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VOORWOORD

Een zekere bezorgdheid en nieuwsgierigheid waren voor mij belangrijke redenen om dit
onderzoek naar de dynamiek en de ontwikkeling van het internationale systeem te starten.
Deze bezorgdheid betrof onder andere de vanzelfsprekendheid waarmee in Europa
veiligheid en welvaart als een gegeven worden opgevat, terwijl de geschiedenis en
uiteenlopende ontwikkelingen - tegenwoordig veelal buiten Europa - duidelijk maken dat
conflicten tussen staten nog steeds eerder regel dan uitzondering zijn.
Mijn bezorgdheid werd bevorderd door de bestudering van (historische) voorvallen en
ontwikkelingen. Vooral de diversiteit van de verklaringen en interpretaties van deze
voorvallen en ontwikkelingen vond ik verontrustend. Verder vond ik opvallend dat deze
verklaringen en interpretaties bijna altijd kwantitatieve onderbouwing ontbeerden en veelal
waren gebaseerd op korte termijn analyses.
Ondertussen had ik mij verdiept in de complexiteitswetenschappen; een nieuwe
wetenschappelijke discipline die gericht is op de identificatie en de verklaring van
patroonvorming in complexe systemen. Op basis van de complexiteitswetenschappen was
er nog geen onderzoek gedaan naar de dynamiek en de ontwikkeling van het internationale
systeem op de langere termijn.
Ik heb toen het idee opgevat, om te proberen aan de hand van een aantal inzichten,
concepten en theorieën uit de complexiteitswetenschappen beter inzicht te krijgen in de
werking van het internationale systeem. In dit proefschrift beschrijf ik dit onderzoek en de
resultaten daarvan.
Hoewel de onderzoeksresultaten tot op zekere hoogte speculatief zijn, denk ik dat dit
onderzoek een aantal nieuwe en opmerkelijke resultaten heeft opgeleverd; in ieder geval
een aantal concrete aanknopingspunten voor vervolgonderzoek.
Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat verondersteld mag worden dat de dynamiek en de
ontwikkeling van het internationale systeem in hoge mate - in ieder geval in hogere mate
dan ik dacht - worden beïnvloed door een aantal systeemeffecten, en dat er sprake is van
een duidelijke ontwikkeling van het internationale systeem richting een toestand van steeds
grotere stabiliteit. Ik beargumenteer aan de hand van de onderzoeksresultaten ook dat
conflicten functioneel zijn in een sprongsgewijs proces van sociale schaalvergroting. Een
aantal deze effecten kan worden gekwantificeerd.
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Door dit onderzoek is mijn nieuwsgierigheid gedeeltelijk bevredigd. Mijn bezorgdheid is
daarentegen alleen maar verder toegenomen: conflicten tussen staten blijken in hoge mate
de uitkomst van een autonoom proces en daardoor onvermijdelijk. Ik leg in dit onderzoek
de totstandkoming van dit autonome proces uit en ik beschrijf de werking van een aantal
onderliggende mechanismen.
Deze inzichten leveren echter ook een aantal aanknopingspunten op waarmee de dynamiek
en de ontwikkeling van het internationale systeem mogelijk effectiever kunnen worden
beïnvloed. Hierdoor kunnen duurzame ontwikkeling en de preventie van conflicten worden
bevorderd.
Om te beginnen is bewustwording van dit ‘autonome’ proces en een beter begrip van de
werking daarvan noodzakelijk. Verder moet samenwerking - op basis van een
gemeenschappelijke visie op de toekomst - worden gestimuleerd. Hoe dit moet worden
aangepakt en georganiseerd valt buiten de doelstelling van dit onderzoek.
Dit onderzoek was niet mogelijk zonder de wijze woorden van professor dr. B.A.G.M.
Tromp - mijn promotor -, professor dr. J. De Vries - mijn copromotor -, professor dr. F.W.
Wiegel en professor dr. A.J. Kox. Mijn bijzonder grote dank daarvoor. Verder wil ik Han
Haitsma en Ed Planting danken voor de kritische lezing van het manuscript.
Tot slot wil ik mijn echtgenote Noëlle Haitsma bedanken voor haar grote betrokkenheid,
haar kritische aanwijzingen, maar vooral voor het enorme geduld dat zij heeft opgebracht
én de ruimte die zij mij heeft gegeven om dit onderzoek te kunnen uitvoeren.

Amsterdam,
November 2005
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SAMENVATTING

De doelstelling van dit onderzoek is om het inzicht in de ‘werking’ van het internationale
systeem te vergroten. Beter inzicht in de werking van het internationale systeem kan
bijdragen aan de effectiviteit van gerichte beïnvloedingspogingen.
Bij dit onderzoek maak ik gebruik van inzichten, concepten en theorieën uit de
complexiteitswetenschappen.
Het
betreft
een
exploratief
onderzoek.
De
complexiteitswetenschappen richten zich vooral op de structuur en dynamiek van complexe
systemen, dat wil zeggen op systemen die uit een relatief groot aantal actoren (elementen)
bestaan die interacteren op basis van veranderende regels. Kenmerkend voor complexe
systemen is de min of meer ‘spontane’ patroonvorming die plaatsvindt; een proces dat wel
wordt aangeduid met het begrip ‘zelforganisatie’.
Dit onderzoek spitst zich toe op de dynamiek - vooral de conflictdynamiek - van het
internationale systeem gedurende de periode van circa 1495 tot en met 1945. De conflicten
waarop ik mij richt betreffen vooral conflicten tussen grootmachten; dergelijke
grootmachten kunnen nauwkeurig worden gedefinieerd, onder andere op basis van hun
(relatieve) machtspositie en invloed.
Het jaar 1495 wordt door veel historici beschouwd als de ‘startdatum’ van het zogenoemde
‘grootmachtsysteem’. Tot 1945 werd de dynamiek en de ontwikkeling van het
internationale systeem in hoge mate gedomineerd door een aantal Europese grootmachten;
het was vooral een ‘Europees’ internationaal systeem. Vanaf 1945 is sprake van een
mondiaal systeem.
In hoofdstuk 2 geef ik een overzicht van inzichten, concepten en theorieën die worden
gerekend tot de complexiteitswetenschappen, zoals: ‘system dynamics’, hiërarchie- en
chaostheorie, complexe adaptieve systemen, netwerktheorieën, ‘self-organized criticality’
(SOC) en ‘punctuated equilibrium’ - dynamiek. Uit deze inventarisatie blijkt dat van een
consistent en eenduidig theoretisch complexiteitsperspectief geen sprake is. Deze inzichten,
concepten en theorieën bezitten vaak een ‘eigen’ benadering en focus, maar zijn tot zekere
hoogte complementair. Deze inventarisatie levert de bouwstenen op voor het formele object
van onderzoek.
In hoofdstuk 3 bespreek ik een aantal historische gebeurtenissen, ontwikkelingen en
inzichten. Ik bespreek onder andere de volgende thema’s: de staat en andere actoren in het
internationale systeem, doelstellingen en strategieën van actoren, de configuratie en de
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ontwikkeling van het internationale systeem, interacties, regels, feedback en het
machtsevenwichtmechanisme, groei, verandering én patroonvorming in het internationale
systeem. Ik maak deze inventarisatie om de historische context te schetsen en om
uiteindelijk vast te stellen of dit onderzoek een nieuwe inzichten in de werking van het
internationale systeem heeft opgeleverd.
De conflictdynamiek is het materiële object van onderzoek. In dit onderzoek maak ik
gebruik van een aantal datasets: de dataset van Levy (Levy, 1983) en de ‘Correlates Of
War’ datasets (Singer et al. 1972, Singer, 1987, Gibler et al. 2004).
In de hoofdstukken 4, 5, 6, 7, 8 en 9 confronteer ik het formele en het materiële object van
onderzoek met elkaar; respectievelijk een aantal inzichten, concepten en theorieën uit de
complexiteitswetenschappen én de conflictdynamiek van het internationale systeem in de
periode van 1495 tot en met 1945. Deze confrontatie levert vijf hypothesen op over de
werking van het internationale systeem (hoofdstuk 10).
•

Het internationale systeem bezit SOC-karakteristieken. SOC-systemen zijn systemen
die als gevolg van een ‘driving force’ een zekere spanning opbouwen, die periodiek tot
ontlading komt. SOC-systemen organiseren ‘zichzelf’ op het kritieke punt van het
systeem, hierbij spelen naast een ‘driving force’ ook systeemdrempels een belangrijke
rol. De dynamiek van systemen op kritieke punten bezit een aantal typische - ook
statistische - karakteristieken. De hypothese dat het internationale systeem SOCkarakteristieken bezit is gebaseerd op de volgende waarnemingen. De conflict- en
samenwerkingsdynamiek tussen grootmachten blijkt een fractale structuur te bezitten
en kan (dus) worden weergegeven door schaalwetten. Dergelijke statistische verbanden
zijn kenmerkend voor systemen die zich op of rond een kritiek punt bevinden. De
gestage toename van de connectiviteit van het internationale systeem blijkt de werking
van een ‘driving force’ te hebben, waardoor zich min of meer voortdurend een zekere
spanning in het systeem opbouwt. Belangen, internationale instituties en regels van het
internationale systeem leveren een zekere inertie op en hebben daardoor de werking
van systeemdrempels. Door conflicten vindt periodiek een zekere ontlading van deze
spanning plaats, wordt een deel van de connectiviteit van het internationale systeem als
het ware ‘vernietigd’ en ontstaat weer (nieuw) groeipotentieel.

•

De ontwikkeling van het internationale systeem voltrekt zich volgens een ‘punctuated
equilibrium’ - dynamiek en fasering. In het geval van een ‘punctuated equilibrium’ dynamiek worden relatief langdurige stabiele periodes, waarin slechts graduele
ontwikkeling van het systeem plaatsvindt, periodiek onderbroken door kortstondige
‘punctuations’ (omslagen) die een meer fundamentele ontwikkeling van het
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betreffende systeem opleveren. Uit dit onderzoek blijkt dat periodiek conflicten
plaatsvinden met een uitzonderlijke omvang en intensiteit, én die een kwalitatieve
systeemverandering tot gevolg hebben. Vier van dergelijke conflicten - omslagen
ofwel faseovergangen - hebben gedurende de onderzoeksperiode plaatsgevonden: de
Dertigjarige Oorlog (1618-1648), de Franse Revolutionaire en Napoleontische
Oorlogen (1792-1815), de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) en de Tweede
Wereldoorlog (1939-1945). Deze omslagen hebben telkens een ‘nieuw’ internationaal
systeem opgeleverd, die in een aantal kwantitatieve en kwalitatieve opzichten
wezenlijk verschillen van voorafgaande systemen. Deze dynamiek kan worden opgevat
als een ‘punctuated equilibrium’ - dynamiek, waarbij de genoemde grootschalige
conflicten de ‘punctuations’ zijn.
Op basis van deze ‘punctuated equilibrium’ - dynamiek kunnen dus vijf internationale
systemen en vier omslagen worden onderscheiden. Dit betekent onder andere dat de
Eerste en Tweede Wereldoorlog twee afzonderlijke omslagen zijn, en niet twee fasen
van een enkel grootschalig conflict, zoals wel wordt verondersteld.
•

Omslagen in het internationale systeem voltrekken zich bij een combinatie van
bepaalde condities. De relatief stabiele perioden, de perioden tussen omslagen, kunnen
worden opgevat als de levenscycli van internationale systemen. Uit dit onderzoek blijkt
dat het voortschrijdende gemiddelde van de fracties van opeenvolgende conflicten (een
maatstaf voor de omvang van conflicten) zich gedurende deze levenscycli altijd
volgens een bepaald ‘vast’ patroon ontwikkelt. Direct na een omslag is het
voortschrijdende gemiddelde van de conflictfracties altijd beperkt, en neemt
vervolgens gestaag toe tot een ‘lokaal’ maximum is bereikt. Daarna - na het passeren
van dit ‘tipping’ punt - neemt het voortschrijdende gemiddelde van de conflictfracties
weer af tot nagenoeg nul. Vervolgens neemt het voortschrijdende gemiddelde van de
conflictfracties zeer snel toe: de volgende omslag dient zich aan. Deze cyclische
patronen lijken in hoge mate te worden bepaald door de ontwikkeling van de
connectiviteit van het internationale systeem.
Het blijkt dat omslagen - de ‘punctuations’ - in het internationale systeem niet
willekeurig plaatsvinden. Er is voorafgaande aan deze omslagen altijd sprake van een
aantal typische systeemcondities: een zeer grote connectiviteit van het internationale
systeem in combinatie met een relatief grote lokale stabiliteit, een hoge mate van
koppeling en grote correlatielengtes. Door deze systeemcondities kan de omvang van
een conflict van (nagenoeg) nul, naar de omvang van het totale systeem ‘springen’.
‘Lokale’ incidenten worden door deze systeemcondities als het ware ‘uitvergroot’ en
hebben een effect op het totale systeem: het internationale systeem bevindt zich kort
voor een omslag in een kritieke toestand, een faseovergang - een omslag - is bij
dergelijke systeemcondities onvermijdelijk.
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•

Het internationale systeem ontwikkelt zich in een richting van een toestand van grotere
stabiliteit. Het Europese internationale systeem heeft zich in de periode van 1495 tot
1945 - gedurende de levensloop van dit systeem - richting een toestand van steeds
grotere stabiliteit ontwikkeld: het blijkt namelijk dat (onder andere) de
conflictfrequenties van opeenvolgende internationale systemen lineair afneemt.
Beredeneerd kan worden dat een SOC- en ‘punctuated equilibrium’ - dynamiek én de
toename van de connectiviteit van het internationale systeem, een proces van sociale
schaalvergroting opleveren. Verondersteld kan worden dat in een anarchisch
statensysteem conflicten functioneel zijn in de ontwikkeling van dat systeem.

