeren,
welke gerelateerd zijn aan waardenoriëntaties van lokale machthebbers. Men beschouwt deze sociale kompositie-variabelen als
valide indikatoren voor iemands politieke voorkeuren en gedragingen.
Zo men om praktische redenen een dergelijke procedure al niet
wil afwijzen, dan zij toch tenminste de uiterste voorzichtigheid geboden met het daaraan verbinden van uitspraken over
konvergentie cq. divergentie van waarden- en belangenoriëntatres. Immers er behoeft geen een-eenduidige korrespondentie te
bestaan tussen de .sociaal-strukturele positie van iemand en
diens waarden- en belangenoriëntatie. Een dergelijke korrespondentie blijkt in de klassieke studies van Hunter
en
12
Dahl
wel aanwezig te zijn: Hunter's lokale machtsgroep is
zeer homogeen naar sociale kompositie en konvergent wat betreft haar waardenoriëntatie; Dahl's politieke stratum blijkt
heterogeen naar sociale kompositie en divergent wat betreft
haar waardenoriëntatie. Een dergelijke kongruentie treffen
we niet aan bij Agger e.a.

en Rossi

In de studie van Agger, Goldrich en Swanson gaat heterogeniteit naar sociale .kompositie gepaard met konvergente waardenoriëntaties,, terwijl bij Rossi homogeniteit naar sociale
kompositie varieert met divergente waardenoriëntaties.
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Door Edinger en Searing

wordt uitgebreid ingegaan op de

betekenis die een sociale kompositie-analyse heeft voor het
infereren naar politieke voorkeuren en gedragingen van lokale
leiders. Zij hebben gezocht naar de beste verzameling van
sociale kompositie-variabelen, van waaruit relevante politieke
attitudes kunnen worden geprediceerd. Zij onderzochten de relaties tussen sociale achtergrondkarakteristieken en politieke attitudes in een vijftal politieke systemen (in 1967 in
Duitsland en Frankrijk, en in 1969 replikaties in Duitsland
en Frankrijk alsmede in Venezuela, Israël en de Verenigde
Staten). Zij komen daarbij tot de bevinding,
- dat sociale kompositie-variabelen een differentiële prediktieve waarde bezitten voor politieke attitudes.
- dat sommige politieke attitudes sterk en andere politieke
attitudes minder sterk geassocieerd zijn met sociale achtergrondkarakteristieken.
- dat de verbanden tussen sociale kompositie-variabelen en
politieke voorkeuren en gedragingen per politiek systeem
verschillen.
Verdere empirische studies, gericht op een systematische
analyse van het verband tussen sociale kompositie-variabelen
en politieke attitudes in het kader van socialisatieprocessen
onder diverse kulturele en strukturele omstandigheden, lijken
onzes inziens geboden, alvorens in lokale machtsstudies inferentiè'le interpretatieprocessen toe te passen.
Het blijft derhalve een hachelijke zaak, ook al is het om
praktische redenen, vanuit sociale kompositiekenmerken te infereren naar waardendistributies. Het verdient aanbeveling
de informanten b.v. te laten skoren op een aantal daarvoor
ontworpen waardenschalen

7 fí

ofwel de door Easton voorgestelde
17
input-outputmodellen toe te passen , in het geval men de

waardendistributie van de leiders met de niet-leiders wil vergelijken.
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Voorzover mogelijk dient de onderzoeker zich bij de bestudering van lokale machtsstrukturen niet te beperken tot alleen manifeste issues, die voor een ieder duidelijk zichtbaar
zijn: "The investigator should not be content that he has
adequately uncovered the community power system after investigating only a few issues, even if they are the most highly
visible problems facing the community at one point in time.
...He should attempt to describe some of the more implicit
and less visible values as well other constraining factors
that provide the relatively constant structural context with18
in the system operates"

De zichtbaarheid

van de lokale machthebbers : vooral bij het

gebruik van de reputatiemethode dient de onderzoeker attent
te zijn op het feit, dat de geselekteerde informanten een inakkurate perceptie kunnen hebben van de lokale machtsgroep.
Bij de interpretatie dient men rekening te houden met het
feit, dat de machtstoekenning gebaseerd is op sociaal-bepaalde
percepties. De machtstoekenning via geselekteerde informanten
kan onderhevig zijn aan een sociometrische bias (dit wijst
op het feit, dat personen de tendens vertonen lokale leiders
te noemen, die eenzelfde sociaal-strukturele positie innemen).
De praktische

bruikbaarheid:

de reputatiemethode is relatief

eenvoudig toepasbaar en goedkoop. De betrouwbaarheid (relatieve konstantie) blijkt vrij groot te zijn. De toepassing
van de decisiemethode is een tijdrovende bezigheid. Soms kan
de onderzoeker daarbij op de moeilijkheid stuiten, dat deelnemers aan het beleidsproces niet mogen en/of willen spreken
over machtsverhoudingen. Bovendien kan toepassing van de decisiemethode afhankelijk zijn van de toegangsmogelijkheden,
die men weet te verkrijgen tot alle beschikbare dokumentatiemateriaal inzake het te bestuderen issue.
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3

RESULTATEN VAN LOKALE MACIITSSTUDIES

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de resultaten, waartoe de lokale machtsstudies hebben geleid.
In paragraaf 3.1 wordt nader ingegaan op de typen van lokale machtsstrukturen, welke zich voordoen in de Amerikaanse
lokale samenlevingen. Verder wordt in deze paragraaf, zij
het beknopt, ingegaan op de rol van de "absentee owned managers" binnen de lokale machtsstruktuur. De paragraaf wordt
afgesloten met een overzicht van enkele voorgestelde modellen
van lokale machtsstrukturen, waarmee men hoopt lokale samenlevingen systematisch ten opzichte van elkaar te kunnen vergelijken, via komparatieve studies.
De rol van de lokale machtsdragers binnen het lokale besluitvormingsproces blijkt zeer verschillend te zijn. Dit is
voor de onderzoekers aanleiding geweest zowel theoretische
als empirische leiderstypologieê'n te ontwerpen.
In paragraaf 3.2 hebben wij gepoogd hierin enige klassifikatie aan te brengen, waarbij tevens een poging wordt ondernomen, de belangrijkste leiderstypologieën te beschrijven,
welke vanuit de lokale machtsstudies zijn ontwikkeld.
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3.1 De gevonden

maehtsstrukturen

In de literatuur treffen we een drietal visies aan inzake de
lokale machtsstruktuur.
Allereerst is er een groep, die van oordeel is, dat de
machtsrelaties ingebed zijn in de ekonomische struktuur van
een sociaal systeem (onder andere Hunter, Miller, Pellegrin,
Schulze en Coates) .
Een andere groep meent, dat de lokale machtsstruktuur vooral
gelokaliseerd is binnen de politieke struktuur van een so2
ciaal systeem (onder andere Dahl, Agger, Polsby, Wolfinger) .
Tenslotte zijn er studies, waarin men tot de bevinding komt,
dat de machtsrelaties niet gereduceerd kunnen worden tot politieke cq. ekonomische macht. Zij konstateren een grote diffusie van machtsrelaties; er zijn geen dominante machtsconcentraties, daar de macht verdeeld is over velerlei groeperingen
3
(onder andere Presthus, Freeman en Riesman) .
De vraag of lokale samenlevingen zich werkelijk als een
elitaire cq. plurale samenleving laten beschrijven, heeft geleid tot een felle strijd tussen de aanhangers van beide lokale machtsmodellen, die zich uitdrukte in de welbekende methodenpolemiek, wslke elders in deze studie is beschreven
(zie 2.1 en 2.2).

Zoals we hebben gezegd, zijn er een aantal onderzoekers, die
tot de bevinding komen dat de lokale machtsstruktuur ingebed
ligt in de ekonomische struktuur van de betreffende lokale
samenleving. Aan de top van de machtshiè'rarchie bevindt zich
een lokale machtselite, die politieke macht uitoefent, welke
vooral gebaseerd is op ekonomische faktoren. Van deze topleiders is het machtsbereik politiek, de machtsbasis ekonomisch van aard.
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Hunter's gevonden lokale machtsmodel in Regional City "is
essentially pyramidal, economie, and - given the consensus,
4
interaction and almost total control at the top - monolithic" .
Hunter schrijft hierover: "The top group of the power hierarchy has been isolated and defined as comprised of policy
makers. These men are drawn largely from the businessmen's
class in Regional City. They form cliques or crowds, as the
term is more often used in the community, which formulate policy. Committees for formulation of policy are commonplace,
and on community-wide issues policy is channelled by a 'fluid
committee structure' down to institutional, associational
groupings through a lower-level bureaucracy, which executes
policy" . Het blijkt, dat de veertig topleiders, welke vooral
gerekruteerd worden uit de ekonomische topposities, zich verdelen in talloze subgroeperingen, waarbinnen belangrijke gemeenschapsprojekten in kommissieverband worden voorbereid.
Bij deze kommissie-aktiviteiten, alsook bij de uitvoering van
de eenmaal genomen beslissingen, zijn in veel gevallen vertegenwoordigers van allerlei institutionele kaders betrokken.
Deze laatsten nemen deel aan de projektvoorbereidingen en
verzorgen in veel gevallen de uitvoering van de besluiten,
maar zij zijn niet betrokken bij de totstandkoming van de beslissing. Deze geschiedt geheel binnen de groep van veertig
topleiders .
Hunter verklaart zijn konklusie van een pyramidale-monolithische machtsstruktuur als algemeen geldend, na een aantal
reputatie-onderzoekingen in grote en kleine steden: "The top
circle of leadership, underpinned by corporate subordinates,
association secretaries, and various community followers and
interacting with each other through innumerable committee
formation, is a standard pattern of policy-making behavior
7
found in the nation, city by city" . De stabiliteit van de
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lokale machtsstruktuur wordt door Hunter aangetoond, wanneer
hij na diepgaande veldonderzoekingen in 1968 tot de bevinding
komt, dat in Regional City "the structure seems to have ΓΌ
Ο

mained tight-knit, quite durable" . De veranderingen in de
machtsstruktuur ten opzichte van 1953 zijn zo gering, dat ge
steld kan worden, dat de beschreven situatie van 1953 in 1968
nog steeds dezelfde is.
Ook C. Wright Mills komt in zijn "Power Elite" tot de bevin
ding, dat de lokale samenleving een machtsstruktuur kent, die
geleed is in een aantal sociale strata, met een relatief
kleine groep van personen, die beslissend werkt inzake meer
beleidsproblemen.
Aan de top van de machtshié'rarchie staat een lokale machtselite, veelal opgebouwd uit personen, wier machtsbasis vooral
gelegen is in hun positie binnen de ekonomische struktuur ofwel binnen de prestige-struktuur: "Local society is a structure of power as well as a hierarchy of status; at its top
there is a set of cliques or 'crowds' whose members judge and
decide the important community issues, as well as may larger
issues of state and nation in which the 'community' is involved. ... On almost any given topic of interest or decision,
some top clique, or even some one key man, becomes strategic
to the decision at hand and to the informal co-ordination of
its support among the important cliques. ... It is still true,
of course, that every small city is a local hierarchy of status and that at the top of each is still a local elite of
g
power and wealth and esteem" .
Onder deze machtstop bevindt zich een tweede laag, die bestaat uit zeer uiteenlopende, maar elkaar in evenwicht houdende, belangengroepen.
In de derde machtslaag bevindt zich de massa: "the power-
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less mass of unorganized and atomized people who aro controlled from above"

. Mills konstateert, dat er in de loop der

jaren sprake is van een toenemende machtskoncentratie binnen
de lokale samenleving.
Om de lokale machtsgroep vast te stellen, maakt hij gebruik
van de positionele methode. Mills onderscheidt binnen de lokale samenleving een aantal strategische posities, welke met
machtsmiddelen zijn uitgerust. In veel gevallen zijn deze
strategische posities autoriteitsposities, d.w.z. positiebekleders kunnen gemakkelijk tot machtsaktie komen, daar zij
over een mandaat van de leden van de lokale samenleving beschikken. Hun machtsbasis ontlenen zij aan de institutionalisatie van de macht

. Vanuit deze strategische posities

kunnen aktores onder meer hun invloed uitoefenen op de massamedia, toegang hebben tot velerlei informatiebronnen en een
filterfunktie vervullen inzake de, aan hst publiek aan te
bieden, informatie.
Mills ziet deze strategische posities vcoral gelokaliseerd
binnen het ekonomisch, het politiek en het militair systeem.
Hij konstateert, dat de samenleving inderdaad deze drie strategische machtsgroepen bevat. Deze staan niet onafhankelijk
van elkaar, maar zijn verenigd in één heersende elite. Een
analyse van de wijze, waarop machthebbers opereren, toont aan,
dat de "power elite" een beslissende invloed uitoefent op alle
belangrijke beleidsproblemen binnen de lokale samenleving.
Zij opereren als algemene leiders, die hun direktieven geven
aan de overige machtslagen. Mills wijst op de strukturele interdependentie van de drie invloedssferen. Hogere representanten vanuit de drie sektoren genieten een hoge mate van autonomie en nemen dikwijls, via zeer ingewikkelde manieren van
koalitievorming, uiteindelijk de belangrijkste beslissingen.
De machtselite weerspiegelt en versterkt de gemeenschappelijke
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belangen van de voornaamste institutionele sektoren. De machtselite berust op de "many interconnections and points of coin12
ciding interests"
van de diverse institutionele kaders. Bovendien stelt Mills, dat de "power elite" zijn macht niet alleen ontleent aan de gemeenschappelijke belangen van de institutionele kaders, maar tevens aan de "psychological simi13
lanty and social intermingling" , welke binnen de hogere
kringen aanwezig is. De machtselite is zeer homogeen inzake
haar sociale kompositie (zij bestaat onder meer uit mensen van
voorname afkomst, uit personen met een hoog opleidingsniveau
en uit personen, die tot hetzelfde kerkgenootschap behoren).
Mills gaat er onzes inziens impliciet van uit, dat de heersende elite een hechte groep moet vormen. Hij staaft dit,
door te wijzen op de overeenkomstige maatschappelijke achtergronden en op de nauwe persoonlijke relaties en familiebetrekkingen tussen de leden van de drie strategische machtsgroepen. Vocrts hebben wij in zijn studie geem empirische beslissingsregels kunnen vinden, op basis waarvan Mills besluit
tot het verenigen van de drie strategische machtsgroepen in
één heersende machtselite en niet tot een pluraliteit van elites.

Naar aanleiding van de uitkomsten van Hunter en Mills komen
er meer onderzoekingen, die de rol van de ökonomisch dominanten in de lokale samenleving analyseren. Men komt hierbij tot
de konklusie, dat de reputatiemethode niet per se tot het bestaan van een pyramidale-monolithische machtsstruktuur, ingebed in de ökonomische struktuur, behoeft te leiden.
14
Zo zeggen Pellegrm en Coates

, Goldstein resp. Mott

15
,

dat de van elders aangetrokken industrieën wel degelijk invloed uitoefenen op de besluitvorming in die lokale samenlevingen, waarin ze gevestigd zijn, ook al geschiedt dit niet
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altijd direkt via de toppositiebekleders in deze industrieën:
"... absentee-owned corporations play a vital role in civic
affairs and policies.
Executives in representing their organizations and in furthering their own careers, seek to protect the corporation's interests and to foster and maintain conservative, businessoriented values and policies. The executive has a variety of
motivations for civic participation, and participation is a
part of his expected role. His behavior is controlled by the
corporations he represents"
Ook Schulze benadrukt het belang van de ekonomische groepering. Hij komt tot de konklusie, dat in grotere steden, de
nieuwe ekonomische elite, tengevolge van een inbedding van de
lokale samenleving in de grotere maatschappij, zich onthoudt
van deelname aan de besluitvorming binnen de lokale samenleving. Zo ontstaat in Cibola een machtssplitsing tussen de
ekonomische en politieke leiders (bifurkatie-theorie), die
mede vanuit een historische analyse verklaarbaar is. Na de
rol van de ekonomisch dominanten in de loop der jaren te hebben geanalyseerd binnen de lokale samenleving, komt Schulze
tot de bevinding, dat: "the historical drift has been characterized by the withdrawal of the economic dominants from ac17
tive and overt participation in the public life of Cibola"
Voor relatief autonome lokale samenlevingen acht hij de navolgende vooronderstelling plausibel: "local power would tend
to be structured as a pyramid and heavily concentrated at the
apex

it was surmised that those persons who exercised

major control over the community's economic system would tend
to be the same persons who exercised preponderant control
over its socio-political system, and that this latter control
would be reflected, at least in part, by their active leadership and participation in the political and social life of the
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community"

. De rol van de ekonomisch dominante groep ver-

andert door de gewijzigde relatie van het ekonomisch systeem
in de lokale samenleving ten opzichte van de grotere maatschappij : "The recent economie dominants - and especially
those representing the growing number of large, absentee-owned
corporations - appear indeed to have dissociated themselves
from active involvement in Cibola's power structure. ... It
may be suggested, of course, that covertly - behind the
scenes - the economic dominants continue to exercise consi19
derable direction and control of community affairs" . Het
blijkt, dat in relatief autarke lokale samenlevingen, ook in
die van Cibola rond 1900 nagenoeg alle ekonomisch dominante
personen autochtonen zijn.
Alle industrieën werden bemand met autochtone eigenaars en
de meerderheid van de ekonomisch dominanten waren uitgebreid
vertegenwoordigd in het ekonomisch netwerk binnen de lokale
samenleving.
Langzamerhand is het ekonomisch systeem evenwel niet meer
zo lokaal georiënteerd als vroeger. Het heeft rekening te
houden met de ontwikkelingen die zich buiten de lokale samenleving voltrekken. Vreemde industrieën vestigen zich, waardoor geleidelijk een machtssplitsing ontstaat tussen de politieke en ekonomische elite binnen de lokale samenleving.
Schulze's bifurkatie-these wordt door andere onderzoekers bevestigd.
Clelland en Form

20

repliceren Schulze's onderzoek in

Wheelsburg en konkluderen, dat de bifurkatie-these algemeen
geldig is, zij het dat het proces van terugtrekken van de
ekonomisch dominanten uit de plaatselijke beleidsbeslissingen
in Wheelsburg enigszins geleidelijker verloopt. Dit wordt veroorzaakt door het feit, dat in Wheelsburg de vestiging van
"absentee-owned corporations" geleidelijker is verlopen dan
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in de satellietstad Cibola, waar zich, middels de vestiging
van grote industrieën, een snelle ekonomische expansie heeft
voltrokken. Dit bracht met zich mee, dat het extensieve netwerk van verbindingen met de lokale samenleving, die de ekonomisch dominanten in Wheelsburg bezaten, minder snel werd
afgebroken en een machtssplitsing tussen ekonomische en scciopolitieke leiders in een later stadium tot stand kwam.
21
Ook French
komt vanuit een historische analyse in Cornu22
copia tot de bevinding, dat de externe ofwel vertikale
invloed op de lokale ofwel horizontale samen levi ne leidt tot
een machtssplitsing, waarbij de ekonomische macht in handen
komt van enkele niet-leden van de lokale samenleving, terwijl
de socio-politieke macht in handen blijft van de plaatselijke
leiders.
Na het terugtrekken van de werkelijke ekonomisch dominanten
uit de plaatselijke beleidsbeslissingen blijkt, dat, na voltooiing van het bifurkatieproces, de lokale machtsstruktuur
voor wat betreft de socio-politieke beleidsbeslissingen meer
pluralistisch wordt: "... under the influence of the vertical
community, power in the horizontal community bifurcates, with
economie dominants remaining aloof from local affairs while
23
the sociopolitical sphere becomes more pluralistic" . Dit
meer pluralistische machtssysteem ontstaat, omdat "bifurcation limits the economic sanctions that local leaders can impose. Apparently, as lower-ranking leaders realize that they
need not fear economic reprisal from key influential s, they
are less inclined to take secondary roles. In effect, bifurcation encourages democratization of horizontal community
deci sion-making"
Op basis van een sekundaire analyse komt ook Walton

25

tot

de bevinding, dat, naarmate de lokale samenleving meer onderhevig is aan de externe ofwel vertikale invloed, de lokale
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machtsstruktuur meer kompetitief d.w.z. meer pluralistisch
wordt: "to the extent that the local community becomes increasingly interdependent with respect to extra-community institutions (or develops along its vertical axis) the structure
9 ft

of local leadership becomes more competitive"
Naast deze studies, waarin de rol van de ekonomisch dominante
groep binnen de lokale samenleving is geanalyseerd, zijn er
enkele studies, waarin Hunter's onderzoeksopzet in Atlanta is
gerepliceerd.
Barth en Abu-Laban

27

repliceren Hunter's research-design in

een negerwijk binnen de lokale samenleving in Pacific City.
Zij vinden een duidelijk identificeerbare leidersgroep, die
relatief klein van omvang is en waarvan niet gezegd kan worden, dat deze de belangrijkste institutionele sektoren van de
lokale samenleving bestrijken: er is "no genuine power structure", ondanks het feit, dat is getracht deze te achterhalen
middels voor een ieder, zeer opvallende issues. Dit ontbreken
van een "genuine power structure" is, aldus Barth en Abu-Laban,
te wijten aan het feit, dat binnen deze negersamenleving geen
28
grote industrieën en ekonomische organisaties aanwezig zijn
Dit resultaat is het tegengestelde van de bevindingen van
Hunter en Miller, die aangetoond hebben, dat er een nauw verband bestaat tussen de machtsstruktuur en de institutionele
29
struktuur van de lokale samenleving . De door Barth en AbuLaban gevonden leiders in Pacific City beschouwen zich niet
als de "decision-makers", maar zijn met name aktief in de zogenaamde "protest-organizations", om op deze wijze invloed
uit te oefenen op de besluitvorming in de totale lokale samenleving, waartoe zij behoren.
Wij vinden het merkwaardig, dat Barth en Abu-Laban konkludcren, dat er binnen Pacific City "no genuine power struc-

160

ture" is, ondanks het feit, dat zij aantonen, dat negers relatief succesvolle pogingen verricht hebben om doeleinden
rond een aantal beleidskwesties te realiseren. Het ontbreken
van een "genuine power structure" wordt door de auteurs, zoals we reeds hebben vermeld, gekoppeld aan de afwezigheid van
zakenlieden, afkomstig uit grote industriële organisaties.
Men kan zich evenwel de vraag stellen, of de auteurs zich bij
het doen van deze uitspraak niet schuldig maken aan een "sclffullfilling" bias van de stratifikatiethcorie. Zij gaan er
immers van uit, dat de zakenlieden, als ekonomische positiebekleders, de lokale machthebbers dienen te zijn en aangezien
de betreffende invloedrijke negers deze ekonomische posities
niet bezetten, kan er geen sprake zijn van een "genuine power
structure".
Klapp en Padgett

repliceren Hunter's studie in Tijuana.

Zij verwerpen het bestaan van een pyramidale-monolithische
machtsstruktuur, enerzijds omdat de belangrijkste beslissingen
door aktores buiten de lokale samenleving genomen worden, anderzijds omdat de elite, die door de bevolking wordt onderkend
als zijnde machtig of invloedrijk en vooral bestaande uit zakenlieden, zwak geïntegreerd is. Ook het door Miller geïntroduceerde "conc-model" is volgens de auteurs geen adequaat lokaal machtsmodel in Tijuana; aanwezig is het gebrek aan solidariteit onder de elite, eveneens is er een dominante groep,
die samenvalt met een institutionele sektor en ook zijn er
steeds wisselende koalities; niet aanwezig zijn evenwel de
door Miller vereiste complexiteit en heterogeniteit van belangen in de verschillende sektoren op een zodanige wijze,
dat er variërend per issue verschillende subgroepen van de
elite participeren in de besluitvorming
De beide auteurs besluiten dan ook tot de aanwezigheid van
een amorfe struktuur in die zin, dat er geen duidelijke pa-
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troonmatigheden in de leiderschapsstruktuur te vinden zijn,
zodanig, dat van een pyramidale cq. koalitionele cq. faktionele
machtsstruktuur gesproken kan worden. Overigens blijkt uit
deze replikatiestudie, dat de reputatiemethode niet noodzakelijk tot een pyramidale machtsstruktuur behoeft te leiden.
32
Miller
vergelijkt de uitkomsten van Hunter's Atlanta-studie
met zijn, op overeenkomstige wijze verkregen, resultaten
van een onderzoek naar de machtsstruktuur in een Engelse en
een Amerikaanse stad. Hij komt daarbij tot de bevinding, dat
het pyramidale-monolithische machtsmodel van Hunter niet adequaat is voor de lokale machtsstruktuur in de Engelse stad.
Miller ziet voor deze lokale samenleving een "cone-model" als
meer adequaat. Dit machtsmodel voorziet in een aantal institutionele ringen, welke de lokale machtsstruktuur vormen:
"The ring structure shows the range of institutional representatives. The area of each segment is an approximation of
the relative power of each segment as judged by the choice
rank of the top influentials and by the panel raters who were
asked to review the strength of each institutional area in
33
securing outcomes on a number of community issues" . Het institutionele ringmodel houdt rekening met een aantal werkzame krachten in grote industriële steden, welke betrekking
hebben op de toenemende heterogeniteit van de belangen binnen
de ekonomische sektor, op het opkomen van nieuwe machts- en
invloedscentra en tenslotte op een toenemende autonomie en
heterogeniteit van belangen in alle institutionele sektoren,
34
die vergezeld gaat van specialisatie en professionalisering
Miller ontkent het pyramidale-monolithische machtsmodel voor
de Amerikaanse en Engelse stad: "There is no single solidary
elite structure and no hierarchical dominance bases on one
35
institutional sector" . Het ring-model ofwel het cone-model
is het meest geëigende lokale machtsmodel voor de beschrijving
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van de Engelse stad (Bristol), terwijl het gestratificeerde
pyramide-model de Amerikaanse stad (Searing) goed weergeeft.
Miller lanceert een kontinuüm-gedachte voor machtsstrukturen
van grotere steden, variërend van een sterk gestratificeerde
pyramide, gedomineerd door een kleine, maar zeer machtige
ekonomische groepering en werkzaam via cliques, welke een hoge
solidariteit vertonen, tot een ring van institutionele representanten, welke relatief onafhankelijke rollen vervullen
Kenmerken van een dergelijk ring-model worden eveneens door
McKee in zijn Lorain-studie gesignaleerd: "The emergence of
organized labor has brought about an alteration in the traditional pattern of power relations in the community. The
carefully controlled monopoly over decision-making once held
by the upper stratum of the community has broken down, and
channels of influence for low-status groups have been created.
No one group can now be called a ruling group in industrial
society. ... First, there is no single locus of decisionmaking, but rather a number of loci, each differently structured. Second, a number of groups may have varying effects upon
decision-making in a given locus. Hence the pyramidal model
of the social order, with power and authority at the apex, is
inaccurate and misleading"

Zoals we in het begin van deze paragraaf reeds hebben vermeld,
komen niet alle studies tot de bevinding, dat de lokale samenlevingen zich vooral kenmerken door een ruling-elite, waarvan
de machtsbasis vooral gelegen is in de ekonomische struktuur
van de lokale samenleving. Een andere groep van onderzoekers
konkludeert, dat de Amerikaanse lokale samenlevingen zich
vooral karakteriseren door een meer plurale machtsgroep,
waarvan de machtsbasis vooral gelegen is in de politieke
struktuur van de lokale samenleving

3fi
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Dahl wordt beschouwd als de belangrijkste representant van de
pluialistische gedachte. Daarnaast wijzen we op Scoble, die
het bestaan van een ruling-elite in Bennington ontkent en op
basis van de gevolgde decisicmethode besluit tot het bestaan
van een pluraliteit van machtsstrukturen binnen de lokale
39
samenleving
In zijn New Havcn-studie konstateert Dahl, dat er geen kleine
groep van besluitvormers is, die het voor het zeggen heeft.
Hij vindt een kleine dominante groep, die vorm geeft aan de
plaatselijke politiek: "The political system of New Haven is
characterized by the presence of two sharply contrasting
groups of citizens. The great body of citizens use their political resources at a low level; a tiny body of professionals
within the political stratum use their political resources at
a high level. ... Most citizens exert a little direct anc1 immediate influence on the decisions of public officials; pro40
fessionals exert much more" . Van een pclitieke gelijkheid
is geenszins sprake: binnen ieder beleidsprobleem treft Dahl
meestal een klein aantal personen aan, die voorstellen initiëren en blokkeren. Deze leiders oefenen de meest direkte
invloed uit.
De meeste leden van de lokale samenleving hebben geen of
weinig direkte invloed op het besluitvormingsproces. Toch is,
aldus Dahl, hun invloed indirekt van grote betekenis voor de
te nemen beslissingen. Beleidvoerdcrs houden in grote mate
rekening met de veronderstelde reakties van de kiezers. Dahl
schrijft hieromtrent: "... some leaders are extremely sensitive to the attitudes and preferences of individuals and
groups who do not directly initiate or veto alternatives.
Often this indirect is anticipatory. ... In this way, persons
or groups who are not leaders may exert great influence on
the choice of alternatives even though they never directly
. .
41
initiate or veto"
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Een ieder heeft derhalve de beschikking over politieke machtsbronnen.
Dahl vertrekt in de bestudering van de machtsstruktuur vanuit een pluralistische visie, die zich kenmerkt door het feit,
dat de machtsbronnen niet binnen een kleine groep verdeeld
zijn. Aan de hand van een historische analyse vanaf 1784 en
aan de hand van zijn analyse van besluitvormingsprocessen inzake een drietal issues, besluit Dahl tot het bestaan van een
pluralistisch machtssysteem in New Haven. Er is sprake van
een gespecialiseerd leiderschapsmodel in New Haven: "First,
a leader in one issue-area is not likely to be influential
in another. If he is, he is probably a public official and
most likely the mayor. Second, leaders in different issueareas do not seem to be drawn from a single homogeneous stra42
turn of the community"
Dahl is van mening, dat in de meeste lokale samenlevingen
geen solidaire machtselite aanwezig is, maar er is in feite:
"a sense in which nobody runs the community. In fact, perhaps
this is the most distressing discovery of all: typically a
community is run by many different people, in many different
43
ways, at many different times" . De invloed wordt uitgeoefend
binnen het zg. politieke stratum, bestaande uit individuen
"... much more in political thought, discussion, and action
44
than the rest of the population" . Dahl konstateert in New
Haven, dat de patriciërsoligarchie verdwenen is. Aanvankelijk
is er in New Haven een politiek systeem geweest, waarin de
machtsbronnen het bezit hebben gevormd van slechts enkelen.
Hiervoor in de plaats is er een systeem gekomen, waarin de
machtsbronnen verspreid liggen over verschillende groepen.

De verandering in New Haven kan gekarakteriseerd worden als
de ontwikkeling van: "a system of cumulative inequalities
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on political resources to a system of noncumulative or dis45
persed inequalities in political resources"
Een dergelijk systeem van verspreide ongelijkheden in politieke machtsbronnen kenmerkt zich door de navolgende karakteristieken:
- de verschillende leden van de lokale samenleving beschikken
over verscheidene politieke machtsbronnen.
- deze politieke machtsbronnen (onder andere beschikbare tijd,
deskundigheid, financiële bronnen, beheersing van de informatiemedia, status, populariteit, charisma) zijn in vele
gevallen ongelijk verdeeld.
- de leden van de lokale samenleving beschikken in de meeste
gevallen over slechts enkele machtsbronnen.
- geen van de politieke machtsbronnen is in alle beleidsbeslissingen dominerend over alle andere machtsbronnen.
- de machtsbronnen zullen niet in alle beleidsproblemen effektief zijn.
- iedereen binnen de lokale samenleving beschikt over politieke machtsbronnen.

