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Abstract 
In deze bachelorscriptie is gekeken naar Social Network Analysis, hoe deze manier van analyseren 
primatologisch onderzoek heeft beïnvloedt, en waarom Social Network Analysis verkozen zou 
moeten worden boven traditionele, dyadische, analyses. Al sinds de 18de eeuw zijn de beginselen van 
de Social Network Analysis aanwezig in onze wetenschap in de vorm van Graph theory. Sindsdien zijn 
er vele analyse technieken ontwikkeld, elk met hun eigen doel. Deze parameters zijn onderverdeeld 
in drie groepen; individuele parameters, intermediaire parameters, en groepsparameters. Individuele 
parameters geven informatie over een individu en hoe deze in een netwerk geplaatst is. 
intermediaire parameters geven een inzicht in de vorming van subgroepen binnen een netwerk, en 
hoe individuen met elkaar gestructureerd zijn. Groepsparameters vormen een beeld van de globale 
organisatie van een netwerk. Deze drie groepen parameters brengen enkele nadelen met zich mee, 
zoals de temporele aspecten die een effect hebben op een netwerk, de hoeveelheid datapunten die 
men meeneemt in de analyse, en het type data zelf. Het feit dat Social Network Analysis data op een 
kwantitatievere manier kan analyseren dan dyadische analyse, en het feit dat men met behulp van 
Social Network Analysis meer vragen kan onderzoeken dan dyadische analyse, wegen naar mijn 
mening op tegen deze nadelen.  
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Inleiding  
Het leven in een groepsverband is een veelvoorkomend fenomeen in het dierenrijk. Waarom dieren 
in groepen leven is al veel onderzocht. Zo zijn er voor- en nadelen verbonden aan het leven in een 
groep, zoals bescherming tegen predatoren, efficiënter foerageren en paren (Wrangham, 1980), 
maar het zorgt wel voor een grote competitie tussen individuen (Janson & Goldsmith, 1995). Hoewel 
deze voor- en nadelen al veel onderzocht zijn, is de structuur van dergelijke groepen minder goed 
onderzocht. Om de structuur binnen een groep te onderzoeken is Social Network Analysis 
ontwikkeld.  

Social Network Analysis wordt gedefinieerd op basis van vier kenmerken (Freeman, 2004). Ten eerste 
zijn de actoren binnen een netwerk met elkaar verbonden, waardoor een structuur ontstaat. Ten 
tweede maakt het gebruik van systematische, empirische data. Ten derde maakt het veelvuldig 
gebruik van grafische technieken, zoals sociogrammen. Als laatste maakt het ook veelvuldig gebruik 
van mathematische en computermodellen (Freeman, 2004).  

Tegenwoordig wordt Social Network Analysis in een scala aan sociaal onderzoek gebruikt. Zo wordt 
het bijvoorbeeld gebruikt in onderzoek naar insecten, vissen, en zoogdieren (Fewell, 2003; Croft et 
al., 2005; Cross et al., 2005), waaronder niet-menselijke primaten (Levé et al., 2016; Clark, 2011; 
Ramos-Fernández et al., 2009).  

In deze bachelorscriptie zal ik onderzoeken wat de kracht Social Network Analysis is, en hoe men 
Social Network Analysis kan toepassen in onderzoek naar het sociale gedrag van primaten. Om dit te 
bestuderen heb ik enkele vragen opgesteld. De hoofdvraag luidt als volgt: Wat is de kracht van Social 
Network Analysis in primatologisch onderzoek? Ook zullen de volgende deelvragen aan bod komen. 
Welke parameters worden er gebruikt in Social Network analysis, en wat meten zij precies? Wat 
kunnen deze parameters vertellen over de primaten samenleving? Waarom zou men Social Network 
Analysis willen verkiezen boven dyadische analyses? 

Om deze vragen te beantwoorden heeft deze scriptie de volgende opzet; Ten eerste zal ik een 
overzicht geven van alle parameters die gebruikt worden in Social Network Analysis, en wat deze 
parameters zeggen over een netwerk. Ook zullen hier verschillende visualisatie- technieken aan het 
licht komen. Als laatste zullen de voor- en nadelen van Social Network Analysis uiteengezet worden.  