•

Het internationale systeem is een chaotisch systeem. Chaotische systemen zijn
gedetermineerde systemen, met tenminste drie vrijheidsgraden, waarvan de dynamiek
bijzonder gevoelig is voor de initiële condities van het betreffende systeem. Chaotische
systemen zijn in hoge mate onvoorspelbaar; deze onvoorspelbaarheid is een intrinsieke
eigenschap van deze categorie systemen.
Uit dit onderzoek blijkt dat de conflictdynamiek van het internationale systeem
chaotische karakteristieken bezit. Uit dit onderzoek blijkt dat de dynamiek van het
internationale systeem vaak drie vrijheidsgraden bezit. De chaotische
voorkeurstoestand van het internationale systeem, waarbij altijd in meer of mindere
mate sprake is van de invloed van een stochastische component, impliceert dat de
dynamiek van het internationale systeem in hoge mate gedetermineerd is. Echter er is
ook sprake van een intrinsieke onvoorspelbaarheid van de conflictdynamiek, in ieder
geval wat de intensiteit en fracties van conflicten betreft.
Gedurende een bepaalde periode (1657-1763) blijkt echter sprake te zijn van een
afwijkende conflictdynamiek, waardoor de ‘normale’ SOC-dynamiek tijdelijk werd
verstoord. Uit de toestandruimte van de conflictdynamiek van het internationale
systeem - aan de hand waarvan de gelijktijdige ontwikkeling van de omvang en
intensiteit van opeenvolgende conflicten kan worden vastgesteld - blijkt dat gedurende
deze uitzonderingsperiode sprake was van een simplificatie van de dynamiek: er was
sprake van een opvallend grote periodiciteit. Beargumenteerd kan worden dat
gedurende deze uitzonderingsperiode het aantal vrijheidsgraden van het internationale
systeem tijdelijk was beperkt tot twee. Deze uitzonderingsperiode valt samen met de
periode waarin de dynamiek van het internationale systeem in hoge mate werd
gedomineerd door de intense rivaliteit tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
Deze intense rivaliteit werd door de Zevenjarige Oorlog in 1763 beëindigd.
Deze uitzonderingsperiode valt tussen de Dertigjarige Oorlog en de Franse
Revolutionaire en Napoleontische Oorlogen, door mij aangeduid als het tweede
internationale systeem. Uit een aantal kwantitatieve analyses bleek dat dit tweede
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systeem de min of meer regelmatige ontwikkeling van een aantal systeemvariabelen
verstoorde. Het blijkt dat deze verstoringen kunnen worden toegewezen aan de
afwijkende dynamiek gedurende de uitzonderingsperiode. Onder andere kan worden
beredeneerd dat deze afwijkende dynamiek - de verstarring waarvan sprake was - de
ontwikkeling van het internationale systeem, tijdelijk heeft belemmerd. De
uitzonderingsperiode heeft geresulteerd in een verlenging van de levensduur van het
tweede internationale systeem.
Uit dit onderzoek blijkt niet alleen dat er een nauw verband bestaat tussen SOCdynamiek, chaos en ‘punctuated equilibrium’ - dynamiek, maar ook dat er sprake is
van een zekere samenhang tussen conflicten én de ontwikkeling van het internationale
systeem.
In hoofdstuk 11 ga ik - door de onderzoeksresultaten terug te koppelen naar de beschreven
historische gebeurtenissen, ontwikkelingen en historische inzichten (hoofdstuk 3) - na of dit
onderzoek nieuwe inzichten heeft opgeleverd. Dat blijkt inderdaad het geval te zijn.
•

Er kan een cyclische dynamiek worden vastgesteld in de ontwikkeling van het
internationale systeem, waarbij sprake is van een trendmatige ontwikkeling van een
aantal variabelen;

•

Er blijkt sprake te zijn van een nog niet eerder geïdentificeerde patroonvorming in de
conflictdynamiek van het internationale systeem;

•

De dynamiek en ontwikkeling van het internationale systeem blijken in hogere mate
gedetermineerd dan veelal wordt verondersteld;

•

Er blijkt sprake te zijn van een verband tussen de ontwikkeling van het internationale
systeem richting een toestand van grotere stabiliteit en conflicten die daarbij
functioneel zijn.

In hoofdstuk 12 doe ik nader onderzoek naar de dynamiek in het internationale systeem op
basis van de hypothesen die dit onderzoek heeft opgeleverd. Hierbij ga ik nader in op de
volgende onderwerpen.
•

Er kunnen drie niveaus met een ‘eigen’ dynamiek kunnen worden onderscheiden: het
niveau van een enkel conflict, het niveau van een enkel internationaal systeem en het
niveau van het internationale systeem;
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•

De vaststelling dat de Eerste en Tweede Wereldoorlog twee afzonderlijke omslagen
zijn en niet twee fasen in een enkel conflict;

•

De wijze waarop de ‘stabilisering’ van Europa na 1945 kan worden verklaard, namelijk
door het feit dat de connectiviteit van Europa gewelddadige ontladingen onmogelijk
maakt;

•

Een sprongsgewijs proces van sociale schaalvergroting, dat plaatsvindt;

•

Het zelfversterkende mechanisme dat ten grondslag ligt aan de dynamiek en
ontwikkeling van het internationale systeem; en

•

De voorspelbaarheid van de dynamiek en ontwikkeling van het internationale systeem
die besloten ligt in een aantal patronen en onderliggende mechanismen.

Deze voorspelbaarheid ligt besloten in de volgende patronen:
•

De ratio tussen de omvang (fractie) van conflicten tussen grootmachten en het aantal
conflicten met een bepaalde omvang. Deze ratio kan worden afgeleid uit de schaalwet
die van toepassing is op het aantal en de omvang van deze categorie conflicten;

•

De cyclische ontwikkeling van de omvang (fractie) van conflicten gedurende de
levenscycli van internationale systemen;

•

De ‘punctuations’ die periodiek plaatsvinden;

•

De trendmatige ontwikkeling van een aantal systeemvariabelen;

•

De lineaire afname van de ‘onrustfactor’ (het product van de omvang (fractie) en
frequentie van conflicten gedurende de levenscycli van opeenvolgende internationale
systemen).
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HOOFDSTUK 1: MOTIVERING, AFBAKENING EN AANPAK

1.1 Motivering en relevantie
De omvang, reikwijdte en complexiteit van sociale systemen zijn in de loop der tijd
sterk toegenomen. Verder wordt de ontwikkeling van sociale systemen veelal
gekenmerkt door groei en schaalvergroting. Vaak is schaalvergroting van sociale
systemen samengegaan met gewapende conflicten en andersoortige crises, zoals het
geval was bij de vorming van de staat (Spruyt, 1994).
Uiteenlopende activiteiten - zoals economische en financiële activiteiten maar
bijvoorbeeld ook terrorisme - hebben een mondiale reikwijdte gekregen. Dat geldt ook
voor de onvoorziene neveneffecten die inherent zijn aan deze activiteiten, zoals
conflicten en milieuproblemen. Verder blijkt er in toenemende mate sprake te zijn van
een zekere samenhang tussen deze activiteiten (Scott, 1982).
Door de grote beslaglegging op natuurlijke hulpbronnen en de grootschalige roofbouw
op ons leefmilieu zullen de grenzen van groei echter onherroepelijk worden bereikt.
Hierdoor neemt het conflictpotentieel in het internationale systeem (verder) toe.
Met het oog op deze problemen, neemt het belang van een goed begrip van de werking
van sociale systemen én van de voorspelbaarheid van uiteenlopende ontwikkelingen,
steeds verder toe. Tenslotte vereist gerichte beïnvloeding van sociale systemen een
goed begrip van de werking ervan. Ons voorspellend vermogen en ons vermogen
‘overzicht’ te behouden nemen echter af (Homer-Dixon, 2000)1. De vraag is of tijdig
effectieve mondiale structuren en mechanismen beschikbaar zullen zijn - die bovendien
de noodzakelijke legitimiteit bezitten - om bedoelde (mondiale) problemen gericht te
kunnen aanpakken.

1.2 De complexiteitswetenschappen en complexe systemen
Gelet op onder andere de toegenomen samenhang van ontwikkelingen en problemen,
vraagt een beter begrip van de werking van sociale systemen om een integraal
1

Thomas Homer-Dixon spreekt in dit verband over een ‘ingenuity gap’, een kloof tussen
maatschappelijke problemen en het vermogen van sociale systemen om deze op te lossen. De vraag is
volgens Homer-Dixon of deze kloof - gegeven de grote maatschappelijke problemen waarmee wij
zullen worden geconfronteerd - tijdig kan worden overbrugd (Homer-Dixon, 2000).
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onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek, of het nu onderzoek betreft in het
economische domein, naar de dynamiek van internationale betrekkingen, sociologische
fenomenen of historische voorvallen, is vaak analytisch en niet synthetisch van aard.
Bij een analytische benadering wordt getracht problemen en vraagstukken op te
splitsen in overzichtelijke onderdelen, die vervolgens vanuit een bepaalde discipline
worden onderzocht. De impliciete veronderstelling bij deze aanpak is dat bepaalde
aspecten - een bepaalde dynamiek of delen van een systeem - kunnen worden
geïsoleerd van hun context. Het resultaat van dergelijk analytisch onderzoek doet
echter vaak geen recht aan de samenhang van en tussen systemen.
Steeds vaker wordt de noodzaak onderkend dat onderzoek - ook onderzoek naar
historische processen en sociologische transformaties - gericht moet zijn op het totale
systeem, én op de lange termijn.
In (sociale) systemen wordt bovendien vaak een zeker evenwicht verondersteld. De
dynamiek van het systeem wordt veelal genegeerd, of kan als gevolg van de korte
termijn waarop het systeem wordt onderzocht niet worden herkend. In dit onderzoek
laat ik zien dat in het internationale systeem sprake is van voortdurende groei en
vernieuwing en dat deze ontwikkelingen een typische dynamiek en patronen opleveren.
Evenwichtstoestanden in sociale systemen zijn eerder uitzondering dan regel én altijd
lokaal en tijdelijk van aard.
In dit onderzoek tracht ik door middel van inzichten, concepten en theorieën uit de
complexiteitswetenschappen een beter - een meer integraal - begrip te krijgen van de
werking van sociale systemen. Ik richt mij in dit onderzoek vooral op de
conflictdynamiek en ontwikkeling van het internationale systeem op de langere
termijn. Dit is een exploratief onderzoek.
De complexiteitswetenschappen zijn voortgekomen uit de systeemtheorie. De
systeemtheorie vat ‘systemen’, zoals instituties en politieke stelsels, op als eenheid van
analyse (Tromp, 1995)2. De systeemtheorie vindt haar oorsprong in de technische en
biologische wetenschappen en bereikte wat betreft historisch en sociaal onderzoek een
(voorlopig) hoogtepunt in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw (Von
Bertalanffy, 1968).

2
In de politieke wetenschappen, wordt ook de categorie handelingstheorieën onderscheiden, die
politiek allereerst zien vanuit het gedrag of de motieven van individuen.
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De systeemtheorie beoogt te komen tot een disciplineoverstijgende aanpak. In eerste
instantie is er vooral gezocht naar overeenkomsten tussen uiteenlopende
verschijnselen, op basis waarvan vervolgens een algemeen denkkader is ontwikkeld.
De focus van de systeemtheorie was in eerste instantie vooral gericht op de
voorwaarden voor evenwicht en stabiliteit in systemen, en op de relatie van systemen
met hun omgeving. Deze benaderingen leverden wisselende resultaten op. De
(voorspellende) waarde van deze theorieën bleek echter beperkt, bovendien bleek het
lastig een relatie te leggen tussen het systeemgedrag op macroniveau en ‘microontwikkelingen’ in het systeem. Bij micro-ontwikkelingen doel ik in dit verband
bijvoorbeeld op interacties tussen elementen waaruit het systeem is opgebouwd.
Verder abstraheerde de systeemtheorie vaak te veel van de invloed van individuen en
irrationeel gedrag van actoren.
De complexiteitswetenschappen zijn een relatief jonge wetenschappelijke discipline,
die zich vooral richten op systemen die uit een groot aantal elementen of actoren
bestaan én die interacteren op basis van bepaalde regels. Typerend voor complexe
systemen is dat er vaak sprake is van patroonvorming. Economieën en ecosystemen systemen die tot de categorie complexe systemen worden gerekend - vertonen
dergelijke patronen op macroniveau, dat wil zeggen op het niveau van het ‘totale’
systeem. Deze patronen blijken het resultaat te zijn van veelvuldige (inter)acties van de
systeemelementen op microniveau, respectievelijk tussen individuen en dier- en
plantensoorten.
In complexe systemen blijken vaak plotselinge en kortstondige overgangen of
omslagen plaats te vinden, die in belangrijke mate de lange termijn dynamiek en
ontwikkeling van deze systemen bepalen (Sornette, 2003, 395 e.v.). In dit verband
wordt in de complexiteitswetenschappen over ‘emergentie’ en ‘zelforganisatie’
gesproken. De complexiteitswetenschappen richten zich ook op de ‘werking’ van
dergelijke faseovergangen; onder andere op het verband tussen de structuur van
systemen en de typische dynamiek tijdens deze faseovergangen.
Ondanks dat de toepassing van inzichten, concepten en theorieën uit de
complexiteitswetenschappen op sociale systemen vaak (nog) speculatief is, bieden de
complexiteitswetenschappen wellicht waardevolle aangrijpingspunten voor een
integraal onderzoek naar de werking van deze systemen. Met behulp van de
complexiteitswetenschappen kunnen mogelijk patronen in sociale systemen worden
geïdentificeerd, en kan de werking van mechanismen die aan deze patronen ten
grondslag liggen, worden verklaard.
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Ik zal nu twee benaderingen van complexe systemen toelichten om verder te
verduidelijken wat een complex systeem is. De eerste benadering - van Weaver - is
gebaseerd op de toepasbaarheid van wetenschappelijke methoden op bepaalde
categorieën systemen (Weaver, 1948). De tweede benadering - van Amaral et al. - is
vooral gebaseerd op het onderscheidende gedrag van systemen, zoals ‘spontane’
patroonvorming die al dan niet in bepaalde systemen plaatsvindt (Amaral et al. 2004).
Weaver onderscheidt vanuit een complexiteitsperspectief drie categorieën systemen
(Weaver, 1948). Het onderscheid dat Weaver maakt heeft zoals gezegd vooral
betrekking op de toepasbaarheid van bepaalde methoden voor onderzoek.
Weaver onderscheidt:
•

Simpele problemen (“problems of simplicity”). Deze categorie problemen bezit
‘slechts’ twee variabelen, waartussen een verband moet worden vastgesteld. Veel
natuurkundige problemen die tot circa 1900 in de belangstelling stonden behoren
tot deze categorie. Voor deze categorie problemen wordt veelal een ‘causal
approach’ toegepast. Een voorbeeld van een dergelijk simpel probleem is het
verband tussen zwaartekracht en valsnelheid, in ieder geval zoals door Newton
gedefinieerd.