Een dergelijk systeem van verspreide ongelijkheden is aanwezig in New Haven.
Dahl's analyse heeft vooral betrekking op de machtsverdeling en de machtspatronen. Hij hanteert hierbij de politieke
gelijkheid als evaluatiekriterium. Inzake de machtsverdeling
dient vooral gelet te worden op een tweetal aspekten, te
weten het totale aantal personen, waarover de macht verdeeld
is en het machtsgewicht, dat verwijst naar de mate, waarin
een machtsdrager macht heeft over een bepaalde beslissing.
Ook een analyse van de machtspatronen is van belang. Macht
kan immers kumulatief danwei specifiek zijn. Van kumulativiteit is sprake, indien personen, die invloed uitoefenen op
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issue A, dit eveneens doen op de overige issues В, С, ... .
Machtspatronen zijn specifiek, indien verschillende personen
invloed uitoefenen op verscheidene beleidsbeslissingen. Dahl's
veronderstelling is, dat machtspatronen vooral specifiek zijn.
Macht is issue-gebonden: "... no proposition about power or
influence has much meaning unless one specifies power or
influence with respect to something...."
Wanneer macht gespecificeerd wordt, komen we naar aller
waarschijnlijkheid tot de bevinding, dat binnen een lokale
samenleving personen, die invloedrijk zijn inzake een bepaald
issue, niet altijd invloed bezitten op andere issues, terwijl
voorts invloedrijke personen binnen een bepaalde beleidsbe
slissing afkomstig zullen zijn uit verschillende sociale strata
in vergelijking met personen, die invloed bezitten op andere
beleidsbeslissingen.
Het probleem van de machtspatronen is derhalve van belang,
omdat de machtsverdeling varieert van beslissingsgebied tot
beslissingsgebied: wat betreft ekonomische beleidsproblemen
zijn mogelijk minder personen invloedrijk dan wat betreft
maatschappelijk-kulturele beleidskwesties. Bovendien kunnen
de individuele en sociale posities van issue tot issue varieren: individuen, die een leidersrol vervullen inzake een be
paald issue, kunnen niet-leider zijn inzake een ander. Ver
volgens kan de samenstelling van de groep van deelnemers per
issue variëren naar tal van sociaal-strukturele kenmerken.
Dahl is van mening, dat deze differentiële machtsverdeling en
differentiële machtspatronen grotendeels verklaard worden door
een differentiële beschikking over machtsbronnen enerzijds, en
de mate waarin op machtsbronnen een beroep dient te worden gedaan cq. er een effektief gebruik van gemaakt wordt anderzijds.
Politieke gelijkheid wordt nimmer bereikt tengevolge van de
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ongelijke verdeling van de machtsbronnen. Dahl konstateert het
bestaan van een ongelijke machtsverdeling m

Neu Haven. Deze

is evenwel in de vorige eeuw kumulatief geweest: "... the same
tiny elite possessed the highest social standing, wealth, do
minance m

economic affairs, superior education, control over

educational and religious institutions, a monopoly of public
offices, evidenti} a large meaiuie of legitimacy, and perhaps
Cthough this is more doubtful) even popularity. Today how
ever, inequalities thac exist ». ith re>pect to all these re
sources tend to ^е ηοη-ouTiul at i ve or disperîcu. I can find
n^ single elite at the top of the heap; instead there arc many
different varieties of political resources; with a somewhat
47
different elite at the top of each"
Dahl konstateert, dat er in feite een gering aantal leden
van de lokale samenleving het voor het zeggen heeft. D¿ze weinige lokale machthebbers aefenen evenwel monomorfe invloed
uit: zij hebben een beperkt machtsbereik. De meeste leden van
de lokale samenleving oefenen slechts indirekte invloed uit.
Dahl ziet de bestaande situatie in d2 Verenigde Staten als een
48
polyarchisch systeem , zich onder тэег kenmerkend door hot
feit, dat er m

de werkelijkheid tussen allerlei maatschappe

lijke groepen een voortdurende konkurrentlestrijd іь om de
machtsuitoefening. Deze groepen doen periodiek, via de ver
kiezingen, een beroep op de steun van een relatief passieve
be\olking. Deze bevolking kan via de verkiezingen min of meer
haar beleidsvoorkeuren tot uitdrukking brenge'n. Dahl beschouwt
een dergelijk polyarchisch systeem als een afspiegeling van
het demokratisch ideaal, op te vatten als een toestand, wdarbij de macht gelijk verdeeld is over iedereen. Iedere poli
tieke innovatie zal er dan ook op gericht dienen te zijn de
barrières weg te nemen, welke een voortschrijding van de bestaande polyarchische situatie in de richting van het demo-
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kratibch ideaal in de ueg staan De door Dahl ontwikkelde in49
novatiestrategieen
zijn er op gericht de effcktieve participatie en de publieke kontcstatie te vergroten on op deze
wij ze het demokratisch ideaal te benaderen.
De, door Dahl middels empirisch onderzoek, gevonden feitelijke situatie wordt door de demokratisch elitistcn tot een
norm verheven

zij schuiven het demokratisch ideaal, als zijnde

onbereikbaar, terzijde en achten de bestaande situatie, waarin
er slechts enkelen demokratisch verantwoordelijkheidsbesef
bezitten en de lokale machtsgroep vormen, de meest haalbare
resp. wenselijke

. De weinige lokale machthebbers, die het

voor het zeggen hebben, zullen allerlei maatschappelijke
groeperingen, die dat willen, de mogelijkheid dienen te geven
om zich uit te spreken over de, bij het besluitvormingsproces
betrokken, issues. De kritiek op de demokratisch elitistcn
richt zich op het feit, dat bij de door hen voorgestelde
pluralistische machtsuitoefening blijkt, dat vele maatschappelijke groepen tóch niet effcktief aan bod komen

. Zo gaat

Parenti na, in hoeverre mvlocdspogingen, die door een aktieve
non-elite worden ondernomen teneinde hun eisen inzake een
drietal issues het publieke domein te laten bereiken, succesvol verlopen. Hij toont aan, dat relatief gedepriveerde groe52
pen
geen invloed hebben op de besluitvorming. Hij konstateert,
dat er een aantal non-decisiemechanismcn werkzaam zijn op
grond waarvan de lokale machthebbers uiteindelijk bepalen,
welke probleemvelden al dan niet tot de besluitvorming doordringen. Voorts komt Parenti tot de bevinding, dat bij lokale
machthebbers de neiging bestaat om de wensen en behoeften van
bepaalde groepen redelijker te achten dan dl

van andere,

relatief gedepriveerde, groepen. Er is een differentiële kans
op inwilliging van de eisen, die door de groepen naar voren
wordt gebracht. Dit impliceert, aldus Parenti, dat het demo-
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kratisch systeem zelf een machtssysteem is en zich bij de be
sluitvorming, via non-decisiemechanismen, richt op de waarden
van die groepen, die de meeste macht bezitten danwei op de
beste wijze gebruik maken van de machtsmiddelen waarover zij
beschikken

. Parenti is dan ook niet optimistisch over de

indirekte invloed die Dahl с.s. en de demokratisch elitisten
toekennen aan de leden van de non-elite in de lokale samen
leving.
Hoewel Dahl c.s. een pluralistische opvatting hebben van de
machtsstruktuur, delen wij hun interpretatie niet. Onzes in
ziens speelt de anticiperende reaktie-these zeker een belang
rijke rol bij de besluitvorming, maar wij vinden dit een te
zwakke basis om van een pluralistische machtsstruktuur te
spreken. Onzes inziens is hiervoor een participatie in het
beleidsproces noodzakelijk van een bredere laag van de bevol
king op een meer intensieve wijze dan alleen via de verkiezingsstem. Met Clark pleiten wij er voor de term "pluralis
tisch machtssysteem" te reserveren voor die machtssystemen,
waarin sprake is van een sterke vertikale én horizontale differentiatie. Wij sluiten ons aan bij de typologie van machts54
systemen, zoals die door Clark

is weergegeven. Deze typolo-

gie is gebaseerd op de mate, waarin machtssystemen horizontaal resp. vertikaal gedifferentie'erd zijn. Clark's horizontale differentiatie van het lokale machtssysteem heeft betrekking op het machtsbereik: het aantal beleidsvelden, waarover
de macht of invloed zich uitstrekt. De vertikale differentiatie verwijst naar de distributie van de macht over de leden
van de lokale samenleving. Vanuit dit machtsgewicht besluit
Clark tot het geleed-zijn cq. het ongeleed-zijn van de lokale
machtsstruktuur.
Clark's typologie resulteert in een viertal macht smodel1 en,
die weergegeven zijn m
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schema 2.

Schema 2: Clark's typologie van lokale machtsstrukturen

Machtsstruktuurmodel

Differentiatie
Horizontaal

Vertikaal

1. monolithisch machtssysteem
2. polylithisch machtssysteem

neen

ja

ja

ja

3. pluralistisch machtssysteem

ja

neen

4. massa-participatie systeem

neen

neen

In het monolithisch machtsmodel staat een klein aantal personen aan de top van de machtshiè'rarchie. Deze personen oefenen veel meer invloed uit dan de andere leden. In tegenstelling tot het polylithisch machtsmodel bezitten deze personen
invloed op alle beslissingsgebieden, d.w.z. zij oefenen algemeen leiderschap uit.
In het polylithisch machtssysteem is er sprake van een veelheid van beslissingsgebieden, waaraan telkens andere aktores
deelnemen. Binnen ieder beslissingsgebied is evenwel een monolithische struktuur aanwezig. In het polylithisch machtssysteem opereren vooral specifieke leiders. Het polylithische
machtssysteem is te beschouwen als een verzameling van monolithische subsystemen. Een pluralistisch machtssysteem bestaat uit van elkaar onderscheiden machtshiè'rarchieën, maar
deze hiërarchieën vertonen een relatief ongedifferentieerde
struktuur. Er is nagenoeg geen sprake van politieke gelijkheid
binnen een dergelijk pluraal machtssysteem. Het massa-participatiemodel kenmerkt zich door het feit, dat alle aktores politiek gelijk zijn wat betreft alle beslissingsgebieden. Er is
sprake noch van vertikale noch van horizontale differentiatie.
Beschouwen we nogmaals de studies van Dahl с.s., dan blijkt,
dat de "pluralisten" in feite een polylithische situatie als
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pluralistisch beschouwen. Zij hebben een zeer beperkt absoluut
aantal personen gevoi 'en, die het voor het zeggen hebben, maar
hebben de anticiperende reaktics zo z^aar gewaardeerd, dat zij
van een pluralistisch nachtssysteem spreken.
In het algemeen kunnen we stellen, dat in alle lokale machtsstudies het onderscheid tussen vertikale en horizontale differentiatie niet systematisch gehanteerd wordt. De kritici van
de reputatiemethode verbijten de voorstanders van deze methode,
dat zij geen onderscheid gemaakt hebben tussen horizontaal
gedifferentieerde en horizontaal ongedifferentieerde machtssystemen. Zo\\el de gebruikers van de reputatiemethode als
van de decisiemethode hebben tot nu toe geen onderscheid gemaakt tussen vertikaal gedifferentieerde en vertikaal ongedifferentieerde machtssystcmen. Tot nu toe is het onderscheid
tussen polylithisch en pluralistisch enerzijds en tussen monolithisch en massa-participatie anderzijds niet expliciet gemaakt .
Het is om bovengenoemde redenen, dat wij in het begin van
deze paragraaf de aldaar vermelde studies, die tot de bevinding komen, dat de machtsrelaties ingebed liggen in de politieke struktuur van het lokale samenlevingssysteem, toch tot
de groep van monistische machtssystemen zouden uillen rekenen.

De derde groep van onderzoekers, waarvan wij melding hebben
gemaakt, is van mening, dat de machtsrelaties noch ingebed
liggen in de ekonomische noch in de politieke struktuur van
de lokale samenleving. Hiertoe behoren Presthus, brceman, en
55

D

Kiesman
Zij zijn van oordeel, dat de lokale samenleving zich kenmerkt door een socio-politiek systeem, waarin macht en invloed
verdeeld zijn over een groot aantal groepen, belangenorganisaties en een veelheid van individuen.

Zo konstateert Presthus in Rivcrview en EdgevMDOci een pluralistisch machtbsystcem, wddrin de macht en invloed verdeeld
is over een veelheid van groeperingen. Binnen een dergelijk
pluralistisch irachtssysteem blijken kompetitieve machts- en
mvloedbcentra aanwezig te zijn. fcr wordt een beroep gedaan
op een grote variëteit in machtsbronnen. Individuen en organisaties hebben toegang tot het politieke systeem, waarbinnen
de uiteindelijke beslissingen worden genomen. Tenslotte blijken de beleidvoerders aktief deel te nemen aan het verenigingsleven, om op deze wijze zo goed mogelijk op de hoogte te
blijven van de wensen en behoeften van het grondvlak van de
lokale samenleving. Presthus komt tot dergelijke bevindingen
op basis van een komparatieve studie, waarbij hij van een komb m a t i e van methoden ter opsporing van lokale leiders heeft
gebruik gemaakt. Hij is van mening, dat lokale machtssystemen
op een plural istisch-momstisch kontinuum geplaatst kunnen
worden en pleit in dit verband voor een verder ontwikkelen
van komparatieve studies.

Ook Freeman komt in zijn Syracuse-studie tot de bevinding,
dat het machtssysteem een pluraal karakter vertoont, waarbinnen een hoge mate van differentiatie en integratie aanwezig
is. Ook lanceert hij het idee, de relatieve positie van lokale
machtssystemen op een kontinuum te lokaliseren

"Dispersions

of leadership may therefore be viewed as a continuum. At
one end great differences in wealth and social prestige prevail, and leadership tends to be set firmly in the hands
of a single group having common interests. At the opposite
extreme are the egalitarian collectivist systems..."

Freeman hanteert m

zijn studie eveneens een k o m b m a t i e van

methoden ter bepaling van de lokale leiders.

1-73

Tenslotte vermelden we op deze plaats Riesman's studie, waarin
hij konstateert, dat binnen de lokale samenleving de machtsverhoudingen zijn gewijzigd. Volgens hem blijkt de machtshiërarchie met de "power elite" aan de top te hebben plaatsgemaakt
voor een machtsdistributie over een groot aantal "veto-groepen".
Deze invloedrijke "veto-groepen" verschillen onderling minimaal
in macht en wedijveren voortdurend met elkaar teneinde een
monopoliepositie te verkrijgen. Tengevolge van de bovenvermelde
machtsverschuiving is een amorfe machtsstruktuur ontstaan, bestaande uit twee machtslagen. De bovenste laag bestaat uit een
aantal "veto-groepen": "a diversified and balanced plurality
of interest groups, each of which is primarily concerned with
protecting its jurisdiction by blocking actions of other groups
which seem to threaten that jurisdiction. There is no decisive
ruling group here, but rather an amorphous structure of power
centering in the interplay among interest groups"

. De onder-

ste laag van de machtspyramide bestaat uit "the more or less
unorganized public, which is sought as an ally (rather than
dominated) by the interest groups in their maneuvers against
actual or threatened encroachments on the jurisdiction each
58
claims for itself"
Riesman konstateert, in tegenstelling tot Mills, dat in de
loop der jaren een toenemende machtsspreiding over diverse
belangengroepen is ontstaan. De veto-groepen zijn onderling
in een felle machtsstrijd gewikkeld: "Within the veto groups,
there is, of course, the same struggle for top places that
goes on in other bureaucratic setups. Among the veto groups
competition is monopolistic; rules of fairness and fellowship
59
dictate how far one can go" . Het machtssysteem kenmerkt
zich door specifiekheid: de beleidsbepaling is issue-gebonden.
De amorfe machtsstruktuur is gebaseerd op de diversiteit van
de belangen, die de voornaamste georganiseerde groepen bezit-
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ten. Voor Riesman is macht en invloed "founded, in large measure, on interpersonal expectations and attitudes"

. Macht

en invloed zijn gebaseerd op de verwachtingen, die men heeft
van het kontakt met andere aktores, alsook op de houdingen,
die men heeft ten opzichte van relevante anderen. Mede tengevolge van de toenemende distributie van macht over een veelheid van veto-groepen, neemt de "indeterminacy of power"
toe. Het wordt steeds moeilijker greep te krijgen op de identifikatie van lokale leiders, die binnen een lokale samenleving opereren, door de telkens wisselende koalities. De machtsstruktuur wordt onbepaalbaar. Deze onbepaaldheid, deze vormloosheid van de machtsstruktuur, maakt tal van personen onzeker. Zij klampen zich liever vast aan de vermeende machtsstruktuur dan dat zij de mogelijkheid onder ogen durven zien,
dat de machtsstruktuur, waarin zij geloven, verdwenen is:
"Even those intellectuals, for instance, who feel themselves
very much out of power and who are frightened of those who
they think have the power, prefer to be scared by the power
structures they conjure up than to face the possibility that
the power structure they believe exists has largely evaporated.
Most people prefer to suffer with interpretations that give
their world meaning than to relax in the cave without an
Ariadne's thread"
Riesman merkt op, dat zowel personen aan de top, als personen aan de basis van de machtspyramide zich niet alleen
zwak en afhankelijk voelen, maar het ook zijn: "If businessmen feel weak and dependent, they do in actuality become
weaker and more dependent, no matter what material resources
fi 'T

may be ascribed to them"

. Riesman besluit dan ook, dat de

onbepaaldheid, de vormloosheid van de machtsstruktuur niet
alleen gebaseerd is op de diversiteit van de belangen van de
onderscheiden veto-groepen, maar tevens op het zich zwak en
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afhtinkelijk voelen van de aktores. Riesman beschouwt de politieke apathie als basis van een amorfe machtsstruktuur, dit
m

tegenstelling tot Mills, die deze politieke onverschillig-

heid als resultaat opvat van machtsconcentratie.

fcr zijn vele typen van lokale machtsstrukturen aangetroffen
in de Amerikaanse lokale samenlevingen. Tengevolge van de
steeds wisselende onderzoeksopzet, die in de lokale machtsstudies is gehanteerd, wordt een vergelijking van de lokale
samenlevingen naar het type machtsstruktuur bemoeilijkt. Gestreefd wordt naar een standaardisatie van lokale machtsstudies, teneinde komparatieve analyses te vergemakkelijken ".
We besluiten deze paragraaf met een korte vermelding van de
meest bekende typologieën van lokale machtsstrukturen
Miller onderscheidt een vijftal machtsstrukturele typen:
- een pyramidale struktuur, gecentreerd rond cen persoon
(Middi etown).
- een pyramidale struktuur, gecentreerd rond een aristokratische groep (Middletown m

transition). Een dergelijke

machtsstruktuur kenmerkt zich door "a small, tightly knit
group at top, other interests capable of challenging those
in power, no single group owning the whole town"
- een gestratificeerde pyramidale struktuur (Atlanta). Deze
kenmerkt zich door "top policy makers drawn largelv from
a social aristocracy built on class values. Industrial, commercial, financial owners and top executives of large enterprises dominate distinguishable strata of second, third and
fourth rate leaders of influence"
- een ring- ofwel kegelmodel (Bristol). Een dergelijke lokale
machtsstruktuur kenmerkt zich door een "heterogeneous business sector; countervailing power (labor, church, second
political party); autonomy of institutional sectors. No
single focus of decision making"

176

- een gesegmcntariseerde machtspyramide (verschillende LatijnsАшепкаапье steden, iv.o. Cordoba en Lima). Deze machtsstruktuur kenmerkt zich door "political parties forming clearly
opposing blocs, community poiver breaking cleanly among party
lines (extreme right and extreme left parties in power
conflict)
Rossi ontwikkelt een viertal hoofdtypen van lokale machtsstrukturen.
- "pyramidal"

Lines of power tend to have their ultimate

source in one man or a very small number of men

Decision

making tends to be highly centralized, with lower echelons
mainly carrying out major policy decisions made by the small
group at the apex.
- "caucus rule": Lines of power tend to end in a relatively
large group of men who make decisions through consensus.
Decision making tends to be a matter of manufacturing con
sent among the "cozy few" who make up the caucus.
- "polylith": separate power structures definable for major
spheres of community activity. Typically, local government
in the hands of professional politicians backed by the so
lidary strength of voluntary associations, with the commu
nity service organizations in the hands of the business and
professional subcommunity.
- "amorphous": no discernible enduring pattern of power. Logical residual category
Dahl typeert de lokale machtsstruktuur naar het machtsbereik
van de lokale leiders. Hij vergelijkt daartoe de samenstelling
van de lokale machtsgroep wat betreft de diverse beleidsvelden
en onderscheidt een vijftal lokale machtstypen.
- "parallel hierarchies": among those who participate in both
kinds of activity, those high in the one are high in the

177

other, those medium in the one are medium in the othei, and
those low in the one are low in the other.
1

- "dual leadership ': among all those who participate in both
kinds of activity, those who are highly influential in the
one are also highly influential in the other, and conversely.
- "overlapping leadership": any case where золе individuals
are influential in issue A are influential in issue В and
some people who are influential in issue В are also influen
tial in issue A.
- "strictly попэ егlapping leadership": any case where none
of the influential s who are influential in the one area
are influential in another.
"weak hierarchies": where some individuals are highly in
fluential in one area are dsfinitely of less influence in
the other area
Wij merken hierbij op, dat "parallel hierarchies" een bijzon
der geval van "dual leadership" is en deze laatste een bijzon
der geval van het machtstype "overlapping leadership".
Agger, Goldrich en Swanson ontwikkelen een machtstypologie,
gebaseerd op twee dimensies, te weten: de mate waarin de macht
verdeeld is over de leden van de lokale samenleving (massa
versus elite) en de mate waarin de ideologie van de lokale
machtsdragers konvergent danwei divergent is (konsensus ver
sus kompetitief). Via kruistabellering ontstaan vier lokale
machtstypen: "consensual elite", "competitive elite", "compe72
titive mass" en "consensual mass"
Walton hanteert in zijn studies vier machtsstruktuurtypen,
die als volgt omschreven worden i
- een pyramidale struktuur: "a monolithic, monopolistic or
73
single cohesive leadership group"
- een faktionele struktuur: "at least two durable factions
74
that compete for advantage"
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- een koalitionele struktuur: "leadership varies with issues
and is made up of fluid coalitions of interested persons
и

7 5

and groups"
- een amorfe struktuur: "the absence of any persistent pattern
of leadership or power"
77
Clark
baseert zijn typologie van lokale machtsstrukturen
op twee dimensies, te weten de horizontale en de vertikale
differentiatie van het lokale machtssysteem. De horizontale
differentiatie verwijst naar het machtsbereik (het aantal be
leidsvelden, waarop lokale machthebbers macht of invloed uit
oefenen), terwijl de vertikale differentiatie verwijst naar
het machtsgewicht (de mate waarin macht of invloed gelijke
lijk verdeeld is over de lokale machthebbers).
Op basis van deze twee dimensies onderscheidt Clark binnen de
lokale samenleving vier machtsmodellen: monolithisch, polylithisch, pluralistisch en massa-participatie.
Mott geeft een uitgebreide omschrijving van een vijftal
typen van lokale machtsstrukturen: "centralized", "fairly
centralized", "balanced", "fairly decentralized" en "decen
tralized"
Mott ziet de lokale samenleving opgebouwd uit een veelheid
van subgroepen, ieder beschikkende over een bepaalde hoeveel
heid macht. Hij plaatst deze op een kontinuüm met als polen
een zeer gecentraliseerde lokale struktuur aan de ene kant en
een zeer gedecentraliseerde lokale machtsstruktuur aan de
andere kant.
Als laatste vermelden we de machtstypologie van Dahl, zoals
79
aangegeven m zijn recent verschenen boek "Polyarchy"
Daarin ontwikkelt hij een typologie van machtsstrukturen, gebaseerd op een tweetal dimensies, te weten:
- de mate waarin binnen het politieke systeem het bestaan van
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oppositie officieel erkend is (in hoeverre is publieke kontestatie mogelijk?). Dahl noemt dit het libcraliseringsproces: het toestaan van politieke oppositie of konkurrentie.
- de mate waarin politieke participatie vanuit de leden van
de lokale samenleving is toegestaan (de zg. mate van inklusiviteit). Dahl noemt dit het populariseringsproces: het
toenemen van de participatie.
Aan de hand van deze twee dimensies klassificeert hij 114
landen in één van de vier typen, welke via kruistabel lering
kunnen worden verkregen.

Schema 3: Dahl's typologie van lokale machtsstrukturen

Publieke kontestatie

ja
neen
Politieke

neen

kompetitieve

gesloten

oligarchie

hegemonie

polyarchic

inklusieve

participatie

ja

hegemonie

De gesloten hegemonie kenmerkt zich door het feit, dat er
geen sprake is van participatie van de burgers en geen erkend
recht op oppositie.
De inklusieve hegemonie kenmerkt zich door het feit, dat er
sprake is van participatie van de burgers, maar zonder de mogelijkheid van erkende oppositie.
De kompeteticve oligarchie kent geen participatie van de
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burgers, maar \\cl eon erkende oppositie van bepaalde groepen.
De polyarchie kenmerkt zich zowel door participatie van de
burgers als door erkende oppositie.
Demokratisenng houdt voor Dahl in, iedere poging om het
politieke stelsel te populariseren resp. te liberaliseren, op
dat zodoende een toestand van politieke gelijkheid zal ont
staan, welke voor iedereen geldt. Op basis van zijn onderzoek,
waarbij hij 114 landen klassificeert, komt Dahl tot de konklusie, dat de meest gevolgde sequentie om een gesloten hege
monie te transformeren in een polyarchie, niet is verlopen
via de inklusieve hegemonie, maar via de kompetiticve
μ
oligarchie.

8 0

Onzes inziens kan gesteld worden, dat de bovenstaande lokale
machtstypologieen nog onvoldoende exakt zijn uitgewerkt, om
er, middels het verzamelen van waarnemingen, een empirische
basis aan te geven.
Vooral de laatste tijd heeft men zich, naast het ontwikkelen
van lokale machtstypologieen ten behoeve van komparatieve ana
lyses, afgevraagd m

welke richting lokale machtbstrukturen

zich ontwikkelen. Er zijn nauwelijks longitudinale lokale
machtsstudies verricht, zodat weinig of geen informatie hier
omtrent beschikbaar is.
Op basis van Gilbert's studies
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wordt verondersteld, dat

er binnen de Amerikaanse lokale samenlevingen een trend aan
wezig is, dat lokale machtsstrukturen zich van meer gecentra
liseerde naar meer pluralistische vormen ontwikkelen, vooral
tengevolge van de toenemende schaalvergroting. Gilbert konstateert deze trend vanuit een sckundaire analyse, gebaseerd
op 166 lokale machtsstudies (waarvan er 84 van vóór 1955 en
82 van 1955 en later dateren). Zij konstateert, dat er sedert
1955 meer lokale machtsstrukturen zijn, die als pluralistisch
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beschreven worden in vergelijking met de tijd vóór 1955 en
voorts, dat het percentage ekonomische leiders, die deeluitmaken van de lokale machtsgroep, gestegen is. In de periode
1955 en later blijken beleidsinitiatieven niet zozeer genomen
te worden door formeel-politieke of parapolitieke organisaties,
maar vooral door allerlei informele ad-hoc groepen: "It appears that power - i.e. the ability to make binding decisions
for the community - is less and less in the hands of a privileged few and is increasingly dependent upon the broker, be
he elected official or not, who can bring together (to the
extent he can bring together) the various elements in the community"
Wij willen er op wijzen, dat men uit Gilbert's studie geen
algemene uitspraken over veranderingen in lokale machtsstrukturen kan afleiden, daar niet bekend is in hoeverre de 166
studies, die zij als analyse-eenheid heeft genomen, representatief zijn voor de Amerikaanse lokale samenlevingen. Ook is
haar studie niet gebaseerd op longitudinale resultaten. De
vraag, of de lokale machtsstrukturen zich werkelijk in de
richting van meer pluralistische vormen ontwikkelen, zal zonder systematisch longitudinaal en komparatief onderzoek onbeantwoord blijven.