Echter, alvorens deze onderwerpen worden besproken zal eerst de geschiedenis van de Social 
Network Analysis beschreven worden. De reden hiervoor is dat Social Network Analysis in de loop 
der jaren verandert en verbetert is; niet alle parameters die tegenwoordig worden gebruikt zijn sinds 
begin af aan in omloop. 
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De geschiedenis van Social Network Analysis 
De eerste onderdelen van Social Network Analysis zijn al in de 18de eeuw ontwikkeld in de vorm van 
Graph Theory (Biggs et al., 1986). Pas veel later is deze theorie ook toegepast op het analyseren van 
sociaal gedrag van mensen. Moreno ontwikkelde de sociometrie, wat wordt gedefiniëerd als “de 
toepassing van kwantitatieve methoden...welke de evolutie en organisatie van groepen en de positie 
van individuen in die groepen onderzoeken” (Moreno, 1934).  

Vooral in de eerste sociometrische onderzoeken was de groepsprestatie van mensen van groot 
belang. Mede daardoor zijn toen veel van de nu in Social Network Analysis gebruikte maten en 
parameters ontwikkeld (Bavelas, 1950). Deze maten en parameters zullen nader uitgelegd worden.  

Pas in de jaren tachtig van de vorige eeuw werd Social Network Analysis formeel gezien als een 
wetenschapsveld binnen de sociale wetenschappen. In deze tijd werd het tijdschrift Social Networks 
opgesteld, samen met het genootschap International Network for Social Network Analysis (Borgatti, 
2009). Vanaf dit moment werd Social Network Analysis meer toegepast (Otte & Rousseau, 2002). 
Vooral in de laatste vijftien jaar is het gebruik van Social Network Analysis aanzienlijk gestegen, mede 
door de ontwikkeling en gebruik van verscheidene computerprogramma's, die gemakkelijk grote 
hoeveelheden data kunnen opzetten in netwerken (voorbeelden: UCINET: Borgatti et al. 2002, TNet: 
Opsahl 2009, en SOCPROG: Whitehead 2007).  

Hoewel Moreno in 1934 al het sociogram heeft ontwikkeld en sociometrie al vanaf 1950 door o.a. 
Bavelas voor menselijk gedrag werd toegepast werd deze pas voor het eerst in 1965 gebruikt in 
niet-menselijke primaten om het vlooipatroon van rhesusapen (Macaca mulatta) te visualiseren (Fig. 
1) (Sade, 1965).  

Hoewel Social Network Analysis formeel al sinds 1980 bestond duurde het tot 2000, en de 
vooruitgang in computerprogramma’s zoals boven genoemd, voordat primatologen daadwerkelijk 
gebruik gingen maken van de complexere parameters die Social Network Analysis te bieden heeft. 
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Hoe wordt een netwerk opgesteld? 
In Social Network Analysis wordt gebruik gemaakt van verschillende parameters. Deze parameters 
kunnen in drie categorieën onderverdeeld worden. Ten eerste ga zal ik de individuele parameters 
beschrijven. Ten tweede zullen de intermediaire parameters aan bod komen. Als laatste zal ik de 
groepsparameters bespreken.  

Maar eerst zullen enkele visualisatietechnieken aan bod komen. Over het algemeen wordt met de 
geobserveerde data eerst een sociomatrix opgesteld (Brent et al., 2011). Dit is de basis van de Social 
Network Analysis. Een sociomatrix is een tabel, die kolommen en rijen met actoren bevat. Een 
sociomatrix geeft de interacties tussen deze actoren weer. Deze interacties kunnen ongewogen zijn; 
twee actoren hebben een relatie of niet. Ze kunnen ook gewogen zijn; in de tabel worden dan ook 
het aantal interacties tussen twee individuen aangegeven. De data van een sociomatrix kan ook 
gevisualiseerd worden in een sociogram.  

In een sociogram staan de actoren, nodes, en hun interacties, edges (Fig. 1). Nodes kunnen 
individuen, subgroepen, populaties of zelfs verschillende soorten zijn. Nodes zijn gevisualiseerd door 
middel van symbolen, en edges tussen nodes door middel van lijnen. Aan de nodes, en hun 
symbolen, kan meer informatie verbonden zijn, zoals geslacht, leeftijd, soort, rol binnen een 
ecosysteem, of verwantschap.  

Sociogrammen worden gebruikt omdat ze grote hoeveelheden informatie, die anders moeilijk te 
representeren valt, op visuele wijze kunnen representeren. Ook kunnen ze subtiele informatie 
weergeven, die anders moeilijk uit een tabel te lezen is. Zo kunnen ze bijvoorbeeld niet alleen laten 
zien welke actoren wel een band hebben, maar ook welke niet. Daarnaast laten ze ook de 
overeenkomsten en verschillen in sociale banden tussen (sub)groepen zien. Als laatste laten 
sociogrammen ook zien hoe een netwerk gestructureerd is. 