•

Ongeorganiseerde complexiteit (“problems of disorganized complexity”). Bij deze
problemen is het aantal variabelen juist erg groot. De afzonderlijke variabelen
vertonen een grote mate van onvoorspelbaar en ‘willekeurig’ gedrag. Ondanks dit
gedrag vertoont de dynamiek van het totale systeem echter een zekere samenhang
en kunnen bepaalde eigenschappen worden geïdentificeerd. Dergelijke problemen
kunnen worden geanalyseerd met behulp van statistische technieken en
stochastische modellen.

•

Georganiseerde complexiteit. Weaver typeert deze categorie problemen als de
‘middle region’. Typerend voor deze categorie is dat het aantal variabelen
aanzienlijk is en dat deze problemen een zekere mate van organisatie bezitten.
Weaver stelt (in 1948) vast dat wetenschappelijke methoden ontbreken om deze
categorie problemen te analyseren. De complexiteitswetenschappen richten zich
op deze categorie problemen en trachten bruikbare analysemethoden te
ontwikkelen. Wiskundige inzichten voor dit soort problemen bevinden zich echter
ook nu nog in de kinderschoenen.

Amaral et al. maken onderscheid tussen simpele, gecompliceerde en complexe
systemen (Amaral et al. 2004). Simpele systemen zijn opgebouwd uit een beperkt
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aantal elementen die interacteren op basis van wetmatigheden. Gecompliceerde
systemen bestaan uit een groot aantal elementen die duidelijk gedefinieerde functies
vervullen en die eveneens interacteren op basis van wetmatigheden; van deze categorie
systemen wordt de werking goed begrepen. Een vliegtuig behoort tot de categorie
gecompliceerde systemen.
Complexe systemen bestaan ook uit een groot aantal elementen die interacteren op
basis van regels, maar deze regels evolueren in de loop der tijd en worden niet altijd
goed begrepen. De complexiteit van deze systemen ligt volgens Amaral et al. niet zo
zeer besloten in het aantal elementen, maar juist in de ‘veranderende’ regels die ten
grondslag liggen aan de interacties tussen deze elementen.
Complexe systemen bezitten een zeker aanpassingsvermogen en reageren op externe
signalen en omstandigheden. Deze categorie systemen bezit voorts een zeker
zelforganiserend vermogen, dat wil zeggen over het vermogen zich intern te
(re)organiseren zonder dat daarbij sprake is van externe organisatieprincipes; een
blauwdruk voor organisatie ontbreekt bij zelforganisatie. Uit dit onderzoek blijkt dat
het internationale systeem karakteristieken bezit van complexe systemen.
De complexiteitswetenschappen zijn een verzameling van een aantal theorieën en
concepten: van één ‘complexiteitstheorie’ is (nog) geen sprake (Waldrop, 1992)3. Een
inventarisatie van inzichten en concepten in de complexiteitswetenschappen - die
voorafgaat aan het feitelijke onderzoek in deze dissertatie - maakt duidelijk dat een
consistent en geïntegreerd complexiteitsperspectief ontbreekt. Dit is onder andere het
gevolg van het feit dat de theorieontwikkeling over complexe systemen in
uiteenlopende wetenschapsgebieden is ontstaan en zich veelal nog in een beginstadium
bevindt. De kennis over de werking van complexe systemen is dus nog beperkt.
Strogatz stelt in dit verband vast dat weliswaar enig onderzoek is gedaan naar
complexe systemen “…..but it is fair to say that they lie at the limits of current
understanding. The problems are very hard, because they are both large and nonlinear.
The resulting behaviour is typically complicated in both space and time…” (Strogatz,
1994).
Volgens de definiëring van Weaver kan het internationale systeem worden gerekend
tot de categorie systemen die georganiseerde complexiteit bezitten: het aantal
variabelen - bijvoorbeeld het aantal staten dat deel uitmaakt van het internationale
3
Zie o.a. Waldrop (Waldrop, 1992) voor een beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van het
denken over complexiteit en complexe systemen.
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systeem - is aanzienlijk en de problemen in het internationale systeem bezitten veelal
een zekere mate van organisatie en structuur. Ook volgens de definiëring van Amaral
en Ottino kan het internationale systeem worden gerekend tot de categorie complexe
systemen: regels in het internationale systeem veranderen voortdurend (zoals regels die
de interacties tussen staten (beogen) te reguleren), het internationale systeem beschikt
over een zeker aanpassingsvermogen (bijvoorbeeld het vermogen van actoren in het
internationale systeem om de toenemende schaarste aan hulpbronnen het hoofd te
bieden door de ontwikkeling van alternatieve hulpbronnen) en het internationale
systeem bezit een zeker zelforganiserend vermogen. Op de mate van isomorfie - dat
wil zeggen van ‘gelijkvormigheid’ tussen het internationale systeem en complexe
systemen - kom ik in hoofdstuk 3, 7 en 8 terug4.
Onderzoek naar de werking van complexe systemen wordt niet alleen bemoeilijkt door
een aantal theoretische beperkingen van de complexiteitswetenschappen, door het
unieke karakter van uiteenlopende (categorieën) complexe systemen, maar ook door
een aantal intrinsieke eigenschappen van complexe systemen. Amaral et al. beschrijven
deze problematiek (Amaral et al. 2004). De uitdagingen voor onderzoek naar de
werking van complexe systemen liggen volgens Amaral et al. besloten in:
•

De aard van de elementen waaruit complexe systemen zijn opgebouwd. Er is
sprake van een groot aantal elementen (actoren) met vaak complexe interne
structuren, deze elementen zijn vaak niet identiek en vervullen veelal onduidelijke
functies in het systeem waar zij deel van uitmaken.

•

De aard van de interacties tussen de elementen. Interacties kunnen niet-lineair
zijn5, en er kan sprake zijn van omgevingsinvloeden die niet altijd (kunnen)
worden herkend of op basis van hun invloed op het systeem kunnen worden
beoordeeld. Ook ontstaan er vaak netwerken van interacties die weer een eigen
dynamiek bezitten.

•

De onevenwichtigheid in complexe systemen. Complexe systemen zijn niet in
evenwicht, er is altijd sprake van een zeker gebrek aan balans. Het is vaak niet
duidelijk wat de (gecombineerde) invloed is van continue verstoringen op het
systeem en op welke wijze uiteenlopende dynamieken interacteren.

4

Gelijkvormigheid heeft dan betrekking op de mate waarin onder andere variabelen en
eigenschappen van beide categorieën systemen corresponderen.
5
Bij ‘niet-lineaire’ interacties doel ik bijvoorbeeld op interacties waarbij oorzaak en gevolg niet
proportioneel zijn. Aan niet-lineaire dynamiek ligt positieve feedback ten grondslag waarbij sprake is
van een versterkend effect tussen (bepaalde) variabelen van het systeem. Ik kom hier nog op terug.
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Deze karakteristieken zijn ook van toepassing sociale systemen. De uitdagingen voor
onderzoek naar de werking van sociale systemen vanuit een complexiteitsperspectief,
zijn nog om andere redenen erg groot. De regels op basis waarvan in sociale systemen
interacties worden gereguleerd zijn namelijk bijzonder flexibel. Dit is onder andere het
gevolg van het vermogen van sociale actoren om te anticiperen op (inter)acties van
andere actoren, van het vermogen van de mens tot abstractie én van het lerende
vermogen van individuen en sociale systemen.
Ondanks de complicaties, die inherent zijn aan onderzoek naar complexe sociale
systemen, blijkt uit dit onderzoek dat in het internationale systeem sprake is van
bepaalde patronen en dat het internationale systeem in zekere mate - in ieder geval in
hogere mate dan vaak wordt verondersteld - gedetermineerd is6. De dynamiek in
sociale systemen blijkt namelijk tot zekere hoogte begrensd te worden door een aantal
onderliggende systeemmechanismen. Deze patroonvorming druist in tegen
‘voluntaristische’ opvattingen en tegen opvattingen over de veronderstelde ‘vrij wil’
van de mens.

1.3 Doelstelling, afbakening en hypothesen
De doelstelling van dit onderzoek is om op basis van de complexiteitswetenschappen
beter inzicht te krijgen in de ‘werking’ van het internationale systeem. Het onderzoek
richt zich daarbij vooral op patroonvorming en onderliggende mechanismen in de
conflict- en ontwikkelingsdynamiek van dit systeem en heeft een exploratief karakter.
Aan de hand van dit onderzoek kan ook worden vastgesteld of het internationale
systeem een complex systeem is.
Ik gebruik in dit onderzoek de definitie van ‘internationaal systeem’ van Holsti. Holsti
definieert een internationaal systeem als “any collection of independent political
entities - tribes, city-states, nations, or empires - that interact with considerable
frequency and according to regularized processes” (Holsti, 1995, 23). Holsti bakent het
internationale systeem dus af door een bepaalde categorie actoren te benoemen die met
enige regelmaat interacteren en dat op basis van “gereguleerde” processen.
6

Bij ‘gedetermineerd’ doel ik op de eigenschap van het internationale systeem dat de dynamiek en
ontwikkeling ervan in zekere mate worden bepaald door de structuur van het systeem en ‘regels’ die
van invloed zijn op interacties tussen staten. Door dit systeemeffect wordt de handelingsvrijheid van
actoren in meer of mindere mate begrensd of gekanaliseerd. Ook op deze eigenschap en dit begrip
kom ik nog terug.
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Bij dit onderzoek richt ik mij vooral op conflictinteracties tussen staten die in de
periode van circa 1495 tot en met 1945 hebben plaatsgevonden en waarbij sprake was
van grootmachtbetrokkenheid. Deze afbakening is gebaseerd op een aantal
overwegingen: de noodzaak voor enige historische distantie, de beschikbaarheid van
betrouwbare informatie over interacties tussen staten en de ‘hanteerbaarheid’ van het
onderzoek.
De begrippen grootmacht, grootmachtconflicten - die nauw verband houden met deze
afbakening - zal ik - evenals de afbakening in de tijd - nu nader toelichten.
•

Grootmachten. Rond 1495 heeft zich het zgn. grootmachtsysteem gevormd. Het
grootmachtconcept is onder andere (nader) gedefinieerd en geoperationaliseerd
door Levy (Levy, 1981). Grootmachten zijn staten met een aantal specifieke
karakteristieken en vormen een dominant subsysteem in het internationale
systeem7. Grootmachten bepalen in belangrijke mate de structuur, de belangrijkste
processen en de ontwikkeling van het internationale systeem. De rol van de
overige staten (niet-grootmachten) en actoren blijft (hoofdzakelijk) beperkt tot de al dan niet beoogde - beïnvloeding van het gedrag van grootmachten (Levy, 1983,
8-9). De mate van beïnvloeding blijkt afhankelijk van de mate van ‘koppeling’ in
het internationale systeem.
Een grootmacht is een staat die een belangrijke rol speelt in “international politics
with respect to security-related issues” (Gilpin, 1981, 16). Levy operationaliseert
grootmachten op basis van een aantal criteria (Levy, 1981, 16-19). Grootmachten
onderscheiden zich door (1) hun grote militaire macht (“a high level of military
capabilities relative to other states” (Gilpin, 1981, 16)), (2) hun belangen, (3) hun
gedrag en interacties met andere staten, (4) de perceptie van andere grootmachten
van deze grootmachten en (5) een aantal meer formele criteria. Ik zal deze criteria
kort toelichten.
Grootmachten beschikken - per definitie - in militaire zin over de capaciteit om
militaire macht aan te wenden buiten hun eigen grenzen, en dat zowel in het kader
van offensieve als defensieve operaties. Dit vermogen stelt grootmachten in staat
om andere staten te hulp te komen of om andere staten te dreigen met de
aanwending van geweld. Grootmachten definiëren hun belangen in mondiale of

7

Een belangrijke veronderstelling bij het grootmachtconcept van Levy is dat “world politics is
dominated by security issues and the struggle for power” (Levy, 1983, 9).
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regionale termen. Niet-grootmachten daarentegen bezitten slechts lokale belangen.
De belangenperceptie van grootmachten impliceert dat deze staten ook zijn gericht
op de (wijze van) ordening van het internationale systeem en op zaken als het
machtsevenwicht van het internationale systeem. Verder kennen grootmachten ook
betekenis toe aan meer symbolische belangen zoals ‘nationale eer’ en prestige.
Grootmachten vertonen veelal agressiever gedrag als het gaat om de behartiging
van hun belangen: er wordt door grootmachten bijvoorbeeld vaker met de
aanwending van geweld gedreigd8. Grootmachten worden door andere
grootmachten als zodanig erkend en in een aantal opzichten als ‘gelijken’
behandeld (“…treated as relative equals with respect to general attention, respect,
protocol, negotiations, alliance agreements, and so forth” (Gilpin, 1981, 17)). Tot
slot is sprake van een aantal meer formele criteria op basis waarvan grootmachten
zich onderscheiden. Levy doelt hierbij onder andere op de betrokkenheid en
invloed op verdragen en allianties tussen staten.
•

Grootmachtconflicten. Op basis van het grootmachtconcept kan een aantal
categorieën conflicten worden onderscheiden: (1) conflicten tussen grootmachten,
(2) conflicten met grootmachtbetrokkenheid en (3) conflicten waarbij geen
grootmachten zijn betrokken (Levy, 1983, 51). Dit onderzoek richt zich op de
eerste twee categorieën conflicten; deze conflicten duid ik aan als
grootmachtconflicten9. Uit dit onderzoek blijkt dat het onderscheid tussen
‘conflicten tussen grootmachten’ en ‘conflicten met grootmachtbetrokkenheid’ van
wezenlijk belang kan zijn.