Samenvattend

kunnen we stellen, dat het vooral de sociologen

zijn geweest, die in lokale machtsstudies tot de bevinding
zijn gekomen, dat de macht gekoncentreerd is in handen van
een (met name ekonomische) elite, die, geleid door eigenbelang, de (met name politieke) besluitvorming monopoliseert.
Van een deelname vanuit de bevolking aan de vormgeving van
haar direkte woon- en leefmilieu is geen sprake.
Vanuit de kring van met name politikologen wordt gesignaleerd,
dat de lokale macht in handen is van een politieke elite, die
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vanuit kompetitieve posities deelnemen aan het besluitvormingsproces. De deelneming vanuit de bevolking is indirekt. Zij
zijn van oordeel, dat het demokratisch karakter van een lokaal
machtssysteem voldoende gewaarborgd is door het feit, dat
de leden van de lokale samenleving bij de verkiezingen via hun
stem uitdrukking kunnen geven aan de goedkeuring of afkeuring
van het beleid. Op grond van de anticiperende reaktie komen
genoemde onderzoekers tot de konklusie, dat de lokale machtsstruktuur een pluralistisch karakter draagt.
Een derde groep van onderzoekers konstateert, dat de macht
niet gekoncentreerd is in handen van een of andere elite, maar
verdeeld is over een veelheid van groepen binnen de lokale
samenleving, die duidelijk aanwijsbare invloed uitoefenen op
de vormgeving van die lokale samenleving. Zij konstateren, dat
het lokale machtssysteem zich ontwikkelt in de richting van
een participerende demokratie, waarbinnen een aktieve en direkte deelname van de bevolking aanwezig is.
Er is een groeiende behoefte om niet alleen lokale samenlevingen wat betreft hun lokale machtsstruktuur te vergelijken,
maar ook om na te gaan in welke richting lokale machtsstrukturen zich in de tijd ontwikkelen. Om dergelijke komparatievelongitudinale onderzoeksopzetten te ontwerpen is een standaardisatie van lokale machtsstruktuurtypen noodzakelijk.
Enkele gangbare lokale machtsstrukturele typen hebben we de
revue laten passeren. In het algemeen kan gesteld worden, dat
de tot nu toe gehanteerde lokale machtsstrukturele typologieën
een onvoldoende empirische basis bezitten om als zodanig in
komparatieve-longitudinale machtsstudies opgenomen te worden.
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3.2 De gevonden

ІеШегьіуре^

In de lokale machtsstudies zijn eon aantal theoretische en
empirische leiderstvpologiecn

ontworpen. Daarbij werd in de

meeste gevallen de verwachting uitgesproken of is daadwerke
lijk middels empirisch onderzoek aangetoond, dat de onder
scheiden tvpen van leiders op een geheel verschillende wijze
participeren in besluitvormingsprocessen inzake algemeen be
langrijk geachte, lokale beleidsproblemen.
Enkele van deze typologieën, die we middels literatuuronderzoek hebben verkregen, willen we onder de aandacht brengen
Globaal kunnen wc de gekonstrueerde typologieën als \olgt klassificeren

een aantal typologieën is gebaseerd op de machts-

bronnen, die personen bezitten (White en Nuttall, Scheuch,
Gordon), een drietal andere tvpologieen houdt niet alleen rekening met de machtsbronnen, maar let tevens op de machtsuitoefening (Jennings, Presthus en breenan), twee typologieën
baseren zich op de machtsuitoefening, daarbij vooral lettend
op de interaktiegraad tussen de leiders (lancili en Burgess),
één typologie is gericht op de zichtbaarheidsdimensie, d.w ζ
de mate waarin de lokale leiders zichtbaar zijn voor de nietleiders (Bonjean) en tenslotte verwijzen een aantal auteurs
naar een typologie op basis van het machtsbereik (Fanelli,
Burgess, D'Antonio en Епскьоп)

In de door ons bestudeerde

literatuur hebben we geen leiderstypologicen aangetroffen op
basis van het machtsdomein, op basis van het machtsgewicht,
op basis van de machtsmiddelen (d.w.z. middelen, die gebruikt
kunnen worden om het gedrag van anderen m overeenstemming te
brengen met de doeleinden van de machtsdrager)

Ook hebben we

geen leiderstypologicen ontdekt op basis van een differentiële
participatie in verschillende fasen van besluitvorming.
2
De leiderstypologie van Khitc is gebaseerd op de machts- of
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invloedsbronnen. Hij onderscheidt een vijftal analytische
typen van informele leiders, gebaseerd op de faktoren, ьаагор
macht of invloed berust"
- Door de "influentials" hordt een eerste groep gevormd, die
gebaseerd is op "authority power" the exercise of coercive
poucr over others which stems from the pyramiding into a
person's control of numerous office positions ...". l)c over
eenkomstige vraagstelling op grond waarvan de genoemde per
sonen door White tot deze groep van "influentials" gerekend
uorden, luidt

"Who are fairly influential persons here 9 "

- Door de "boosters" wordt een tweede groep gevormd, welke
gebaseerd is op de "innovative zeal

the exercise of initia

tive to change the status quo with innovative programs or
projects or usages"
leiderstype luidt

De bijbehorende vraagstelling voor dit

"Who would you say are boosters in this

7

community' "
- Een derde groep, bestaande uit "prominent persons", LS ge
baseerd op "prestige

the exercise of achievement success

in setting pacemakmg standards of efficiency and organi
zing ability, ...". De vraagstelling voor deze leidersgroep
luidt

"Who would you say are prominent persons here in the

community9"
- De vierde groep, bestaande uit "widely-well-1iked persons",
is gebaseerd op de "sympathetic understanding

the exer

cise of a sympathetic 'feeling with' influence, the ability
to 'take the role of the other', ...". De vraagstelling om
deze leiders op het spoor te komen luidt. "Who would you
say are wel1-1 iked persons m

this community9"

- Een vijfde groep, genoemd de "representative persons", is
gebaseerd op "social justice in decision-making

the exer

cise of justice in rendering decisions to produce equitable
treatment of groups which are actually or potentially in
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Opposition to each other in community problem situations".
De vraagstelling voor dit leiderstype luidt: "Who would make
fair and just decisions for the benefit in the whole area?"
Ondanks het feit, dat de leiderstypologie aanspreekbaar is,
behoeft het onzes inziens geen verder betoog, dat het hanteren
van White's vraagstellingen van de nodige kritische kanttekeningen moeten worden voorzien. Deze kanttekeningen kunnen worden ontleend aan de reeds eerder in deze studie vermelde kritieken en verweren inzake de beide hoofdmethoden, welke in
lokale machtsstudies naar voren zijn gebracht na de studie van
White.
White bepaalt de informele leiders via bovengenoemde vraagstellingen in een systematische steekproef uit de lokale samenleving. Hij berekent per genoemde leiders het aantal personen,
door wie men op welke vraag dan ook genoemd is. Na de genoemde
leiders gerangnummerd te hebben naar het aantal personen, door
wie men genoemd is, bepaalt White de top-40. Van deze veertig
leiders wordt een formele leiderschapsskore bepaald aan de
hand van beklede funkties in de belangrijkste institutionele
sektoren binnen de lokale samenleving.

White komt, vanuit een vergelijking van de informele leiderschapsskore met de formele leiderschapsskore tot de bevinding,
dat formeel en informeel leiderschap, op deze wijze gemeten,
niet sterk samenhangen, maar dat informeel leiderschap zich
ontwikkelt binnen een sociaal proces, dat niet gekonditioneerd
wordt vanuit formele leiderschapsposities.
Uit zijn analyse blijkt, dat de "influentials" en de "representative persons" hoog skoren op de formele leiderschapsschaal, dat de "prominent persons" en de "boosters" niet skoren op de formele leiderschapsschaal, terwijl de "well-liked
persons" een tussenpositie innemen.
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Ook Nuttall, Scheuch en Gordon

verwijzen in hun leiderstypo-

logie naar machtsbronnen. Zij konstrueren hun leiderstypologie
op basis van een tweetal dimensies, te weten de reputatie, die
bepaalde personen genieten, namelijk om te beschikken over
bepaalde machtsbronnen en de feitelijke toegankelijkheid, die
zij tot deze veronderstelde machtsbronnen bezitten.

Een schematische weergave van de kombinatiemogelijkheden van
de posities op de beide dimensies verduidelijkt hun typologie
van machtsposities:

Schema 4: De leiderstypen van Nuttall, Scheuch en Gordon
De door anderen gepercipieerde
toegankelijkheid tot machtsbronnen:

De feitelijke
wel
toegankelijkheid tot
machtsbronnen: niet

wel toegankelijk

niet toegankelijk

manifeste invloed

potentiële invloed

reputatie invloed

geen invloed

De auteurs ontwikkelen een aantal proposities inzake de differentiële participatie van leiders uit bovengenoemde machtsposities in het besluitvormingsproces. Zij zijn van mening, dat
de machtsposities zullen variëren alnaargelang de besluitvormingsfase, waarin men zich bevindt. Dit zal met name het
geval zijn, indien aktores, die deelnemen aan het besluitvormingsproces, een fase bereiken, waarin om een uitwisseling
van de machtsbronnen wordt gevraagd (de zg. "payoff-fase").
Nu zullen de meeste aktores een dergelijke uitwisselingsfase
trachten te vermijden, tenzij dit tot een aanmerkelijke machts-
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vermindering zal leiden, danwei wanneer dit er toe zal leiden,
dat personen, die over machtsreputatie beschikken, een te vérgaande invloed uitoefenen in de ogen van de personen, die
manifeste cq. potentiële invloed bezitten.
Hoe minder cruciaal de beleidsbeslissingen zijn, hoe meer
waarschijnlijk het is, dat reputatieleidcrs het besluitvormingsproces zullen beïnvloeden. Onder cruciale dccLsics dient
m

dit verband te worden verstaan decisies, die niet ver ver-

wijderd zijn van de "pay-offsituât ie", danwel decisies, waarvan met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid verwacht mag worden, dat zij om een uitwisseling van machtsbronnen zullen vragen.
De machtspositie van de deelnemers aan een besluitvormingsproces zal voortdurend variëren. Dit is met name afhankelijk
van het stadium, waarin het besluitvormingsproces zich bevindt,
alsook van de crucialiteit van de beleidsbeslissingen
Ter bestudering van beinvloedingsstrukturen stellen Nuttall,
Scheuch en Gordon een bepaalde procestechniek voor, die een
variant is binnen de decisiemethode. Via deze procedure wordt
per besluitvormingsfase nagegaan, welke machtspositie de deelnemers bezitten. Voor de personen in de boven onderscheiden
vier verschillende machtsposities worden de volgende participatiemodellen waarschijnlijk geacht.
- Het is vanzelfsprekend, dat personen zonder invloed binnen
een bepaald besluitvormingsproces nimmer tot machtsuitoefening komen. Zij zullen trachten door middel van aktiviteiten
buiten de direkte besluitvormingssituatie de beschikking te
krijgen over bepaalde machtsbronncn, opdat zij m

volgende

besluitvormingssituaties van een machtspositie verzekerd zijn.
De aktiviteiten van aktores zonder invloed zullen er op gericht zijn veranderingen aan te brengen in de struktuur van
besluitvorming.
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- Kat betreft de participatie van aktores, die over machtsreputatie beschikken, kan gesteld worden, dat zij zoveel mogelijk zullen trachten het bereiken van de uitwisselingsfase te
vermijden, daar zij meer opereren op basis van de aan hen toegeschreven machtsbronncn dan op basis van de feitelijke beschikking over machtsbronnen. Dit leidt tot de stelling, dat
binnen besluitvormingssystemen, waar veel cq. weinig cruciale
decisies aan de orde zijn, relatief weinig cq. veel reputatieleiders aanwezig zullen zijn. Bovendien mogen wc verwachten,
dat aktores, die over rcputationele invloed beschikken en zich
hiervan bewust zijn, status-quo georiënteerd zijn en derhalve
als konservatieve krachten binnen de lokale samenleving werkzaam zullen zijn.
- Aktores met potentiële invloed zijn personen, die over machtsbronnen beschikken, maar waarvan anderen verwachten, dat deze
machtsbronnen niet bij hen aanwezig zijn. Afhankelijk van de
duurzaamheid van de machtsbronnen kan in successieve besluitvormingssituaties hun machtspositie zich wijzigen. Daarbij
zijn de volgende verschuivingen mogelijk: indien potentiële
machthebbers inderdaad over duurzame machtsbronnen beschikken
en anderen van mening zijn, dat aktores daarover beschikken,
zal de machtspositie in een volgende bcsluitvormingssituatie
van potentieel naar manifest verschuiven.
Beschikken potentiële machthebbers over duurzame machtsbronnen en zijn andere aktores van mening, dat deze machtsbronnen
verbruikt zijn, dan blijft de potentiële machtspositie in opvolgende besluitvormingssituaties onveranderd. In het geval,
dat potentiële machthebbers over niet-duurzame machtsbronnen
beschikken en anderen daarentegen van mening zijn, dat de
machtsbronnen wel duurzaam zijn, dan verschuift de machtspositie in een opvolgende besluitvormingssituatie van potentieel
naar reputationeel. Tenslotte kan zich de situatie voordoen,
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dat potentiële machthebbers over niet-duurzame machtsbronnen
beschikken en ook andere aktores van oordeel zijn, dat de
machtsbronnen verbruikt zijn; in dat geval zullen in opvolgende besluitvormingssituaties deze aktores zonder macht zijn.
- Ook voor aktores met manifeste invloed zijn dergelijke verschuivingsmodellen van toepassing. Immers aktores, die manifeste machtsposities innemen, zullen deze eveneens in opvolgende besluitvormingssituaties innemen, indien hun machtsbronnen duurzaam zijn en andere aktores van deze duurzaamheid
overtuigd zijn. De manifeste machtsposities zullen overgaan
in potentiële machtsposities, indien de machtsbronnen van aktores wel duurzaam zijn, maar anderen van mening zijn, dat
deze verbruikt zijn. Indien personen, die een manifeste machtspositie innemen, over niet-duurzame machtsbronnen beschikken
en anderen van oordeel zijn, dat deze machtsbronnen wel duurzaam zijn, dan zal in opvolgende besluitvormingssituaties de
manifeste machtspositie overgaan in een reputationele machtspositie. Tenslotte kan zich de situatie voordoen, dat manifeste machtsdragers in opvolgende besluitvormingssituaties
zonder macht komen te zitten, indien hun machtsbronnen nietduurzaam zijn en andere aktores eveneens met de eenmaligheid
van de machtsbronnen op de hoogte zijn.

De verschuivingspatronen zijn weergegeven in schema 5.

Een tweede groep van typologieën is niet alleen gebaseerd
op de machtsbronnen, maar tevens op de machtsuitoefening. Deze
typologieën treffen we aan in die studies, waarbij zowel gebruik gemaakt is van de reputatiemethode als van de decisiemethode. In deze studies, waarbij van een kombinatie van de
hoofdmethoden gebruik gemaakt wordt, is het mogelijk de leidersgroepen te vergelijken op basis van machtsreputatie (als
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Schema 5: Verschuivingspatronen van leiderstypen, te analyseren
middels de procestechniek

Toegankelijkheid

Van

Naar

machtspositie

machtspositie

potentiële cq. manifeste

potentiële

duurzaam

eenmalig

potentiële cq. manifeste

manifeste

duurzaam

duurzaam

zonder macht

eenmalig

eenmalig

reputationele

eenmalig

duurzaam

potentiële cq. manifeste

feitelijk perceptie

machtsbron) met leidersgroepen op basis van een deelnemen aan
het besluitvormingsproces inzake algemeen belangrijk geachte beslissingen (als machtsuitoefening). Hieruit kunnen, zoals we
nog zullen zien, interessante leiderstypen naar voren komen.
We zullen in deze studie ingaan op de leiderstypologieën, die
ontwikkeld zijn door Jennings, Presthus en Freeman.
4
In zijn Atlanta-studie onderscheidt Jennings drie typen van
lokale leiders: een eerste groep verkrijgt hij middels toepassing van de reputatiemethode. Deze zg. "attributed influentials" zijn personen, die door relevante anderen beschouwd
worden als zijnde belangrijk voor de besluitvorming. Een tweede
groep "prescribed influentials" bestaat uit de belangrijkste
bekleders van officiële posities op grond waarvan men formeel invloed kan uitoefenen op de besluitvorming. De derde
groep "ekonomisch dominanten" wordt gevormd door degenen, die
de topposities innemen in de ekonomische sektor.
De door Jennings gevolgde onderzoeksprocedure verloopt als
volgt: vanuit informele gesprekken met personen, die officiële
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posities bekleden binnen het gemeentelijk apparaat, inventariseert hij een aantal algemeen belangrijk geachte beleidszaken binnen de lokale samenleving. Vanuit een dokumcntenanalyse komt hij tot de samenstelling van een lijst van besluitvormers. Hierna volgt een gesprek met een tuintigtal sleutelinformanten aangaande de meest invloedrijke personen in de
besluitvorming rond algemeen belangrijk geachte beleidszaken.
Dit levert 416 keuzen op, waarvan 90% uitgebracht op 95 personen. Iets meer dan de helft van deze reputatici ijst bleek
eveneens vermeld te staan op de besluitvormerslijst vanuit de
dokumentenanalyse. Jennings komt op deze M j z e tot de vaststelling van 59 "attributed influent lal s", die in aanmerking
komen \oor het verdere onderzoek. Vervolgens wordt een lijst
van veertig "governmental leaders" opgesteld, bestaande uit
personen uit de gemeentelijke overheidssfeer, die m

het al-

gemeen tot de top van de formele besluitvormers gerekend worden. Ook vervaardigt hij een lijst van vijfentwintig "civicstaff leaders", bestaande uit niet-overheidsfunktionarisscn.
Deze 65 personen vormen de groep "prescribed influentials".
Van de "governmental leaders" blijken er 15 tevens op de reputatielijst voor te komen, van de "civic leaders" komen er 3
voor op deze reputatielijst. De lijst van 41 "ekonomisch dominanten" vvordt bepaald aan de hand van de kriteria, opgesteld
door Schulze . Van deze ekonomisch dominante groep kwamen er
14 voor op de reputatielijst.

Een overzicht van de leiderstypologie is weergegeven in schema 6.

De daarin vermelde 133 personen zijn benaderd, waaruit 119
bruikbare interviews resulteren. In dit interview is gevraagd
naar de vijftien belangrijkste personen in de lijst van 133
personen. Het resultaat hiervan is geweest, dat 90% van de
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Schema 6: De leiderstypen van Jennings

"prescribed
influentials"
"govern- "civic

ekonomisch
dominanten overigen totaal

mental"

staff"

15

03

14

25

22

27

40

25

41

"attributed
influentials"

27

59

"non-attributed
influentials"

totaal

84

27

133

genoemde keuzen uitgebracht zijn op 57 personen, die eveneens
op de oorspronkelijke lijst hebben gestaan. Deze groep van
"attributed influentials" zijn door Jennings op basis van het
aantal ontvangen keuzen, alsmede op basis van het percentage
eerste keuzen orderverdeeld in 23 "first-level attributed
influentials" en 34 "second-level attributed influentials".

De uiteindelijke onderzoeksgroepen, die als leiderstyper in
de verdere analyse naar andere karakteristieken beschreven
worden, zijn weergegeven in schema 7.

Jennings hanteert de reputatiemethode en de positionele methode
om tot zijn leiderstypologie te komen. In het verdere onderzoek gaat hij uitvoerig in op de decisiestruktujr. De onderscheiden leiderstypen worden beschreven naar sociaal-struktu-
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Schema 7: Overzicht van de onderzoeksgroepen in Jennings'
studie

1. De "attributed influentials"x

53 personen

- "first level" 20
- "second level" 33
46 personen
2. De "prescribed influentials"

- "governmental" 24
- "civic-staff" 22
3. De "ekonomisch dominanten"

Totaal

20 personen

119 personen

Tot de groep "attributed influentials" worden in de verdere
analyse eveneens gerekend de "prescribed influentials" en de
"ekonomisch dominanten", die op de reputatielijst zijn voorgekomen.

relè achtergrondkarakteristieken, alsmede naar de graad van
"politicization" (geïndiceerd door onder mser de politiek georiënteerde interpersonale kommunikatie- en adviesstruktuur),
naar de machtsdimensies (positieve macht, vetomacht en filtermacht), waarvan men zich bedient, naar de differentiële
participatie in de besluitvormingsfasen (de initiële fase,
prioriteitenfase, promoting-fase, legitimatie-fase en de uitvoeringsfase), naar de "role-scope" (geïndiceerd via de uit-
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gebreidheid van beslissingen, waarin men participeert, alsmede
de participatie-frequentie) en tot slot naar de rol-acquisitie
(vastgesteld aan ie hand van een politieke socialisatieproces-analyse en een introduktie in het besluitvormingssysteem)
De belangrijkste verschillen tussen de drie leidersgroepen
zijn de volgende: de "ekonomsch dominanten", die met op de
reputatielijst voorkomen, blijken geen rol te vervullen in
het besluitvormingsproces rond algemeen belangrijk geachte
beleidsbeslissingen. Deze groep vertoont een lage graad van
"politicization", d.w.z. zij hebben weinig machtsgeonenteerde
interpersonale kommunikaties en zijn nauwelijks betrokken bij
de interpersonale adviesstruktuur. De "prescribed influentials"
bezitten een vrij extensieve role-scope, zij participeren
frequent in velerlei beleidszaken in steeds wisselende besluitvormingsstadia.
De "attributed influentials" vervullen sleutelrollen in de
besluitvorming, ofschoon meestal niet de meest belangrijke.
Zij hebben een extensieve role-scope en een relatief hoge
graad van "politicization". Niet alleen de "first-level",
maar ook de "second-level influentials" vervullen een sleutelrol in de besluitvorming, zij het in verschillende besluitvormingsfasen. Jennings komt tot de eindkonklusie, dat er m termen van de role-scope en de graad van "politicization" een
duidelijke differentiële participatie is van de onderscheiden
leiderskategorie'én, zodat er niet van een "generalized elite"
gesproken kan worden.
In tegenstelling tot Hunter besluit Jennings, dat het machtssysteem in Atlanta een meer pluralistisch karakter draagt,
bestaande uit steeds wisselende koalities. De machtsstruktuur
is niet zo monolithisch als Hunter heeft beweerd, maar anderzijds ook m e t zo specifiek als in een grootstad.
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De door Presthus

ontwikkelde leiderstypologie is eveneens

rechtstreeks ontleend aan de twee gangbare hoofdmethoden, die
hij gebruikt heeft m

zijn studie over de machtssystemen in

Riverview en Fdgewood. Presthus verdeelt de leiders in een
tweetal groepen, te weten de "influentials" en de "decisionmakers". Onder de eerste leiderskategone worden door hem diegenen verstaan, die door de bevolking als machtig of invloedrijk worden beschouwd in de besluitvorming van relevante beleidszaken in de lokale samenleving. Onder de "decisionmakers" verstaat hij de werkelijke besluitvormers.
De "influentlals" worden bepaald aan de hand van de reputatiemethode, terwijl de "decision-makers" worden geïdentificeerd middels de decisiemethode, welke betrekking heeft op
een vijftal algemeen belangrijk geachte lokale samenlevingsproblemen. Presthus vergelijkt de reputatielijst en de decisielijst zowel дп Riverview als in Edgewood en komt daarbij
tot de interessante konstatenng, dat er "influentials" zijn,
die niet participeren m de besluitvorming, maar dit dele
geren aan andere personen, die door Presthus als "leg-men"
worden aangemerkt. Deze laatste groep neemt deel aan de be
leidsbeslissingen rond de lokale samenlevingsproblemen, maar
oefenen weinig invloed uit. Zij vertegenwoordigen de "influ
entials", die zelf achter de schermen blijven. Deze "leg-men"
vervullen de rol van sekundaire machtsdragers . Zij beschik
ken uitsluitend over afgeleide macht en mogen machtsmiddelen
niet eerder toepassen dan wanneer zij daartoe opdracht hebben
gekregen van de oorspronkelijke machtsdragers. Aan deze "leg
men" is door bepaalde groepen of personen het hanteren van
machtsmiddelen overgedragen.
Verder konstatcert hij uit de vergelijking van de twee lijs
ten, dat er besluitvormers zijn, met name de zg. "specialis
ten", die niet op de lijst van "influentials" voorkomen. Deze
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specialisten kenmerken zich door een zeer marginale machtspositie, die zij ontlenen aan hun deskundigheid op een zeer beperkt, specialistisch terrein.
De diskrepantie tussen de reputatielijst en de decisielijst
toont aan, dat beide gangbare hoofdmethoden ter opsporing van
de lokale leiders elkaar aanvullen
beoordeeld worden, m

uit de vergelijking kan

hoeverre er een "leg-men" verschijnsel

binnen een machtssysteem m

een lokale samenleving werkzaam

is. Door de decisiemethode niet te gebruiken kan men de passieve besluitvormers moeilijk opsporen en bovendien achterhaalt men de specialisten niet

Door alleen de rcputatiemetho-

de te hanteren weet men bijna zeker, dat men niet alle werkelijke machtsdragers opspoort, alhoewel de reputatiemethode
imperfekt is, is ze zeker effektief, omdat Presthus ongeveer
de helft van de werkelijke besluitvormers via deze methode
bleek op te sporen en bovendien nog een aantal personen identificeerde, die indirekt invloed uitoefenen via de zg.
"leg-men".
Tenslotte willen we in het kort de onderscheidingen van Freeman

weergeven. Ook zijn leiderstypologie is gebaseerd op een

kombmatie van onderzoeksmethoden ter opsporing van lokale
leiders, die hij toepast in zijn Syracuse-studie

Hij komt

via de vier grondmethoden tot vier groepen van een top-32

De

gevolgde onderzoeksprocedure is elders in deze studie uitvoerig beschreven. Freeman komt tot drie basistypen van leiders
allereerst de "institutionele leiders", die geïdentificeerd
worden volgens de reputatiemethode, naar de formele positie
die men bezet, danwei naar de participatiegraad van de instelling waarmee zij verbonden zijn. Zelden participeren zij aktief m

de besluitvorming rond de belangrijk geachte, lokale

beleidszaken. Een tweede groep wordt gevormd door de "effec-
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tors": zij zijn direkt betrokken bij het besluitvormingsproces, soms namens de "institutionele leiders". Zij worden opgespoord via de decisiemethode. Tenslotte zijn er de "aktivisten", bestaande uit diegenen, die aktief zijn in vrijwillige
verenigingen en klubs. Zij krijgen toegang tot het leiderschapssysteem door de tijd en inspanning, die zij zich getroosten voor het welzijn van de lokale samenleving. Zij participeren in de besluitvorming, maar in mindere mate dan de
"effectors", terwijl zij bovendien het prestige en de positie
van de "institutionele leiders" missen. Tot de opsporing van
de "aktivisten" kan de sociale participatiemethodc een belangrijke bijdrage leveren.

Een derde groep van leidcrstypologieën is gebaseerd op de
machtsuitoefening, waarbij vooral gelet is op de interaktiegraad tussen de leiders. Tot deze groep behoren de typologieën
van Burgess en Panelli.

Burgess

9

heeft voor de opsporing van de lokale leiders gebruik

gemaakt van een drietal mformantengroepen. De door haar gevolgde onderzoeksprocedure is elders in deze studie beschreven.
Zij komt vanuit de drie mformantengroepen tot de volgende
leiderskategorieën (zie schema 8)·
- een eerste groep, die bestaat uit 31 "power nominees".
Hiertoe behoren de personen, waarvan door de drie mformantengroepen verwacht wordt, dat zij machtig of invloedrijk
zijn en, gezien hun mteraktiepatronen, als werkelijke besluitvormers zullen optreden. Op basis van sociometrische
ratings wordt deze groep onderscheiden in twee subgroepen,
te weten 10 "top-power nominees" (dit zijn personen, die 25
of meer keuzen hebben ontvangen) en 21 "sub-power nominees"
(dit zijn personen, die minder dan 25 keuzen hebben ontvangen) .
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•кета 8: De leiderstypen van Burgess

1.

Power nominees (31 personen), als volgt onder te
verdelen:

1.1 op basis van de latente invloed, afgeleid uit de so
ciometrische rating, verkregen middels de reputatie
methode:

1.1.1 top-power nominees (10 personen)
1.1.2 sub-power nominees (21 personen)

1.2 op basis van de manifeste invloed, verkregen via de
decisiemethode:

1.2.1 power leaders

(22 personen)

Deze zijn naar machtsbereik te verdelen in:
1.2.1.1 algemene leiders

(15 personen)

1.2.1.2 specifieke leiders (07 personen)
1.2.2 no power leaders

(09 personen)

2. Lesser leaders (23 personen)

een tweede groep bestaat uit 23 "lesser leaders" zijnde,
personen, die vanuit met name de negerbevolking als lokale
leiders worden beschouwd, maar waarvan de leiders zelf op
basis van invloedsuitoefening en interaktiepatronen zeggen,
dat zij geen werkelijke besluitvormers zijn.
een derde groep bestaat uit 22 "power leaders". Deze maakt
deel uit van de "power nominee"-groep. Deze groep blijkt,
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zoals een analyse van de besluitvormingsprocessen laat zien,
op te treden als werkelijke besluitvormers ("decisionmakers")· Dit blijkt niet alleen uit hun invloedsuitoefening
op de eindbeslissing, maar tevens uit het extensieve interaktiepatroon, wat deze leiders onderling onderhouden.
Door de gegevens onder 1.1 en 1.2 te kruistabelleren kunnen
we nagaan in hoeverre lokale leiders de aan hen toegeschreven
invloed aangewend hebben in de door Burgess onderzochte decisieprocessen inzake een 11-tal beleidsprubiemen. Het door haar
gevonden ies.ultaat staat vermeld in schema 9.
Fisher's exact probability test leidt niet tot een verwerping van de nul-hypothese (H_). Middels dit materiaal is niet
aantoonbaar, dat in Crescent City de twee variabelen, latente
en manifeste invloed, geassocieerd zijn.
Naast de drie bovenvermelde leiderstypen onderscheidt Burgess
op grond van de positionele methode een groep ekonomisch dominanten en een groep positionele leiders (vergelijkbaar met de
"prescribed influentials" van Jennings). Beide laatste groepen
kunnen personen bevatten, die ook tot de drie voornoemde leiderskategorieën gerekend worden.

Schema 9: Het verband tussen latente er. manifeste invloed in
het "Crescent City"-onderzoek van Burgess
Manifeste

invloed

power leader

no power leader

totaal

top-power nominee

06

04

10

rt с sub-power nominee

16

05

21

22

09

31

Φ тз

+J <u

с о

0) ,-ι
Ί-1 >

totaal
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Door de aktieve participatie te onderzoeken van de "power
nominees" in de besluitvorming, reduceert zij de "power nominees" tot een kleinere groep van "power leaders". Deze werkelijke besluitvormers blijken voorstellen te initiëren, prioriteiten vast te stellen en de beslissingen formeel te bekrachtigen.
De "lesser leaders" initiëren geen besluitvormingsaktiviteiten, maar zij zijn uitermate belangrijk bij de uitvoering
van reeds genomen beslissingen. Het blijkt, dat de "losser
leaders", met name door hun vele lidmaatschappen in organisaties, verenigingen en instellingen in de lokale ncgersamenleving, direkt toegang hebben tot de machtsdragers. Steeds weer
blijkt, dat na het nemen van een beslissing, de "lesser leaders" aktief bij het verdere verloop betrokken worden.

Fanelli

komt in zijn studie tot een viertal leidersgroepen.

De eerste groep van aktieve "influentials" zijn te beschouwen
als de topleiders binnen de lokale samenleving, omdat zij zowel door de bevolking als door de leiders als zeer invloedrijk worden beschouwd en zich bovendien kenmerken door een
extensief interaktiepatroon binnen hun groep, üe tweede groep
bestaat uit prestige "influentials". Deze onderscheiden zich
van voornoemde groep, doordat hun interaktiepatronen binnen
de leidersgroep minder extensief zijn. De derde groep wordt
gevormd door de aktieve "sub-influentials". Zij worden binnen
de leidersgroep als minder invloedrijk beschouwd, ondanks hun
extensieve interakties binnen de leidersgroep. Tenslotte een
vierde groep van "lesser leaders", die zich kenmerken door het
feit, dat de leiders hen als minder invloedrijk beschouwen en zij
bovendien weinig interakties binnen de leidersgroep onderhouden.
De leiderstypologie van Fanelli is derhalve gebaseerd op
een tweetal dimensies, te weten de invloedsdimensie en de
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interaktiedimensie. Ten aanzien van de invloedsdimensie blijkt,
dat niet alle leiders in dezelfde mate als invloedrijk worden beschouwd binnen de leidersgroep. Fanelli leest dit af
uit het aantal ontvangen keuzen per leider, die men verkrijgt
op de vraag: wie zijn volgens U de vijf, meest invloedrijke
leiders binnen de 25 topleiders? Op deze vraag blijkt het gemiddelde aantal ontvangen keuzen per leider 4 te bedragen.
Ten aanzien van de interaktiedimensie blijkt, dat niet alle
leiders in dezelfde mate over kommunikatiekanalen met andere
leiders beschikken: sommigen kommuniceren wat betreft lokale
beleidsproblemen met veel leiders, anderen met weinige.
Fanelli analyseert de interaktiedimensie, door aan de 25 topleiders de vraag voor te leggen met welke leiders zij de drie
algemeen belangrijk geachte beleidsproblemen binnen de lokale
samenleving besproken hebben. Het gemiddelde aantal interakties per leider bedraagt 13. De gemiddelden van beide dimensies dienen als basis om de leiders te differentiëren naar de
invloeds- en interaktiedimensie. Na deze werkzaamheden te hebben verricht, kunnen we de kombinatiemogelijkheden in een
kruistabel schematisch weergeven (zie schema 10).

Sahema 10: De leiderstypen van Fanelli
Invloedsdimensie (Y)

> X
Interaktiedimensie (X)

<X
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>Ϋ

<Ϋ

Aktieve influentials

Sub-influential s

(N = S)

(Ν = 6)

Prestige influentials

Lesser leaders

(N = 5)

(Ν = 9)

De frequenties, waarmee de vier leidersgroepen in Bakerville
voorkomen, staan in nevenstaande kruistabel aangegeven.