Afhankelijk van of de data en sociomatrix gewogen of ongewogen en gericht of ongericht zijn, wordt 
het sociogram ook gewogen en gericht of ongewogen en ongericht. Een ongewogen sociogram geeft 
alleen aan of twee nodes een interactie hebben of niet. Een gewogen sociogram geeft ook de 
frequentie van die interactie aan. Een ongericht sociogram geeft alleen aan of twee nodes een 
interactie hebben of niet. Een gerichte sociogram geeft ook aan welke van de nodes de ontvanger en 
welke node de uitgever van een gedrag is (Fig. 1)(Brent et al., 2011). 

Individuele parameters 

In een gewogen en gerichte sociogram kan dus meer informatie gevisualiseerd worden. Deze 
informatie komt uit de verscheidene individuele parameters die berekend kunnen worden. Zo kan 
bijvoorbeeld de node degree van een interactie meegenomen worden. Node degree geeft de 
hoeveelheid interacties van een actor weer, het beschrijft de hoeveelheid relaties die een actor heeft 
met andere, direct verbonden, actoren. Om de richting van deze relaties aan te geven kan node 
degree opgesplitst worden in in-degree en out-degree. In-degree geeft aan in hoeveel relaties een 
individu de ontvanger van gedrag is. Out-degree geeft aan in hoeveel relaties een individu de uitgever 
van gedrag is. Hiermee kan de richting van een interactie gevisualiseerd worden. De som van de 
waarden van in-degree en out-degree is strength. Als een netwerk ongewogen is, dan is de waarde 
van strength dezelfde als de waarde van node degree. Als een netwerk gewogen is dan verschillen 
deze waarden. Node degree geeft dan alleen de hoeveelheid actoren aan waarmee een actor 
verbonden is, terwijl strength ook de frequentie van deze relaties integreert. Strength kan daarom 
gezien worden als een generalisatie van de connectiviteit van een actor (Barthélemy et al., 2005). 
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Hoewel node degree en strength informatie verschaffen over een node en zijn interacties, geven deze 
twee parameters geen informatie over het effect dat een node heeft op een netwerk. Bepaalde 
nodes kunnen gezien worden als meest centrale node op basis van de hoeveelheid interactie die ze 
hebben met andere nodes, de out-degree, maar een centrale node kan ook gezien worden als een 
node die het meest effect heeft op een netwerk. Om centraliteit te meten zijn er vier statistische 
parameters ontworpen, degree centrality, closeness centrality, de betweenness centrality coefficient 
en de eigenvector centrality coefficient (Wey et al., 2007).  

Degree centrality is gebaseerd op de hoeveelheid directe verbindingen een actor heeft met andere 
actoren. Hoe meer directe verbindingen een actor heeft met andere actoren, hoe hoger die actors 
degree centrality. In figuur 2 heeft B de hoogste Degree centrality want B heeft vijf verbindingen met 

andere actoren, terwijl F en E maar vier 
verbindingen hebben. 

Een iets uitgebreidere parameter is de closeness 
centrality. Deze parameter beschrijft hoe goed een 
actor verbonden is met alle andere actoren in een 
netwerk. Het wordt gedefinieerd als de reciproke 
van de som van de lengte van de kortste paden 
tussen een actor en alle andere actoren in een 
netwerk (Bavelas, 1950). Een kortste pad wordt 
gedefinieerd als de kortste verbinding tussen twee 
actoren. In figuur 2 is het kortste pad van A naar F 
2, en het pad loopt door B heen. Er loopt ook een 
pad van A naar F door D en E heen, maar dit pad is 

langer, namelijk 3. Hoe hoger de closeness centrality van een actor, hoe korter de kortste paden 
tussen die actor en alle andere actoren in een netwerk, en dus hoe dichter deze actor staat bij alle 

andere actoren. Actor B heeft bijvoorbeeld een closeness centrality van ,, 111
(1+1+2+1+1+1+2) = 0 1  

terwijl actor C een closeness centrality heeft van 0,067. Actor B staat dus dichterbij1
(2+1+3+2+2+2+3) =  

de andere actoren dan actor C (Fig. 2). 

De betweenness centrality coefficient van een actor, ook wel betweenness genoemd, is gedefinieerd 
als de hoeveelheid kortste paden die door die bepaalde actor lopen. Als actor A met actor B 
verbonden is, en actor B met actor C, dan loopt het kortste pad van actor A naar actor C door actor B 
heen. Dit zorgt voor een hogere betweenness van actor B (Fig. 2). De actor met de hoogste 
betweenness heeft de meeste korte paden door zich heen lopen. Closeness centrality en 
betweenness lijken op elkaar, maar verschillen wel. Waar closeness centrality kijkt naar de lengte van 
de kortste paden tussen een bepaalde actor en alle andere actoren, kijkt betweenness naar de 
hoeveelheid kortste paden die gebruik maken van een bepaalde actor. Zo heeft actor C zeven kortste 
paden tussen zichzelf en alle andere actoren, maar er zijn geen kortste paden tussen de andere 
actoren die door actor C lopen (Fig. 2). 