•

Afbakening in de tijd. Gedurende de periode van circa 1495 tot en met 1945 werd
de dynamiek van het internationale systeem in belangrijke mate beïnvloed door
Europese grootmachten. Aan dit Europese internationale systeem kwam - zoals ik
nog zal uitleggen - door de Tweede Wereldoorlog een einde: in 1945 was de
mondialisering van het internationale systeem een feit.

Tot op heden is een integraal onderzoek op basis van een complexiteitsperspectief naar
de werking van sociale systemen - waartoe ik het internationale systeem reken - nog
8

Ook Holsti stelt dit vast. Onderzoek wijst volgens Holsti uit dat grootmachten vaker bereid zijn om
militaire macht aan te wenden om hun doelstellingen te realiseren (Holsti, 1995, 257).
9
Levy heeft vastgesteld dat bij grootmachtconflicten in tegenstelling tot niet-grootmachtconflicten
(categorie (3)), sprake is van meer geweldsaanwending en dat deze conflicten een grotere invloed
hebben op het internationale systeem (Levy, 1983, 51). Deze verschillen zijn het gevolg van de
wezenlijk andere karakteristieken van grootmachten.
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niet uitgevoerd. In dit exploratieve onderzoek confronteer ik zoals gezegd een aantal
inzichten, concepten en theorieën uit de complexiteitswetenschappen met de
conflictdynamiek in het internationale politieke systeem. Deze confrontatie levert
uiteindelijk vijf hypothesen op die betrekking hebben op de werking van het
internationale systeem. De inzichten, concepten en theorieën uit de
complexiteitswetenschappen die ik toepas én de conflictdynamiek in het internationale
politieke systeem, vormen respectievelijk het formele en materiële object van dit
onderzoek. Op de aanpak van het onderzoek kom ik in de volgende paragraaf terug.
Voor de beeldvorming en ter oriëntatie, beschrijf ik nu de vijf hypothesen die dit
onderzoek heeft opgeleverd. Tevens zal ik een aantal begrippen uit de
complexiteitswetenschappen kort toelichten.
•

Het internationale systeem bezit SOC-karakteristieken. SOC staat voor ‘selforganized criticality’ (Bak, 1988). SOC-systemen zijn systemen die als gevolg van
een ‘driving force’ en ‘drempels” in het systeem een zekere spanning opbouwen,
die periodiek tot ontlading komt. Dergelijke systemen organiseren ‘zichzelf’ op
een kritiek punt en vertonen de typische dynamiek die karakteristiek is voor
dergelijke kritieke punten. Het concept van kritieke punten is afkomstig uit de
natuurwetenschappen. De typische ‘kritieke dynamiek’ waarop ik doel kan vaak
met een schaalwet worden weergegeven. Vanuit dit perspectief worden conflicten
opgevat als bedoelde ‘ontladingen’. Het blijkt dat de continue toename van de
connectiviteit van het internationale systeem de ‘driving force’ is en dat onder
andere instituties de drempels vormen van het internationale systeem.

•

De ontwikkeling van het internationale systeem voltrekt zich volgens een
‘punctuated equilibrium’ - dynamiek en fasering. Bepaalde systemen en processen
- zoals ecosystemen en evolutieprocessen - vertonen een bepaalde dynamiek
waarbij langdurige, relatief stabiele periodes - waarin ‘slechts’ sprake is van
graduele ontwikkeling - worden onderbroken door kortstondige periodes, waarin
sprake is van meer fundamentele ontwikkeling (Gould, 2002). Ook in het
internationale systeem blijkt er sprake van relatief langdurige min of meer stabiele
periodes die periodiek worden onderbroken door grootschalige conflicten. Dit
patroon vertoont opmerkelijke overeenkomsten met een typische ‘punctuated
equilibrium’ - dynamiek in complexe systemen. Een dergelijke dynamiek in het
internationale systeem kan vanuit een kwantitatief en kwalitatief oogpunt worden
vastgesteld.
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•

Omslagen in het internationale systeem voltrekken zich bij een combinatie van
bepaalde condities. De omslagen - faseovergangen - die periodiek in het
internationale systeem plaatsvinden blijken zich alleen bij bepaalde condities te
voltrekken. Deze systeemcondities kunnen worden gekwantificeerd en leveren een
zekere voorspelbaarheid op.

•

Het internationale systeem ontwikkelt zich in een richting van een toestand van
grotere stabiliteit. Aan de hand van inzichten, concepten en theorieën uit de
complexiteitswetenschappen blijkt dat het internationale systeem zich ontwikkelt
richting een toestand van steeds grotere stabiliteit. Deze ontwikkelingsrichting kan
worden gekwantificeerd.

•

Het internationale systeem is een chaotisch systeem. De interacties in chaotische
systemen vindt plaats op basis van een relatief beperkt aantal - maar minimaal drie
- vrijheidsgraden. Chaotische systemen zijn gedetermineerde systemen, waarvan
de dynamiek in hoge mate gevoelig is voor de initiële condities - dat wil zeggen de
begintoestand - van het systeem. Hierdoor is de dynamiek van deze systemen in
hoge mate onvoorspelbaar. Deze onvoorspelbaarheid is intrinsiek voor deze
categorie systemen. Er wordt soms een zeker verband verondersteld tussen chaos
en ontwikkeling. Beargumenteerd kan worden dat het internationale systeem een
chaotische component bezit, waardoor bepaalde aspecten van conflicten intrinsiek
onvoorspelbaar zijn, en dat er een verband bestaat tussen deze chaotische
component en de ontwikkeling van het internationale systeem.

Aan de hand van dit onderzoek stel ik vast dat het internationale systeem kan worden
gerekend tot de categorie complexe systemen. Dit blijkt onder andere uit de
verschillende patronen die kunnen worden geïdentificeerd en uit het feit dat deze
patronen niet de uitkomst zijn van intentioneel handelen; deze patronen kunnen worden
opgevat als een vorm van zelforganisatie (Schelling, 1978)10. Bovendien blijken deze
patronen en onderliggende mechanismen nauw verband met elkaar te houden.

10

Patroonvorming in sociale systemen is ook onderzocht door Thomas Schelling. Schelling gaat in
zijn boek ‘Micromotives and Macrobehavior’ in op het ontstaan van macropatronen die voortkomen
uit interacties tussen individuen (op microniveau). In feite is bij patroonvorming sprake van een
combinatie-effect (synergie): het gedrag van het sociale systeem is namelijk meer dan de som van de
gedragingen van de individuen waaruit het sociale systeem is opgebouwd (Schelling, 1978).

37

Dynamiek en Ontwikkeling van het Internationale Systeem

1.4 Aanpak en opzet
In dit onderzoek pas een zgn. contextualistische benadering toe. Dat wil zeggen een
benadering, waarbij politiek, economie en cultuur - dimensies van het internationale
systeem - (tot zekere hoogte) in hun onderlinge samenhang worden onderzocht.
De aanpak en opzet van dit onderzoek zijn erop gericht om de navolgbaarheid van het
denkproces te waarborgen. Dit onderzoek bevat zowel deductieve als inductieve fasen.
Een aantal inzichten, concepten en theorieën uit de complexiteitswetenschappen vormt
het formele object van onderzoek. De conflictdynamiek in het internationale politieke
systeem is het materiële object van onderzoek. De aanpak heeft een verkennend
karakter: alleen aan de hand van een dergelijke aanpak kunnen de puzzelstukjes
worden verzameld van een puzzel waarvan in eerste instantie de ‘contouren’ nog niet
duidelijk zijn.
Dit onderzoek noodzaakt tot een grondige inventarisatie en beschrijving van een aantal
inzichten,
concepten
en
theorieën
die
gerekend
worden
tot
de
complexiteitswetenschappen. Deze inventarisatie is niet alleen bedoeld om het
‘onderzoeksinstrument’ - het formele object van onderzoek - te bepalen, maar ook om
de lezer vertrouwd te maken met de manier van denken die de
complexiteitswetenschappen kenmerkt. Hierbij is tot zekere hoogte problematisch dat
de complexiteitswetenschappen - zoals gezegd - niet een eenduidig en consistent
paradigma en begrippenkader hanteren. Deze inzichten, concepten en theorieën kunnen
worden opgevat als zogenoemde ‘sensitizing concepts’. Dat wil zeggen
richtinggevende concepten, waarvan ik de betekenis in de context van dit onderzoek, in
eerste instantie nog zo open mogelijk houd (Verschuren et al. 1995). Deze ‘flexibiliteit’
is noodzakelijk omdat nog niet duidelijk is wat de toepasbaarheid en de (potentiële)
gebruikswaarde van deze concepten zijn.
In de loop van het onderzoek ken ik aan deze inzichten, concepten en theorieën een
bepaalde betekenis toe11. Tevens breng ik in dit onderzoek de verschillende concepten
met elkaar in verband. Ik zal vervolgens de veelheid van beschreven (empirische)
verschijnselen én inzichten, concepten en theorieën over complexe systemen
‘integreren’ tot een theoretisch kader - de genoemde vijf hypothesen - over de werking
van het internationale systeem12.