De vierde groep van leiderstypologieën baseert zich op de differentiële zichtbaarheid die leden van de lokale samenleving
bezitten inzake de lokale machtsgroep. Bonjean

komt, via

het toepassen van een variant van de reputatiemethode, tot een
interessante leiderstypologie op basis van deze differentiële
zichtbaarheid.

In zijn Burlington-studie komt hij tot de bevinding, dat de
bepaling van de elite door de leiders en de niet-leiders deels
verschillende resultaten oplevert. Via het beeld, dat leiders
en niet-leiders van het machtssysteem hebben, komt hij tot een
drietal leidersgroepen. Een eerste groep "zichtbare leiders"
wordt gevormd door diegenen, die zowel door de leiders als
door de niet-leiders onderkend worden als algemene leiders
binnen de lokale samenleving. De tweede groep "verborgen leiders" bestaat uit personen aan wie de leiders meer macht toekennen dan de niet-leiders. De derde groep wordt gevormd door
de "symbolische leiders", bestaande uit diegenen, aan wie
door de niet-leiders meer macht wordt toegekend dan door de
leiders zelf.
In zijn studie vindt Bonjean vijf zichtbare, zes verborgen
en zes symbolische leiders. Hij gaat in zijn studie na, in
hoeverre deze leiderskategorieën verband houden met stratifikatiekomponenten. Hij komt hierbij tot de konklusie, dat de
zichtbare leiders zich kenmerken door een hoge positie zowel
in de status-, de ekonomische als de machtshiërarchie; de verborgen leiders blijken een hoge positie in te nemen in de
machtshiërarchie en een lage positie in de status- en/of de
ekonomische hiërarchie; de symbolische leiders bezitten een
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hoge statubpositie en een hoge ekonomische positie, maar een
lage positie in de machtshierarchie.
Met deze studie toont Bonjean tevens aan, dat toepassing van
de reputatiemethode op deze 1*1jze bijdraagt tot het zichtbaar
maken van de leiderschapsstruktuur. De klassieke procedure van
de reputatiemethode, kelke de resultaten van leiders en m e t leiders niet met elkaar vergelijkt, ontdekt noch de symbolische leiders, die geen lid zijn van de werkelijke machtselite,
noch de feitelijke leiders, die een lage positie innemen in
de status- en/of machtshierarchie.
Bonjean karakteriseert de leiderschapsstruktuur in Burlington als een netwerk van elkaar overlappende subgroepen, waarvan sommige zichtbaar, andere verborgen zijn, gekoordineerd
door een voor iedereen zichtbare leider.
In machtsstudies dient men vooral rekening te houden met
een viertal dimensies, te weten 1. de legitimiteit (zich uitdrukkend in het percentage lokale machthebbers welke autoriteitsposities bekleden), 2. de zichtbaarheid (door een vergelijking van de leiders en de met-leiders, wat betreft hun
visie op de samenstelling en de grootte van de lokale machtsgroep), 3. het machtsbereik (zich uitdrukkend m

het aantal

beleidsvelden waaraan lokale machthebbers deelnemen) en 4. de
kohesie (zich uitdrukkend in het aantal interakties middels
de "ratio of interest" ofwel in de mate, waarin men de lokale
leiders kent cq. aan hen bekend is en waar 'au men weet, dat
men in kontakt met hen kan komen, een en ander te meten via
12
zg. bekendheidsschalen)
Op basis van deze dimensies kan men beoordelen in hoeverre
er binnen een lokale samenleving sprake is van een "covertelite-nodel", zich kenmerkend door het feit, dat een dergelijke
lokale machtsstruktuur is samengesteld uit lokale machthebbers, die zich niet op autoriteitsposities bevinden, m e t
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zichtbaar zijn voor de leden van de lokale samenleving, polymorfe macht of invloed uitoefenen en opereren als groep en
niet als onafhankelijke individuen. Het tegenmodel kenmerkt
zich door een lokale machtsstruktuur, welke is samengesteld
uit lokale leiders, die vanuit autoriteitsposities opereren,
die zichtbaar zijn voor de bevolking, die specifieke invloed
uitoefenen en die geen kenmerken van een groepsstruktuur vertonen
De Bonjean-Noland techniek, welke een vergelijkende analyse
maakt van de lokale machtsgroep, zoals die door de leiders
cq. niet-leiders is gedefinieerd, wordt als een verbetering
van de reputatiemethode beschouwd. Hierbij wordt van de vooronderstelling uitgegaan, dat de topleiders geïdentificeerd
kunnen worden middels de reputatiemethode en voorts dat deze
topleiders de meest akkurate perceptie hebben van het proces
van machtsuitoefening.
Op grond hiervan komt Bonjean tot de drie bovengenoemde basistypen van lokale leiders.
De studie wordt gerepliceerd zowel door Miller-Dirksen als
14
door French-Aiken . In beide studies vinden de onderzoekers
dezelfde drie basistypen van lokale leiders terug en blijkt,
dat zij overeenkomstige sociaal-strukturele kenmerken bezitten. De Bonjean-variant blijkt in lokale samenlevingen, welke
zowel verschillen naar inwonertal als naar urbanisatiegraad,
tot dezelfde resultaten te leiden wat betreft de sociaal-strukturele kenmerken van de drie basis-typen van lokale leiders.

Tenslotte zijn er een aantal auteurs, die de lokale leiders
typeren naar hun machtsbereik. Het machtsbereik verwijst naar
het aantal beleidsbeslissingen, waarover de macht zich uitstrekt. De typologie resulteert in een tweedeling, te weten
"algemene leiders" en "specifieke leiders". De groep "algemene
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leiders" bestaat uit personen, die een machtsbereik bezitten, dat zich uitstrekt over nagenoeg alle beleidsbeslissingen.
De reikwijdte van hun invloedsgebied kenmerkt zich door een
hoge mate van multiplexiteit. Daarnaast worden "specifieke
leiders" onderscheiden, wier machtsbereik zich beperkt tot bepaalde beleidsbeslissingen. Op een drietal studies, waarin
deze onderscheiding wordt vermeld, willen we ter afsluiting
van dit hoofdstuk zeer kort ingaan.

Burgess

konstateert, dat evenveel algemene als specifieke

leiders de werkelijke besluitvormers (de zg. "power leaders")
vormen. Onder een algemene leider verstaat zij diegene, die
invloed uitoefent en extensief interakteert inzake alle, door
haar bestudeerde, lokale beleidsproblemen.

D'Antonio en Erickson

bepalen via de reputatiemethode in

El Paso en Cd Juarez de ekonomische en politieke leiders. Zij
analyseren voor beide grenssteden het machtsbereik van de afzonderlijke leiders door de twee lijsten van ekonomische en
politieke leiders met elkaar te vergelijken.
De resultaten van deze vergelijking vermelden we in
schema 11.
De overlappingspercentages tussen politieke en ekonomische
leiders, die als graadmeter voor het algemene leiderschapspatroon dienen, zijn voor El Paso 11/70 = 16% en voor Cd Juarez
08/75 = 11%. In El Paso blijkt dat de algemene leiders zich
in de leiderstop bevinden, terwijl in Cd Juarez deze algemene
leiders niet in de leiderstop zitten. D'Antonio en Erickson
weerleggen middels dit onderscheid in algemene en specifieke
leiders de kritiek, geuit vanuit het pluralistische kamp, dat
men via de reputatiemethode alleen algemene leiders zou opsporen.
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Schema 11: De overlapping van ekonomisch en politiek leider
schap in het onderzoek van D'Antonio en Erickson

Ekonomische

Politieke

Frequentieverdeling

leiders

leiders
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wel*

wel

09

00
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wel

geen

16

23

geen

wel

05

18

wel

wel

02

08

wel

geen
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16

geen

wel

14

10

N=70

N=75

Machtslaag

Overige
leiders

*maakt wel/gee:n deel uit vaiг de groep e conomische cq.
politieke lei ders.

Ook Fanelli

toont aan, dat specifieke leiders niet alleen

zichtbaar worden via het gebruik van de decisiemethode. Hij
treft in Bakerville specifieke leiders aan op basis van de
gevolgde reputatiemethode. Hij vraagt aan de 25 topleiders,
met welke leiders zij een werkgroep zouden willen vormen ter
realisering van een drietal, algemeen belangrijk geachte, gemeenschapsprojekten (i.e. op het terrein van de gezondheids
zorg, resp. de industriële ontwikkeling, resp. rekreatie).
Alhoewel de antwoorden geen direkte informatie verschaffen
over het feitelijk gedrag, geven ze wel de verwachtingen weer,
die de leiders aan elkaar toeschrijven inzake hun algemene
cq. specifieke rol. Voor alle drie projekten wordt een rang-
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orde opgesteld van leiders op basis van het aantal ontvangen
keuzen. Na dichotomisering van het aantal ontvangen keuzen op
basis van het gemiddelde, brengt Fanelli een differentiatie
aan tussen algemene en specifieke leiders. Personen, die hoog
skoren op alle drie gemeenschapsprojekten worden tot de algemene leiderskategorie gerekend. Fanelli vindt slechts één
algemene leider en 24 specifieke leiders. Zijns inziens wordt
het vervullen van specifieke versus algemene leiderschapsrollen vooral verklaard vanuit de beroepsuitoefening van de
lokale leiders.
Hij konstateert dit uit het gemiddeld aantal ontvangen keuzen per beroepskategorie, gespecificeerd naar de drie onderscheiden gemeenschapsprojekten.

Samenvattend

kunnen we stellen, dat er in de lokale machts-

studies een aantal leiderstyperingen zijn ontwikkeld, welke
verwijzen naar de machtsbases, de machtsuitoefening en het
machtsbereik van de lokale machtsdragers. Ook zijn er leiderstypen beschreven op basis van de onderlinge interakties en op
basis van de zichtbaarheid van de leiders voor de niet-leiders.
Geen leiderstyperingen troffen wij aan op basis van het
machtsdomein en op basis van de gehanteerde machtsmiddelen.
Ook leiderstyperingen op basis van een gehanteerde procestechniek zijn we niet tegengekomen.
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4

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGSLIJNEN IN LOKALE MACHTSSTUDIES

In de voorgaande hoofdstukken hebben we de resultaten vermeld
van een literatuuronderzoek met betrekking tot een aantal methodologische vraagstellingen. Onze aandacht is daarbij vooral uitgegaan naar de wijze, waarop in lokale machtsstudies de
lokale machthebbers zijn opgespoord, welke voor- en nadelen
aan genoemde methoden verbonden zijn, alsmede naar de theoretische vooronderstellingen, die er aan ten grondslag liggen.
Op basis van de resultaten menen wij de volgende ontwikkelingslijnen te kunnen vaststellen:

In de lokale machtsstudie zal de nadruk dienen te vallen op
een verdere theorievorming en op de ontwikkeling van conceptuele schema's, waarin komponenten van een lokale machtstheorie nauwkeurig gespecificeerd worden. De lokale machtsstudies
hebben tot dusverre niet geleid tot geïntegreerde theorievorming. De vele case-studies hebben geresulteerd in empirische
generalisaties over ad hoc verschijnselen. Van een expliciete
theorie-gerichtheid is nauwelijks sprake.
Wil men via empirische studies tot een verdere theorievorming komen over het lokale machtsverschijnsel, dan dient de
onderzoeker in zijn onderzoeksontwerp uit te gaan van welomschreven definities van macht, invloed en leiderschap, van
welomschreven definities van aspekten van macht (machtsbases,
machtsbereik, machtsgewicht, machtsmiddel, machtsdomein,
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machtssubjekt en evt. machtsobjekt), alsmede van welomschreven
definities van verschijnselen, die met macht samenhangen (be
sluitvorming, beleidsproces). Bovendien dient hij een nauw
keurige aanduiding te geven van de "community", waarvan zijn
studie een beschrijving geeft.
Een van de mogelijkheden, om de systematische theorievor
ming in lokale machtsstudies te bevorderen, is het ontwikke
len van mathematische cq. formele modellen. Wij verenigen
ons in dit verband met het uitgangspunt van Bertels en Nauta
inzake het modelbegrip: "als men een bekend systeem B, dat
onafhankelijk is van een systeem 0, benut om door В informa2
tie te krijgen over 0, dan is В een model van 0" . Een van
de ontwikkelingslijnen van lokale machtsstudies zal dan ook
gericht zijn op het initiëren van een formaliseringsproces.
Wij verstaan hieronder een proces, dat het konkrete machtssysteem tracht te representeren in mathematische modellen
(opgevat als theoretische modellen van een konkreet systeem).
Indien na empirische toetsing blijkt, dat er sprake is van
isomorfie tussen het empirisch systeem en het mathematisch
systeem (d.w.z. dat er een afbeelding of transformatie is,
die het ene systeem laat overgaan in het andere systeem met
behoud van de relaties), kan het formaliseringsproces worden
voortgezet.
Immers, ieder mathematisch model van een konkreet systeem
is tevens een mathematisch realisatiemodel van een bestaand
of van een konstrueerbaar formeel systeem, dat op zijn beurt
3
een formeel model is van dat konkreet systeem .
Wij zijn van mening, dat bij de huidige stand van informatie over het originele empirische machtssysteem de induktieve
weg van theorievorming de meest vruchtbare is. Dit wil zeggen, dat in eerste instantie de aandacht vooral zal uitgaan
naar het ontwikkelen van mathematische modellen, welke als
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theoretisch model van een konkreet systeem een deskriptiefexplikatieve funktie vervullen. Middels deze theoretische modellen worden een aantal basisbegrippen, welke in een te ontwikkelen lokale machtstheorie dienen te worden opgenomen, geëxpliciteerd. Een dergelijke benadering lijkt onzes inziens
een belangrijke informatiebron, om de subjektieve zinervaringen van de lokale machtsdragers begrijpelijk te maken. Een
dergelijke benadering zal gekompleteerd dienen te worden met
een meer kwalitatieve benadering. Deze meer kwalitatieve benadering zal vooral via de methode van de participerende observatie proberen het handelen van lokale machtsdragers, zoals dat tot uitdrukking komt in de machtsaktie, inzichtelijk
te maken.
In een gevorderd stadium zal deze induktieve aanzet tot
theorievorming deduktief gefundeerd kunnen worden en zal het
mogelijk zijn, empirische machtssystemen uit te drukken in
formele stelsels, kenmerken te postuleren en via deduktieve
weg relaties af te leiden, die vervolgens empirisch geïnter4

preteerd worden . De empirische interpretatie is in dat geval
een toepassen van een formeel begrippenstelsel op een empirisch verschijnsel (een geformaliseerd theoretisch model als
realisatiemodel).
De theorievorming op het terrein van de lokale macht zal
onzes inziens kunnen verlopen via het ontwikkelen van mathematische modellen (opgevat als theoretische modellen van een
konkreet systeem met een deskriptief-explikatieve cq. representatieve funktie) naar het ontwikkelen van formele modellen,
welke een realisatie vinden in de machtswerkelijkheid (geformaliseerde theoretische modellen, welke als formele konstrukties geldigheid bezitten voor de machtsempirie) .

In toekomstige onderzoekingen op het terrein van lokale macht
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zal minder aandacht besteed worden aan case-studies, maar de
nadruk zal vallen op komparatieve studies, die longitudinaal
worden opgezet op basis van simultaan gebruik van onderzoeksmethoden ter opsporing van lokale machtsdragers.
Door middel van een komparatieve onderzoeksopzet kan, afhankelijk van het onderzoeksdoel, een evaluatie plaatsvinden
- van de diverse hoofdmethoden ter opsporing van lokale
machtsdragers binnen een lokale samenleving (cross method
comparisons),
- van de machtsstrukturen in verschillende lokale samenlevingen (cross community evt. cross national comparisons),
- van de machtsstrukturen binnen diverse institutionele en
organisationele eenheden binnen de lokale samenleving, zoals b.v. het ekonomisch, politiek, kerkelijk, edukatief,
militair systeem (cross system comparisons),
- van de veranderingsprocessen, welke zich binnen lokale
machtssystemen voltrekken, door het inbouwen van een longitudinale opzet in het onderzoeksontwerp (cross time oftewel longitudinal comparisons),
- van de machtsdistributie binnen de verschillende beleidsterreinen (cross policy oftewel cross issue comparisons).

Het simultaan gebruik van onderzoeksmethoden ter opsporing
van lokale machthebbers is wenselijk, daar er steeds meer
aanwijzingen zijn, dat eenzijdig gebruik van één der hoofdmethoden enkel een bepaalde machtsdimensie meet en dat het
bovendien niet uitgesloten is, dat de gevonden lokale machtsstrukturen een artefakt zijn van de gehanteerde methoden.
Deze "artefakt-hypothese" stelt, dat de keuze van de onderzoeksmethode a priori leidt tot het vinden van een bepaald
lokaal machtstype. De veronderstelling is, dat studies, die
op de reputatiemethode zijn gebaseerd, een pyramidal e-mono-
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lithische machtsstruktuur opleveren, waarin een kleine groep,
meestal ekonomisch dominanten, macht of invloed uitoefenen
op alle institutionele sferen. Daarentegen resulteren onderzoekingen, gebaseerd op de decisiemethode, in meer pluralistische machtsstrukturen, bestaande uit diverse belangengroeperingen, die hetzij fakties, hetzij telkens wisselende koalities vormen. Ellemers stelt, dat men terecht kan opmerken,
dat dit vanzelfsprekend is: "immers bij de reputatiemethode
gaat men er per definitie van uit dat men de allerbelangrijksten, de 'top-influentials' wil opsporen - allicht dat men
dan een pyramidale machtsstruktuur vindt. Omgekeerd gaat men
er bij de decisiemethode van uit, dat velen en velerlei belangen bij allerlei beslissingen betrokken zijn.
Wanneer men dan bovendien om zo representatief mogelijk te
zijn het aantal beslissingen en beslissingsgebieden nu maar
ruim genoeg neemt, is het niet zo verwonderlijk dat er een
meer pluralistische machtsstruktuur uit de bus komt" . Ook
Walton

komt tot deze konklusie op basis van een vergelijking

van een 33-tal studies, waarbij hij bovendien de disciplinaire achtergrond van de auteurs betrekt.
Hij gaat na in hoeverre de disciplinaire achtergrond van de
onderzoeker, de gehanteerde onderzoeksmethode en het gevonden
lokale machtsstrukturele type onderling verband houden.
Hij klassificeert de 33 studies, welke een beschrijving
geven van 55 lokale samenlevingen, met betrekking tot bovengenoemde drie kenmerken. Als disciplinaire achtergrond wordt
aangegeven of de betreffende onderzoeker socioloog danwei
politikoloog is; voor de gehanteerde onderzoeksmethode worden
onderscheiden de reputatiemethode, de decisiemethode, danwei
een kombinatie van beide; als lokaal machtsmodel worden een
viertal typen aangegeven, te weten een pyramidale machtsstruktuur, verwijzend naar een monolithische, monopolistische,
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sterk kohesieve machtselite, een koalitionele machtsstruktuur,
gebaseerd op steeds wisselende koalities, afhankelijk van de
beleidsvelden, een faktionele machtsstruktuur, gebaseerd op
de aanwezigheid van tenminste twee van elkaar onderscheiden
machtsgroepen en tenslotte een amorfe machtsstruktuur, waarin
geen machtspatronen te ontdekken zijn.
Na deze kenmerken te hebben vastgesteld, analyseert Walton
de onderlinge verbanden en konkludeert: "the disciplinary
background of the investigator tends to determine the method
of investigation he will adopt which, in turn, tends to
determine the image of the power structure that results from
Q

the investigation" . Walton acht de "artefakt-hypothese" (de
gevonden lokale machtstypen zijn een artefakt van de gehanteerde onderzoeksmethode) bevestigd. Als men de reputatiemethode toepast, zal men meer waarschijnlijk een pyramidaal lokaal machtsmodel als resultaat aantreffen, terwijl toepassing
van de decisiemethode meer waarschijnlijk zal leiden tot het
vinden van een koalitionele cq. faktionele cq. amorfe lokale
machtsstruktuur. Voorts blijkt uit Walton's analyse, dat sociologen meer dan politikologen geneigd zijn gebruik te maken
van de reputatiemethode, terwijl politikologen meer dan sociologen geneigd zijn gebruik te maken van de decisiemethode.
De, door Walton in zijn sekundaire analyse onderzochte,
"artefakt-hypothese" wordt niet algemeen aanvaard, ".... da
die bisher durchgeführten Einzelfallstudien keine repräsentative Auswahl von Gemeinden darstellen. Repräsentativität ist
aber unerlässlich, soll die Artefakt-These statistisch streng
getestet werden. Die Sekundäranalyse von Walton erfüllt den
Anspruch eines solchen Tests nicht. Sie zeigt eher die Tendenz der bisherigen Forschungsarbeiten auf. Sollte sich die
Artefakt-Hypothese jedoch auch unter strengeren Testbedingungen
bewähren, sollte also allgemein gelten, dass sich der Ge-

214

meindeforscher im Forschungsprozess seine eigene Realität
schafft, so wäre damit nur die besondere Dringlichkeit methodischer Forschung, das heisst Verlässlichkeitsforschung,
demonstriert. Als wissenschaftlich befriedigende Erklärung
könnte die Artefakt-Hypothese in keinem Falle akzeptiert
werden" .
Zowel Walton als Aiken

hebben nogmaals de relaties tussen

de disciplinaire achtergrond van de onderzoeker, de gevolgde
methodologische procedure en het gevonden type lokale machtsstruktuur bevestigd gevonden in een andere verzameling van
lokale samenlevingen (Walton gebruikt 61 lokale samenlevingen,
verkregen uit 39 lokale machtsstudies en Aiken gebruikt 57
lokale samenlevingen, verkregen uit 37 studies). Ook uit deze
beide studies blijkt, dat de disciplinaire achtergrond van
de onderzoeker bepalend is voor de gekozen onderzoeksmethode
en dat de gevolgde procedure a priori leidt tot een bepaald
type lokale machtsstruktuur.
Op basis van deze uitkomsten konstateren we, dat er geleidelijk een verschuiving plaatsgevonden heeft in de onderzoeksmethoden ter opsporing van lokale leiders: van de positionele
methode naar de reputatiemethode, waarna overschakeling op de
decisiemethode en tenslotte een pleidooi voor een gekombineerd
gebruik. In het algemeen wordt er van uit gegaan, dat de onderscheiden hoofdmethoden naar andere machtsdimensies verwijzen: de reputatiemethode naar potentiële macht, de decisiemethode naar feitelijke macht, zoals die zich in de deelname
aan besluitvormingsprocessen manifesteert, de positionele
methode naar formele macht en de sociale participatiemethode
naar informele macht. Om een zo volledig mogelijk beeld te
verkrijgen van de lokale machtsstruktuur, lijkt een beperken
tot één bepaalde onderzoeksmethode niet aanbevelenswaardig.
Bovendien hebben we reeds gesteld, dat er een verschuiving
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zal plaatsvinden van case-studies naar komparatieve studies;
immers, op basis van alleen case-studies is het niet mogelijk
uit te maken, in hoeverre de resultaten specifiek zijn voor
de bestudeerde lokale samenleving danwei algemeen geldend
zijn. Gebruikmaking van de vergelijkende methode lijkt wenselijk.
In de voorgaande hoofdstukken zijn onderzoekingen aan de orde gesteld geweest, die bij de opsporing van de lokale machtsgroep geen gebruik gemaakt hebben van een kombinatie van de
beide hoofdmethoden. Hieronder zullen we, zij het zeer kort,
enkele komparatieve studies vermelden
Presthus

heeft aangetoond, dat een gekombineerd gebruik

van de reputatiemethode en de decisiemethode het beeld over
processen van lokale machtsuitoefening verduidelijkt: hij verkreeg aanvullende informatie over de bijzondere positie, die
aktores in de lokale machtsstruktuur innemen (de positie van
"leg-men" en van "specialist").
In tegenstelling tot Presthus en ook Freeman tonen zowel
Blankenship als Preston aan, dat middels de door hen gebruikte methoden geen opmerkelijke verschillen gevonden worden in
13
de samenstelling en de grootte van de lokale machtsgroep
Het is niet uitgesloten, dat hun studies aantonen, dat de
hypothese juist is, dat, naarmate de lokale samenlevingen
kleiner zijn, de resultaten op basis van de hoofdmethoden
meer zullen konvergeren.
14
Droogleever Fortuijn
heeft een vergelijkende studie verricht in een drietal Griekse plattelandsdorpen, waarbij hij
van een kombinatie van drie methoden heeft gebruik gemaakt.
Via de positionele methode bepaalt hij een lijst van formele
leiders. Om op deze formele leiderslijst terecht te komen,
moet de betrokken persoon tenminste zes jaren een officiële
positie hebben bekleed binnen de belangrijkste organisaties
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in zijn dorp. Via de reputatiemcthode informeert hij naar de
drie personen, die m

het dorp de meeste macht hebben. Hij

maakt tevens gebruik van "synoniemen" voor macht, namelijk
"de meest vooraanstaanden" resp. "de meeste invloed hebbenden", om op deze wijze het effekt van de verwoording van de
vraag op het resultaat na te gaan. Bovendien wordt de reputatievraag gespecificeerd naar de institutionele sektoren, waarbinnen de meeste invloed wordt uitgeoefend.
Tenslotte wordt met behulp van de decisiemethode nagegaan,
m

hoeveel beslissmgsgebieden iemand heeft geparticipeerd,

gespecificeerd wederom naar de institutionele sfeer, waartoe
het beslissingsgebied behoort en naar de besluitvormingsfase
(lancering van het idee, initiatief tot aktie, besluit tot
uitvoering en geldverschaffing).
Droogleever Fortuijn komt tot de navolgende bevindingen.
Uit de overlappingspercentages van de lokale machtsgroepen
volgens de drie methoden kan niets anders gekonkludecrd worden, dan dat de diverse onderzoeksmethoden uiteenlopende aspekten van macht meten. Zij zijn onderling niet verwisselbaar.
Voor het meten van macht in het algemeen hebben de drie
methoden afzonderlijk slechts een beperkte validiteit.
Uit een vergelijking tussen de drie dorpen blijkt voorts,
dat geen steun kan worden gevonden voor de hypothese, "hoe
kleiner het dorp des te groter de overlapping tussen de lokale machtsgroepen, die men met de drie methoden vindt", en
omgekeerd, "hoe groter de lokale samenleving des te minder
de overlapping".
Tenslotte konkludeert Droogleever Fortuijn, dat de reputatiemethode geen algemene en vage informatie over lokale macht
behoeft op te leveren

"De konklusie dat verschillende woor-

den inderdaad verschillende antwoorden uitlokken en dat de
differentiatie van vragen een grote specifikatie van maten-
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aal kan opleveren voert niet te ver. Een algemeen tegen de
reputatiemethode geuit bezwaar, dat men te algemene antwoorden krijgt is derhalve niet inherent aan de methode en kan
bij een zorgvuldige opzet van het onderzoek vermeden worden"

Een derde ontwikkelingslijn in lokale machtsstudies heeft betrekking op het ontwikkelen van strukturele analyse-modellen.
De talrijke lokale machtsstudies hebben zich tot dusverre bezig gehouden met het vaststellen van de lokale machtsdragers,
maar hebben nauwelijks aandacht besteed aan de wijze waarop
zij binnen een proces van machtsuitoefening opereren. Breedvoerig wordt meestal ingegaan op de kompositorische aspekten
van de lokale macjitsgroep, maar geen of nagenoeg geen aan16
dacht wordt besteed aan de distributieve karakteristieken
Lokale machtsdragers leven niet in een sociaal vakuüm, maar
zij zijn door tal van relaties onderling met elkaar verbonden.
Willen we het proces van machtsaktie begrijpen, dan is het een
noodzakelijke voorwaarde weet te hebben van de potentiële en
17
feitelijke kommunikatie- en informatienetwerken . Juist aan
dit interaktieve aspekt binnen het machtssysteem is in de lokale machtsstudies tot nu toe te weinig aandacht besteed:
"Much less is known about decision-making cliques, and techniques for measuring the degree of clique solidarity are especially meager
What yet is unknown is the extent and types of clique
arrangements in American communities, and almost nothing is
known about cities in other nations. Of all the mysteries in
community power structure none is more hidden than the structure and operation of clique and friendship ties among top
influential s. The identification of clique structures is an
19
extremely difficult undertaking . ... No problem in community power analysis is more difficult than attempting to esta-
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blish the decision-making relationships of top leaders.
Research and understanding have been greatly impeded by the
term 'elite'. This term implies a high solidarity and a consensus on goals and values that is ordinarily absent in most
communities. A much better strategy is to seek out that 'pool'
of leaders who play influential roles, to ascertain their common and diverse interests, and to appraise their degree of solidarity as a unit or in cliques. The structure of the top
influentials can be observed in the interpersonal relations
of people who initiate major community policy. Since direct
observation is time-consuming and much activity is concealed
20
from public view, indirect methods must be utilized"
De weinige interaktie-analyses, welke in lokale machtsstudies zijn uitgevoerd, beperken zich tot het berekenen van een
acceptatieskore (dit is het aantal ontvangen keuzen cq. het
21
aantal interakties, waarbij men betrokken is) . Met behulp
van deze acceptatieskore indiceert men de relatieve belangrijkheid van de lokale machtsdragers binnen de gehele groep.
Aan andere morfologische karakteristieken van het interaktienetwerk tussen lokale machthebbers wordt, met name ten gevolge
van het ontbreken van een adequaat analytisch instrumentarium,
geen of nagenoeg geen aandacht besteed. De ontwikkeling van
strukturele analysemodellen lijkt gewenst, teneinde een inzicht te verkrijgen in de talloze vormen, waarin het beleidshandelen van de lokale machtsdragers zich voltrekt. Hierbij
kunnen we tevens gebruik maken van de bevindingen, verkregen
22
uit sociaal-antropologische studies
In vele sociaal-antropologische studies wordt ingegaan op
de betekenis van netwerk-analyse voor het begrijpen van processen binnen de lokale samenleving. Op enkele aspekten, welke
onzes inziens in lokale machtsstudies van belang kunnen zijn,
gaan we in.
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De lokale samenleving kan opgevat worden als een "totaal
netwerk", waarvan de lokale machtskonfiguratie een partieel
deelnetwerk is. Een totaal netwerk verwijst in c'it verband
naar "a set of elements (people) and a set of relations (links)
in which the set of people may or may not be finite and the
23
set of links may or may not be finite"

. De lokale samenle-

ving bestaat uit leden, die door talloze relaties (niet alleen
machtsrelaties) met elkaar verbonden zijn. Binnen dit totaal
netwerk zijn velerlei vormen van sociale organisaties te ontdekken, die tussen het individu en dit totaal netwerk liggen.
Te denken valt hierbij aan de talloze netwerken van verwanten,
vrienden en kennissen en de meer intieme, maar vaak tijdelijke
koalities, die hieruit gevormd worden: de klieken, de fakties,
de kringen waarvan men deel uitmaakt. Het zijn groeperingen,
waarbinnen mensen betrekkingen met tal van anderen onderhouden, zonder dat alle betrokkenen elkaar allemaal kennen en
zich deel van één geheel voelen, en zonder dat al deze mensen
als één geheel zichtbaar zijn