Door middel van de betweenness zou men een voorspelling kunnen doen over het effect van het 
weghalen van de meest centrale actor. Als men de actor met de hoogste betweenness zou weghalen 
uit een netwerk kan dit netwerk uiteenvallen in meerdere gescheiden, kleinere, netwerken. In 
netwerk van een tolerant, egalitarische soort, zoals de tonkeanmakaak (Macaca tonkeana) waarbij 
alle individuen met elkaar verbonden zijn, zal het verwijderen van een individu waarschijnlijk geen 
grote impact hebben. Daarentegen, het verwijderen van een individu uit een despotische soort, zoals 
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de rhesusaap (M. mulatta) waar verwantschap en dominantie een grote rol spelen in 
netwerkvorming, zal waarschijnlijk een grotere impact hebben (Thierry et al., 2004).  

Ook de eigenvector centrality coefficient is maat voor centraliteit. Actoren hebben een hogere 
eigenvector centrality coefficient als zij met veel andere actoren verbonden zijn, en als ze met andere 
actoren verbonden zijn die op zichzelf met veel andere actoren zijn verbonden. Zo zijn actor E en F 
allebei met vier andere actoren verbonden, maar actor F is met actor G verbonden, welke zelf met 
drie actoren verbonden is. Actor E is met actor D verbonden, welke maar met twee andere actoren 
verbonden is, dus actor F heeft een hogere eigenvector centrality coefficient dan actor E (Fig. 2). 

De eigenvector centrality coefficient houdt ook rekening met de richting en gewicht van deze 
verbinding, iets wat de betweenness centrality coefficient niet doet. Het is dan ook een goede maat 
om de centraliteit in gewogen en gerichte netwerken te meten (Bonacich, 2007). Daarom is het al in 
veel primatologisch onderzoek gebruikt. Zo blijkt in rhesusapen (M. mulatta) en tonkeanmakaken (M. 
tonkeana) dat individuen met een hoge eigenvector centrality coefficient een groot effect hebben op 
de groepscoördinatie; als deze individuen ergens heen lopen, gaan er veel andere apen mee (Sueur & 
Petit, 2008; Sueur et al., 2009). In sommige soorten, zoals de Zwarthandslingeraap (Ateles geoffroyi), 
is groepscohesie onderzocht door middel van de eigenvector centrality coefficient. Uit dit onderzoek 
kwam naar voren dat vrouwtjes een hogere eigenvector centrality coefficient hebben dan mannetjes, 
en dat jonge mannetjes een soort tussenpersonen zijn, die de vrouwen-subgroep en de 
mannen-subgroep met elkaar verbinden (Ramos-Fernández et al., 2009).  

Ook kan de eigenvector centrality coefficient gebruikt worden als aanvulling op andere parameters. 
In een onderzoek naar het vlooigedrag van chimpanzees (Pan troglodytes) kwamen enkele individuen 
naar voren met dezelfde node degree en strength, maar alleen de alfa-man uit de groep had de 
hoogste eigenvector centrality coefficient (Kanngiesser et al., 2011).  

intermediaire parameters 

De betweenness centrality coefficient en de eigenvector centrality coefficient meten het effect van 
een individu op een groep, en waar zich subgroepen van individuen met dezelfde karakteristieken 
bevinden binnen een groep. Hoewel deze parameters subgroepen aan de hand van individuele 
centraliteit kunnen meten zijn er ook specifieke parameters ontwikkeld die meten hoe een groep in 
zijn geheel geclusterd is. Vooral in primaten is dit van belang, aangezien aangetoond is dat de 
samenstelling van een subgroep beïnvloed wordt door onder andere leeftijd, geslacht en 
verwantschap. Individuen van hetzelfde geslacht, dezelfde leeftijd of verwantschap hebben meer 
interactie met elkaar en hun activiteitspatronen zijn meer gelijk, doordat ze zich in soortgelijke 
situatie en toestand verkeren (King & Cowlishaw, 2009). Dit zorgt voor een hogere individuele fitness 
(Conradt & Roper, 2000; Krause & Ruxton, 2002).  