11

Deze procedure wordt ook wel aangeduid met ‘open coding’ (Verschuren et al. 1995).
Deze twee procedures worden respectievelijk aangeduid met ‘axial’ en ‘selective coding’
(Verschuren et al. 1995).
12
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Bij dit onderzoek maak ik vooral gebruik van de ‘Correlates of War’ (COW-) datasets
en de dataset die is opgesteld door Levy (Levy, 1983). De COW-datasets zijn
samengesteld in het kader van het COW-project. Het COW-project is door Singer
gestart in 1963. De doelstelling van dit project is de verzameling, verspreiding en
toepassing van accurate en betrouwbare kwantitatieve gegevens over betrekkingen en
interacties van staten, in de periode vanaf 1816 tot heden. Het betreft vooral
conflictgerelateerde gegevens. De distributie van deze datasets en de verdere
ontwikkeling van het COW-project vindt plaats via de website van het COW-project
(www.correlatesofwar.org). Als toepassing van COW-datasets in dit onderzoek aan de
orde is, zal ik nader ingaan op de definiëring van een aantal relevante begrippen.
Levy heeft empirisch onderzoek gedaan naar de karakteristieken, patronen en trends
van en in conflicten waarbij tenminste één grootmacht betrokken is (Levy, 1983). Ten
behoeve van dit onderzoek heeft Levy - zoals in de vorige paragraaf besproken - het
‘grootmachtconcept’ nader gedefinieerd en geoperationaliseerd. Vervolgens heeft Levy
de grootmachtconflicten die de afgelopen vijfhonderd jaar hebben plaatsgevonden
geïnventariseerd en een aantal belangrijke karakteristieken van deze conflicten - zoals
de duur en intensiteit - vastgesteld.
Levy richt zich in deze inventarisatie en analyse alleen op grootmachtconflicten
waarbij het totale aantal gevechtsvelddoden minimaal duizend bedroeg, of minimaal
duizend per jaar in het geval van een grootmachtconflict van langere duur. Voor de
vaststelling van het aantal staten dat heeft deelgenomen aan een grootmachtconflict
hanteert Levy het criterium dat een deelnemende staat minimaal honderd
gevechtsvelddoden te betreuren had of dat minimaal 1000 militairen bij het
grootmachtconflict waren betrokken (Levy, 1983, 63).
De inventarisatie van Levy heeft betrekking op de periode van 1495 tot 1975. De
‘startdatum’ (1495) is gebaseerd op de start van het grootmachtsysteem. Volgens de
definiëring van Levy hebben in deze periode 119 grootmachtconflicten
plaatsgevonden. Hiervan kunnen 64 conflicten worden getypeerd als conflicten tussen
grootmachten (dat wil zeggen dat aan deze conflicten door minimaal twee
grootmachten werd deelgenomen). Bij 55 conflicten was sprake van conflicten met
grootmachtbetrokkenheid, dat wil zeggen dat slechts één grootmacht aan het
betreffende conflict participeerde (Levy, 1983, 70-74).
Om een goed begrip te krijgen van de oorzaken en condities van conflicten heeft Levy
de resultaten van zijn inventarisatie geanalyseerd. Op de definiëring en
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operationalisering van een aantal door Levy gebruikte begrippen en de
conflictkarakteristieken die door hem zijn gekwantificeerd kom ik - als toepassing aan
de orde is - nog terug.
Ik zal hoofdzakelijk gebruikmaken van de dataset van Levy: deze dataset heeft
namelijk betrekking op een aanzienlijke langere periode - vanaf 1495 en niet vanaf
1816 zoals het geval is bij de COW-datasets - en ‘start’ bij het ontstaan van het
grootmachtsysteem. De COW-datasets zijn echter breder van opzet dan de dataset van
Levy: door het COW-project zijn bijvoorbeeld ook allianties geïnventariseerd. De
COW-datasets gebruik ik om bepaalde ontwikkelingen te onderzoeken waarvoor de
dataset van Levy geen gegevens verschaft, en om in een aantal gevallen
detailonderzoek te doen: de COW-datasets verschaffen namelijk ook informatie over
conflicten waarbij geen enkele grootmacht betrokken was.
In hoofdstuk 2 ‘De Complexiteitswetenschappen: inzichten, concepten en theorieën’
zal ik een aantal begrippen, inzichten en concepten uit de complexiteitswetenschappen
toelichten. Deze inventarisatie levert een aantal ‘bouwstenen’ voor het formele object
van onderzoek op.
In hoofdstuk 3 ‘Historische gebeurtenissen, ontwikkelingen en inzichten’ geef ik een
thematisch overzicht van een aantal historische ontwikkelingen gedurende de periode
waarop het onderzoek betrekking heeft. In dit hoofdstuk bespreek ik eveneens een
aantal inzichten en opvattingen van historici over de ‘werking’ van het internationale
systeem. Dit overzicht is vooral bedoeld om de context van een aantal ontwikkelingen
en gebeurtenissen te schetsen, én om te kunnen vaststellen of dit onderzoek nieuwe
inzichten oplevert. Voor zover noodzakelijk zal ik in de volgende hoofdstukken een
aanvulling geven op dit algemene overzicht.
In hoofdstuk 4 ‘SOC-karakteristieken van het internationale systeem’ ga ik na of ik in
de dynamiek van het internationale systeem de karakteristieken - de componenten - kan
identificeren van een SOC-systeem. Het blijkt dat dit - althans in dit stadium - slechts
gedeeltelijk mogelijk is. Het blijkt in dit stadium van het onderzoek problematisch om
de ‘driving force’ van het internationale systeem vast te stellen.
In hoofdstuk 5 ‘Patroonvorming op macroniveau’ richt ik mij op patroonvorming op
macroniveau van het internationale systeem. Uit dit onderzoek blijkt dat er inderdaad
sprake is van (onder andere) een ‘punctuated equilibrium’ - patroon; dat wil zeggen
een patroon waarbij relatief rustige perioden - waarin slechts graduele ontwikkeling
van het internationale systeem plaatsvindt - periodiek worden onderbroken door meer
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fundamentele ‘omslagen’. Op basis van deze onderzoeksresultaten kan het
internationale systeem worden ‘verdeeld’ in een aantal perioden. Deze perioden blijken
een aantal typische karakteristieken en een bepaalde ontwikkelingsrichting te bezitten.
Ik richt mij in dit hoofdstuk vooralsnog alleen op statistische verbanden tussen een
aantal variabelen.
In hoofdstuk 6 ‘Causale verbanden’ tracht ik een aantal causale verbanden te
identificeren. Hiertoe introduceer ik onder andere de begrippen stabiliteit, veerkracht
en ‘tipping points’ van internationale systemen. Verder onderzoek ik de
‘statusdynamiek’ van het internationale systeem.
In hoofdstuk 7 ‘Confrontatie van empirie en het model van Watts’ en hoofdstuk 8
‘Confrontatie van empirie en de adaptieve cyclus’ confronteer het onderzoeksobject en
een aantal (voorlopige) onderzoeksresultaten respectievelijk met het theoretische
‘cascademodel’ van Watts (Watts, 2002) en de adaptieve cyclus van Gunderson et al.
(Gunderson et al, 2002 en Holling, 2001). In eerste instantie zal ik de mate van
isomorfie tussen het internationale systeem en beide modellen onderzoeken. Door
middel van deze confrontaties tracht ik een beter inzicht te krijgen in een aantal
veronderstelde causale verbanden tussen systeemvariabelen en eigenschappen, én in de
werking van het internationale systeem.
In het hoofdstuk 9 ‘Afwijkende dynamiek’ onderzoek ik de dynamiek gedurende de
periode van 1657 tot en met 1763 in meer detail: dit is noodzakelijk omdat gedurende
deze periode sprake blijkt van een wezenlijk andere conflictdynamiek. Ik spreek in dit
verband over ‘de uitzonderingsperiode’. Uit dit aanvullende onderzoek blijkt dat de
dynamiek van het internationale systeem in hoge mate gedetermineerd is.
In hoofdstuk 10 ‘Confrontatie’ formuleer ik op basis van de confrontatie tussen het
formele en materiele onderzoeksobject vijf hypothesen, die betrekking hebben op de
‘werking’ van het internationale systeem.
In hoofdstuk 11 ‘Terugkoppeling’ ga ik na of - en in hoeverre - dit onderzoek nieuwe
inzichten heeft opgeleverd. Dit stel ik vast door de onderzoeksresultaten te
confronteren met opvattingen en inzichten van historici die ik in hoofdstuk 3 heb
besproken.
In hoofdstuk 12 ‘Toepassing van de onderzoeksresultaten’ pas ik een aantal verworven
inzichten toe en ga ik onder andere (verder) in op het proces van sociale
schaalvergroting in Europa, de ontwikkeling van het internationale systeem op de
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langere termijn, op de vraag of de Eerste en Tweede Wereldoorlog al dan niet
afzonderlijke conflicten zijn, en op de voorspelbaarheid van de dynamiek en
ontwikkeling van het internationale systeem.
De opzet van het onderzoek heb ik op schematische wijze in onderstaande figuur
weergegeven.

Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 2

Inzichten,
concepten
en theorieën

Hypothese 1:
‘SOC’

Hypothese 2:
‘Punctuated Equilibrium’

Hoofdstuk 4, 5, 6, 7, 8 en 9

Hypothese 3:
‘Condities’

Terugkoppeling
Hoofdstuk 11

Conflictdynamiek
in het int.
politieke systeem
Hoofdstuk 3

Toepassing
Hoofdstuk 12

Hypothese 4:
‘Stabiliteit’
Hypothese 5:
‘Chaos’

Figuur 1.1. Onderzoeksmodel.
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HOOFDSTUK 2: DE COMPLEXITEITSWETENSCHAPPEN: INZICHTEN,
CONCEPTEN EN THEORIEËN

2.1 Inleiding
De doelstelling van dit hoofdstuk is vast te stellen welke inzichten, concepten en
theorieën zijn ontwikkeld en worden toegepast in de complexiteitswetenschappen én
wat de gebruikswaarde van deze inzichten, concepten en theorieën kan zijn voor dit
onderzoek. Verder is dit hoofdstuk bedoeld om de lezer vertrouwd te maken met de
‘manier van denken’ die is ontwikkeld over complexe systemen.
In onderstaande figuur heb ik dit hoofdstuk ‘geplaatst’ in het onderzoeksmodel.

Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 2

Inzichten,
concepten
en theorieën

Hypothese 1:
‘SOC’

Hypothese 2:
‘Punctuated Equilibrium’

Hoofdstuk 4, 5, 6, 7, 8 en 9

Hypothese 3:
‘Condities’

Terugkoppeling
Hoofdstuk 11

Conflictdynamiek
in het int.
politieke systeem
Hoofdstuk 3

Toepassing
Hoofdstuk 12

Hypothese 4:
‘Stabiliteit’
Hypothese 5:
‘Chaos’

Figuur 2.1 Relatie onderzoeksmodel en hoofdstuk 2.

Uit de inventarisatie in dit hoofdstuk blijkt dat er geen sprake is van een eenduidig en
consistent theoretisch complexiteitskader. Deze verschillende inzichten, concepten en
theorieën komen namelijk voort uit uiteenlopende wetenschappelijke domeinen en
richten zich vaak op één bepaald aspect van complexe systemen. Wel is sprake van een
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zekere complementariteit. De samenhang tussen inzichten, concepten en theorieën zal
uit dit onderzoek duidelijk blijken.
Dit hoofdstuk heeft vooral een verkennend en oriënterend karakter en levert de
‘bouwstenen’ op voor het onderzoeksperspectief - het denkkader - van deze dissertatie.
Elke paragraaf zal ik afsluiten met een ‘beoordeling’ van de (mogelijke) relevantie van
de gepresenteerde inzichten, concepten en theorieën voor dit onderzoek.
Achtereenvolgens komen de volgende theorieën en concepten aan de orde.

Overzicht van onderwerpen
Paragraaf
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

Inzichten, concepten en theorieën
Zelfstabilisering
‘System dynamics’
Hiërarchietheorie
Chaostheorie
Complexe adaptieve systemen
Schaalwetten
Kritieke punten en percolatietheorie
Netwerktheorieën
Padafhankelijkheid en volledige verstarring
‘Self-organized criticality’
‘Punctuated equilibrium’
Ecosystemen vanuit een complexiteitsperspectief

Tabel 2.1 Toepassing van theorieën en concepten.

2.2 Zelfstabilisering
Sociale systemen beschikken vaak over een bepaald vermogen zich te handhaven in
een omgeving die voortdurend verandert. Door dit vermogen - ook wel zelfstabilisering
of zelfregulering genoemd - bezit het systeem een zekere stabiliteit.
Het begrip zelfstabilisering is voortgekomen uit de algemene systeemtheorie. Volgens
deze theorie is het geheel (een systeem) meer dan de som der delen waaruit het
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systeem is opgebouwd. De algemene systeemtheorie richt zich vooral op de
overeenkomsten tussen systemen en wordt daarom ook wel “a general science of
wholeness” genoemd (Stacey, 2003). Belangrijke vertegenwoordigers van deze
benadering zijn Boulding (Boulding, 1956 en 1968) en Bertalanffy (Bertalanffy, 1968).
Doel van onderzoek van de algemene systeemtheorie is om algemeen geldige
systeemprincipes te identificeren, die van toepassing zijn op uiteenlopende systemen.
Een belangrijke veronderstelling in deze theorie is dat systemen open systemen zijn,
wat betekent dat systemen in verbinding staan met hun omgeving en dat daarbij onder
andere informatie en energie worden uitgewisseld. Volgens dit concept krijgt het
systeem input uit haar omgeving, die na transformatie in het systeem, weer als output
aan de omgeving wordt toegevoegd. Deze uitwisseling van informatie en energie zijn
noodzakelijk voor de instandhouding van het betreffende systeem. Hierbij is een zekere
regulering noodzakelijk om een bepaald evenwicht te kunnen behouden. Dit is vooral
van belang omdat de omgeving van het systeem voortdurend verandert, wat van
invloed is op de input en output. Het vermogen van een systeem om een dergelijk
evenwicht te behouden wordt zelfstabilisering (‘homeostasis’) genoemd.
De cybernetica richt zich op zelfstabilisering en zelfregulering van systemen en
borduurt voort op het concept zelfstabilisering uit de algemene systeemtheorie.
Cybernetische systemen zijn zelfregulerende systemen die een bepaalde toestand
nastreven en zich voortdurend aanpassen aan de omgeving van het betreffende
systeem. Cybernetische systemen zijn zogenoemde ‘goal-directed’ systemen die
functioneren op basis van negatieve feedback. Negatieve feedback betekent dat de
feitelijke uitkomst van een (inter)actie wordt vergeleken met de gewenste uitkomst en
dat de geconstateerde discrepantie vervolgens wordt gebruikt om de volgende
(inter)actie te bepalen. De veronderstelling bij deze benadering is dat causaliteit lineair
is, dat wil zeggen dat er een proportioneel verband bestaat tussen de geconstateerde
discrepantie en interacties die nodig zijn om deze op te heffen.
Organisaties - sociale systemen die specifieke doelstellingen trachten te realiseren kunnen worden opgevat als cybernetische systemen. Om een bepaalde doeltoestand te
bereiken zetten organisaties ‘regulators’ in die of een reactief dan wel anticiperend
karakter bezitten. Hoe groter de complexiteit en variëteit waarop de regulator moet
reageren of anticiperen: hoe groter de complexiteit en variëteit van de regulator zelf zal
moeten zijn. Dit wordt wel de ‘law of requisite variety’ genoemd. De Leeuw spreekt in
dit verband over het bestuurlijke vermogen en de bestuurbaarheid van een systeem (De
Leeuw, 1990).
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Sociale systemen, inclusief het internationale systeem, moeten in staat zijn om een
bepaald evenwicht te handhaven. Bij dit evenwicht doel ik op een zekere balans tussen
de mate en wijze van ordening van het internationale systeem enerzijds en het
aanpassingsvermogen van het systeem anderzijds. Ordening - structuur - is nodig om
bepaalde interacties tussen staten en een zekere voorspelbaarheid te kunnen
waarborgen. Aanpassingsvermogen van het systeem is nodig om (interne) verstoringen
te kunnen ‘absorberen’ én het systeem aan te passen aan ontwikkelingen in de
omgeving van het systeem. Vanuit deze optiek is - gegeven de voortdurende interne
dynamiek van het systeem en ontwikkelingen in de omgeving - een zekere mate van
zelfstabilisering noodzakelijk om het bedoelde evenwicht te kunnen waarborgen; een
zeker evenwicht tussen orde en chaos. Door na te gaan op welke wijze de
zelfstabilisering is georganiseerd en wat de dynamiek is van het internationale systeem,
kan mogelijk beter inzicht worden gekregen in de werking en ontwikkeling van het
systeem.