. In het algemeen kan men deze

sociale vormen opvatten als sociale interaktiesystemen, die
één persoon of een klein aantal personen als centrale ego hebben. Deze egocentrische sociale vormen zijn geen echte of
zuivere groepen.
Dit houdt in, dat het noodzakelijk is, dat de leden elkaar
kennen of zich van elkaar bewust zijn; zij hebben vaak geen
kollektief doel of "wij"- gevoel. Het zijn koalities, die
zich ontbinden als de centrale ego zich terugtrekt. Wij allen
brengen een groot deel van onze tijd door met het manipuleren
middels deze koalities teneinde bepaalde doeleinden te berei25
ken danwei worden door anderen via koalities gemanipuleerd
Er zijn talloze interaktionele netwerken, die als intermediaire sociale vorm liggen tussen het individu en het totaal
netwerk van de samenleving.
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Kadushin

onderkent de "social circle". Personen verkeren

in bepaalde kringen. Deze sociale kringen bestaan meestal uit
een keten van indirekte interakties. Vele leden van een sociale kring zijn via tussenpersonen met elkaar verbonden.
Het is geen face-to-face groep. Een dergelijk netwerk bestaat,
omdat de leden van de kring gemeenschappelijke belangen bezitten. De kring is meestal niet formeel in die zin, dat er een
duidelijk aanwijsbare leider is; ook zijn er geen duidelijk
aanwijsbare doeleinden, alhoewel er bijna altijd impliciete
funkties aanwezig zijn; er zijn geen gedragsregelmatigheden
voorgeschreven en er zijn meestal geen duidelijke lidmaatschapskriteria. Het aantoonbaar maken van clique-lidmaatschap
zal veelal indirekt gebeuren: "most of the indirect measurements are based on some functional consequences of circle
membership or upon some set of circumstances that might lead
27
to a high probability of membership in a common circle"
Veelal let men daarbij op verschijnselen, zoals het lid zijn
van dezelfde verenigingen, het verrichten van gemeenschappelijke aktiviteiten, het tesamen bijwonen van bepaalde vergaderingen, e.d. .
28
Boissevain
ziet als intermediaire sociale vormen onder
meer het persoonlijk netwerk en de quasi-groep (later door
29
hem vervangen door het begrip koalitie ) .
Het persoonlijk netwerk bestaat uit kettingen van personen
met wie een gegeven individu of ego een tijdelijk kontakt
onderhoudt of met wie hij in kontakt kan treden. Het persoonlijk netwerk van elk individu staat op zichzelf, alhoewel het
dat van anderen aanraakt en soms gedeeltelijk overlapt. Twee
persoonlijke netwerken kunnen een aantal schakels of leden
gemeen hebben. Het persoonlijk netwerk vertoont de navolgende
strukturele kenmerken:
- het is ego-centrisch, d.w.z. één persoon is het centrum en
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andere personen definiëren hun positie in relatie tot deze
centrale figuur. Een persoonlijk netwerk is een partieel
deelnetwerk van het totaal netwerk: "the sub-net is termed
an 'ego-centred' or 'personal' network if it has the property that an ego has a 'pole position' in the sub-set so that
all other persons and their links are ordered with reference
to this 'pole position'"' .
- de schakels tussen de centrale ego en de anderen zijn struktureel van verschillende aard: er zijn mensen of kettingen
van mensen gerekruteerd uit verschillende aktiviteitsvelden
(sociaal-ekonomisch, rekreatief, politiek, religieus, edukatief, e.d.).
- de relaties, die ego onderhoudt met personen in zijn netwerk zullen kwalitatief verschillen (b.v. naar het interaktionele kriterium: intensiteit).
Naast dit persoonlijk netwerk kan de quasi-groep (koalitie)
onderscheiden worden als een, onzes inziens binnen de lokale
machtsstudies veel voorkomende, sociale vorm middels welke
lokale machthebbers opereren. Hieronder wordt verstaan een
verzameling van personen, waartussen tot op zekere hoogte
sprake is van georganiseerde interaktie. Een dergelijke koalitie is dikwijls ego-centrisch. Het belangrijkste strukturele
kenmerk van de koalitie is, dat het een niet permanente sociale eenheid vormt; zij heeft een zekere mate van organisatie
welke gegeven is, of afkomstig is van de regelmatige en vaak
doelgerichte interaktie, die plaatsvindt. De quasi-groep ofwel koalitie verschilt in die zin van een groep, dat hij niet
blijft voortbestaan en dat de leden ervan, in tegenstelling
tot niet-leden, noch een gemeenschappelijk bewustzijn noch
eigen normen van gedrag hebben vis-à-vis alle andere leden.
32
Tenslotte willen we nog wijzen op het door Mayer
ontwikkelde begrip "action-set". Hij reserveert dit voor dat type
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netwerk, waarin de schakels gebruikt worden om, middels de
uitwisseling van schaarse goederen en diensten, bepaalde specifieke doeleinden te bereiken: "For the individual ..., the
political network comprises, ..., those relations which can
at least potentially be used for political purposes, even
though some connections with the object of contact may be
through some other activity"

. Zo toont hij in zijn Dewas-

studie aan, dat "patronage" en "brokerage" transaktionele elementen zijn, op grond waarvan het persoonlijk netwerk van een
verkiezingskandidaat gemobiliseerd wordt, teneinde de verkie34
zingscampagne zo goed mogelijk te doen verlopen

. De scha-

kels binnen een netwerk kunnen derhalve een "exchange-function" bezitten, gericht op een uitwisseling van schaarse goederen en diensten. Daarnaast zullen de schakels binnen een
netwerk veelal gebruikt worden om informatie te transporteren,
teneinde konsensus inzake waarden en normen te bereiken
Een "action-set" is te beschouwen als een partieel deelnetwerk van het totaal netwerk, meer bijzonder nog als een partieel deelnetwerk van het persoonlijk netwerk.
Een "action-set" is immers een instrumenteel-geaktiveerd
persoonlijk netwerk: "an action-set is, like a personal network, oriented to ego and arises as a sub-set of ego's personal network. It describes an interacting series of people
that have purposively been brought into relation by a single
individual. ... An action-set is a series of links within a
personal network which describes ego's communication for a
specific purpose (...)

over a short period of time"

. Suc-

cessieve action-sets kunnen overgaan in een quasi-groep ofwel
koalitie.
Welke personen door een centrale ego worden opgenomen in
zijn interaktieveld zal afhankelijk zijn van de situatie. Talloze faktoren spelen een rol bij de opbouw van een persoonlijk
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netwerk. Onzes inziens kan een relationele analyse"

enig in-

zicht geven in de segregerende cq. differentiërende effekten,
welke een aantal mogelijke rekruteringsvariabelen (sociaalekonomische positie, burgerlijke staat, verwantschapspositie,
genoten opleidingsniveau) hebben op de opbouw van een persoonlijk netwerk.
Voor de beschrijving van persoonlijke netwerken wijzen we
op Boissevain's onderscheid in een drietal zones binnen het
persoonlijk netwerk, op Barnes onderscheid in primaire vs.
secundaire "zone" cq. "star", alsmede op Kapferer's reticulum,
38
analyse

Bij een proces van machtsuitoefening kunnen andere personen
betrokken worden dan de lokale machtsdragers, die middels de
reputaticmethode en de decLsiemcthode worden opgespoord. Er
bevinden zich immers talloze personen, die, bewust of onbewust, als intermediair in een "action-set" wel degelijk betrokken worden bij een proces van machtsaktie, zonder dat dit
via de genoemde hoofdmethoden wordt achterhaald. De meest
ruime onderzoeksopzet, welke mede gericht is op het achterhalen van deze personen, vraagt derhalve niet alleen te informeren naar de meest machtigen cq. invloedrijken, al dan niet
gespecificeerd naar de onderscheiden beleidsvelden, maar tevens te informeren naar de meer ongestruktureerde en ongespecificeerde kontakten, welke men met andere personen onderhoudt (het vaststellen van het persoonlijk netwerk van de,
eenmaal via de twee hoofdmethoden vastgestelde, lokale machtsdragers). Op deze wijze kan men de lokale machtskonfiguratie
niet alleen opvatten als een partiële dcelgraph van het totaal
netwerk, maar ook als een vereniging van een serie "actionsets" (ofwel te lezen als een vereniging van een serie partiële deelnetwerken van een persoonlijk netwerk).
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Het feitelijk gedrag van de lokale machtsdragers kan men
daarbij analyseren vanuit verschillende gezichtshoeken: als
aktor-individu, als aktor-positiebekleder en als kollektieve
aktor. Dit zijn geen drie verschillende typen van feitelijk
gedrag, maar, zoals Mitchell zegt, drie verschillende abstrakties van hetzelfde feitelijk gedrag, teneinde verschillende
niveaus van verklaring te verkrijgen: "these are not different types of actual behavior: they are rather three different ways of making abstractions from the same actual behavior to achieve different types of understanding and expla.· ,,39
nation"
Wij hebben op deze intermediaire sociale vormen (het persoonlijk netwerk, de quasi-groep ofwel koalitie, en de "action-set") gewezen, omdat zij onzes inziens van belang kunnen
zijn bij het begrijpen van het beleidshandelen van lokale
machtsdragers. Het opsporen van deze intermediaire sociale
vormen kan geschieden door toepassing van strukturele analysemodellen op data, welke b.v. zijn verkregen door een sociometrische approach. We komen nader terug op een aantal cliquedetektiemodellen, met behulp waarvan persoonlijke netwerken
alsmede potentiële "action-sets", koalities en fakties kunnen
worden achterhaald.

Naast deze methodologische ontwikkelingslijnen zijn er een
aantal substantiële onderzoeksterreinen, welke onzes inziens
meer aandacht zullen krijgen:

De lokale samenleving en haar machtssysteem zullen meer dan
tot dusverre als een open systeem beschouwd worden. De lokale
samenleving is immers ingebed in de kulturele-strukturele
kontext van de globale maatschappij, van waaruit een veelheid
van faktoren zijn invloed doet gelden op de lokale samenleving.
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Er is een afnemende lokale autonomie en een toenemende afhankelijkheid van de lokale samenleving wat betreft beslissingen
en processen, welke plaatsvinden op bovenlokaal niveau. Een
illustratie van de betekenis, die omgevingsfaktoren kunnen
hebben voor het lokale machtssysteem, hebben we reeds gezien
in de invloed van de "absentee-owned corporations", zoals
achtereenvolgens aangetoond door Pellegrin-Coates, Schulze40
Blumberg, Schulze, Goldstein, Clelland-Form, Mott en French
In de toekomst ligt een verdere analyse van de vertikale dimensie van de lokale samenleving in de lijn der verwachting.

In toekomstige lokale machtsstudies zal meer nadruk gelegd
worden op het verband tussen de lokale machtsstruktuur en de
mogelijkheden, om de bevolking binnen de lokale samenleving
41
te mobiliseren . In hoeverre wordt de kans op een mobilisatie van de leden van de lokale samenleving vergroot door een
meer gecentraliseerde cq. gedecentraliseerde lokale machtsstruktuur? De vraag richt zich op het feit, in welke mate het
welslagen van kollektieve akties vanuit de bevolking afhankelijk is van het type lokale machtsstruktuur.
Een derde substantiële ontwikkelingslijn heeft betrekking op
het systematisch ontwikkelen van een community-theorie, waarbinnen de lokale machtsstruktuur één van de variabelen is.
Tot nu toe is er in de lokale machtsstudies weinig aandacht
besteed aan de kondities binnen een lokale samenleving, welke
kunnen leiden tot het ontstaan van een bepaald type lokale
machtsstruktuur. In het algemeen kan gesteld worden, dat in
de lokale machtsstudies de lokale machtsstruktuur te eenzijdig als afhankelijke en te weinig als onafhankelijke variabele
is beschouwd. De relaties tussen algemene basiskenmerken van
een lokale samenleving enerzijds en het type lokale machts-
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struktuur anderzijds zijn nauwelijks onderwerp van studie geweest.
42
Clark

ontwikkelt een aantal proposities, waarbij hij ge-

bruik maakt van een aantal basiskenmerken van de lokale samenleving (o.a. van demografische, ekonomische, politieke, kulturele en edukatieve kenmerken), om specifikaties aan te geven
waar en wanneer diverse centralisatiepatronen binnen de lokale
machtsstruktuur ontstaan. Hij bestudeert, .middels pad-analyse,
de interrelaties tussen deze basiskenmerken en de decisiestruktuur, teneinde een aantal door hem ontwikkelde proposities
43
op hun waarheidsgehalte te onderzoeken
44
Ook Walton

gaat in op het verband tussen een aantal metho-

dologische cq. substantiële karakteristieken en de lokale
machtsstruktuur. Het type lokale machtsstruktuur blijkt te
variëren met de discipline van de onderzoeker (socioloog versus politikoloog), met de gevolgde onderzoeksprocedure (reputatiemethode versus decisiemethode), met de aard van de beleidsbeslissingen (private versus publieke) en met de grootte
van de lokale machtsgroep. Het blijkt, dat in lokale machtsstudies, opgezet door sociologen, en in studies, waarin gebruik gemaakt wordt van de reputatiemethode, het meer waarschijnlijk is, dat een pyramidale machtsstruktuur gevonden
wordt. Tot eenzelfde type lokale machtsstruktuur komt men in
studies, waarin private beleidsbeslissingen zijn geanalyseerd,
en in studies, waarin een kleine lokale machtsgroep geïdentificeerd is.
Op basis van Walton's bevindingen is het raadzaam bij het
ontwikkelen van een algemene "community-theory", waarin het
type lokale machtsstruktuur in verband gebracht wordt met een
aantal basiskenmerken van de lokale samenleving, deze ver- ·
banden, middels b.v. een partiële korrelatie-analyse, te
checken op schijnassociaties. Het effekt van onder meer de
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discipline van de onderzoeker alsook het effekt van de gevolgde
onderzoeksprocedure op de gekonstateerde verbanden dienen te
worden geölimmeerd.
Wat de substantiële karakteristieken betreft, merkt Walton
op, dat de lokale machtsgroep m

het algemeen een kleine groep

is (Presthus stelt de grootte vast op ongeveer l"» van de totale
45
bevolking ) , die voor meer dan de helft is samengesteld uit
zakenlieden en voor minder dan één kwart uit "public officials".
Walton's analyse toont aan, dat de bevolkingsgroei, het percentage "absentee-ownership" en de arnwezighcid \an kompetitieve partijen kondities zijn, die een minder gekoncentreerde
lokale machtsstruktuur doen ontstaan. Voorzover de lokale
machtsstruktuur -verandert, blijkt dit in de richting van een
minder gekoncentreerde te zijn.
In de toekomst ligt een verdere ontwikkeling voor de hand
van een algemene "community-theory", waarin velerlei karakteristieken van de lokale samenleving fwaaronder de lokale
machtsstruktuur) met elkaar in verband gebracht worden.

Samenvattend
Λ

konstateren we een zestal ontwikkelingslijnen:

De methodologische ontwikkelingslijnen, betrekking hebben
de op:

1. een meer geïntegreerde theorievorming en verfijning van
konceptualisenngsschema's. Dit kan onder meer geschieden
door het genruik van modellen in het onderzoeksontwerp.
2. het gebruik van longitudinale, komparatieve onderzoeksontwerpen, gebaseerd op een simultane toepassing van de
hoofdmethoden ter opsporing van lokale machtsdragers.
3. een verder ontwikkelen van strukturele analysemodellen,
om niet alleen het lokale machtssystecm als empirisch relationeel systeem te karakteriseren, maar om tevens inzicht
te verkrijgen in de talloze intermediaire sociale vormen,
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middels welke lokale machthebbers opereren.
B. De substantiële ontwikkelingslijnen, betrekking hebbende
op:
1. een verdere analyse van de vertikale dimensie van de lokale
samenleving. De lokale samenleving is immers ingebed in
de kultureel-strukturele context van de globale maatschappij, van waaruit een veelheid van faktoren zijn invloed
doet gelden op de lokale samenleving.
2. het onderzoeken van de relatie tussen de lokale machtsstruktuur en de mogelijkheden om de bevolking binnen de lokale
samenleving te mobiliseren.
3. een verder ontwikkelen van een algemene community-thcorie,
waarin velerlei karakteristieken van de lokale samenleving
(waaronder de lokale machtsstruktuur)

met elkaar in ver-

band gebracht worden.

Bijzondere aandacht vragen wij voor de ontwikkeling van strukturele analysemodellen, daar deze bijzonder waardevolle diensten kunnen bewijzen bij het ontwikkelen van aktiestrategieën
en -taktieken in sociale veranderingsprocessen binnen een
lokale samenleving. Binnen de lokale samenleving konstateren
we de aanwezigheid van talloze groeperingen, die op een of
andere wijze invloed proberen uit te oefenen op de direkte
vormgeving van de eigen woon- en leefsituatie. Zij kunnen daarbij al dan niet ondersteund worden door de beroepskrachten,
verbonden aan territoriale organen voor sociale opbouw (hopelijk de toekomstige raden voor overleg en advies). Vanuit deze
maatschappelijke instellingen wordt immers gepoogd een bijdrage te leveren aan de formulering van een evenwichtige en
samenhangende maatschappelijke ontwikkeling, waarbij rekening
gehouden wordt met de wensen en behoeften, die vanuit diverse
samenlevingsverbanden naar voren worden gebracht. De talloze
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aktievormen

, welke zich voordoen bij het werken aan samen-

levingsopbouw, richten zich op de verbetering van een bestaande toestand binnen de lokale samenleving. Zij beogen een verandering aan te brengen in een wenselijk geachte richting.
Het betreft sociale veranderingsprocessen, gericht op het oplossen van urgent aangevoelde sociale problemen, veelal ontstaan tengevolge van het feit, dat bepaalde bevolkingsdelen
47
zich in een situatie van relatieve deprivatie
bevinden.
Daarnaast worden er sociale veranderingsprocessen geïnitieerd, welke ten doel hebben een aktieve deelname van de bevolking aan het besluitvormingsproces te bevorderen.
48
Met Ellemers
zijn wij de mening toegedaan, dat dergelijke
sociale veranderingsprocessen vertaald dienen te worden in
termen van macht. Hiermee is niet gezegd, dat er geen andere
dan machtsfaktoren van invloed kunnen zijn op het ontstaan van
sociale veranderingen binnen een lokale samenleving (hierbij
valt o.m. te denken aan de effekten van bevolkingsdruk, migratiestromen en technologische ontwikkelingen).
In vele sociale veranderingsprocessen, die vanuit bepaalde
bevolkingsdelen worden geïnitieerd, konstateren we, dat er
een spanningsrelatie ontstaat tussen de initiatiefnemers van
een bepaalde aktie enerzijds en de bestaande lokale machtsgroep anderzijds. De initiatiefnemers plannen in de initiële
fase van het beleidsproces de beoogde aktie zo nauwkeurig mogelijk.
Op basis van hun kennis en inzicht in de lokale machtsverhoudingen zullen zij trachten adequate aktiestrategieën en
-taktieken te ontwikkelen. Daarbij zullen alle, wenselijk geachte potentiële invloedskanalen naar de bestaande lokale
machtsgroep in acht worden genomen. Het bezit van invloedskanalen naar de bestaande lokale machtsgroep alleen garandeert
evenwel nog niet het welslagen van de aktie. Er dient op toegezien te worden, dat de geleverde input vanuit de initiatief-
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nemers ook daadwerkelijk vertaald wordt in beleidstermen. Het
is in de ontplooiingsfase van het beleidsproces, waar het
voorstel van de aktiegroepering in overweging wordt genomen
en alternatieven beoordeeld worden. In deze fase is het niet
uitgesloten, zoals we reeds eerder in deze studie gesignaleerd
hebben, dat er vanuit de bestaande lokale machtsgroep een aantal non-decisiebevorderende aktiviteiten worden ontwikkeld,
waardoor voorkomen wordt, dat het betrokken aktievoorstel de
formaliseringsfase van het beleidsproces bereikt en daarmee
buiten het publieke domein wordt gehouden. De aktievoerders
zullen van hun kant proberen mogelijke non-decisieprocessen in
hun aktiestrategieën en -taktieken te voorzien. Wanneer het
aktievoorstel, al dan niet in gewijzigde vorm, de formaliseringsfase bereikt, leidt dit bij een geheel of gedeeltelijk
positief resultaat tot een wijziging van de bestaande kulturele cq. strukturele toestand van de lokale samenleving, middels de uitvoering van het besluit en de daaropvolgende terugkoppel ingseffekten.

Zowel voor het oplossen van urgent aangevoelde sociale problemen, alsook voor het wijzigen van het lokale machtsbestel
als zodanig in de richting van een aktieve deelname van de
leden van de lokale samenleving, is kennis van en inzicht in
49

de bestaande lokale machtskonfiguratie noodzakelijk

Hierbij zijn met name de volgende aspekten van belang: het
machtsbereik, de horizontale machtsdistributie, de machtsbases, het machtsgewicht, de machtshiërarchisering en het machtsdomein. Daarnaast kan het van belang zijn bij het ontwikkelen
van aktiestrategieè'n en -taktieken kennis te hebben van de
kommunikatie(kontra)bases van de betrokken lokale machtsgroep,
alsmede van de aanwezigheid van "liaison persons" en kommunikatiekanalen, die voor de samenhang van de totale kommunikatiestruktuur van grote betekenis zijn.
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Het machtsbereik

informeert over de horizontale differenti-

atie van het lokale machtssysteem. Het heeft betrekking op
een analyse van de interakties, welke de lokale machthebbers
met elkaar onderhouden wat betreft de, binnen het onderzoeksontwerp onderscheiden, beleidsvelden (issues). Afhankelijk
van de bedoelingen van het onderzoek, kan de onderzoeker deze
interakties per beleidsveld nader specificeren naar besluitvormingsfase, danwei verfijnen middels het opnemen van interaktionele kriteria binnen het onderzoeksontwerp

. Een analyse

van het machtsbereik karakteriseert de algemeenheid cq. specifiekheid van het lokale machtssysteem en typeert de lokale
machthebbers als personen, die overwegend polymorfe cq. monomorfe invloed uitoefenen.

De horizontale

machtsdistributie

heeft betrekking op de wij-

ze, waarop lokale machtsdragers onderling met elkaar verbonden
cq. voor elkaar bereikbaar zijn. Een analyse van de horizontale machtsdistributie resulteert in de opsplitsing van de lokale machtsgroep in een aantal, al dan niet overlappende, subgroepen, die op een bepaalde wijze met elkaar verbonden cq. voor
elkaar bereikbaar zijn.
Dergelijke subgroepen kunnen verwijzen naar potentiële
intermediaire sociale vormen, via welke lokale machtsdragers
opereren.
De machtsbases

verwijzen naar de faktoren, waarop de macht

van de lokale leiders berust. Er zijn vele faktoren, waarop
de macht van de lokale leiders gebaseerd kan zijn. In lokale
machtsstudies komt men o.m. de volgende faktoren tegen: deskundigheid, prestige, toegankelijkheid tot ekonomische en financiële bronnen, het bekleden van officiële posities, welke
met legale invloedsmogelijkheden zijn uitgerust, de beheersing van de massa-media, het behoren tot een bepaalde politieke partij, religie, autochtoniteit, persoonlijkheidskarak-
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teristieken enz.. Veelal zijn het sociale kompositiekenmerken,
waarop macht berust. De machtsbases kunnen v^oor lokale machthebbers aanleiding zijn daaro.Tiheen een patroon van interakties te vormen. Of dit inderdaad het geval is, kan nagegaan
worden door het segregerend cq. differentiërend effekt van
bovenvermelde faktoren op het ontstaan van interakties tussen
de lokale machtsdragers te bepalen middels een dyade-analyse.
Het maohtsgewiaht

verwijst naar de totale invloed, die een

aktor kan uitoefenen binnen de betrokken lokale machtsgroep.
Dit geeft de relatieve positie /an de lokale leiders binnen de
lokale machtsgroep weer. Op basis van het machtsgewicht kan
eventueel binnen de lokale machtsgroep een onderscheid gemaakt
worden in heersende en niet-heersende lokale leiders.
De rrachtskiërarahisering

heeft betrekking op de vertikale

geleedheid van de lokale machtskonfiguratie als geheel. In
een hiërarchische machtskonfiguratie zijn de machtsrelaties
tussen lokale machtsdragers tenminste asymmetrisch en transitief. Vanuit de kommunikatiestruktuur van de lokale machtsdragers, welke wij als potentiële invloedskanalen beschouwen,
kunnen een aantal hië'rarchiseringsmaten worden vastgesteld,
welke aangeven op welke wijze lokale machthebbers ten opzichte
van elkaar geordend zijn.
Het maohtsdome-in

heeft betrekking op het aantal personen,

waarover een lokale machthebber zijn macht of invloed kan laten gelden. Dit houdt in, dat we vanuit de lokale machtskonfiguratie die personen dienen op te sporen, die vanuit een bepaalde lokale machtsdrager kunnen worden bereikt. Het machtsdomein is te beschouwen als een deelverzameling van het persoonlijk netwerk cq. de "action-set".
Initiatiefnemers van een sociaal veranderingsproces zullen
er bij de ontwikkeling van aktiestrategieën en -taktieken op
toezien, dat alle lokale machtsdragers over alle relevante
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informatie beschikken, welke een bijdrage kan leveren tot een
positieve beslissing inzake het aktievoorstel. Daartegenover
zullen de aktievoerders zo goed mogelijk op de hoogte willen
zijn van de opvattingen, die er binnen de lokale machtsgroep
bestaan inzake hun aktieplan. Dit impliceert, dat er een
wederzijdse informatiestroom gepland dient te worden.
Om dit zo effektief en efficiënt mogelijk te doen, kan het
bepalen van de kommunikatiebasis

(i.ν.m. de informatiestroom

van de aktievoerders naar de lokale machtsgroep) en het vast
stellen van de kommnikatiekontrabasis

(i.ν.m. de informatie

stroom van de lokale machtsgroep naar de aktievoerders) nut
tige diensten bewijzen. De kommunikatiebasis bestaat uit een
minimum aantal lokale machthebbers, die van informatie dienen
te worden voorzien, zodat redelijkerwijze kan worden verwacht,
dat alle overige lokale machtsdragers deze informatie zullen
ontvangen, gezien hun positie in het kommunikatienetwerk. De
kommunikatiekontrabasis bestaat uit een minimum aantal lokale
machthebbers, die geraadpleegd dienen te worden, zodat men re
delijkerwijze kan verwachten, dat zij, gezien hun positie in
het kommunikatienetwerk, over alle informatie beschikken, die
er inzake een bepaald issue bij alle overige lokale machtheb
bers aanwezig is.
Bij de wederzijdse informatieverstrekking dient speciale
aandacht besteed te worden aan de aanwezigheid van "liaison
persons", alsmede aan kommunikatiekanalen, welke voor de sa
menhang van de kommunikatiestruktuur van centrale betekenis
zijn. "Liaison persons" zijn personen, die als verbindings
schakel fungeren tussen verschillende delen binnen de lokale
machtsgroep. Het wegvallen van dergelijke personen, om welke
reden dan ook, laat het samenhangende patroon in verscheidene
delen uiteenvallen. Op zulke verbindingsplaatsen is de kommu
nikatiestruktuur tussen de lokale machthebbers bijzonder
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kwetsbaar. Bovendien dreigt op deze verbindingsplaatsen het
gevaar van bottlenecks en vertragingen. Evenals het wegvallen
van "liaison persons" kan ook het wegvallen van kommunikatiekanalen tussen lokale machthebbers leiden tot ernstige storingen in het informatietransport.

Bovenvermelde machtskonfigurationele aspekten kunnen inzichtelijk gemaakt worden middels strukturele analysemodellen. Reeds
eerder in deze studie hebben we opgemerkt, dat uit de lokale
machtsstudies tot dusverre is komen vast te staan, dat het in
veldonderzoekingen bijzonder moeilijk is macht of invloed direkt te meten. De enige mogelijkheid hiertoe lijkt het vaststellen van de kommunikatiestruktuur tussen de lokale machtsdragers en deze kommunikatiekanalen te interpreteren als potentiële invloedskanalen. De lokale machtsstruktuur komt daarmee tot uiting in het dynamisch proces van interakties. Macht
of invloed verschijnt daarmee als funktie van de netwerkstruktuur.
Wij beschouwen het machtssysteem dan ook als een empirisch
relationeel systeem, bestaande uit empirische entiteiten waartussen relaties gedefinieerd zijn. De empirische entiteiten
worden gevormd door de lokale machtsdragers, die met behulp
van de, in het onderzoeksontwerp opgenomen, methode(n) zijn
geïdentificeerd. De empirische relaties kunnen velerlei zijn,
afhankelijk van het onderzoek. Gezien de lokale machtsstudies
tot dusverre zullen deze in de meeste gevallen betrekking hebben op het onderhouden van kontakten cq. het inwinnen van advies inzake de in het onderzoek opgenomen beleidsvelden. Op
deze wijze worden een serie empirische systemen <Y1,R1 > ,
<Y ,R2 ) , < ... ) , <Y ,R > verkregen, waarin Y. een eindige, nietlege verzameling van lokale machtsdragers voorstelt en R. verwijst naar de in het onderzoek opgenomen relaties, bijv. "het
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hebben van Kontakt inzake beleidsveld 1, respektievelιjk be
leidsveld 2, resDektievelijk beleidsveld n" cq

"het inwinnen

van advies inzake beleidbveld 1, respektievelijk beleidsveld
2, respektievelijk beleidsveld n". Door deze werkwijze hebben
wij op de verzameling van lokale machtsdragers Y = и ~ Y
een serie relaties gedefinieerd, welke deelverzamelingen zijn
van het Cartesisch produkt Υ χ Y Э R

(voor ι= 1,2,...,η).