In deze sociale systemen speelt de assortativity een grote rol. Assortativity is de mate waarin actoren 
van een bepaalde klasse interacteert met andere actoren van diezelfde klasse; een vrouw die alleen 
met vrouwen interacteert heeft een hoge assortativity. Voelkl & Kasper hebben ook een onderzoek 
gedaan, waarin netwerken van niet-menselijke primaten werden vergeleken met gerandomiseerde 
netwerken van dezelfde grootte en dichtheid. Uit dit onderzoek bleek dat coöperatie in een netwerk 
snel verspreid als dit netwerk ongeveer dezelfde grootte en assortativity heeft als een netwerk van 
een niet-menselijke primaat (Voelkl & Kasper, 2009). Aan de andere kant kan assortativity ook leiden 
tot een sterk gefragmenteerd netwerk, waarin subgroepen alleen bestaan uit actoren met dezelfde 
klasse, zoals te zien is in Zwarthandslingerapen (Ramos-Fernández et al., 2009).  

Een andere parameter om subgroepvorming en clustering te meten is de clustering coefficient. Deze 
parameter meet in hoeverre een individu verbonden is met andere individuen van dezelfde 
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subgroep, en geeft zo informatie over de cohesie binnen een netwerk. De clustering coefficient ligt 
tussen de 1 en 0, waarbij 1 een sterk geclusterde node is, en 0 een niet-geclusterde node. Een 
clustering coefficient van 1 betekent dat de nodes waarmee een bepaalde node verbonden is 
allemaal aan elkaar verbonden zijn. Een clustering coefficient van 0 betekent dat de nodes waarmee 
een bepaalde node verbonden is niet met elkaar verbonden zijn (Watts & Strogatz, 1998). Uit een 
onderzoek met lampongapen (Macaca nemestrina) bleek dat wanneer individuen met een hoge 
clustering coefficient uit een populatie werden gehaald, de frequentie van agressieve interacties 
tussen de overgebleven individuen toenam, en dat de het vlooigedrag van de apen afnam en minder 
divers werd (Flack et al., 2006). Het lijkt er dus op dat individuen met een hoge clustering coefficient 
een stabiliserende werking op een netwerk hebben. Als deze individuen uit een netwerk worden 
verwijderd wordt dit netwerk meer geclusterd, en hebben individuen minder indirecte connecties en 
gemiddeld een lager aantal edges. Dit suggereert dat individuen met een hoge clustering coefficient 
zorgen voor minder agressie en meer coöperatie in een netwerk (Flack et al., 2006). Het effect van 
het verwijderen van een individu met een lage clustering coefficient was niet getest.  

Men kan ook op andere manieren subgroepen in een netwerk beschrijven. Zo kunnen door middel 
van de modularity method de geobserveerde interacties tussen individuen vergeleken worden met 
verwachte interacties (Newman, 2004). Deze parameter is bijvoorbeeld gebruikt om aan te tonen dat 
rhesusapen (M. mulatta) groepen vormen op basis van verwantschap als zij rondtrekken (Sueur & 
Petit, 2008). Om clustervorming te visualiseren kan men gebruik maken van de multidimensional 
scaling method. Hierbij worden individuen met een sterke relatie dichter bij elkaar in een sociogram 
geplaatst dan individuen met een zwakke relatie (Whitehead, 2008). Subgroepen kunnen ook 
gevisualiseerd worden door middel van Hierarchical cluster analysis. Door middel van deze 
kwantitatieve analyse kan men een dendrogram maken, met daarin de individuen op een as, en de 
associatie index op de andere as (Sueur et al., 2011).  

Een andere belangrijke parameter in sociale netwerken is de symmetrie van gedrag. Deze parameter 
kan alleen gemeten worden is gerichte netwerken. Als gedrag symmetrisch is betekent dit dat 
wanneer individu A een gedrag vertoont naar individu B, individu B dit gedrag ook vertoont naar 
individu A. Het is dus in principe reciprocity. Om reciprocity te meten kan men bijvoorbeeld de 
uitgever-ontvanger matrix vergelijken met de ontvanger-uitgever matrix om te kijken of deze 
symmetrisch zijn. Ook kan men matrices vergelijken met gerandomiseerde matrices. Hiervoor maakt 
men gebruik van varianten van de Mantel test of de Tau Kr test (Hemelrijk, 1990). Deze testen 
vergelijken de gevonden Tau Kr-waarden van de data met de gerandomiseerde data door met behulp 
van randomisatie en permutaties P-waarden te berekenen. 