2.3 ‘System dynamics’
De ‘system dynamics’-benadering richt zich vooral op de dynamiek van een systeem.
Volgens deze benadering beweegt een systeem zich niet noodzakelijkerwijze naar een
evenwichtstoestand: er is namelijk niet altijd sprake van effectieve zelfstabilisering.
Gebrekkige zelfregulering kan leiden tot een onevenwichtig systeem of zelfs tot het
uiteenvallen ervan. De oorzaak van deze instabiliteit kan liggen in het systeem zelf een gevolg zijn van de interne dynamiek van het systeem - of in de omgeving ervan.
Belangrijke begrippen bij ‘system dynamics’ zijn positieve en negatieve feedback, die
het systeemgedrag in belangrijke mate kunnen beïnvloeden.
Door de feedbackstructuur van een systeem inzichtelijk te maken kan de dynamiek van
een systeem beter worden verklaard. In het geval van positieve feedback is sprake van
een versterkend effect in het systeem, zoals groei of verandering, terwijl bij negatieve
feedback sprake is van een vermindering - een afname - van dit versterkende
mechanisme. Een zeker evenwicht betekent dat sprake is van negatieve feedback. Een
(complex) systeem bestaat altijd uit een netwerk van positieve en negatieve
feedbackmechanismen (‘loops’). De dynamiek van een systeem is volgens de ‘system
dynamics’ - benadering in belangrijke mat de resultante van de interacties tussen deze
mechanismen (Sterman, 2000).
Volgens de ‘systems dynamics’-benadering kan een systeem worden gedomineerd
door positieve feedback en daardoor niet-lineair gedrag vertonen. Positieve feedback
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resulteert in een toename - een versterking - van de dynamiek in het systeem en leidt zeker als negatieve feedback uitblijft - daardoor tot onevenwichtigheid. Bij deze nietlineaire interacties zijn oorzaak en gevolg niet meer proportioneel en is het mogelijk
dat een bepaalde oorzaak verschillende effecten oplevert.
De dynamiek van het internationale systeem bij het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog kan ook vanuit een dergelijke invalshoek worden geïnterpreteerd.
Beargumenteerd kan worden dat de structuur van het internationale systeem kort voor
het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog een aantal positieve feedbackmechanismen
bezat. Deze mechanismen lagen onder andere besloten in de belangen en
machtsrelaties, maar vooral in de verdragen en allianties die zich tussen staten waren
afgesloten en gevormd. De moordaanslag op Franz Ferdinand in juni 1914 ‘triggerde’
vervolgens deze positieve feedbackloop en resulteerde in een snelle versterking escalatie - van het conflict.
Of een (sociaal) systeem gevoelig is voor een dergelijke dynamiek, is volgens de
‘system dynamics’ - benadering afhankelijk van de mate waarin sprake is van een losse
(‘loose’) dan wel een sterke (‘tight’) koppeling tussen de elementen waaruit het
systeem is opgebouwd. De vorm en mate van koppeling zijn eigenschappen van de
structuur van een systeem. In het geval van sterke koppeling hebben veranderingen in
een deel van het systeem onherroepelijk en snel consequenties voor andere onderdelen
van het systeem, bij losse koppeling is daarentegen sprake van buffers die verstoringen
kunnen absorberen. Een ‘los’ systeem is daardoor beter in staat dan een in hoge mate
gekoppeld systeem om in een onvoorspelbare omgeving een bepaalde systeemtoestand
te handhaven.
Vanuit een ‘system dynamics’-perspectief is ook onderzoek gedaan naar de dynamiek
in sociale en technische systemen. Ik zal ter verduidelijking van deze theorie de
benadering van Perrow van grootschalige verstoringen in technische systemen, kort
toelichten13.
Perrow onderzoekt in zijn boek ‘Normal Accidents, Living with High-Risk
Technologies’ de risico’s van zogenoemde ‘high-risk’ technologieën (Perrow, 1984).
Perrow legt daarbij een relatie tussen de karakteristieken van technische systemen, de
bijbehorende controle (management-) structuren, én de potentiële gevolgen van
verstoringen van die systemen.
13

Zie ook Senge voor een organisatiekundige toepassing van een ‘system dynamics’ - benadering
(Senge, 1990).
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Perrow noemt grootschalige verstoringen ‘normal accidents’. Hij spreekt over
‘normale’ verstoringen omdat bij dergelijke verstoringen geen sprake is van één enkele
uitzonderlijke verstoring, maar van een groot aantal normale - gebruikelijke verstoringen die verband houden met elkaar en zich als het ware in het systeem
‘opstapelen’ (Watts, 2003)14. Dit kan resulteren in niet-lineaire dynamiek in het
systeem.
Perrow is vooral geïnteresseerd in systeemverstoringen die catastrofale gevolgen
(kunnen) hebben. Perrow onderscheidt: (1) ‘component failure accidents’,
gebeurtenissen (voorvallen) waarbij één of meer componenten (onderdelen, ‘units’, of
deelsystemen) betrokken zijn, die op een voorspelbare manier zijn gekoppeld en (2)
‘system accidents’, waarbij sprake is van onvoorziene interactie tussen meerdere
fouten of gebreken. Het cruciale onderscheid betreft dus de al dan niet (gelijktijdige)
aanwezigheid van meerdere fouten of gebreken die al dan niet op een onvoorspelbare
wijze interacteren. Bij ‘system accidents’ vertoont het systeem niet-lineair gedrag. De
interacties bij een systeemaccident noemt Perrow complexe interacties en Perrow
onderscheidt deze van lineaire interacties, die een voorspelbaar verloop en een
voorspelbare uitkomst hebben. Systemen verschillen in de mate waarin zij complexe
interacties (kunnen) vertonen.
Perrow stelt vast dat complexe systemen een aantal wezenlijk andere karakteristieken
bezitten dan systemen met een lineaire dynamiek. Complexe systemen bezitten
bijvoorbeeld een groot aantal gemeenschappelijke verbindingen waardoor sprake is
van afhankelijkheidsrelaties, beschikken over (weinig) redundantie en
substitutiemogelijkheden (dat wil zeggen dat bepaalde functies door andere
componenten kunnen worden overgenomen) en bezitten bovendien een aantal
feedbackloops. Deze karakteristieken van complexe systemen vergroten volgens
Perrow de kans op ‘system accidents’; hij legt dus een verband tussen de structuur en
de dynamiek van een systeem.
Een belangrijke eigenschap van een technisch systeem is volgens Perrow ook of sprake
is van sterke koppeling of een systeem met een meer losse structuur. In het geval van
een systeem met een losse koppeling, zijn bijvoorbeeld vertragingen mogelijk en is
geen sprake van een vaste procesvolgorde. Dit wordt bereikt door de redundantie en
14

Watts constateert in dit verband vanuit een netwerkperspectief dat een (initiële) verstoring andere
verstoringen waarschijnlijker maakt waardoor verstoringen zich als het ware over het netwerk
‘verplaatsen’ en een steeds grotere omvang bereiken (Watts, 2003).

48

Dynamiek en Ontwikkeling van het Internationale Systeem

substitutiemogelijkheden in dergelijke systemen met een losse koppeling. Over het
algemeen beschikken systemen met een losse structuur over meer flexibiliteit en zijn
daardoor beter in staat om verstoringen te incasseren, dan systemen met een sterke
koppeling. In het kader van de hiërarchietheorie van Simon kom ik op deze eigenschap
vanuit een andere invalshoek nog terug.
Aan de hand van een ‘system dynamics’-benadering kan de feedbackstructuur van het
internationale systeem in kaart worden gebracht en wordt de aandacht gevestigd op de
mate van losse dan wel sterke koppeling van dit systeem. Door na te gaan hoe deze
karakteristieken van het internationale systeem zich in de tijd ontwikkelingen kan
mogelijk een verband worden gelegd met de ontwikkeling van het internationale
systeem en de typische dynamiek in bepaalde fasen.
Het blijkt - dit onderwerp komt nog aan de orde - dat het internationale systeem
inderdaad kan worden gekarakteriseerd in termen van losse of sterke koppeling. Het
internationale systeem blijkt periodiek van een toestand van losse naar sterke
koppeling te evolueren. Als een toestand van sterke koppeling is bereikt, dan is het
internationale systeem kwetsbaar voor (kleine) verstoringen en soms - afhankelijk van
een aantal andere condities - voor een fundamentele herordening van het systeem.

2.4 Hiërarchietheorie
Het begrip hiërarchie kan meerdere betekenissen bezitten. Veelal wordt bij hiërarchie
gedoeld op controle en aansturing, op gezagsverhoudingen. In de systeemtheorie en
complexiteitswetenschappen heeft hiërarchie echter een andere betekenis15. Simon
heeft dit concept in 1962 geïntroduceerd in het gezaghebbende artikel ‘The
Architecture of Complexity’ (Simon, 1962). In dit artikel licht Simon toe op welke
wijze complexe systemen vaak zijn georganiseerd. Hij baseert zijn bevindingen op
onderzoek in de sociale wetenschappen en benadrukt de grote relevantie ervan voor
andere wetenschappelijke domeinen.
Volgens de definitie van Simon bestaat een complex systeem uit een groot aantal
elementen (actoren, onderdelen) die op een ‘niet eenvoudige’ wijze interacteren. In
dergelijke systemen ‘is het geheel meer dan de som van de afzonderlijke delen’. In die
zin, dat gegeven de eigenschappen van deze onderdelen en de wetmatigheden (regels)
15
Indien het begrip hiërarchie in dit onderzoek wordt toegepast in de betekenis van een gezagsrelatie,
dan zal ik de term ‘formele hiërarchie’ gebruiken.
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op basis waarvan deze onderdelen interacteren, de eigenschappen van het geheel - het
systeem – niet eenvoudig kunnen worden vastgesteld.
Simon stelt dat complexe systemen vaak een hiërarchische structuur bezitten, en dat
complexe systemen - los van de feitelijke samenstelling van het systeem - tot zekere
hoogte hetzelfde gedrag vertonen. Bij hiërarchische structuur doelt Simon niet
noodzakelijkerwijs op hiërarchie in de zin van een gezagsrelatie of controle, maar op
het gegeven dat systemen zijn opgebouwd uit subsystemen, die op hun beurt ook weer
zijn opgebouwd uit subsystemen, etc. Er is dan sprake van een ‘genestelde’ (‘nested’)
structuur. Een hiërarchische structuur zorgt voor een zekere ‘eenvoud’ en levert
daardoor grotere beheersbaarheid op. Verder stelt Simon dat een dergelijke
hiërarchische opbouw de ontwikkeling van het betreffende complexe systeem
vereenvoudigt en de overlevingskansen vergroot in het geval van verstoringen16
(Pattee, 1973).
Simon onderscheidt een aantal typische karakteristieken van complexe systemen. Drie
van deze karakteristieken zal ik nader toelichten.
(1) Hiërarchische structuur (opbouw). Een hiërarchisch systeem is opgebouwd uit
‘interrelated’ subsystemen, die op hun beurt ook een hiërarchische structuur bezitten.
Van een dergelijke opbouw is sprake tot het niveau van elementaire subsystemen is
bereikt. Zoals gezegd betekent hiërarchie in deze context niet dat noodzakelijkerwijze
sprake is van één of andere vorm van controle. In sociale systemen kan een familie
worden gedefinieerd als een elementair subsysteem, een aantal families kunnen een
dorp of een stad vormen en een aantal dorpen en steden een provincie, etc17. Indien de
interacties tussen de individuen die deel uitmaken van deze systemen in kaart worden
gebracht, dan valt op dat de interacties tussen individuen van een bepaald subsysteem
intensiever zijn dan de interactiedichtheid tussen individuen van verschillende
(sub)systemen. Volgens deze benadering kan de hiërarchische structuur van het
systeem inzichtelijk worden gemaakt aan de hand van de interactiefrequenties op
uiteenlopende niveaus van het systeem. Of een ‘element’ tot een bepaald (sub)systeem
16
Indien een systeem een hiërarchische structuur bezit en in feite is opgebouwd uit ‘autonome’
bouwstenen, dan zal het systeem in het geval van een verstoring op het niveau van deze bouwstenen
volgens Simon vaak in tact kunnen blijven. Deze eigenschap levert een evolutionair voordeel op
(Pattee, 1973).
17
Biologische en fysische systemen bezitten eveneens een hiërarchische structuur, respectievelijk
(bijvoorbeeld) met atomen of cellen als de meest elementaire subsystemen. Bij deze systemen speelt
(veelal) fysieke nabijheid een belangrijke rol bij de vraag of de elementen tot hetzelfde subsysteem
behoren. Ook bezitten symbolische systemen, bijvoorbeeld een boek of een muziekstuk, vaak een
hiërarchische opbouw.
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behoort wordt volgens deze benadering bepaald door de vraag of er sprake is van een
zekere interactiefrequentie; fysieke nabijheid is daarbij geen criterium.
Simon spreekt verder over de ‘reikwijdte’ (‘span’) van een systeem, hierbij wordt
gedoeld op het aantal subsystemen waaruit het betreffende systeem (op het direct
‘onderliggende’ niveau) is opgebouwd. De span is wat betreft omvang vaak beperkt18
(Pattee, 1973). De omvang van de ‘span’ wordt onder meer bepaald door de vraag in
hoeverre de interacties tussen het betreffende subsysteem en één of enkele
‘onderliggende’ subsystemen beperkingen oplegt aan interacties met andere
onderliggende subsystemen.
Met betrekking tot de dynamiek op de verschillende niveaus van hiërarchie van het
systeem stelt Simon vast dat de frequentie van de dynamiek hoger in de hiërarchie
lager (dat wil zeggen minder frequent) is: “It is probably true that in social and in
physical systems, the higher frequency dynamics are associated with the subsystems,
the lower frequency dynamics with the larger systems”. Vaak is ook sprake van
verschillende tijdschalen waarmee de dynamiek van een bepaald niveau kan worden
gekarakteriseerd: ‘hoe hoger, hoe trager’.
(2) Structuur en evolutie van complexe systemen. Simon stelt dat systemen met een
hiërarchische opbouw zich sneller kunnen ontwikkelen. De tijd die benodigd is voor de
evolutie van een complex systeem is in hoge mate afhankelijk van de vraag of
voldoende stabiele ‘bouwstenen’ (elementen, subsystemen) beschikbaar zijn. Anders
gezegd: complexe systemen kunnen zich sneller ontwikkelen als het betreffende
systeem uit relatief simpele en bij voorkeur min of meer autonome bouwstenen bestaat.
Hierdoor ontstaan relatief stabiele tussenvormen van het complexe systeem, waardoor
in het geval van een verstoring het complexe systeem niet volledig uiteenvalt, maar
slechts uiteenvalt in een aantal subsystemen waarvan de integriteit in tact is gebleven.
Een hiërarchische systeemopbouw levert dus een zekere stabiliteit op en kan de mate
van desintegratie in het geval van verstoringen beperken. Dit geldt ook voor sociale
systemen.