Wij' kunnen bovenvermelde cmpirische s>stemen, te noteren als
<Y,R.,R9,...,R

> , afbeelden in formele systemen, door de

lokale machtsdragers voor te stellen door punten en de waarge
nomen relaties door pijlen. Op deze wijze wordt een nonnumeriek formeel systeem verkregen, gesymboliseerd door
(X,U ,U ,...,U

> , waarin X een eindige, met-lege verzameling

van punten voorstelt en U С χ χ χ voor elke ι een binaire re1
SI
latie

. Een dergelijk non-numerick formeel systeem wordt een

graph genoemd. In een dergelijke graph hebben de lengte van
de pijlen en de plaatsing van de punten geen betekenis

De

graph als zodanig heeft geen meetkundige bctekenis, het gaat
oir relationele afstanden. Een, op deze manier gekonstrueerde,
graph is een non-numerieke afbeelding van het kommunikat lenetwerk tussen de lokale mdchtsdragers. Het representeren van een
dergelijk empirisch systeem door een graph betekent op zich
52
nog geen kennisvermeerdeiing . Vanuit het axiomastelscl, dat
aan de graph-theone ten grondslag ligt, kunnen evenwel pro
posities worden cfgeleid, welke tot empirische implikaties
kunnen leiden welke de onderzoeker anders niet zou hebben ge
zien. Het abstrakt formeel systeem is vastgelegd door middel
van een aantal axioma's

. Daarin woidt gebruik gemaakt van

m e t geïnteipieteerde grondtermen. Een dergelijke axiomatische
abstrakte theorie verkrijgt empirische relevantie door een
inhoudelijke interpretatie van haar grondtermen.
Wij zijn in de graph-theone als wiskundige theorie geïnte-
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resseerd, voorzovei zij ons een analytische beschrijving kan
gever van de lokale machtskonfiguratie. Dit is onzes inziens
het geval: "if an appropriate cooidmation is made so that
each enpirical entity is identified with a point and each empirical relationship is identified with a line and if this is
done in such a way that the axioms of digraph theory become
true statements about the empirical world, then all true
statements of digraph theory correspond to true statements
54
about the empirical phenomena"
Door het toepassen van de graph-theorie kan het begrippenarsenaal, waarmee men de empirische struktuur beschrijft, worden uitgebreid met begrippen, welke een niet mis te verstane
inhoud hebben. Vele van deze tegrippen verwijzen naar complexe
strukturele eigenschappen. Voorts heeft de graph-theorie het
voordeel, dat zij gekoppeld kan worden aan de matrix-algebra.
Het axiomastelsel van de graph-theorie en de daaruit afgeleide
beweringen hebben onzes inziens een exakte en aanvaardbare
numerieke interpretatie en tegelijkertijd een empirische
interpretatie.
De graph-theorie voorziet in een aantal strukturele analysemodellen, welke onzes inziens een potentiële bijdrage kunnen
leveren aan de ontwikkeling van een lokale machtstheorie. Middels een graph-theoretische analyse kunnen een aantal aspekten,
welke we binnen de lokale machtskonfiguratie hebben onderscheiden, verfijnd worden beschreven.
Het maohtsbereik

vraagt om een analyse van de multigraph

G= <X,U1,U ,...,U

) , waarin nagegaan wordt welke patroonma-

tigheden zich binnen de parallellijnen voordoen. Op welke
wijze hangen de kommunikatienetwerken inzake de onderscheiden
beleidsvelden samen'

De horizontale

maahtsdistributie

vraagt om een toepassing

van de graph-theorie, daar hierbij nagegaan dient te worden,
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op welke wijze de lokale machtsdragers met elkaar verbonden
cq. voor elkaar bereikbaar zijn en zich op een bepaalde wijze
groeperen in cliques. Hiervoor is een komponenten-analyse
noodzakelijk. Deze komponenten kunnen verfijnd worden door een
aantal clique-detektiemodellen, welke met name vanuit de sociometrie zijn ontwikkeld.
Een analyse van de maohtsbasea

kan onzes inziens het best

geschieden, door na te gaan of er sprake is van een segregerende danwei differentiërende werking van machtsbasisfaktoren,
die van invloed zijn op het ontstaan van bepaalde interakties
tussen lokale leiders. Deze werking komt tot uitdrukking in
de wijze, waarop lokale leiders met elkaar verbonden cq. voor
elkaar bereikbaar zijn. Voorts lijkt ons een toepassing van
een relationele analyse verhelderend
Inzake het maahtsgewiaht

kunnen naar onze mening een aantal

graph-theoretische begrippen dienst doen, welke verwijzen naar
de relatieve positie van een punt in de graph. Voorts komen
voor het machtsgewicht een aantal status-modellen in aanmerking, welke onzes inziens in verder empirisch onderzoek geëvalueerd moeten worden.
Teneinde na te gaan in hoeverre een lokale machtskonfiguratie in meerdere of mindere mate kiërarahisah

is, lijkt ons een

evaluatie van een aantal geleedheidsmodellen noodzakelijk. Wij
denken hierbij onder meer aan de door Coleman ontwikkelde
hiè'rarchiseringsmaten, alsmede aan een door Brams ontwikkelde
machtskoncentratie-index
Het maahtsdomein

vraagt om een opsporing van de bereikbaar-

heidsverzamelingen binnen een graph.
Het bepalen van de kommunikatiebases
kontrabases

cq. de

kormmnikatie-

in verband met de planning van de wederzijdse

informatiestromen van aktievoerders naar lokale machtsgroep
V.V., kan geschieden door de basispuntenverzamelingen cq. de
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kontrabasispuntenverzamelingen van een graph op te sporen. Ook
kan hierbij van belang zijn op de hoogte te komen van de kortste interaktieketens, die er tussen bepaalde lokale machthebbers bestaan. De graph-theorie voorziet hierin, doordat dergelijke sporen kunnen worden gevonden vanuit de onderlinge
distanties tussen de punten in de graph.
Voor de detektie van "liaison
persons"
zijn algorithmen ont57
. Deze artikulatiepunten kunnen opgespoord worden

wikkeld

vanuit de distanties tussen de punten in een graph.
Tenslotte zijn er binnen de graph-theorie ook procedures bekend, via welke het mogelijk is alle kommunikatiekanalen te
typeren met betrekking tot de betekenis, die zij hebben voor
de samenhang van de graph.
Een overzicht van de strukturele analysemodellen, waarvan
wij menen, dat zij een potentiële bijdrage kunnen leveren tot
de beschrijving van de door ons aangegeven aspekten van een
lokale machtskonfiguratie, alsmede een overzicht van de daarbij reeds door ons ontwikkelde computerprogramma's, komen in
het tweede gedeelte van deze studie, getiteld: "Sociaal58
netwerkanalyse"
ter sprake.
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VERMJZINGbN
* De in de tekst vermelde KURSIEVE noten ge\en aan dat door de
auteur verdere uitleg wordt gegeven.

AANLEIDING TOT EN DE BfcDOLLINC VAN DEZE STUDIE
1 Onder de besluitvorming verstaan we in deze studie het geheel van aktiviteiten, gericht op het nemen van een besluit.
2 Onder het belcidshandelen verstaan we in deze studie alle
handelen, dat gericht is op de vorming van een beleid, d.w.z.
op de formulering van bepaalde, te realiseren doeleinden,
welke geeffektucerd dienen te worden in een bepaalde tijdsfasermg en met behulp van bepaalde middelen.
3 Onze beleidservaring bestaat uit het bestuurlijk participeren in talloze instellingen op het terrein van de sociale
welzijnszorg op verschillende territoriale niveaus. Vanaf
1960 heeft de auteur gedurende kortere of langere tijd bestuurservarmg opgedaan in de navolgende instellingen: op
plaatselijk niveau m jeugdraden en rayonkommissies cq wijkraden, op regionaal niveau in de stichting voor samenlevingsopbouw Nooidelijk Limburg, in welk verband tevens werkzaam
zijn het regionaal jeugdcentrum Noordelijk Limburg, het regionaal instituut voor maatschappelijk werk, alsmede het regionaal pastoraal centrum, op provinciaal niveau m de provinciale raad voor het jeugdbeleid Limburg, de provinciale
raad voor de welzijnsbevordering Limburg (het vroegere provinciale opbouworgaan), alsmede in het landelijk besturenoverleg van de provinciale opbouworganen.
Vanuit deze achtergrond hebben wij gemeend aandacht te moeten vragen voor de ontwikkeling van machtssociologische studies op lokaal niveau. Onze aandacht gaat daarbij vooral uit
naar een methodologische terreinverkenning.
De ontwikkelingen, welke zich in bovengenoemde beleidskaders
hebben voltrokken, zijn zeer lezenswaardig gerapporteerd in
Peper's dissertatie. "Vorming van een welzijnsbeleid",
Meppel, 1972. Hij gaat in op een beleidssociologische analyse van het opbouwwerkbeleid.
Wij hopen met deze methodologische terreinverkenning een
bijdrage te leveren tot de ontwikkeling van een onderzoeks-
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ontwerp inzake de evaluatie van het opbouwwerkbcleid.
Verdere literatuur, welke zeer informatief is over de achter
gronden van waaruit deze studie is ontstaan, treft men aan
in:
Batten, T.R., 1967; Younghusband, 1·:., 1968; Boer, J., 1968;
Peper, В., 1969; Tienen, A.J.M, van, en Zwanikkcn, W.A.C.
1969; Hiselier, Л.Л.М., 1969; U'eijncn, H.P.A.M., 1969; Oonk,
;
B.ll.lv., 1970; Have, T.T. ten 1971; Cox, 1 .M., Eri ich, .J.L.,
Rothman, J. en Tropman, .I.E., 1970; Memorandum CRM, 1970;
Commentaar op het Memorandum, NRMK, 1971.
4 Lasswell, II. en Kaplan, Α., 1950, p. 75-76; zie ook: Hunter,
F., 1953, p. 2; Agger, R., 1956, p. 323; Bell, I).,.1958;
Rose, A.M., 1967, p. 43-55.
5 Lasswell, 11. en Kaplan, Α., 1950, p. 92.
6 Naast de objekt-benadering, welke binnen de sociologie veel
vuldig wordt toegepast en waarbij lange tijd het survcy-onderzoek centraal heeft gestaan, ontwikkelt zich een subjektbeTadt-r ing.
De objekt-benadering grijpt min of meer terug op het natuur
wetenschappelijk wetenschapsmodel, d.w.z. op het systema
tisch gekontrolecrd onderzoek, dat gebruikmaakt van voornamolijk kwantitatieve onderzoeksmethoden en -technieken. Bin
nen de sociologie neemt de subjekt-benadering als uitgangs
punt het individu en het individuele handelen. Dit impli
ceert evenwel niet, dat het institutionele en het makro-moment van de sociale werkelijkheid buiten beschouwing blijven,
daar deze worden gezien als liggende in het verlengde van
het individuele handelen. Een dergelijke benaderingswijze
treft men aan onder de benaming van aktie-theorle, waarbin
nen een aantal stromingen kunnen worden onderscheiden, te
weten:
- de aktie-theorie in engere zin, waarbij de nadruk ligt op
het analytisch uiteenleggen van het handelen of de hande
ling in een Subjekt, een objekt en een oriëntatie van het
subjekt op het objekt;
- de fenomenologische sociologie, waarbij de nadruk ligt op
de allerdaagse ervaring, zoals die tot uitdrukking wordt
gebracht in het handelen, in de taal, d.w.z. het handelen
van mensen in een door hen ervaren, geïnterpreteerde sociale wereld. Meer in het bijzonder ligt het hoofdaccent
op de werkelijkheid, zoals die subjektief ervaren en geïnterpreteerd wordt en daardoor betekenis krijgt;
- het symbolisch interaktionisme, dat als zijn objekt ziet
het handelen van mensen in interaktie met elkaar, hetgeen
verloopt binnen een voordurend interpretatieproces, liet
belangrijkste kenmerk is wellicht, dat de interaktie
steeds weer mogelijk is via kommunikatie: het interaktie-
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proces als interpretatieproces is tegelijk een kommunikatief proces. Een wezenlijk bestanddeel van dit proces zijn
symbolen in de ruimste z m van het woord mimiek tot en
met taal
Het gemeenschappelijke m deze stromingen ligt hierin, dat
zij uitgaan van het perspektief van het individu, dat zij
de werkelijkheidsbetrokkenheid, in de betekenis van werkelijkheidsnabij, op de voorgrond stellen door een "direkte"
bestudering van de verschillende situaties en de kontexten
daarvan.
Op methodologisch niveau komen deze theoretische uitgangspunten tot uitdrukking in de fenomenologisch-verstehende
methode, ook wel aangeduid als kwalitatieve methodologie of
het verstaan van binnenuit, m tegenstelling tot een "outer
perspective", zoals men vooral tegenkomt in het empirischanalytisch wetenschapsmodel.
Kwalitatieve methodologie of kwalitatieve analyse verwijst
naar al die onderzoeksstrategieën, die de onderzoeker in
staat stelt de sociale werkelijkheid te interpreteren vanuit het perspektief van de Subjekten, die bij het onderzoek
betrokken worden. Als zodanig worden genoemd onder meer, de
participerende observatie, het diepte-interview, de inhoudsanalyse, en de case-studie.
Het resultaat is een eigen stijl van onderzoek, waarin de
verschillende genoemde onderzoeksstrategieën gebruikt worden.
Deze eigen stijl kan men typeren, zoals Zijderveld (1972)
doet, met induktief onderzoek. Na het afsluiten van deze
studie verscheen inmiddels Zijderveld (1973) en van Hoof
(1973).
7 Onder macht verstaan we het vermogen om de gedragsalternatieven van anderen te veranderen in overeenstemming met de
doeleinden van de machthebber (de aktor). Het gebruik maken
van de mogelijkheid om het gedrag van anderen m overeenstemming met de eigen doeleinden van de machthebber (aktor)
te veranderen, is machtsuitoefening (of invloed). Macht is
potentiële invloed. Het machtsbereik verwijst naar de beslissmgsgebieden, waarover de macht zich uitstrekt. Het
machtsdomein verwijst naar de aktores, waarover de macht
zich uitstrekt. De machtsbases zijn de faktoren, waarop de
macht berust. Het zijn, aldus van Doorn (1957), die waarden,
welke in een gegeven situatie machtsfunkties vervullen. De
waarde, welke in een gegeven situatie macht verschaft aan
diegene, die toegang tot haar heeft, vormt een machtsbasis.
Het machtssubjekt (machthebber, machtsdrager) is degene, die
macht bezit. Het machtsobjekt is degene, ten aanzien van
wie macht wordt uitgeoefend. Onze omschrijving van het machts-
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objekt is identiek met Van Doom's machtssubjekt, hetgeen
impliceert, dat wanneer wij over machtsobjekt spreken dit
geenszins inhoudt dat daardoor het subjekt-karakter (het
"vrije" handelen van degene t.a.v. wie macht uitgeoefend
wordt) van het machtsobjekt wordt aangetast. Deze terminologische omzetting is verricht om verwarring bij de analysemodellen te voorkomen. Het machtsgewicht verwijst naar de
totale hoeveelheid macht, die een machtsdrager bezit. De
machtsmiddelen zijn de instrumenten, welke gebruikt worden
om het gedrag van anderen in overeenstemming te brengen met
de doeleinden van de machtsdrager.
8 Nauta, D., 1970, p. 239
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1 DE GEIIANTLERDL Ml THOD[ N TIR OPSPORING V\,N LOlCALh MACHT
HEBBERS
1.1 De

reputatiemethode

1 Agger, R.E., 1956, p. 322-323; Burgess, М.1., I960,
p. 208; Wolfinger, R.L , 1960, p. 637
2 Hunter, Г., 1953, p. 71
3 Miller, D.C., 1958, p. 300
4 ibid. , p. 301
5 Jennings, M.К., 1964, p. 156
6 Hunter, F., 1953; lancili, A.A., 1956, Schulze, R.O. cn
Blumberg, L.U., 1957, Burgess, M.E., 1960, Bonjcan, Ch.M.,
1963
7 Hunter, F., 1953
8 ibid., p. 62
9 Fanelli, A.A., 1956
10 ibid., p. 333
11 Schulze, R.O. en Blumberg, L.U., 1957
12 ibid., p. 292
13 ibid., p. 292
14 Burgess, M.E., 1960
15 ibid. , p. 212
16 Bonjean, Ch.M., 1963, p. 678
17 Bonjean, Ch.M., 1963
18 ibid. , p. 6^3
19 D'Antonio, W.V. en Form, W.U., 1965; Burgess, M.E., 1960;
Bonjean, Ch.M., 1963
20 Hunter, P., 1953, Fanelli, A.\., 1956, Schulze, R.O. en
Blumberg, L.U., 1957
21 Fanelli, A.A., 1956; Burgess, M.E., 1960
22 Moreno, J.L., 1960, p. 36
23 Scheuch, E.К., \uttall, R.L., en Gordon, Ch., 1965
24 Droogleever Fortuijn, \.В., 1969, p. 104
25 Hunter, F., 1953, Schulze, R.O. en Blumberg, L.U., 1957
26 Fanelli, A.A., 1956, Hunter, F., 1953, Bonjean, Ch.M.,
1963; Burgess, M.Г., 1960; Hoogerwerf, Л. е.а., 1971,
р. 117-119 passen in een Nederlandse gemeente de reputa
tiemethode toe, om te achterhalen wie in de betrokken ge
meente de meeste invloed uitoefenen op de gemeentepolitiek
1.2 De

deoisiemethode

1 Freeman, L.C., Fararo, Th.J., Bloomberg, W., Sunshine,
M.H., 1963, p. 792-793
2 Dahl, R. , 1961; Banfield, E С , 1961; Freeman, L.C., 1968;
Wildavsky, Α., 1964; Scoble, Η., 1961; Martin, R.C.,
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Munger, Г.J. e.a., 1961, Braam, G.P.Л. en Swinkelb, J.,
1969, Ruller, H. van, 1972; Kooiman, J., 1971
3 Rossi, P.H., 1957a, p. 417
4 Clark, I.N. (ed.), 1968a, p. 21-22
5 Miller, D.C., 1970
6 ibid., p. 6
7 ibid. , p. 7
8 Barth, Ε.Л.T., Johnson, St.D., 1959b
9 Freeman, Ch. en Mayo, S.C., 1957
10 Miller, P.A., 1952, p. 154-155
11 Jennings, Μ.К., 1964, p. 107-108
12 ibid., p. 108
13 Scoble, li., 1961, p. 117-145
14 ibid., p. 118
15 ibid., p. 118-119
16 ibid., p. 119
17 ibid., p. 120
18 ibid., p. 120
19 ibid., p. 120
20 ibid., p. 120
21 ibid., p. 142
22 ibid., p. 141
23 Dahl, R.A., 1962
24 ibid. , p. 103
25 Dahl, R.A., 1960, p. 26
26 Dahl, R.A., 1962, p. 336
27 ibid., p. 227-228
28 Banfield, E.C., 1961
29 ibid., p. 9
30 ibid., p. 8
31 ibid. , p. 326
32 ibid., p. 338-339
33 ibid., p. 337-338
34 Freeman, L.C., 1968
35 ibid., p. 17-18
36 ibid., p. 50
37 Braam, G.P.A. en Swinkels, J., 1969; zie ook Braam, G.Ρ.Α.,
1973a,b
38 Ruller, Η. van, 1972
Van Ruller ontleent aan de overheidstaak ruimtelijke or
dening de wettelijke definitie van het bestemmingsplan:
het aanwijzen van de bestemming van grond(water) en zo
nodig het, in verband met deze bestemming, geven van voor
schriften omtrent het gebruik van deze grond(water) en de
zich daarop bevindende opstallen (p. 13)
39 Pfiffner, John M. en Sherwood, Frank P., 1960; Litchfield,
Edward H., 1956
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40 Ruller, H. van, 1972, p. 36-41
41 ibid., 1972, p. 241-247; zie ook Felling, A.J.A., Bergmans,
A.P. en Reubsaet, Th., 1973
42 Ruller, H. van, 1972, p. 58
43 Kooiman, J., 1971
44 ibid., p. 108
45 ibid., p. 110

.3 De positionele

methode

1 Droogleever Fortuijn, A.B., 1969, p. 104
2 Sayre, W.S. en Kaufman, H., 1960, p. 39
3 Zapf, W., 1965; Mokken, R.J. en Stokman, F.N., 1971, 1,
p. 1-9; zie ook Stokman, F.N., 1973
4 Zapf, W., 1965, p. 61
5 Zie voor eenzelfde analyse Breuker, J.,
Koolstra, G. en Reijnders, L., 1971; Ruller, H. van, 1972.
Ook Levine (1972) bestudeert de verbindingslijnen, welke
er tussen enerzijds een 16-tal banken en anderzijds een
84-tal bedrijven bestaan op basis van gedeelde benoemingen.
Deze 100 instellingen vormen tesamen met de 150 waargenomen verbindingslijnen het netwerk, dat ontrafeld wordt
middels een smallest-space analysis (de Guttman-Lingoes
versie van juni 1970), met als resultaat een gnomonische
kaart, waarin duidelijk benoembare sektoren zijn te onderkennen. De smallest-space-analysis blijkt naast de graphtheoretische benaderingswijze een bruikbaar model voor het
beschrijven van dergelijke netwerken. Ook Ferrucci en Pilisuk (1970) richten hun aandacht op het blootleggen van
de zg. "resource networks", zoals deze tot uitdrukking
komen in de interorganisationele verbindingslijnen. Deze
"resource neLwoiks" worden gemobiliseerd in bijzondere
situaties, waarbij de toedeling van schaarse waarden in
het geding is. Nagegaan dient dan ook te worden in hoeverre dezelfde aktores in verschillende organisaties posities bekleden (het opsporen van de zg. interorganisationele leiders). Indien blijkt dat deze interorganisationele leiders tevens reputatieleider en decisieleider
zijn, en voorts relatief veel informele kontakten onderling bezitten en tenslotte een hoge consensus bezitten
ten aanzien van de community issues, dan kan men spreken
van het bestaan van een ruling elite (Perrucci, R. en
Pilisuk, M., 1970, p. 1044)
6 Breuker, J., Koolstra, G. en Reijnders, L. 1971,
p. 135-142
7 Schulze, R.O., en Blumberg, L.U., 1957; Freeman, L.C.,
1968; Droogleever Fortuijn, A.B., 1969; Kooiman, J., 1971
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Olmsted, D.W., 1954
Chapín, F.S., 1939
Olmsted, D.W., 1954, p. 273
Chapín, F.S., 1939, p. 158
Olmsted, D.W., 1954, p. 281
ibid. , p. 281
Freeman, L.C., 1968
Pellegrin, R.J. en Coates, Ch.H., 1956

2 KRITISCHE BESCHOUWING OVER DE GEHANTEERDE METHODEN
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6
7
8
9
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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reputatiemethode

Kaufman, Η. en Jones, V., 1954
ibid., p. 209
ibid. , p. 207
Herson, L.J.R., 1961, p. 820
Scoble, Η., 1957, 1961
Hunter, F., 1959
ibid., p. 61
Dahl, R.A., 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1966
Polsby, N.W., 1959a, 1959b, 1960, 1962
Wolfinger, R.E., 1960, 1962
Dahl, R.A., 1958, p. 469
ibid., p. 464
ibid., p. 464
ibid. , p. 463
ibid., p. 464
ibid., p. 467
ibid., p. 465-466
ibid. , p. 466
ibid., p. 466
Polsby, N.W., 1959a, p. 232
ibid. , p. 232
ibid., p. 232
Hunter, F., 1953, 1959; Schulze, R.O. en Blumberg, L.U.,
1957; Miller, D.C., 1958
Schulze, R.O., 1958, 1961; Clelland, D.A. en Form, W.H.,
1964; French, R.M., 1970; Mott, P.E., 1970c
Pellegrin, R.J. en Coates, Ch.H., 1956; Klapp, O.E. en
Padgett, V.L. 1960
Hunter, F., 1953, p. 60-130; Hunter, F., 1959, p. 61 en
p. 5
Pellegrin, R.J. en Coates, Ch.H., 1956
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28 Schulze, R.O., 1958, 1961
Schulzo's bevinding, dat er sprake is van een machtssplitsing, wijst er op, dat men middels de reputai i ciiiethodc ook
kan komen tot een ontkenning van de monolyth-hypothese.
Wij zijn daar evenwel niet gchee] zeker van, daar
Schulze's konklusie weleens een "self-fullfil 1 ing bias"
van de stratifikatietlicorie zou kunnen zijn. Wij bedoelen
hiermee, dat Schulze tot een machtssplitsing besluit,
omdat hij er van uitgaat, dat de ekonomisch dominanten
in ieder geval tot de lokale machtsgroep dienen te behoren.
29 Polsby, .WW. , 1959b
50 Munter, F., 1955, p. 262-271
51 Polsby, W W . , 1959b p. 797
52 ibid., p. 799
55 ibid., p. 799
54 ibid., p. 802
35 ibid., p. 800
36 Wolfinger, R.C., I960
37 Hunter, I·'., 1953, 1959; Schulze, R.O. en Blumberg, L.Ü.,
1957; Miller, D.C., 1958
58 Polsby, W W . , 1959b
59 Hunter, F., 1953, p. 62. Merk hierbij op, dat de fout derhalve in de vraagstelling zit. Een dergelijke fout is
onzes inziens niet wezenlijk inherent aan de reputatiemethode en kan mogelijk door een betere vraagstelling
voorkomen worden.
40 Wolfinger, R.F.., 1960 citeert Rossi, P.M., 1957b, p. 20
41 Wolfinger, R.F., 1960, p. 642
42 Hunter, F., 1955
45 Presthus, R., 1964
44 Wolfinger, R.F., 1960, p. 645
45 ibid. , p. 645
46 Polsby, W W . , 1960, p. 181
47 Wolfinger, R.F., 1960, p. 643
In lokale machtsstudies wordt de sociale kompositieanalyse voor verschillende doeleinden gebruikt.
In dit verband kan gewezen worden op het gebruik van de
sociale kompositie-analyse, om trends te beschrijven inzake de rckruteringsvclden van de elite, inzake de elitehomogeniteit en' inzake de relatie tussen elite en massa.
Voor een nadere oriëntatie inzake de betekenis van een
dergelijke sociale kompositie-analyse verwijzen we naar
Matthews, D.R., 1954, Janowitz,.M., 1954, Fdingcr, L.J.
en Searing, D.D., 1967 en Searing, D.D., 1969a.
48 Rossi, P.M., 19S7a, p. 423
49 Dahl, R.A., 1958, p. 465
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Olmsted, D.W., 1954, p. 274
^gger, R.L., 1956
ibid., p. 322, 324-325
ibid. , p. 323
ibid. , p. 323
Polsbv, K.W., 1962
l\olfinger, R.r. , 1962
Polsby, \.l\. , 1962, p. 841
Uolfmgcr, R.L., 1962, ρ Sí"7
Connolly, W.n., 1967; Golcmbieuski, R.I. c.a., 1969a,
Scaring, D.D. 1969b
60 Merton, R.K., 1957, p. 413-415
.2

еп:агг

¿a'. d<¿ aankangirs

van de

reputai'¿rethede

1 r h r l i c h , 1 I . J . , 1961a, 1961b; D ' A n t o n i o , W.\. en
F h r l i c h , H . J . , 1961a, 1961b, D ' A n t o n i o ,
W.W,
L h r l i c h , H . J . en E n c k s o n , E . G . , 1962a; D ' A n t o n i o , Κ.Y.
en E n c k s o n , E.C. , 1962b
2 i b i d . , p . 363, Abu-Ldban, В., 1965, p . 42
3 Anton, t h . J . , 1963, p . 430, Abu-Laban, В., 1965, p . 42
4 D'Antonio, IV.\'., E h r l i c h , H . J . en L n c k s o n , L . C . , 1962a,
p . 852
5 l h r l i c h , H . J . , 1961a
6 i b i d . , p . 927
7 i b i d . , p . 927
8 Lhrlich, H.J., 1961b, p. 91-92, zie ook Ellemers, J.l.,
1968, p. 13, die Simon, \\A.,
1957b, p. 72-74 citeert.
9 Gamson, lv.\., 1968, p. 335-347
10 ibid., p. 347
11 ibid., p. 347; h'olfingcr, R.L., 1962, p. 847
12 Lhrlich, H.J., 1961a, p. 926
13 \gger, R.I., 1956, p. 322-331; D'Antonio, K.Y. en
lnckson, L.C., 1962b
14 Ehrlich, H.J., 1961a, p. 926
15 D'Antonio, W.Y., Ehrlich, H.J. en Enckson, E.C., 1962a,
p. 849
16 Ehrlich, H.J., 1967
17 D'Antonio, U.V. en Lnckson, I.C., 1962b, p. 3"'5
18 Bonjean, Ch.M., 1963
19 Jennings, M.Κ., 1964
.3 ¡Сгіьіел

op de deaisiene

tnode

1 D'Antonio, U.V., Ehrlich, H.J. en Enckson, I.C., 1962a
2 Merelman, R.M., 1968a, p. 451; Bachrach, P. en Baratz,
M.S., 1968; Merelman, R.M., 1968b
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3 Bachrach, P. en Baratz, M.S., 1962, 1963, 1970
4 Bachrach, P. en Baratz, M.S., 1970, p. 50
5 Bachrach, P. en Baratz, M.S., 1963, p. 632; Anton, Th.J.,
1963, p. 453
6 Bachrach, P. en Baratz, M.S., 1962, p. 949
7 ibid., p. 949 citeert Schattschneider, E.E., 1960, p. 71
8 Bachrach, P. en Baratz, M.S., 1970, p. 43
9 Merelman, R.M., 1968a, p. 452, daarbij verwijzend naar
Bachrach, P. en Baratz, M.S., 1963, p. 636
10 Bachrach, P. en Baratz, M.S., 1962, p. 949
11 ibid., p. 950
12 ibid., p. 948
13 Merelman, R.M., 1968a, p. 452; Bachrach, P. en Baratz,
M.S., 1963, p. 637
14 ibid., p. 641
15 Vidich, A.J. en Bensman, J., 1958
16 Bachrach, P. en Baratz, M.S., 1962, p. 949
17 Polsby, N.W., 1960, p. 476
18 Bachrach, P. en Baratz, M.S., 1962, p. 952
19 Anton, Th.J., 1963, p. 456
20 Bachrach, P. en Baratz, M.S., 1970, p. 11-16
21 ibid., p. 47-48
22 Anton, Th.J., 1963, p. 449
23 Dahl, R.A., 1958, p. 467
24 Ehrlich, H.J., 1961b, p. 104
25 Banfield, E.C., 1961, p. 10-11
26 Nuttall, R.L., Scheuch, Ε.К. en Gordon, Ch., 1968,
p. 349-380
27 Braam, G.P.A. en Swinkels, J., 1969
28 ibid., p. 90
29 ibid., p. 101
2.4 Verweer van de aanhangers van de
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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deaisiemethode

Bachrach, P. en Baratz, M.S., 1962, 1963
Merelman, R.M., 1968a; Wolfinger, R.E., 1971
Merelman, R.M., 1968a, p. 455-456
ibid., p. 456
Bachrach, P. en Baratz, M.S., 1963, p. 634 verwijst naar
Neustadt, R.E., 1960, p. 21
Merelman, R.M., 1968a, p. 457 verwijst naar Bachrach, Ρ
en Baratz, M.S., 1963, p. 636
Merelman, R.M., 1968a, p. 457 verwijst naar Cartwright,
D., 1959a, p. 202
Merelman, R.M., 1968a, p. 459
ibid., p. 459-460
Wolfinger, R.E., 1971, p. 1072