Symmetrie speelt een belangrijke rol in het sociale gedrag van primaten. Zo zijn agonistische 
interacties tussen individuen asymmetrischer in een despotische apensoorten dan in een tolerante 
apensoorten (Thierry et al., 2004). Ook zijn de leider-volger interacties in despotische apensoorten, 
zoals de rhesusaap (M. mulatta), asymmetrischer dan in tolerantere apensoorten, zoals de 
tonkeanmakaak (M. tonkeana). In rhesusapen (M. mulatta) volgen ondergeschikte individuen vaker 
dominante individuen dan andersom, en jongen volgen vaker hun moeder dan andere individuen 
(Sueur & Petit, 2008). 

Groepsparameters 

Naast subgroepvorming, kan men ook kijken naar de cohesie binnen een netwerk. Hiervoor zijn twee 
simpele parameters opgesteld, group density en group diameter. Group density is de hoeveelheid 
geobserveerde nodes gedeeld door de maximale hoeveelheid nodes, en ligt dus tussen de 0 en 1. Hoe 
hoger de group density, hoe samenhangender en stabieler de groep. De group diameter wordt 
gedefinieerd als het langste pad binnen een netwerk. Het langste pad is het langste kortste pad wat 
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er in een netwerk te vinden is. In figuur 2 is de group diameter 3, aangezien er geen kortste paden 
langer zijn dan 3. Er zijn in figuur 2 wel paden langer dan 3, maar dit zijn geen kortste paden. Hoe 
kleiner de group diameter, hoe samenhangender de groep (Wasserman & Faust, 1994).  

Vereisten van Social Network Analysis 
Om achter de kracht van Social Network Analysis te komen moet er eerst gekeken worden naar de 
voor- en nadelen van Social Network Analysis. Maar er zijn ook een paar punten die noch onder de 
voordelen, noch onder de nadelen vallen. Men moet wel rekening houden met deze punten, maar ze 
zijn niet uniek voor Social Network Analysis, en daarom niet per se voor- of nadelen. 

Een redelijk voor de hand liggende vereiste van Social Network Analysis is dat men alle individuen die 
geobserveerd worden moet identificeren. Als men niet weet welke individuen een relatie hebben 
met welke andere individuen, dan kan er geen netwerk opgesteld worden. Het is dus van belang een 
onderzoek zo op te stellen dat individuen identificeerbaar zijn. Dit moet overigens ook gebeuren als 
men alleen kijkt naar dyadische relaties. 

Daarnaast kan de ruimte waarin een netwerk zich vormt een effect hebben op de relaties die 
gevormd kunnen worden. Het is daarom van belang om te onderzoeken of het netwerk wat 
geobserveerd wordt ook alléén door ruimtelijk factoren te verklaren valt (Lusseau et al., 2006).  

Voordelen van Social Network Analysis  
Waar vroeger veel onderzoek werd gedaan naar dyadische relaties, gebruikt men nu vaker Social 
Network Analysis. Dit heeft als voordeel dat er meer data wordt gebruikt, en dat er een geheel 
netwerk opgesteld kan worden. Als men alleen kijkt naar de dyadische relatie tussen twee actoren 
valt de context van die relatie weg. Zo blijkt uit onderzoek met Social Network Analysis dat gorillas 
(Gorilla gorilla) en chimpanzees (P. troglodytes) soortgelijke onderliggende sociale structuren hebben 
(Maryanski, 1987). Chimpanzees (P. troglodytes) vertonen een redelijk ‘vloeiend’ netwerk van 
individuen, met zwakke verbindingen tussen mannetjes. Hoewel eerst werd gedacht dat gorillas 
(Gorilla gorilla) een constanter netwerk hebben blijkt uit dit onderzoek dat ook hier de alfa-man en 
zijn kern van aanhangers wel degelijk verandert en flexibel is, terwijl dit niet naar voren kwam uit 
dyadische middelen (Maryanski, 1987). 

Ook onderzoeken naar het effect van één individu op een netwerk, zoals dat van Flack et al., 2006, 
zouden simpelweg niet gedaan kunnen worden door middel van dyadische middelen. Met Social 
Network Analysis kan men meer dan alleen op individueel niveau onderzoeken hoe relaties in elkaar 
steken. Zo kan bijvoorbeeld met Social Network Analysis ook transmissie van ziekten in een netwerk 
onderzocht worden, waar dat niet of minder goed mogelijk zou zijn als enkel dyadische relaties 
opgesteld zouden worden (Nunn et al., 2006).  