18
De evolutie laat zien dat indien de complexiteit van de organisatie van het ecosysteem toeneemt en
de ‘span’ van het betreffende systeem overschreden wordt, nieuwe hiërarchische niveaus worden
toegevoegd, dit om de samenhang van het totale systeem te kunnen blijven waarborgen. Onderzoek
naar onder andere de werking van ecosystemen laat zien dat bij het verloren gaan van de
hiërarchische structuur het systeem niet meer adequaat kan functioneren, vaak met alle (catastrofale)
gevolgen van dien. Ook bij een toename van de complexiteit van organisaties worden hiërarchische
niveaus toegevoegd, vaak bezitten deze een ‘control’ functie (Pattee, 1973).
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(3) Eigenschappen van de dynamiek van hiërarchische systemen. Bij hiërarchische
systemen kan onderscheid worden gemaakt tussen interacties tussen elementen van
verschillende subsystemen en interacties tussen de elementen behorende tot hetzelfde
subsysteem. Voor complexe systemen geldt dat: “intra-component linkages are
generally stronger than inter-component linkages”. Simon spreekt daarom over bijnaontbindbare (‘nearly decomposable’) systemen, waarbij sprake is van relatief zwakke
interacties tussen de subsystemen en sterke interacties in de betreffende subsystemen.
In veel systemen neemt de sterkte van de interacties tussen elementen af met een
toename van de onderlinge afstand (atoom-molecuul, gezin-arbeidsorganisatie, etc.)19
(Pattee, 1973). Volgens Simon levert deze gradatie in ‘bond strengths’ op
uiteenlopende niveaus in het systeem een hiërarchische structuur op.
Hiërarchische systemen bezitten de eigenschappen van bijna-ontbindbare systemen.
Deze categorie systemen onderscheidt hij van ‘decomposable’ (ontbindbare) systemen,
systemen waarbij de elementen als het ware onafhankelijk van elkaar zijn. Zoals
gezegd kunnen bijna-ontbindbare systemen zich sneller ontwikkelen dan systemen die
niet op een dergelijke wijze zijn gestructureerd.
Met betrekking tot de dynamiek in deze systemen stelt Simon vast dat: (a) op korte
termijn het gedrag van elk afzonderlijk subsysteem min of meer onafhankelijk is van
de andere subsystemen en (b) op langere termijn het gedrag van de afzonderlijke
subsystemen slechts ‘op hoofdlijnen’ (“in only an aggregate way”) afhankelijk is van
het gedrag van de andere subsystemen (Pattee, 1973, 10-11). Deze ‘losse’ horizontale
koppeling heeft evenals de verticale ordening van subsystemen belangrijke
consequenties voor ontwikkelingsprocessen in het systeem. Deze losse horizontale
koppeling betekent dat de dynamiek in het betreffende subsysteem min of meer
onafhankelijk is van de aangrenzende horizontale subsystemen; slechts de input en
output van die subsystemen zijn relevant voor de overige systemen. Deze relatieve
autonomie maakt het mogelijk dat die subsystemen zich (verder) kunnen ontwikkelen,
zonder dat dat direct invloed heeft op andere subsystemen, vooropgesteld natuurlijk dat
de input en output van het zich ontwikkelende systeem niet wezenlijk veranderen.
Deze relatieve autonomie van subsystemen om zich te ontwikkelen, zonder dat dit
direct invloed heeft op het systeem waarin het subsysteem is ingebed, is nog groter als
sprake is van functionele equivalentie. Functionele equivalentie wil zeggen dat een

19

Fysieke afstand is volgens Simon niet altijd relevant. De elementen van een subsysteem kunnen
verspreid zijn over het totale systeem, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de functionaliteiten van
dat subsysteem. Dergelijke structuren zijn vaak de uitkomst van optimalisatieprocessen.
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(sub)systeem dezelfde input op verschillende wijze kan verkrijgen. Hierdoor is
gelijktijdige ontwikkeling van verschillende subsystemen niet (direct) noodzakelijk. In
feite levert functionele equivalentie een zekere stabiliteit en veerkracht op20. Deze losse
horizontale koppeling tussen subsystemen kan op alle niveaus van de
systeemhiërarchie worden waargenomen.
Voorts veronderstelt Simon met betrekking tot bijna-ontbindbare subsystemen op één
en hetzelfde (dus horizontale) niveau, dat het aanpassingsvermogen van het
bovenliggende systeem groter is als de afzonderlijke subsystemen (waaruit het is
opgebouwd) gekoppeld zijn aan verschillende systemen in de omgeving van dat
systeem. In feite is sprake van risicospreiding en de afwezigheid van één enkele
afhankelijkheidsrelatie (bijvoorbeeld voor input).
Verder kan de losse horizontale koppeling nog op een andere manier worden
geëxploiteerd. De verschillende subsystemen kunnen voor wat betreft de timing en het
tempo van hun interne dynamiek (tot zekere hoogte) worden losgekoppeld, of in ieder
geval autonomer functioneren. In feite heeft deze horizontale ontkoppeling het
vergelijkbare effect van buffervoorraden in productiesystemen.
Verondersteld kan worden dat het internationale systeem ook een zekere hiërarchische
structuur bezit, zoals bedoeld door Simon. Hierbij doel ik op lokale gemeenschappen
(‘onderdelen’ van staten), op staten en op samenwerkingsverbanden tussen staten.
Mogelijk dat de ontwikkeling van het internationale systeem op basis van de inzichten
en veronderstellingen van Simon kan worden geïnterpreteerd. Simon stelt bijvoorbeeld
dat de reikwijdte van een systeem (de ‘span’, het aantal subsystemen waaruit een
systeem is opgebouwd) beperkt is. Door deze beperking kan volgens Simon de
dynamiek van het systeem worden beïnvloed. Ook veronderstelt Simon een verband
tussen bijna-ontbindbaarheid van een systeem en de ontwikkeling ervan.
In het kader van dit onderzoek zijn interessante vragen of de reikwijdte en bijnaontbindbaarheid van het internationale systeem zich op een bepaalde wijze
ontwikkelen en of deze ontwikkeling een bepaalde dynamiek oplevert. Ik zal onder
andere beargumenteren dat het proces van sociale schaalvergroting dat in het
internationale systeem plaatsvindt, vanuit het perspectief van Simon kan worden
verklaard.

20

In netwerktheorieën en ecosystemen wordt in dit verband gesproken over ‘degeneracy’.
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2.5 Chaostheorie
Inzichten in chaotische systemen zijn ontwikkeld met behulp van abstracte wiskundige
modellen. In deze modellen worden iteratieve niet-lineaire interacties tussen de
elementen (actoren) van deze systemen gesimuleerd.
Een chaotisch systeem is een gedetermineerd systeem, waarvan de dynamiek - het
gedrag - echter in hoge mate onvoorspelbaar is door de grote gevoeligheid van deze
systemen voor de initiële condities ervan. De interacties tussen elementen (actoren) in
chaotische systemen vinden plaats aan de hand van een aantal (eenvoudige) regels of
wetmatigheden. De dynamiek van chaotische systemen is - zoals gezegd - in hoge mate
onvoorspelbaar, maar wordt wel degelijk begrensd. Deze begrenzing is inherent aan de
combinatie van regels die van toepassing zijn op de interacties tussen de elementen van
het betreffende systeem. Chaotische systemen bezitten tenminste drie vrijheidsgraden,
dat wil zeggen dat tenminste drie parameters de toestand en de dynamiek van
betreffende systemen bepalen (Bertuglia et al. 2005, 144 en Strogatz, 1994).
Chaotische systemen kunnen verschillende ‘voorkeurstoestanden’ bezitten. Deze
voorkeurstoestanden worden onder andere bepaald door het aantal parameters dat de
dynamiek van het systeem bepaalt en door de aard van deze parameters21. Bij een
voorkeurstoestand hoort een zogenoemd ‘basin of attraction’. Een ‘basin of attraction’
kan worden voorgesteld door een ‘gebied’ rond een (bijbehorende) voorkeurstoestand,
die trajecten oplevert naar de voorkeurstoestand van het systeem. Anders gezegd: als
een dynamisch systeem zich in een bepaald ‘basin of attraction’ bevindt zal het
systeem zich verplaatsen naar de bijbehorende voorkeurstoestand.
Een ‘basis of attraction’ levert een chaotisch systeem een zekere stabiliteit op (hetgeen
deze categorie systemen onderscheidt van niet-gedetermineerde - stochastische systemen). Het chaotische systeem kan een dergelijke relatieve stabiliteit handhaven,
zolang de externe condities van het systeem niet te veel gaan variëren (ook wel
‘forcing’ genoemd, daarover later meer). Is dat toch het geval dan wordt het chaotische
systeem in een ‘basin of attraction’‘geduwd’ met een andere voorkeurstoestand.

21
Dit is dus een andere uitleg voor het gedrag van een systeem dan de uitleg die de ‘system
dynamics’ -benadering geeft. Bij de ‘system dynamics’-benadering wordt het gedrag van het systeem
verklaard aan de hand van de wisselwerking tussen positieve en negatieve feedback processen. Een
dergelijke wisselwerking kan dan bijvoorbeeld resulteren in een evenwichtstoestand die weer wordt
gevolgd door een toestand van instabiliteit. De chaostheorie laat zien dat stabiliteit en instabiliteit als
het ware naast elkaar kunnen bestaan in een systeem, en dat het uiteindelijke (‘totale’) systeemgedrag
de resultante is van stabiel en instabiel gedrag.
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Chaotische dynamiek is weliswaar in hoge mate onvoorspelbaar, maar in tegenstelling
tot stochastische fenomenen, in zekere zin ook ‘robuust’, doordat de dynamiek van een
chaotisch systeem ‘bepaald’ wordt door een voorkeurstoestand: deze
voorkeurstoestand ‘zuigt’ het chaotische systeem (telkens) terug naar een toestand van
dynamische stabiliteit (Bertuglia et al. 2005, 154-155).
De verzameling van alle mogelijke voorkeurstoestanden van een systeem wordt de
‘state space’ (‘toestandruimte’) van het systeem genoemd. Deze voorkeurstoestanden
kunnen bijvoorbeeld worden voorgesteld door een ‘punt’ (een stabiel evenwicht), een
‘limit cycle’ (waarbij de dynamiek van het systeem een bepaalde periodiciteit bezit) of
een zogenoemde ‘vreemde’ voorkeurstoestand, waarbij sprake is van ‘dynamische
stabiliteit’ (ik kom daar op terug). Het is ook mogelijk dat in een ‘state space’
verschillende voorkeurstoestanden ‘naast’ elkaar bestaan. Verandering van
voorkeurstoestand betekent dat andere control parameters de dynamiek van het
systeem domineren. Een verandering van voorkeurstoestand levert een andere
dynamiek op en wordt wel een bifurcatie genoemd.

Figuur 2.2 Schematische weergave van een omslagpunt van een systeem. De control parameter
Y duwt het systeem naar een voorkeurstoestand die steeds vlakker wordt, hierdoor neemt de
veerkracht van het systeem af. Bij het omslagpunt komt het systeem in één van beide nieuwe
voorkeurstoestanden terecht. (Uit: Hansell, 1997).
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De punten op de rand van de voorkeurstoestanden zijn als het ware instabiel en worden
aangeduid met de term ‘repellor’. Indien het systeem zich op een dergelijk
‘repellorpunt’ bevindt, dan zal het systeem bij een verstoring zich in een richting van
de voorkeurstoestand verplaatsen.
De ‘state space’ van een systeem kan vanuit deze invalshoek worden opgevat als een
landschap dat één of meerdere voorkeurstoestanden bevat, met elke een eigen ‘basin of
attraction’ en ‘repellorpunten’ daartussen.