11
12
13
14
15

ibid., p. 1070
Bachrach, P. en Baratz, M.S., 1970, p. 49
Wolfinger, R.E., 1971, p. 1066
ibid., p. 1067 citeert Dahl, R.A., 1962, p. 164
Simon, H.A., 1957a; Lindblom, Ch.E., 1959; Kooiman, J.,
1971, p. 4-5, 161-162
16 Lindblom, Ch.E., 1959, p. 81
17 Wildavsky, Α., 1962
2.5 Theoretische

vooronderstellingen

en

begripsomschrijvingen

1 Hunter, F., 1953
2 Lynd, R.S. en Lynd, H.M., 1929, 1937; Warner, W.L., 1949;
Hollingshead, A.B., 1949; Warrer, W.L. en Limt, P.S.,
1950; zie voor een uitvoerige beschrijving van deze stu
dies Ammon, Α., 1967, Kap. II, p. 27-42; Polsby, N.W.,
1963, Ch. 2-3, p. 14-63
3 Polsby, N.W., p. 8-13
4 Hunter, F., 1953, p. 6
5 ibid., p. 6
6 ibid. , p. 6
7 ibid. , p. 6
8 ibid., p. 7. Dit is onzes inziens op te vatten als een
postulaat en niet als een hypothese.
9 ibid., p. 7
10 ibid., p. 7
11 ibid., p. 2-3
12 ibid., p. 4
13 ibid., p. 2
14 Hunter, F., 1954
15 Herson, L.J.R., 1961, p. 818
16 ibid. , p. 824
17 ibid., p. 818
18 Mills С. Wright, 1956, p. 45
19 D'Antonio, W.V. en Form, W.H., 1965, p. 88-89
20 Polsby, N.W., 1960, p. 476; Polsby, N.W., 1963, p. 113
21 Polsby, N.W., 1960, p. 479
22 ibid., p. 479
23 Dahl, R.A., 1961, p. 76
24 Dahl, R.A., 1962, p. 183
25 Anton, Th.J., 1963, p. 447
26 Polsby, N.W., 1960, p. 482-483
27 Dahl, R.A., 1957, p. 202-203
28 ibid., p. 202-203
29 Dahl, R.A., 1960, p. 26
30 Dahl, R.A., 1962, p. 66
31 Polsby, N.W., 1963, p. 10
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52
33
34
35
36
57
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
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Dahl, R.A., 1962, p. 85
ibid., p. 90
Rossi, P.H., 1957a, p. 425
ibid., p. 425
Dahl, R.A., 1960, p. 26
Clark, T.N., 1968d, p. 21-22
Rossi, P.H., 1957a, p. 417
Searing, D.D., 1969b
ibid., p. 56
liet organicistisch model kenmerkt zich door mterdependente
delen, evolutionaire verandering en systeemdonunantie,
terwijl het mechamcistisch model gekarakteriseerd 4ordt
door atomistische delen, konfliktrelatíes en subsystücmdonunantie (Scaring, D.D., 1969b, p. 33). liet organicistisch denken beschouwt de samenleving, aldus Searing,
niet als een aggregaat van diskrete delen, maar als een
systeem, liet geheel is meer dan de som van de delen. De
delen, zoals instituties en individuen, worden in feite
afgeleid uit het geheel en kannen аЛеси begrepen woidon
in hun deel-geheel relatie. De eenheden, waaruit het sys
teem is opgebouwd, worden begrepen in termen van hun aan
passing aan het geïntegreerde geheel, waarvan zij een
onderdeel vormen. De lokale samenleving is een open systeem, dat in relatie tot zijn omgeving staat- het groeit.
Het mechamcistisch denken gaat er, aldus Searing, van
uit, dat de samenleving en zijn leden een relatief konstante en onveranderlijke natuur bezitten. De leden van
de lokale samenleving zijn met elkaar verbonden m stabiele
relaties van attrakties, repulsies, enz.. Daar de delen niet
natuurlijk op elkaar zijn afgestemd, kunnen zij met elkaar
in strijd zijn. De samenleving als geheel is een aggregaat,
nooit meer dan de som van de delen. De nadruk valt op de
delen en niet zozeer op het geheel. Deze samenleving is
afgeleid van de delen en kan alleen op basis van deze
assumptie worden begrepen (Searing, D.D., 1969b, p. 24-25).
Connolly, l\ E., 1967, p. 48
Connolly, Iv.L., 1967; Golembiewski, R.T. e.a., 1969a,
Searing, D.D. , 1969b
Mokken, R.J. en Stokman, Г.К., 1971, I, p. 1-9; zie ook
Stokman, I.\. , 1975
Long, N.L. , 1958
Field, A.J., 1970, p. 8-15; Long, 4.12., 1958, p. 251-252
I leid, A.J., 1970, p. 15-21
Agger, R.I., 1956, p. 525
Burgess, Μ.Γ.., 1960, p. 205
Rossi, P.II., 1957a, p. 425; Dahl, R.A., 1962; Hunter, F.,
1953, 1954; Schulze, R.O. en Blumberg, L.U., 1957; Miller,
D.C., 1970

50 Droogleever Fortuijn, A.B., 1969
51 Lassuell, II.D. en Kaplan, Λ., 1950, Hunter, I., 1953, 1954,
Mills С. Kright, 1956, Ueber, Μ., 1956; Dahl, R.A., 1957,
1960, 1962, Doorn, J.Л.Л. van, 1957, Janda, К.I., 1960,
Bachrach, P. en Baratz, M.S., 1963, 1970, hfdst. 2-3, p.
17-51, Parsons, T., 1963; Bottomorc, T.B., 1964; Danzgcr,
II., 1964; Riker, W., 1964, Spinrad, W., 1965, Berle, Λ Α . ,
1967; Clark, T.N., 1967a, 1968b; Fdinger, L.J., 1967a;
Olson, D.M., 1967; Rose, A.M., 1967, Simpson, R.I., 1967;
1 Hemers, J.E., 1968, 1969a; Valkenburgh, P., 1968,
Wrong, D.H., 1968, Breuer, F.J.L.I., 1969; Nix, H.L.,
1969, Mott, I' E., 1970d, Martin, R. , 1971; Hoogervvcrf, Α.,
1972
52 Hillery, G.A Jr., 1955, Guffепь, Th.M.G., 1968; Bonjcan,
Ch.M., 1971a, Blackwell, G.W., 1954, Сох, I.M., Lrlich,
J.L., Rothman, J. en Tropman, J.E., ΙΟ'Ό
2.6 Samenvatting

en

evaluatie

1 Simon, H.A., 1957b, p. 66
Simon benadrukt de reciprociteit van de machtsrelatie, wel
ke door de feedback ontstaat: ook al is de machtsrelatie
een asymmetrische relatie, in feite dient men rekening te
houden met een terugkoppeling. Ook al heeft het machtssubjekt A macht over machtsobjekt В (d.w.ζ. A beschikt over
de machtsmiddelen om oen machtsrelatie t.o.v. В te doen
ontstaan) dan is er toch de reciproke relatie van В t.o.v.
A. Immers het machtsobjekt В waardeert de machtsuitoefe
ning van A in positieve cq. negatieve zin. В'ь reaktics
worden teruggekoppeld naar A, zodat '\ mede op grond daar
van zijn volgende machtsakties t.o.v. В vaststelt en even
tueel uitvoert.
2 Bij het afsluiten van onze studie verscheen Braam's dis
sertatie (Braam, G.P.A., 1973b), waarin een poging іь on
dernomen om tot een direkte en systematische waarneming
van het verschijnsel invloed te komen, om zodoende het
moeilijk grijpbare karakter van het verschijnsel invloed
te doorbreken. Zijn methode richt zich op het analyseren
van de feitelijke invloedsprocessen (voor het verschil
met de decisiemethode zij verwezen naar p. 311), waarbij
achtereenvolgens wordt nagegaan welke problemen een onder
zoeksgroep bezit; in hoeverre deze problemen aanleiding
hebben gegeven tot het ondernemen van invloedspogingen, en
tenslotte de vraag of genoemde invloedspogingen zijn inge
willigd middels beleidsbeslissingen bij de daartoe geëigende instanties. Braam's studie gaat in op de invloed op het
gebied van de waterstaatkundige voorzieningen op basis van
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een steekproef van 130 bedrijven. [Iet gaat hem vooral om
de maatschappelijke invloed van bedrijven op de overheid.
Onder maatschappelijke invloed verstaat hij het vermogen
van een persoon, groep of organisatie om maatschappelijke
regelingen, verhoudingen e.d mede te bepalen (p. 13).
Deze maatschappelijke invloed als vermogen wordt verbij
zonderd als een verzameling van teweeggebrachte effektcn
in een bepaalde periode, het vaststellen van een teweeg
gebracht effekt vereist een uitspraak over een causale
relatie er moet zekerheid bestaan dat een partikulier
als oorzaak is opgetreden van een gedragsverandering van
de overheid. Vandaar dat de rollen van de beslisser (i.e.
de overheid) en van de vrager (i.e. de partikulier) af
zonderlijk belicht dienen te worden. Braam onderscheidt
het invloedsproces dan ook in een drietal invloedsaspekten, namelijk
- latente anticipatie, dit is de mate waarin de bedrijven
zich van hun problemen bewust zijn (onderzoekstechnisch
weergegeven door Ρ het totaal aantal gepercipieerde
problemen),
- manifeste anticipatie, dit is de mate vvaann de bedrij
ven voor de oplossing van hun problemen een beroep doen
op de overheid, d.w.z. invloedspogingen ondernemen (on
derzoekstechnisch uitgedrukt in de proportie problemen
met invloedspogingen AM = IP/P ) ,
- getoetste invloed, dit is de mate waarin de invloeds
pogingen van de bedrijven door de overheid zijn inge
willigd (onderzoekstechnisch uitgedrukt in de proportie
ingewilligde invloedspogingen op het totaal aantal in
vloedspogingen: Τ = S/IP ).
Wellicht ten overvloede zij opgemerkt dat het totaal aan
tal effekten gelijk is aan het produkt van de drie invloedsaspekten- S = Τ χ AM χ Ρ (zie p. 49).
Braam's studie is primair gericht op het ontwikkelen van
een meetmethode, die invloed zou kunnen meten, en hij is
daar, ook naar zijn eigen oordeel, goed in geslaagd (p.
285). Hij plaatst kanttekeningen bij de betekenis van met
name reputaties en participaties als indirekte Indikatoren
voor het verschijnsel invloed; posities en sociometrische
patronen bleken daarentegen wel enigt validiteit te be
zitten (p. 288).
3 Zie de experimenten van Hurwitz, J.I., Zander, A. en
Hymovitch, В., 1960 en van Watson, D.L., 1965.
Dat het verband tussen macht of invloed enerzijds en kommumkatie anderzijds niet alleen in de kleine groepsexpenmenten is aangetoond, maar ook m andere samenlevingsver
banden bestaat, kan men o.m. aantreffen in de studie van
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Pettigrew (1972). Hxj onderzoekt het filteren van informa
tie gedurende een innovatief decisieproces door een "gate
keeper". Zijn empirisch onderzoek, inzake de aanschaf van
hardware-architektuur m een bepaald bedrijf, richt zich
op de assumptie, dat "the communication structure is the
administrative apparatus of the system of power" (p. 190).
Voorts wijzen wij op de studie van Katz en Lazarsfeld
(1955) m.b.t. de "two-step flow of communications" (van
massa-media via opinieleiders naar de leden van het per
soonlijk netwerk), en op de diffusiestudies van Menzel en
Katz (1956). Zie ook Mulder, M., 1973.
4 Werkgroep, afdeling politikologie van de Vrije Universi
teit, 1971.
Deze werkgroep heeft, middels de before-aftermethode, het
effskt ач demonstraties willen aar'tjnen oj- de standpun
ten van het "adres" van deze demonstraties, namelijk de
leden van de Tweede Kamer. Aanvankelijk heeft het vermoe
den bestaan, dat deze invloed gemakkelijk zou blijken uit
een inhoudsanalyse van de officie'le verslagen, de Hande
lingen van de Tweede Kamer. De werkgroep onderzoekt een
14-tal demonstraties. Middels de before-aftermethode blijkt,
dat van slechts één demonstratie invloed is uitgegaan op
de Tweede Kamerleden.
Een analyse van de Handelingen levert, volgens de onderzoekers, geen bruikbaar resultaat op.
De werkgroep verricht een drietal aanvullende studies,
te weten een inhoudsanalyse van partij-organen en andere
relevante publikaties, een rekonstruktie van de "before"situatie, mede op grond van de standpunten, ingenomen in
de debatten voorafgaande aan een aantal demonstraties en
voorts het houden van vraaggesprekken met een aantal
Tweede Kamerleden. Ook vanuit deze aanvullende studies
komt de werkgroep tot de bevinding, dat niet gebleken is,
dat volksvertegenwoordigers zich door demonstraties laten
beïnvloeden. Van tien van de veertien demonstraties is
geen aantoonbare invloed uitgegaan.
Voor kommentaar op deze studie verwijzen we naar Kok, W.,
1972 en voor het verweer hierop naar Putten, J. van, 1972
5 Scholten, G.H., 1968a.
Zie in dit verband ook noot 17, behorende bij par. 2.6,
pagina 258.
Scholten gaat de invloed van de SER-adviezen na op de werking van de ministeriële verantwoordelijkheid. Hij komt
tot de selektie van een 9-tal SER-adviezen aangaande een
drietal beleidsvelden, te weten ekonomisch gebied (adviezen inzake de landbouwwet, de prijsvorming van melk en de
prijswetgeving), sociaal-ekonomisch gebied (adviezen m -
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zake de loonsverhoudіпцсп, de tockomstinc loonpolitiek,
de bestedingen en het algemeen sociajl-ekonorusLh beleid
in 19S9 en 1960) en liet terrein van de sociale verzeke
ringen (adviezen inzake de ouderdomsverzekcring en de
premiehoogte van de ziekenfondsverzekering) мholten
geeft een aantal kcuzekriteria, op basis waarvan hij tot
de selektie van deze adviezen is gekomen (p 5) Deze kriteria hebben betrekking op
1 het belang van het onderwerp, waarover het advies is
uitgebracht, getoetst aan de werkmgssfeer en de ckonomische en/of sociale gevolgen van de overwogen maat
regel (en) ,
2. de importantie van de politieke aspekten van het onder
werp, waarover advies is uitgebracht, en
ï. de representativiteit voor een bepaalde groep adviezen
t\ij ziin van oordeel, dat Scholten in zijn studie de selcktiekriteria niet voldoende geëxpliciteerd heeft, daar genoemde kcuzekriteria geen empirische beslissingsregels
formuleren, op grond waarvan uit de vele SIR-adviczcn
juist deze negen gekozen zijn (hoc is het belang onder (1)
bedoeld vastgesteld, hoe is de importantie van de politieke aspekten meetbaar gemaakt'') .
Scholten analvseert, in hoeverre de negen uitgebrachte
SLR-adviezcn de verhoudingen tussen regering en parlement
beïnvloeden. Hij tracht dit aantoonbaar te maken door,
aan de hand van de stukken en de kamerverslagcn, de standpunten van regering, raad en kamerleden te vergelijken en
wijzigingen in deze standpunten te signaleren
Hij brengt deze uitgebrachte adviezen onder in een zestal
typen, welke verwijzen naar de mate, waarin er sprake is
van een uitholling van de m m steriele verantwoordelijkheid Deze zes typen kunnen als volgt worden samengevat
(p. 145)
1. Minister(s) en kamerleden zien het advies als een belangrijke uiting van deskundigen en belanghebbenden, maar
zijn en gevoelen zich vrij om er van af te wijken, wanneer
zij dat wenselijk achten.
2 Minister en kamermeerderheid hebben aanvankelijk een
andere opvatting dan in het advies tot uiting іь gekomen,
maar wijken voor de druk van de raad.
3 De minister gebruikt het advies, of het uitblijven
daarvan, om parlementaire kritiek op zijn gebied of op het
uitblijven van een beslissing te weerleggen
4. I en kamermeerderheid gebruikt een advies om een minis
ter tot verandering van standpunt, of tot aftreden te
dwingen.
5. Minister en kamermeerderheid konformeren zich aan het
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

advies zonder van een eigen mening blijk te geven.
6 Er ontbreekt bij minister en kamermeerderheid een standpunt over het te voeren beleid, of de meningen zijn zo
verdeeld, dat er een impasse is ontstaan, die door het advies vvordt overwonnen
Het klassificeren van de bestudeerde SER-adviezen in één
van de zes onderscheiden typen verricht Scholten, door de
inhoud van de adviezen te vergelijken met de in het parlement en de parlementaire stukken tot uiting gekomen
standpunten van ministers en kamerleden.
Daarna kijkt hij naar het uiteindelijk resultaat de beleidsmaatregelen of de wetten (p. 513) In vijf van de
acht uitgebrachte adviezen konstateert Scholten, dat noch
de betrokken minister(s) noch belangrijke groeperingen in
het parlement zich dientengevolge in hun vrijheid belemmerd
voelen. De SER-adviezen tasten de ministeriele verantwoordelijkheid niet aan (p. 515), aldus Scholten.
Friedrich, С.J., 1950, ρ 49 en 1939, p. 17-18
Barth, E.A.T. en Johnson, S.D., 1959b
Schattschneider, E.E., 1960, ρ 71
Friedrich, С.J., 1950, ρ 49
Bachrach, P. en Baratz, M.S., 1962
Hunter, F., 1953
Dahl, R.*., 1962
Agger, R.E., Goldnch, D en Swanson, B.E , 1964 p. 69-155
Rossi, P.H., 1957a, p. 423
Edmger, L.J. en Searing, D.D , 1967
Kuroda, Υ., 1967
Hij vergelijkt de waardenoriëntaties van de lokale machtsgroep met die van de niet-leiders in een Japanse lokale
samenleving. Hij bepaalt daartoe de gemiddelde skores van
de beide groepen op een serie items uit bekende schalen en
bepaalt via een t-test per item, of er sprake is van een
statistisch signifikante relatie tussen de twee steekproeven. Dit blijkt in 37 van de 59 geformuleerde items
het geval te zijn.
De schalen hebben betrekking op de ideologische oriëntatie (10), de sociabiliteit (S), de politieke effektiviteit (PE), internationalisme (IN), de burgerschapszin
(PO-schaal. "political obligation" ofwel "sense-of-civicduty scale"), de F-scale, de "self-society-scale (SS),
politiek cymsmeschaal (PC), anti-Amenkaschaal (A), antiRusland-schaal (R) en een "peace-war scale" (PW)
Een aantal van deze schalen zijn ontleend aan de, door
het SRC gekonstrueerde, schalen, waardoor vergelijking
mogelijk wordt met de resultaten, zoals die in Amerikaanse
lokale samenlevingen zijn verkregen (zie de studies van
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Milbrath (1965) en Key (1961)). In ons land zijn eon aan
tal van deze schalen toegepast en herbewerkt door Mokken
(1970).
Kuroda konstateert, dat de lokale leiders relatief hoger
skoren op de PO-, S-, ΡΓ-, PC-, IN- en de R-schaal en relatiel
lager skoren op de F- en A-schaal dan de met-leiders. In
zake de I0-schaal ZIJP er geen verschillen, terwijl wat
de SS-schaal en de PW-schaal betreft de lokale machtsgroep
meer "society-oriented" cq. "peace-onented" is dan de
groep van met-leiders. Zie ook de studies van Wells, L.M.,
1967 en van Jacob Ph.Γ , 19 7 1.
17 Voor de input-outputmodellen ZIJ verwezen naar Easton,
D.A., 1965a, 1965b.
Scholten, G.H., 1966, 1968b, 1972
Easton's input-outputmodel behandelt het politieke sys
teem als bestaande uit "those interactionb through which
values are authoritatively allocated for a society"
(Faston, 1965b, p. 21). Het gaat derhalve om een gezag
hebbende toedeling van waarden, waaraan de leden van de
lokale samenleving zich konformeren.
Dit politieke systeem is een open, dynamisch en zich aan
passend systeem, d.w.z. het staat in wisselwerking met
zijn omgeving. Aan de ene kant is er in de aanvoer (in
put) van de omgeving het politieke systeem in de vorm van
beleidsvoorkeuren en machtsmiddelen. Aan de andere kant
is er de afvoer (output) van het politieke systeem naar
zijn omgeving. De aanvoer (input) bestaat uit eisen (de
mands) en steun (support). Deze eisen komen voort uit be
hoeften (wants) van de leden van de lokale samenleving.
De omzetting van deze behoeften in eisen voltrekt zich in
het grensgebied van het politieke systeem en de omgeving.
Meestal wordt dit gedaan door sluiswachtors (.gate keepers) .
Deze sluiswachtersfunktie wordt o.m. vervuld door de poli
tieke partijen, pressiegroepen en massa-media. Een be
langrijk politiek produkt van het politieke systeem is
het overheidsbeleid. De omzetting (conversion) van de aan
voer tot een overheidsbeleid voltrekt zich binnen het po
litieke systeem. Dit overheidsbeleid leidt tot allerlei
veranderingen (outcomes) in de omgeving. Deze veranderingen
kunnen leiden tot terugkoppelmgseffekten (feedback)
op de aanvoer naar het politieke systeem. Zo ontstaat er
een politieke cyclus.
De kontmuïteit van het politieke systeem is afhankelijk
van het feit, of er allereerst binnen het politieke systeem een gezaghebbende toewijzing van waarden plaatsvindt
en vervolgens of de leden van de lokale samenleving deze
toewijzing als bindend aanvaarden. Deze toewijzing en aan-
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vaarding zijn twee essentiële variabelen voor het bestaan
van een politiek systeem. Binnen het politieke systeem kan
een spanningssituatie ontstaan: "stress will be said to
occur when there is a danger that the essential variables
will be pushed beycnd what we may designate as their critical range" (Easton, 1965b, p. 24).
Overigens maakt Easton niet duidelijk, wanneer deze kritieke drempelwaarde bereikt wordt. Deze spanningen kunnen
o.m. ontstaan tengevolge van het feit, dat het aantal gestelde eisen niet afgestemd is op de kommunikatic- en verwerkingskapaciteit van het systeem (excessive volume stress).
Ook kunnen de aard van de gestelde eisen het onmogelijk
maken om er aan te voldoen (content stress). Aan een systeem-analytisch simulatiemodel van de politieke cyclus is
men in Nederland (nog) niet toe. Wel worden er met name
door Scholten pogingen ondernomen om Easton's model operationeel te maken voor de Nederlandse situatie (Scholten,
1966 en 1968b). Hij probeert tot een empirische opvulling
te komen van een aantal centrale begrippen uit Gaston's
model, zoals eisen, steun, politiek produkt, toedeling
en aanvaarding. De volgende stap zal dienen te zijn deze
Indikatoren met elkaar in verband te brengen in een procesmodel .
18 Clark, T.N. 1967a, p. 280

3 RESULTATEN VAN LOKALE MACHTSSTUDIES

3.1 De gevonden

maohtsstrukturen

1 Hunter, F., 1953, 1959, 1968; Miller, D.C., 1958;
Pellegrin, R.J. en Coates, Ch., 1956; Schulze, R.O.,
1958, 1961
2 Dahl, R.A., 1958, 1961, 1962; Agger, R.E., 1956; Polsby,
N.W., 1959a, 1959b, 1960, 1962; Wolfinger, R.E., 1960,
1962
3 Presthus, R., 1964; Freeman, L.C., 1968; Riesman, D.,
1966
4 Herson, L.J.R., 1961, p. 820
5 Hunter, F., 1953, p. 113
6 ibid., p. 60-130
7 Hunter, F., 1959, p. 61
8 Hunter, F., 1968, p. viii
9 Mills С Wright, 1956, p. 30-46
10 Kornhauser, W., 1966, p. 211
11 Van Doorn, J.A.A., 1957, p. 91-93
Het bestaan van macht leidt voortdurend tot het ontstaan
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12
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van verwachtingen ten aanzien van deze macht: bij de macht
hebber met betrekking tot het effekt van zijn machtsuit
oefening, bij degene, waarover de macht zich uitstrekt,
met betrekking tot mogelijke machtsuitoefening. Dergelijke
verwachtingen verbinden zich aan alle, enigermate stabiele,
relaties binnen de irachtsstruktuur.
Mills С Wright, 1956, p. 19
ibid., p. 19
Pellagrin, R.J. en Coates, Ch., 1956
Goldstein, M.N., 1962; Mott, P.E., 1970c, p. 170-179
Pellegrin, R.J. en Coates, Ch., 1956, p.413
Schulze, R.O., 1958, p. 5. Zie in dit verband ook: Clelland, D.A. en Form, W.H., 1964, die Schulze's studie re
pliceren in een andere lokale samenleving (Wheelsburg)
en tot dezelfde bevinding komen.
French, R.M., 1970; Mott, Р.П., 1970c
Schulze, R.O., 1958, p. 4
ibid., p. 7
Clelland, D.A. en Form, W.H., 1964
French, R.M., 1970
Warren, R.L., 1963, p. 161-166 maakt een onderscheid tus
sen de horizontale en de vertikale as met betrekking tot
sociale organisaties, welke binnen een lokale samenleving
aanwezig zijn. De horizontale as verwijst naar de verbin
dingslijnen tussen de diverse sociale organisaties binnen
een lokale samenleving. De vertikale as betreft verbin
dingslijnen tussen lokale en bovenlokale sociale organi
saties.
French, R.M., 1970, p. 187
ibid., p. 186
Walton, J., 1968
ibid., p. 362
Barth, E.A.T. en Abu-Laban, В., 1959a
ibid., p. 76
Hunter, F., 1953; Miller, D.C., 1958
Klapp, O.E. en Padgett, V.L., 1960
ibid., p. 405-406
Miller, D.C., 1958
ibid., p. 309
ibid., p. 308
ibid., p. 310; Miller D.C., 1970, p. 276-279
Miller, D.C., 1958, p. 310
McKee, J.B., 1953, p. 369
Zie in dit verband het artikel van Baldwin, D.A., 1971.
Hij vergelijkt de politieke en ekopomische machtsbasis
van de leiders. Met name vraagt hij zich af, of de uit
spraak: "wat geld betekent voor de ekonomist is verge-

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52

53
54
55
56

lijkbaar met wat macht betekent voor de politikus" gel
dingskracht bezit
Scoble, H. , 1961
Dahl, R.A. , 1962, p. 305
Dahl, R.A. , 1961, p. 78
Dahl, R.A. , 1962, p. 183
Dahl, R.A. , 1961, p. 75
Dahl, R A. , 1962, p. 90
ibid., p. 227-228
Dahl, R.A. , 1961, p. 76
ibid. , p. 82
Dahl, R.A. , 1956, 1971
Dahl, R.A. , 1971, p. 208
Zie m dit verband de sti
Bachrach, P. en Baratz, M.S., 1962, 1963; Bachrach, P.,
1967; Dahl, R.A., 1956, 1966, 1971
Parenti, M., 1970, Green, Ph. en Levinson, S , 1970
Zie voor een voortreffelijk overzicht van de "view of
the bottom" ook het artikel van Daudt, Η., 1972
Voor het begrip "relatieve deprivatie" sluiten wij ons
aan bij Runciman en Fiselier
Runciman, W.G., 1966, p. 10, Fiselier, A.A.M., 1969,
p. 15-18 en p. 39-40.
Runciman stelt, dat een persoon (of groep) A relatief
gedepriveerd is van X, als Ie hij X niet heeft en 2e hij
anderen ziet, die X wel hebben (of dit feitelijk zo is,
doet er niet toe) en 3e hij X wil hebben en 4e hij het
als bereikbaar ziet, dat hij X zal hebben (dit om "fan
tasterijen" uit te sluiten). Met andere woorden, het
door mensen zelf ervaren gemis of tekort staat centraal.
Dit subjektief ervaren is neutraal, zegt niets over de
rechtvaardigheid of de legitimiteit. Relatieve depriva
tie is derhalve altijd een subjektief ervaren, een be
leven, men behoeft daarbij niet tegelijkertijd "objektief"
gedepriveerd te zijn, in die zin, dat men - volgens bij
voorbeeld gangbare normen - duidelijk aanwijsbaar iets
ontbeert.
Fiselier omschrijft deprivatie als "het door betrokkenen
als onjuist of onrechtvaardig ervaren van de toestand van
achterblijven, omdat een verbetering van die toestand door
hen als rechtvaardig en haalbaar wordt beschouwd".
Parenti, M., 1970, p. 530
C l a r k , T . N . , 1968a, p . 25-44
Presthus, R., 1964; Riesman, D., 1970; Freeman, L.C.,
Fararo, Th.J., Bloomberg, W., Sunshine, M.H., 1963,
Freeman, L.C., 1968
ibid., p. 10-11
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57
58
59
60
61
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Kernhäuser, W., 1966, p. 211
ibid., p. 211
Riesman, D., 1966, p. 213-214
ibid., p. 219
ibid., p. 223
ibid., p. 223
ibid., p. 219
Zie de uitgave van International Union of Local Authorities, 1971, m het bijzonder p. 64-73
Kontaktpersoon voor komparatieve onderzoeksontwerpen op
het terrein van lokale macht іь Terry N. Clark, chairman,
Committee for comparibility in community research. De
partment of sociology, 1126 East 59th Street, University
of Chicago, Chicago, Illinois 60637, United States of
America.
Miller, D.C., 1958, 1970. Zie ook Miller, D.C., 1970,
p. 276-279, waarin hij een bewerkingsschema weergeeft om
lokale machtsstrukturen op een machtskontinuum te loka
liseren.
Rossi, P.H., 1960, Dahl, R.A., 196C; Agger, R.E., Goldrich, D. en Swanson, Β.E., 1964, Walton, J., 1966a,
1966b, Clark, T.N., 1968a, p. 25-44, Mott, P.E., 1970b
Miller, D.C., 1970, p. 15
ibid., p. 15
ibid., p. 16
ibid., p. 16
Rossi, P.H., 1960, p. 398
Dahl, R.A., 1960, p. 30-31
Agger, R.E., Goldrich, D. en Swanson, B.E., p. 73-112,
1964
Walton, J., 1966b, p. 686
ibid., p. 686
ibid., p. 686
ibid., p. 687
Clark, T.N., 1968a, p. 37-39
Mott, P.E., 1970b, p. 85-100
Dahl, R.A., 1971, i.h.b. p. 1-16 en p. 231-249
ibid., p. 33-47
Gilbert, C.W., 1967; Gilbert, C.W., 1968
Gilbert, C.W., 1967, p. 381

3.2 öe gevonden leiders

typen

1 Wanneer wij in deze paragraaf het woord typologie hanteren, dient niet alleen gedacht te worden aan een typologie m strikte zin (met methodologische eisen van uitsluiting en volledigheid), maar ook aan een typologie
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2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
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16
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in de betekenis van een verzameling van typen.
White, J.L., 1950
Nuttall, R.L., Scheuch, E.К. en Gordon, Ch., 1968
Jennings, Μ.Κ., 1964
Schulze, R.O., 1958
Presthus, R., 1964
Valkenburgh, P., 1968, p. 81-82
Hij onderscheidt primaire cq. sekundaire machtsdragers.
De primaire machtsdragers zijn personen of groepen of or
ganisaties, die allerlei machtsmiddelen taakstellend kun
nen hanteren zonder daartoe ccn opdracht van elders te
hebben ontvangen. Hun doen en laten is volstrekt autonoom
en voor hun optreden zijn zij aan niets of niemand ver
antwoording verschuldigd. De sekundaire machtsdragers
beschikken over afgeleide macht, welke hen hordt toege
kend door de primaire machtsdragers.
Freeman, L.C., 1968
Burgess, M.E., 1960
Fanelli, A.A., 1956
Bonjean, Ch.M., 1963
Bonjean, Ch.M., en Olson, D.M., 1964, p. 292-295
ibid., p. 291-292
Miller, D.C. en Dirksen, J.L., 1965, French, R.M. en
Aiken, M., 1968b
Burgess, M.E., 1960
D'Antonio, W.V. en Frickson, E.G., 1962b
Fanelli, A.A., 1956

4 TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGSLIJNEN IN LOKALE MACHTSSTUDIES
1
2
3
4
5

6
7
8
9

Berteis, К. en Nauta, D., 1969
ibid., p. 28
ibid., p. 138-139
Roskam, E.E.Ch.I., 1972, p. 17-18; Zijderveld, A.C., 1972
(Zie ook noot 6 onder "Aanleiding tot en de bedoeling
van deze studie")
Voor modellen zie:
Berger, J., Cohen, В.P., Snell, J.L. en Zelditch Jr., M.,
1962; Berteis, К. en Nauta, D., 1969; Rosenberg, S., 1968;
Stouthard, Ph.С, 1965; Coombs, Cl.H., Dawes, R.M. en
Tversky, Α., 1970
Ellemers, J.E., 1968, p. 15-16
Walton, J., 1966a, 1966b
Walton, J., 1966b, p. 688
Drewe, P., 1967, p. 731
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10 Walton, J., 1970; Aiken, M., 1970a
11 Prcbthus, R., 1964; Blankenship, V.L., 1964; D'Antonio,
Iv.V. en Form, W.ü., 1965; Preston, J.D., 1969a, Droogleever
7
lortuijn, Л.В., 1969; Miller, D.C., 19 0; Cram, R.I. ,
Katz, E. en Rosenthal, D., 1969
12 Presthus, R., 1964
13 Freeman, L.C., 1968, Blankenship, V.L., 1964; Preston, J.I).
1969a
14 Droogleever Fortuijn, A.B., 1969
15 ibid., p. 113
16 Thurlings, J.M.CJ., 1971, p.