Doordat Social Network Analysis gebruik maakt van continue parameters kan men nu een groot 
aantal onderzoeksvragen opstellen en testen die door middel van dyadische parameters niet getest 
zouden kunnen worden. Zo is er met behulp van Social Network Analysis onderzoek gedaan naar de 
verschillen en overeenkomsten tussen de sociale netwerken van dertig apensoorten. Doordat Social 
Network Analysis gebruikt is kon men naar eigen mening veel objectiever kwantificeren hoe deze 
apensoorten van elkaar verschilden, omdat men deze sociale netwerken niet in categorieën hoefde 
in te delen (Kasper & Voelkl, 2009).  
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Nadelen van Social Network Analysis 
Een nadeel van Social Network Analysis is dat een populatie constant verandert. Zelfs als men over 
een langere periode observaties doet om een netwerk op te stellen zal het uiteindelijke netwerk, en 
de visualisatie ervan, een statische weergave zijn. Social Network Analysis doet de aanname dat een 
netwerk stabiel is over de tijd, terwijl dit in werkelijkheid wellicht niet zo is. Relaties kunnen 
veranderen door de tijd, en individuen zijn wellicht niet altijd, of op dezelfde tijdstippen, aanwezig in 
een populatie (Wey et al., 2007). 

De mate van de bovengenoemde temporele effecten kan ook onderzocht worden. Door middel van 
permutaties kan men testen of de relaties binnen een netwerk op een willekeurige of 
niet-willekeurige manier zijn ontstaan. Van een groot aantal gerandomiseerde data worden dan de 
verscheidene parameters waarden berekend, en vergeleken met dezelfde parameters van het 
geobserveerde netwerk. Dan wordt een P-waarde berekend, om te kijken of de ‘gepermuteerde 
parameters’ extremer zijn dan de geobserveerde parameters (Whitehead et al., 2005).  

De grootte van een netwerk kan ook voor problemen zorgen. 
Als een netwerk te weinig individuen bevat kan dat voor een 
te simpel beeld van de werkelijkheid zorgen, maar te veel 
individuen kan onhandelbaar veel worden, en zorgt voor veel 
fragmentatie binnen een netwerk. Een gefragmenteerd 
netwerk is opgesplitst in meerdere subgroepen die geen of 
weinig interactie met elkaar hebben. Dit zorgt ervoor dat 
sommige parameters, zoals group diameter, moeilijk of niet te 
berekenen zijn, of voor artefacten zorgen (Kossinets, 2006). 
Het is daarom van belang om zorgvuldig de grootte van een 
netwerk te kiezen, op basis van wat er wordt onderzocht.  

De grootte van een netwerk hangt samen met de robuustheid van de parameters. Aangezien men 
altijd moet afwegen waar de grens ligt voor een onderzoek zal er altijd een deel van de data niet 
onderzocht worden. Minder data zorgt voor een verandering in de netwerkparameters (Fig. 3) 
(Kossinets, 2006). Onderzoek in geelbuikmarmotten (Marmota flaviventris) heeft gedemonstreerd 
hoe deze verandering in data een netwerk beïnvloed (Wey et al., 2007). Verschillende subsets van de 
data werden gemaakt, variërend van 100% van de data tot 10% van de data, in stappen van 10%. Van 
elk van deze subsets werden verscheidene parameters berekend, dit gebeurde tien keer per subset. 
Daarna werd er door middel van een ANOVA test voor elke parameter bekeken hoeveel procent van 
de data verwijderd kon worden voordat er een significant verschil ontstond met het originele 
netwerk. Hoe meer data uit de dataset verwijderd kan worden voordat er een significant verschil 
optreedt, hoe robuuster die parameter is (Tabel 1 en 2). Aangezien sommige parameters niet erg 
robuust zijn, is het van belang dat men een zo volledig mogelijke dataset produceert, zodat deze 
parameter niet aangetast zullen worden. 
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Als laatste komt het type data dat 
gebruikt wordt in Social Network Analysis 
aan bod. Dit zijn namelijk relationele data, 
welke interacties tussen individuen 
representeert (Croft et al., 2008). Hoewel 
men met deze data goed de relaties 
tussen individuen kan bestuderen, 
schendt dit type data de aanname van 
onafhankelijkheid, die nodig is voor 
traditionele statistische analyses (Kasper 
& Voelkl, 2009). Daarom moet men 
permutaties gebruiken, om zo toch 
statistische kracht te waarborgen 
(Hanneman & Riddle, 2005).  

Discussie 
In deze bachelorscriptie is gekeken hoe Social Network Analysis toegepast wordt in primatologisch 
onderzoek, en hoe het de kennis over sociaal gedrag in primaten vergroot. Het blijkt al wel dat veel 
sociologisch onderzoek tegenwoordig gebruik maakt van Social Network Analysis. De hoeveelheid 
artikelen die gebruik maken van Social Network Analysis is de afgelopen jaren enorm gestegen 
(Freeman, 2004).  