17

18
19
20
21
22
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19-20

De kompositorische aspekten ι an een lokale machtsgroep
hebben betrekking op de samenstelling van bevolkingsdelen
naar diverse populatiekenmerken, zoals geslacht, leeftijd,
levensbeschouwing, inkomen, opleiding, enz.. Dergelijke
sociale komposities, welke deel uitmaken van de lokale
machtsgroep, worden verkregen door aequivalentierelaties
te definieren op de populatie, zoals "van dezelfde sexe
als", "even oud als", "van dezelfde kerkelijke gezindte
als", "evenveel inkomen genietend als" en "evenveel op
leiding genotend hebben als", enz..
De distributieve aspekten van de lokale nachtsgroep heb
ben onder meer betrekking op de verdel ing van de macht
over de leden van de lokale samenleving (het machtsgewicht), alsmede de nachtsnetwerken (cliques).
Zapf, W., 1965, p. 34; zie ook Bell, D., 1958, p. 242;
Easton, D.^., 1965a, p. 49, waar hij zegt- "Het politieke
leven is een verzameling van sociale interakties door in
dividuen en groepen. Interakties zijn de basiseenheden
van analyse."; Dahl, R.A., 1956, p. 150: "Het politieke
leven drukt zich uit in het dccisieproces en bestaat uit
het voortdurend maken van afspraken tussen de lokale
leiders, "decisions are made by endless bargaining; per
haps on no other national political system in the world
is bargaining so basic a component of the political pro
ces"; en Hunter, b., 1953, p. 7
Miller, D.C., 1970, p. 65
ibid., p. 66
ibid., p. 273
Zie onder meer: Hunter, F., 1953; killian, L.M. en Smith,
Ch.U., 1960; White, J.I., 1950, Miller, U.C., 1958
Barnes, J.A., 1954, 1968
Ilij gaat in op de netwerk-analyse ter beschrijving van de
vriendschapsrelaties in een \oors vissersdorpje (1954).
Vervolgens behandelt hij een aantal beschrijvingsgrootheden van netwerken: zone en stars, densiteit, actions-sets,
e.d. (1968). Zie ook: noot 38.
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Bott, E., 1955, 1957, 1971
Zij toont aan, dat de gezinnen zijn opgenomen in talloze
sociale netwerken. Het blijkt, dat de mate van "connectedness"(d.i. "close-knit" vs. "loose-knit") van dit netwerk
varieert met de taakverdeling van de huwelijkspartners en
de wijze, waarop de beslissingen tot stand komen.
Epstein, A.L., 1961
Hij introduceert de begrippen "effective" en "extended"
netwerk Het blijkt, dat waarden en normen zich uitkris
talliseren middels diffusieproccssen in het effektieve
netwerk van de lokale elite en zich verspreiden over de
non-elite via het uitgebreide netwerk.
Mayer, Л . С , 1962, 1966
Ihj analyseert de verkiezingscampagne in Dewas. U n wijst
daarbij op het ontwikkelen van "action-sets" en wijst op
de "exchange function" en de "coordinative function" van
de relaties, die een centrale ego onderhoudt met leden
uit zijn retikulum.
Frankenberg, R.J., 1966; Kadushm, Ch., 1968; Boissevain,
J.F., 1968, 1971 (zie ook noot 38); Mitchell, J.C1.,
1969a, 1969b, Harnes-Jones, P., 1969, kapferer. В., 1969
Hij gaat in op de ontwikkeling van struktuurtypen binnen
een retikulum-analyse. Deze struktuurtypen gaan in op de
navolgende karakteristieken van ego's retikulum: span,
density en de star- en zone-multiplexiteit (zie ook
noot 38)
Harries-Joncs, P., 1969, p. 301
Boissevain, J.F., 1968, p. 5, Kadushm, Ch., 1968; Jager,
H. de en Mok, A.L., 1971, p. 93-94
Boissevain, J.F., 1968, p. 5-6
Kadushin, Ch., 1968, p. 692
ibid., p. 695
Boissevain, J.F., 1968, p. 16-28
Boissevain, J.F., 1971
Hames-Jones, P., 1969, p. 301
Boissevain, J.F., 1968, p. 26-27, Mayer, A.C., 1966,
p. 97-98
ibid., p. 108-110
Mayer, A.C., 1962, p. 275
Mayer, A.C., 1966, p. 113-115
Nix, H.L., 1969, p. 501; Mitchell, J.C1., 1969b, p. 36-40;
Mayer, A.C., 1962
Harries-Jones, P., 1969, p. 301-302
Coleman, J., 1958; Blau, P., 1962
Boissevain, J.F., 1968, p. 18
Hij onderscheidt drie belangrijke zones binnen een per
soonlijk netwerk:
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- ego's intieme netwerk, bestaande uit diegenen, met wie
ego de nauwste kontakten onderhoudt.
- ego's effektieve netwerk, samengesteld uit personen, die
ego minder goed kent.
- ego's uitgebreide netwerk, bestaande uit personen, die
ego niet persoonlijk kent, maar die aan hem bekend zijn
en van wie hij weet, dat hij in kontakt met hen kan
komen.
Barnes, J.A., 1968
Hij maakt een distinktie enerzijds tussen ego's "star" en
ego's "zone", anderzijds tussen "primair" en "secundair".
Gekombmeerd leidt dit tot zijn onderscheiding in primaire
"star" (SI), primaire "zone" (Zl), secundaire "star" (S2)
en secundaire "zone" (Z2), eventueel uit te breiden tot
η-aire "star" (Sn) en η-aire "zone" (Zn).
Ego's primaire "star" is een netwerk, bestaande uit ego
en alle direkte schakels van ego naar personen, die hij
kent cq. kontakteert.
Ego's primaire "zone" bestaat uit dezelfde personen als
bevat in ego's primaire "star", evenwel met toevoeging van
alle interrelaties tussen deze personen.
Ego's secundaire "star" bestaat uit ego's primaire "zone",
verenigd met alle primaire "stars" van alle personen, opge
nomen in ego's "star".
Ego's secundaire "zone" bestaat uit ego's secundaire "star",
evenwel met toevoeging van alle interrelaties tussen deze
personen.
Derhalve geldt dat SI С ZI С S2 С Z2 С . .. С Sn С Zn .
Kapferer, В., 1969, p. 221-230
Hij toont aan, dat de invloedsuitoefcning varieert met de
struktuurtypen van de retikulums. Kapferer's begrip retikulum is identiek met Barnes' primaire "zone", (zie hier
boven noot 38) .
Kapferer onderscheidt een drietal strukturele elementen,
waarmee hij ego's retikulum karakteriseert: de spanwijdte,
de densiteit en de graad van multiplexiteit (deze laatste
cf. Barnes' onderscheiding in "star"- en "zone"- multi
plexiteit). B.V., stel, dat een lokale samenleving in het
totaal tien lokale machtsdragers telt. Kapferer bepaalt
dan voor alle tien lokale machthebbers het struktuurtype
van hun retikulum.
De spanwijdte verwijst hierbij naar het totaal aantal di
rekte verbindingen van een ego met andere retikulum-leden
plus het aantal verbindingen tussen deze retikulum-leden
onderling in verhouding tot het totaal
aantal verbindingen
in de totale lokale machtskonfiguratie (i.e. van de tien
lokale machthebbers).
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De retikulum-densiteit wordt aangegeven door het totaal
aantal aanwezige schakels tussen de retikulum-leden (exklusief ego) te delen door het totaal aantal mogelijke
schakels tussen deze retikulum-leden (exklusief ego).
De "star"-multiplexiteit geeft het aantal multiplexe
schakels van ego aan met zijn retikulum-leden m verhouding tot het totaal aantal schakels (uniplex plus multiplex)
van ego met zijn retikulumleden. Multiplexiteit verwijst
in dit verband naar de inhoud van de relatie (men kan b.v
stellen, dat, indien een lokale machthebber op slechts
één beleidsveld andere lokale machtsdragers kontakteert,
de relatie vanuit ego uniplex is, kontakteert men anderen
op tenminste twee beleidsvelden, dan kan msn de relatie
als multiplex opvatten).
Da "zone"-multiplexiteit ziet af van ego's direkte relaties met zijn retikulum-leden. De "zone"-multiplexiteit
wordt berekend, door het aantal multiplexe schakels tussen de retikulum-leden (exklusief ego) te delen door het
totaal aantal aanAezige schakels (uniplex plus multiplex)
tussen de retikulum-leden onderling (exklusief ego).
Kapferer toont aan, dat toename van de invloedsuitoefening
varieert met een toename van de spanwijdte, met een toename van de densiteit en met een toename van de "star"multiplexiteit (eventueel nog versterkt met een hoge
"zône"-multiplexiteit). Een hoge "zône"-multiplexiteit,
gepaard met een lage "star"-multiplexiteit, verzwakt
ego's invloedspositie.
39 Mitchell, J.C1., 1969b, p. 10
40 Pellegnn, R.J. en Coates, Ch.H., 1956, Schulze, R.O. en
Blumberg, L.U., 1957, Schulze, R.O., 1958, Goldstein, M.N.,
1962, Cielland, D A en Form, W.H., 1964, Mott, P.E., 1970c;
French, R.M , 1970
41 Zie onder meer de studies van Rossi, P.H. en Dentier, R.A.,
1961; Hawley, A.H., 1963, Aiken, M , 1970a
Mst name Hawley (1963) stelt, dat de kans op het initiëren
cq. het voltooien van een "urban renewal" proces het grootst
is m lokale samenlevingen, welke zich kenmerken door een
hoge machtsconcentratie. Hij stelt, dat de mate van machtsconcentratie in een lokale samenleving adequaat bepaald
kan worden door het berekenen van de proportie "managers,
proprietors and officials" ten opzichte van de totale beroepsbevolking (de zg. MPO-ratio). Hoe lager deze MPOratio, des te hoger de machtsconcentratie. Deze MPO-ratio
blijkt relatief laag te zijn in steden, waarin "urban renewal" processen op gang zijn of reeds beëindigd zijn, en
blijkt relatief hoog te zijn m steden, waarin zich geen
"urban renewal" processen afspelen.
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47
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Volledigheidshalve vermelden we op deze plaats, dat aan de
validiteit van deze MPO-ratio als Indikator voor de machtsdistributie binnen een lokale samenleving ernstig getwijfeld kan worden, gezien de bevindingen van hilliams (1973).
Hij onderzoekt de validiteit van de MPO-ratio door deze
te berekenen voor een groot aantal lokale samenlevingen,
waarvan de lokale machtsstruktuur reeds meermalen is getypeerd middels de klassieke reputatie- en/of decisiemethode, namelijk de 51 Vvalton-commumties (zie Walton, J. ,
1966a, 1966b, 1968), een 17-tal communities bestudeerd
via de Bonjean-Noland techniek (zie Bonjean, Ch.M., 1963,
1971b) en 51 bteden, welke behoren tot een permanente
steekproef van lokale samenlevingen in de V.S. (zie Clark,
T.N., 1968d). Williams konstateert, dat de MPO-ratio's
hoger zijn in lokale samenlevingen, uelke in de empirische
community-power studies getypeerd zijn als lokale samenlevingen met een relatief hoge machtsconcentratie, üit
impliceert een verwerping van Hawley's hypothese: de MPOratio is dan ook m e t te beschouwen als een valide Indikator voor de machtsdistributie binnen een lokale samenleving.
Clark, T.N., 1967b, 1968c
Zie verder voor de ontwikkeling van een "communitytheory" de studies van: Swanson, B.E., 1962; Warren, R.L.,
1963; Gilbert, C.W., 1967, 1968; French, R.M. 1968a;
Alken, M., 1970a; Walton, J., 1970; Bonjean, Ch.M., Clark,
T.N., en Lineberry, R.L., 1971b; Clark, I.N. 1971
Clark, T.N. 1971
Walton, J., 1970
Presthus, R., 1964, p. 95 en p. 405
Zwanikken, W.A.C., 1969
Hij onderscheidt een viertal aktie-vormen: opbouwwerk, opgevat als een sociaal-agogische wijze van werken met samenlevingsverbanden ter ontwikkeling van de eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid van de bevolking, sociale
planning, gericht op het wegnemen van tekorten in de materiële voorzieningen of de institutionele sfeer; de sociale
hervorming, gericht op het wijzigen van het lokale machtsbestel m onderdelen en tenslotte de sociaal-politieke aktie, gericht op een fundamentele verandering van het maatschappelijk bestel.
Wij zijn van oordeel, dat de territoriale organen voor
sociale opbouw desgevraagd al deze aktie-vormen kunnen
hanteren, alhoewel beide laatste aktie-vormen op grote
weerstanden zullen stuiten.
Weijnen, H.F.A.M., 1969; Fiselier, A.A.M., 1969; van Tienen, A.J.M, en Zwanikken, W.A.C., 1969
Zie paragraaf 3.1, noot 52.

48fcllemers,J.E., 1968, p. 4-5
49 Cox, F.M., Erlich, J.L., Rothman, J. en Tropman, J.E.,
1970, i.h b ρ 102, waar zij schrijven "The lack of
overall direction in modern communities has drawn atten
tion to community power as an important aspect of commu
nity structure.
Efforts to sponsor community change and 'get things done'
often lead to discussions of community power. The concern
with power in the community literature reflects its im
portance to the community practitioner.
How power is allocated in the community system; how the
community practitioner can work with various elements,
both weak and powerful, how civic associations, voluntary
leaders, municipal authorities, and ethnic groups fit in
to the 'power structure', are important topics for the
change agent. They provide mechanisms as well as leverage
points for community progress. ... From the organizer's
viewpoint, ..., an understanding of community power is
one of the most important ingredients in successful com
munity intervention".
50 Zie hiervoor. Mitchell, J.Cl., 1969b, p. 20-29
Hij onderscheidt content, directedness, durability, inten
sity en frequency.
Doorn, J.A.A. van, en Lammers, C.J., 1959, p. 37-39
Zij onderscheiden de navolgende aspekten van interaktic.
frequentie (betrekking hebbend op het aantal kontakten
tussen verschillende personen per tijdseenheid), de regel
maat van interaktie (verwijzend naar de voorspelbaarheid
van mterakties in de tijd gezien), de uitgebreidheid van
interaktie (welke slaat op de hoeveelheid soorten van si
tuaties, waarin de mteraktie-partners met elkaar in aan
raking komen), de eenzijdigheid in de interaktie (tot ui
ting komend in het interaktie-initiatief door één van de
partners) en de direktheid van de interaktie (verwijzend
naar de wijze, waarop de kommunikatie tot stand komt:
regelrecht danwei via intermediaire vormen).
Kooiman, J., 1971, p. 87-105
Hij maakt o.m. een onderscheid tussen de volgende elementen inzake de onderlinge relaties tussen de deelnemers aan
beleidsvorming, de frequentie (de omvang van de kontakten);
de initiatiefname tot het kontakt, de richting (duidend op
de vraag, over wiens ideeën, plannen of voorstellen het
in het kontakt gaat) en de intensiteit (een aanduiding voor
de graad van indringendheid van het kontakt, waarbinnen
Kooiman vier gradaties van een lage tot een hoge graad aangeeft, te weten diskussie, werven van steun, overreden,
uitoefenen van druk).
51 Bezembinder, Th.G.G., 1970, p. 205-206
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52 Coombs, Cl.П., Dawes, R.M. en Tversky, Α., 1970, p. 88-89:
"Statements that are true of graphs may have a number of
realizations; i.e., the graphs considered may represent a
number of empirical relational systems. ... Simply repre
senting an empirical relational system as a graph docs
not, however, in and of itself, increase our knowledge
of that system. Nor does illustrating the graph with points
and lines".
53 Bekende werken over de graph-theorie zijn:
Konig, D., 1936; Berge, С , 1958 (herziene Engelse uitgave,
1966); Öre, 0., 1960;Flament, С , 1963; Harary, F., Nor
man, R.Z. en Cartwright, D., 1965
Het axioma-systeem van een graph cq. een multigraph be
staat uit de volgende primitieve grondtermen:
PI: Een verzameling X, waarvan de elementen punten worden
genoemd.
P2: Een verzameling U, waarvan de elementen pijlen worden
genoemd.
P3: Een funktie f met als domein U en het waardegebied
bevat in X.
P4: Een funktie s met als domein U en het waardegebied
bevat in X.
Hierbij verbinden P3 en P4 de pijlen met de punten door
middel van twee funkties f en s.
De axioma's voor een multigraph zijn:
Al: De verzameling X is eindig en niet-leeg.
A2: De verzameling U is eindig.
De axioma's voor een digraph zijn:
Al: De verzameling X is eindig en niet-leeg.
A2: De verzameling U is eindig.
A3: Er zijn geen twee distinkte pijlen, welke parallel
zijn, d.w.z. hetzelfde beginpunt hebben alsook het
zelfde eindpunt.
In sommige gevallen wordt hier nog een vierde axioma aan
toegevoegd, te weten:
A4: Er zijn geen lussen, d.w.z. er zijn geen pijlen, waar
voor geldt, dat het begin- en eindpunt samenvallen.
Een digraph (directed graph) is een gerichte graph, te
onderscheiden van een ongerichte graph. In een gerichte
graph gaat het om geordende paren. De relatie behoeft in
dit geval niet symmetrisch te zijn. In een ongerichte
graph gaat het om ongeordende paren. De relatie is in dit
geval symmetrisch.
Daarnaast wordt veelvuldig het onderscheid gemaakt tussen
bivalente en multivalente graphs. In bivalente graphs
wordt alleen aangegeven de mogelijke aanwezigheid van een
relatie, in multivalente graphs worden de waargenomen re
laties afgebeeld in een getallensysteem.
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54 Harary, F., Norman, R.Z. er. Cartwright, D., 1965, p. 26
55 Coleiran, J., 1958; Blau, P., 1962
56 Coleman, J., 1964, p. 430-468, Brams, S.J., 1968 met kommentaar van Russett, B.M. 1968.
57 Onder een algoritme verstaan we in dit verband een geheel
van regels, die bewerkstelligen, dat in een aantal stapptn eer. voldoende oplossing gevonden wordt voor een bepaald probleem.
58 Felling, A.J.A., 1974; zie ook Felling, A.J.A., 1973.
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SUMMARY

Local Power and networks
Social-netuorkanalysis

(Part I)
(Part II)

1. In these studies we have tried to contribute to the
development of a social-networktheory, in particular in the
field of local power. We have indicated some of the ways in
which digraph-theory, as a descriptive-explicative model, can
be used to analyze components of a theory on local power.
2. The development of a social-networktheory in the field of
local power possesses both theoretical and social relevance:
- theoretical relevance, because from empirical local power
studies (the "community power studies") it can be proven, that
there is a development from an individualistic (Hunter-school),
via a dyadic (Dahl-school) to a more cybernetic-systemic concept
of power. Power or influence is no longer so much considered a
personal attribute of an actor, nor as a connection between two
actors, but as a relation-relevant property within a given
social system. Power or influence appears as a specific form
of communication flows, through which an exchange of, for
instance scarce commodities and services take place within a
given system,
- social relevance, because one hears from a number of civic
organizations, that social change processes where (political)
influence needs to be used, often collapse a priori, because
the initiators of such social change processes when developing
adequate influence strategies and tactics are not or hardly
aware of the local power configuration.
3. Methodologically the above-mentioned theoretical and socialrelevant development of a social-networktheory expresses itself
in the development of structural measurement and analysis
systems. The local power structure is considered by us as a
collection of local powerholders in which power or influence
relationships are defined. The configuration of local power is
conceptualized as a directed, possibly valued (multi)graph.
4. Defining such a graph G= <X,R.,R-,...R > implies
• defining a set X, consisting of local powerholders within
a local community,
» defining a set of (influence)arcs, which exist between local
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powerholders on policy-issues R ,R-,...,R .
In part I of our study ("Local power and networks". Alphen aan
den Rijn, 1974) we entered into a methodological area
reconnaissance concerning the above-mentioned questions.
In the first chapter we discussed four methods of approach with
the aid of which local powerholders within a local community
could be traced, namely the reputation method, the decision
method, the position method, and the social activities method.
These methods have been described on the basis of particular
American empirical local power studies.
In the second chapter a critical evaluation is given of the
two leading methods, namely the reputation method and the
decision method. We go into detail in both the theoretical
pre-assumptions and the procedures. Summarising it can be said
concerning this critical evaluation, that the research designs
of the Hunter-school respectively of the Dahl-school can be
described as follows:
- the advocates of the reputation method ("the elitists")
rely heavily on the theory of social stratification. They
assume that within the local community a ruling-elite exists.
This ruling-elite consists of local powerholders who have a
great power potential with n/hich they can exercise polymorfic
influence. The social composition of the ruling-elite is very
homogeneous and their value-orientations relatively convergent.
They assume that the structure of local power is relatively
immutable and presume a static distribution of power. Local
powerholders operate in an inter-action system as actor-positionholders. Their way of acting is based on the institutionalized
values and norms of the social system of which the powerholders
are members.
The reputation method is most frequently used by sociologists.
- the advocates of the decision method (the "pluralists")
deny the stratification-thesis and question whether or not
there is a dominant local power group within the local community.
They assume that power or influence is distributed amongst the
members of the local community and define the local power group
on the basis of actual exercise of power as is demonstrated in
the participation in community decision-making. The local
powerholders within the local community exercise power or
influence limited to particular issues. The social composition
of the local powerholders is very heterogeneous and their
value-orientations relatively divergent. They assume that the
structure of local power is relatively mutable and presume a
dynamic distribution of power. Local leaders operate in an
inter-action system as actor-individual s. Their way of acting
is governed in large by "inertia" that is to say that most
people are motivated by self-interest and are rationally aware
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of their interests and know how to enhance them. They are
running the community "for their own benefit". The decision
method is most frequently used by political and administrative
scientists.
In the third chapter we discuss the results of the empirical
community power studies concerning the power structures found
and the types of local leaders.
In the fourth chapter we discuss a number of development lines
which in our opinion will be, and already have been partly
followed, on the road to establishing a theory concerning local
power. The methodological development lines concern (1) a more
integrated theoryconstruction and the development of more
refined conceptual schemes to specify the meanings of power,
influence, community, elitism, pluralism, etc., (2) the
development of longitudinal, comparative research-designs,
based on a simultaneous use of the two leading approaches for
identifying local leaders, and (3) a further development of
structural models of analysis. The substantial developments
concern (1) a further analysis of the vertical axis of the
local community (2) to explore the relationships among the
local power structure and the possibilities of mobilising the
population within that local community, and (3) a further
construction of a general "community theory", by means of
relating many characteristics of a local community (among which
the structure of local power).
5. Both in part I ("Local power and networks". Alphen aan den
Rijn, 1974) and in part II ("Social-networkanalysis", Alphen
aan den Rijn, 1974) we discuss, in brief, the problem of
measuring relationships of power or influence existing between
actors. It is our opinion that in concrete situations it is
nearly impossible to measure exactly who influences whom as a
consequence of the occurring reciprocity (amongst other things
through feedback) in the influencing process between the actors,
so that the only possibility seems to be to determine the
communications on relevant policy-issues between local powerholders and to interpret these communication-channels as
potential influence-channels.
6. If an unique representation of the configuration of local
power as an empirical relational system in a formal graphtheoretical system can be constructed, then the theorems about
the digraph can be translated into corresponding statements
about that local power structure. In this context the validation
of such statements is a purely logical validation, a consequence
of the assumed isomorphy between the graph and the configuration
of local power.
In part II ("Social-networkanalysis", Alphen aan den Rijn, 1974)
we indicated the correspondence between terms in the formal

295

graph-theoretical system and terms related to the description
of the empirical power configurational system (see figure 128,
page 308). These theory components concern the horizontal
distribution of power, the power hierarchy, the base or source
of power, the amount or extent of power, the domain of power,
and the scope or range of power.
In the first chapter we go into a number of basic concepts of
the digraph theory (types of graphs, joining and reachability,
connectedness, condensation, vulnerability, graphs and matrices,
and valued graphs).
In the second chapter we discuss models of analysis concerning
the horizontal distribution of power, the power hierarchy and
the base or source of power. We dwell at length on models of
clique-detection, both in directed and in multivalent graphs,
resulting in a new model of hierarchical clique-detection
(figure 58, page 138). We continue with an evaluation of four
measures of hierarchization, namely the index of power
concentration by Brams (the PC-index), the index of influenceconcentration by Russett (the IC-index), Coleman's H-measure,
and the Ε-measure based on the information-theory. Concerning
the base or source of power we discuss in detail the relational
analysis proposed by Coleman.
In the third chapter we deal with analysis models concerning
the extent or amount of power, and the domain of power. In
this chapter we evaluate a number of status-models, which are
developed in the field of the sociometry for describing the
position of an actor in a network. We distinguish between
status-models based on the distances between the actors (the
relative indices of pointcentrality constructed by Bavelas,
by Beauchamp, by Sabidussi, and by Harary), status-models
based on the n-influencesequences between the actors (the
conventional status vector, the index of pointcentrality by
MacKenzie, and the status-indices constructed by French, by
Katz, by Hubbell, and by Taylor), and status-models which are
based both on the distances and on the n-influencesequences
between the actors (the status-index by Arney).
In this chapter we also discuss the problem of measuring graphcentrality. In the analysis of the power domain we can identify
the reachable set of actors, which can be characterized
concerning the span, the density, and the multiplexity by means
of Kapferer's reticulum-analysis.
In the fourth chapter we indicate the significance of scaleanalysis of networks for studying the range or scope of power.
7. The graph-theory serves as a descriptive-explicative
mathematical model of the configuration of local power in the
present-day stage of theorybuilding in the field of local power.
The graph-theory provides an abstract objective and systematic
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description of a number of structural parameters on the level
of the individual (collective) actor as well as on the level
of the configuration of local power structure as a whole. We
should like to assert that there is not yet a predictive theory
of social networks : nobody can say which inferences can be made
from the structural parameters to the functioning of the powerinfluence system. However, in our opinion these limitations
are not detrimental to the significance of the graph-theory
for describing the structural properties of local power-influence
systems.
8. The construction of a social-networktheory, which makes use
of the graph-theory, can contribute to a better understanding
of the power and influence in the local community, provided a
qualitative analysis is added which focuses on the interpretation
of social reality from the perspective of the subjects.
9. We hope that our study will be a stimulant for a further
development of sociological and political views concerning
problems, which are very important for this science, but viewed
from empirical research- have been greatly neglected. Hence
our efforts in our studies to underline the following facts:
- a methodological terrain reconnaissance by means of
literature research in empirical studies of local community
power (Part I: "Local power and networks". Alphen aan den Rijn,
1974),
- to fill up a gap, mentioned in the literature of "community
theories", namely the lack of an operational analytical
instrumentarium, by means of which structures of local power
can be studied and described (Part II: "Social-networkanalysis",
Alphen aan den Rijn, 1974). These structural models are written
in computer programs (FORTRAN-IV G-level),
- the initiation of a mathematical-sociological guideline in
future community power research, which in our opinion could
help bring about an integrated theory-construction in the field
of local power.
10. The above-mentioned analytical instrumentarium can be
applied not only in the field of local power studies, but can
be used too for all problems where relationships existing
between social objects (units) are defined (for instance
patterns of communication, patterns of migration, studies of
interactions, etc.).
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Self-fulfilling bias, 161
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Social circle, 221
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Sociale kompositie-analyse,
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Sociale kring, 221
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Sociale vormen, 220
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229 ev.
Successive limited model, 120
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van elitisten, 123 ev.
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STELLINGEN

1. De langdurige onduidelijkheid met betrekking tot de gewestvorming en de sterk verbrokkelde regionalisatie dreigen onder meer te gaan bijdragen tot een ernstige belemmering van
het uitoefenen van de funktie samenlevingsopbouw en verkleint de mogelijkheid een bijdrage te leveren tot het formuleren van een samenhangend gewestelijk welzijnsbeleid.
2. Het oprichten van data-banken voor sociaal-wetenschappelijke
onderzoeksgegevens is dringend gewenst; tevens verplicht het
gebruik van dergelijke data-banken de gebruiker zijn eigen
gegevens ter beschikking te stellen.
3. Jongeren-Advies-Centra (JAC's) kunnen al dan niet een societeitachtig karakter bezitten ter vervulling van de ontmoetingsfunktie; voorzover hiervan sprake, heeft dit een subkultureel etiket en blijkt dit drempelverhogend te werken.
4. Een belangrijke ontwikkelingslijn, gericht op een verdere
geïntegreerde theorievorming op het terrein van de lokale
macht, is het ontwerpen van komparatieve-longitudinale studies op basis van een simultaan gebruik van de onderzoeksmethoden ter opsporing van lokale machthebbers, waarbij
naast een sociale kompositie-analyse tevens aandacht besteed
wordt aan een sociaal-netwerkanalyse.
5. Nader inzicht in de indikatiestelling, de plaatsingsprocedure, en de begeleidings- c.q. hulpverleningssituatie inzake de vrije plaatsingen respektievelijk de gehouden plaatsingen van kinderen in intemaatsverband is gewenst.
6. Het betrekken van bevolkingsgroepen bij de samenlevingsopbouw dient bij voorkeur te geschieden vanuit de territori-

ale kaders. In dit verband bepleiten wij het aanstellen van
F2-funktionarissen bij territoriale samenlevingsopbouworganen, opdat hun werkzaamheden zoveel mogelijk synchroon en
gekoördineerd verlopen met de werkprogrammering van organen
van samenlevingsopbouw in de betreffende plaats of regio.
Een aparte regeling voor 'levens- en/of wereldbeschouwlijke
aktiekaders' werkt in dit verband verwarrend en is naar onze
mening overbodig.
7. De methodische betekenis van de sociometrie, als hulpmiddel
om betrekkingen tussen sociale eenheden te analyseren, is
empirisch te weinig onderzocht.
8. Naast de veelal funktioneel-gestruktureerde raden c.q. instellingen op het terrein van het welzijn dienen meer projekt-organisatorische werkverbanden (multifunktionele welzijnsteams) te worden ontwikkeld.
9. Alvorens in lokale machtsstudies vanuit sociale kompositievariabelen te infereren naar politieke attitudes is een meer
systematische analyse noodzakelijk inzake het verband tussen
sociale kompositie en politieke attitudes in het kader van
socialisatieprocessen onder diverse strukturele en kulturele
omstandigheden.
10. Vanuit de gemeentelijke overheid wordt te weinig geëxperimenteerd met het overdragen van maximale bevoegdheden aan
territoriale respektievelijk funktionele kommissies krachtens artikel 61 en volgend van de Gemeentewet (hetgeen reeds
mogelijk is sedert 1964). Het verdient aanbeveling binnen de
Provinciewet respektievelijk de Gewestwet een analoge mogelijkheid te openen.
11. De uitdrukking 'it can easily be shown that ...', welke regelmatig wordt gebezigd in literatuur, betekent veelal, dat
het bedoelde (wiskundige) bewijs niet te leveren is, danwei
in het gunstigste geval zeer moeilijk en ingewikkeld is.
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