Om achter de kracht van Social Network Analysis te komen is naar de volgende aspecten gekeken; 
Welke parameters worden er gebruikt, wat meten zij precies, en wat zeggen zij over het sociale 
gedrag van primaten? Wat zijn de voor- en nadelen van Social Network Analysis?  

In Social Network Analysis wordt een scala aan parameters gebruikt om de structuur van een 
netwerk te achterhalen. Deze zijn onderverdeeld in drie soorten; Individuele parameters, 
intermediaire parameters, en groepsparameters.  

Onder de eerste vallen node degree, onderverdeeld in in-degree en out-degree, strength, degree 
centrality, closeness centrality, de betweenness centrality coefficient en de eigenvector centrality 
coefficient. Deze parameters meten hoe een individu in een netwerk staat. Node degree en strength 
geven een beeld van de richting en frequentie van de interacties tussen een actor en zijn buren. De 
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vier vormen van centrality verschaffen informatie over de rol van een individu binnen het gehele 
netwerk.  

De tweede soort parameters telt de volgende parameters; assortativity, clustering coefficient, en 
reciprocity. Assortativity en clustering coefficient kunnen beiden een beeld vormen van de 
subgroepvorming binnen een netwerk. Reciprocity maakt de symmetrie van gedrag tussen individuen 
duidelijk.  

Als laatste zijn de groepsparameters aan bod gekomen. Hieronder vallen group diameter, group 
density. Deze parameters verschaffen informatie over de cohesie van het opgestelde netwerk. 

Naast deze parameters zijn ook de vereisten en voor- en nadelen van Social Network Analysis naar 
voren gebracht. Enkele vereisten als men werkt met Social Network Analysis zijn dat men alle 
individuen in een netwerk moet identificeren. Ook moet men onderzoeken hoe de ruimte waarin het 
netwerk gevormd is de structuur van dit netwerk beïnvloedt (Lusseau et al., 2006).  

Het grootste voordeel van Social Network Analysis is dat men nu een grotere hoeveelheid vragen kan 
stellen en onderzoeken. Voorbeelden zijn onder andere onderzoek naar het effect van centrale 
individuen op een netwerk (Flack et al., 2006), transmissiesnelheden binnen een netwerk (Nunn et 
al., 2006), en verschillen in sociale netwerken tussen apensoorten (Kasper & Voelkl, 2009). Ook zorgt 
Social Network Analysis voor een grotere context dan dyadische analyse, waardoor verschillen en 
overeenkomsten in sociale netwerken tussen soorten beter naar boven komen (Maryanski, 1987). 

Natuurlijk zijn er ook nadelen verbonden aan Social Network Analysis. Ten eerste, het feit dat een 
populatie constant verandert en dit niet weer te geven is in een netwerk (Wey et al., 2007). Ook 
moet men zorgvuldig de grootte van een netwerk kiezen, omdat sommige parameters moeilijker te 
berekenen zijn, of veranderen (Kossinets, 2006). Niet alle parameters zijn even gevoelig voor deze 
verandering in data (Wey et al., 2007). Als laatste moet men gebruik maken van permutaties 
(Hanneman & Riddle, 2005), aangezien de data die gebruikt wordt om een netwerk op te stellen de 
aanname van onafhankelijkheid schendt (Kasper & Voelkl, 2009).  

Conclusie 

Hoewel deze nadelen zeker niet te negeren zijn, zijn ze wel hanteerbaar. De temporele effecten 
kunnen geanalyseerd worden door middel van permutatie-testen, waarin gekeken wordt of het 
originele netwerk net zo extreem is als een willekeurig netwerk (Whitehead et al., 2005). Daarnaast 
kunnen permutaties ook het nadeel van relationele data tegengaan (Hanneman & Riddle, 2005).  

Aan de andere kant zijn de voordelen van Social Network Analysis veelzijdig. Social Network Analysis 
verbreedt onze horizon als het aankomt op primatologisch onderzoek, doordat deze manier van 
netwerkanalyse voor een grotere hoeveelheid onderzoekbare vragen zorgt dan voorgaande, 
dyadische, methoden. Dit is ook te zien aan een aantal artikelen die aspecten van leven van primaten 
onderzoeken die met dyadische analyse niet onderzocht zouden kunnen worden (Flack et al., 2006; 
Nunn et al., 2006). Daarnaast zorgt het voor kwantitatievere manier van onderzoek dan dyadische 
analyse. Dit is naar mijn mening de kracht van Social Network Analysis, en weegt zeker op tegen de 
nadelen die het met zich meebrengt.  
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