Figuur 2.3 Vijf voorkeurstoestanden van een ecosysteem. In deze figuur zijn vijf
voorkeurstoestanden van een ecosysteem schematisch afgebeeld. De vormgeving van deze
voorkeurstoestanden wordt bepaald door de control parameters (‘conditions’) van het systeem.
Een ‘dal’ kan worden opgevat als een stabiel evenwicht terwijl een ‘top’ een instabiele toestand
voorstelt. Bij bepaalde toestanden kan het systeem sneller (door middel van een kleinere
verstoring) in een andere voorkeurstoestand worden ‘geforceerd’ dan in andere toestanden. Het
vermogen van een systeem om verstoringen te absorberen zonder dat sprake is van een
verandering van voorkeurstoestand wordt wel aangeduid met de term veerkracht van het
systeem. (Uit: Scheffer, 2001).
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Zelfs van relatief eenvoudige systemen kan de topologie van de ‘state space’ al
gecompliceerd zijn, wat kan leiden tot onvoorspelbaar gedrag. Chaotische systemen
kunnen ook door een dergelijke topologie zeer gevoelig zijn voor kleine verstoringen.
Bovendien kan dit onvoorspelbare gedrag het gevolg zijn van de instabiliteit van het
landschap zelf: de voorkeurstoestanden en ‘repellorpunten’ verplaatsen zich in dat
geval als het ware, bijvoorbeeld doordat andere variabelen invloed krijgen op de
dynamiek van het systeem.
In dit verband wordt ook wel gesproken over ‘forcing’. In het geval van ‘forcing’
wordt een systeem als het ware uit een voorkeurstoestand ‘geduwd’ doordat andere
variabelen invloed krijgen op de dynamiek van het betreffende systeem. ‘Forcing’ is
waarschijnlijk(er) als subsystemen of processen van een systeem die een typische
dynamiek bezitten op verschillende tijd- en/of ruimteschalen gaan interacteren. Van
dergelijke interacties is bijvoorbeeld sprake als de output van het tragere subsysteem
(volgens Simon dus hoger in de hiërarchie) een aantal nieuwe ‘control parameters’
oplevert voor de snellere en lager in de hiërarchie gesitueerde subsystemen. Hierdoor
kan het snellere en lagere hiërarchische systeem aangetrokken gaan worden door
andere voorkeurstoestanden, wat weer kan leiden tot verrassende discontinuïteiten in
het systeemgedrag.
Technologische ontwikkeling kan worden opgevat als een relatief traag proces van een
hogere hiërarchische orde, dat periodiek interacteert met sociale processen op lagere
niveaus in het sociale systeem. Het Internet en mobiele telefonie zijn hiervan
voorbeelden met (potentieel) vergaande consequenties voor de werking van sociale
systemen (Castells, 1996)22.
Op hoofdlijnen kunnen vanuit een chaosperspectief drie categorieën gedetermineerde
systemen worden onderscheiden. In het geval van de laatste twee categorieën systemen
is sprake van niet-lineaire interacties (Kendall, 2001).
•

De dynamiek van een gedetermineerd systeem kan worden bepaald door een
‘puntattractor’. Bij deze voorkeurstoestand is sprake van een enkele vrijheidsgraad
en van een stabiel evenwicht. Ook kan sprake zijn van een cyclische
voorkeurstoestand; bij deze voorkeurstoestand is sprake van twee vrijheidsgraden
en van een dynamiek met een hoge mate van periodiciteit. In beide gevallen is de
voorspelbaarheid van het systeemgedrag groot.

22

Castells beargumenteert dat onder invloed van onder andere technologische ontwikkelingen sociale
systemen een geheel andere structuur en dynamiek krijgen.
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•

Bij een groter aantal - drie of meer - vrijheidsgraden en bij bepaalde waarden van
deze control parameter(s) kan sprake zijn van ‘explosieve instabiliteit’. Bij deze
voorkeurstoestand nemen bepaalde waarden van variabelen in het systeem
exponentieel toe. Deze exponentiële toename ligt besloten in de regels die van
toepassing zijn en de eigenschappen van de elementen. In het geval van explosieve
instabiliteit wordt de dynamiek van het systeem niet begrensd.

•

Verder kan bij bepaalde waarden van control parameters (tussen de waarden
behorende bij stabiel evenwicht en explosieve instabiliteit) onvoorspelbare
dynamiek ontstaan, die echter wel wordt begrensd. Het aantal vrijheidsgraden van
deze categorie gedetermineerde systemen bedraagt minimaal drie. De
voorkeurstoestand van deze categorie gedetermineerde systemen wordt ook wel
aangeduid als een ‘chaotische voorkeurstoestand’. De dynamiek van deze
voorkeurstoestand is in hoge mate onvoorspelbaar, maar wordt - zoals gezegd wel begrensd.

Puntattractor

Cyclische voorkeurstoestand

Figuur 2.4 Schematische afbeelding van een ‘puntattractor’ en een cyclische voorkeurstoestand.

Een belangrijk kenmerk van een ‘chaotische voorkeurstoestand’ is dus dat het gedrag
wel een bepaalde ‘vorm’ bezit (begrensd is), maar dat het gedrag (binnen die grenzen)
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volledig onvoorspelbaar is. Er is sprake van ‘begrensde instabiliteit’ (‘bounded
instability’). Wel is bij deze voorkeurstoestand sprake van een zekere patroonvorming:
de voorkeurstoestand bezit namelijk een ‘fractale’ structuur (Lorenz, 1993, Kendall,
2001). Een systeem met een fractale structuur bestaat uit elementen, waarbij de
afzonderlijke elementen altijd het ontwerp bezitten van het (totale)systeem.

Figuur 2.5 Fractale structuur van een denkbeeldig sociaal systeem. In deze figuur is een sociaal
systeem afgebeeld waarvan de afzonderlijke elementen dezelfde structuur bezitten als het totale
systeem. Dergelijke systemen bezitten een ‘self-similar’ structuur.

Indien sprake is van een toestand met een ‘chaotische voorkeurstoestand’, dan is het
systeem zeer gevoelig voor de initiële condities van het systeem. Bij deze toestand
kunnen kleine verschillen en veranderingen grote gevolgen hebben: deze kleine
verschillen worden ook exponentieel versterkt (uitvergroot). Dit gedrag - de grote
gevoeligheid voor initiële condities van het systeem - houdt geen verband met
veranderingen van de omgeving van het systeem, maar vindt haar oorzaak in de
structuur van het systeem zelf.
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Figuur 2.6 Voorbeeld van een toestandruimte met twee ‘puntattractoren’. Door middel van de
(rode) gestippelde lijn geef ik de begrenzing aan van de ‘basins of attraction’ behorende bij
beide voorkeurstoestanden.

Chaotisch gedrag van een systeem wordt volgens deze theorie niet verklaard aan de
hand van het feedbackconcept dat ten grondslag ligt aan de ‘system dynamics’
benadering. Kenmerkend voor een feedbackmechanisme is namelijk dat het systeem
‘refereert’ naar een bepaald doel of situatie buiten het systeem en vervolgens het
gedrag van het systeem aanpast om het geconstateerde verschil te vergroten (positieve
feedback) of te verkleinen (negatieve feedback). Een chaotisch systeem refereert
daarentegen juist aan zichzelf, waarbij het gedrag van het systeem (op tijdstip t + 1)
wordt bepaald door de actuele toestand van het systeem zelf (op tijdstip t), een
referentiepunt buiten het systeem speelt daarbij geen rol23. Een chaotisch systeem is
23
Voor de goede orde licht ik een aantal wezenlijke verschillen tussen de chaostheorie, cybernetica en
‘system dynamics’ nader toe. De werking van een chaotisch systeem kan volgens de chaostheorie
worden opgevat als een iteratief, gedetermineerd niet-lineair systeem, waarbij de output van de ene
iteratie, de input van het systeem is voor de volgende iteratie. Het systeem is dus ‘self-referential’, dat
wil zeggen dat de huidige systeemtoestand de volgende toestand bepaalt. De output wordt dus niet
vergeleken met een doelstelling zoals het geval is bij cybernetische systemen. Een chaotisch systeem
is dus geen cybernetisch systeem, maar wel een systeem met positieve feedback. Bij cybernetische
systemen is sprake van negatieve feedback. Hierbij wordt de output van iteraties vergeleken met een
bepaalde doelstelling (die ‘buiten’ het iteratieproces zelf is gelegen) en waarbij het verschil tussen de
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niet in staat om zelf van voorkeurstoestand te veranderen: de veronderstelling is dat
externe beïnvloeding (van buiten het systeem) nodig is om de waarde van de control
parameters te veranderen.
Het weer kan worden opgevat als een chaotisch systeem, waarbij het gedrag bij
bepaalde condities (zoals luchtdruk, luchtvochtigheid en temperatuur e.d.) wordt
bepaald en beperkt door een ‘chaotische voorkeurstoestand’. De begrensde instabiliteit
van weersystemen liggen onder andere besloten in een aantal fysische wetmatigheden
die van toepassing zijn. Het weer speelt zich af binnen een bepaalde bandbreedte en
vertoont bepaalde herkenbare patronen, maar deze patronen zijn nooit helemaal
identiek. Een weersysteem is ook bijzonder gevoelig voor de initiële condities van het
systeem: kleine verstoringen kunnen disproportionele reacties tot gevolg hebben.
Onderzoek heeft aangetoond dat ook andere systemen - zoals fysische en ecosystemen
- chaotisch gedrag kunnen vertonen (zie onder andere: Gleick, 1988, Scheffer et al.
2001). Ook blijkt dat de ontwikkeling van valutakoersen en aandelen soms kan worden
verduidelijkt met behulp van inzichten uit de chaostheorie (Brock, 2000).
De chaostheorie richt de aandacht op een aantal karakteristieken van (gedetermineerde)
systemen, zoals: het bestaan van voorkeurstoestanden van systemen, de relevantie van
het aantal en de aard van (control) parameters die de dynamiek van systemen kunnen
domineren, niet-lineair gedrag waarbij het systeem ‘self-referential’ is én de grote
gevoeligheid van dergelijke systemen voor de initiële condities ervan.
Mogelijk dat het internationale systeem ook voorkeurstoestanden en ‘basins of
attraction’ bezit, én dat het internationale systeem ook van voorkeurstoestand kan
veranderen. Indien het internationale systeem een ‘chaotische voorkeurstoestand’ bezit,
is bijvoorbeeld sprake van een intrinsieke onvoorspelbaarheid van de
conflictdynamiek. Het bestaan van dergelijke veranderingen van voorkeurstoestanden
in sociale systemen - soms aangeduid als bifurcaties - worden onder andere door
Wallerstein (Wallerstein, 2000) en Prigogine (Prigogine, 2000) verondersteld.
Dergelijke perspectieven en concepten zijn echter nog niet nader geoperationaliseerd.
Door toepassing van een dergelijk perspectief kan mogelijk ook een verband worden
gelegd tussen verschillende internationale systemen waarvan sprake lijkt, en de
dynamiek ervan. Door de ontwikkeling van een aantal parameters van het

nieuwe en gewenste systeemtoestand bepaalt wat de volgende input (iteratie) zal zijn. Bij ‘systems
dynamics’ kan ook sprake zijn van positieve feedback, dat wil zeggen van een dynamiek met een
versterkend effect.
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internationale te onderzoeken - door van deze parameters de ‘toestandruimten’ vast te
stellen - kan worden vastgesteld of sprake is van bepaalde voorkeurstoestand. Door een
dergelijke aanpak kan mogelijk ook inzicht ontstaan in het aantal vrijheidsgraden van
het internationale systeem.

2.6 Complexe adaptieve systemen
Theorieën over zgn. complexe adaptieve systemen (CAS) zijn voornamelijk
ontwikkeld op het Santa Fe instituut in New Mexico. Het betreft in dit geval een
bottom-up benadering van systemen. Dat wil zeggen dat de systeemdynamiek wordt
benaderd door vooral te kijken naar de interacties tussen de afzonderlijke elementen
van het systeem.
Deze benadering is dus gericht op het microniveau van systemen en kijkt daarbij onder
andere naar de wijze waarop zich op macroniveau patronen vormen in systemen. Dit
verschijnsel - patroonvorming op macroniveau - wordt wel aangeduid als
‘zelforganisatie’. Kenmerkend van zelforganisatie is dat een ‘blauwdruk’ voor
patroonvorming (organisatie) ontbreekt. Verder laten deze modellen zien dat onder
bepaalde omstandigheden het systeem kan evolueren, resulterend in vernieuwing. Dit
kenmerk van het systeem levert aanpassingsvermogen op, vandaar dat gesproken wordt
over adaptieve systemen. Deze benadering richt zich dus op het intrinsieke vermogen
van bepaalde systemen om zich spontaan - dat wil zeggen door zelforganisatie - te
ontwikkelen.
Complexe adaptieve systemen bestaan uit een groot aantal actoren (elementen) die
interacteren op basis van een aantal regels. Deze regels schrijven voor dat actoren hun
gedrag aanpassen aan het gedrag van andere actoren. Door middel van
computermodellen en simulaties is aangetoond dat in systemen waarvan de actoren
interacteren op basis van een beperkt aantal regels opmerkelijke en onbedoelde
patronen kunnen ontstaan. Vanuit een CAS-perspectief wordt een ecosysteem
gedefinieerd als een netwerk van interacterende soorten en een sociaal systeem als een
netwerk van interacterende individuen of groepen.
Deze benadering tracht overeenkomsten te identificeren in de dynamiek van dergelijke
systemen. Zelforganisatie wordt dus opgevat als een bottom-up proces waarbij lokale
interacties tussen actoren patronen opleveren op macroniveau van het systeem. Deze
patronen kunnen weer worden opgevat als voorkeurstoestanden van het systeem.

62

Dynamiek en Ontwikkeling van het Internationale Systeem

Op basis van een CAS-benadering van systeemdynamiek zijn uiteenlopende
simulatiemodellen ontwikkeld. Ik zal een aantal bevindingen die deze simulaties met
hebben opgeleverd kort toelichten. Het blijkt dat aan de hand van dergelijke modellen
inzichtelijk kan worden gemaakt op welke wijze (micro)interacties tussen actoren
macropatronen kunnen opleveren. Van dergelijke onbedoelde macropatronen blijkt zoals ik nog zal laten zien - ook sprake in het internationale systeem.
De zogenoemde ‘Tierra’ simulatie (Ray, 1992) simuleert de ontwikkeling van een
complex adaptief systeem. In dit model bestaan verschillende categorieën actoren, die
ook op uiteenlopende wijze met elkaar interacteren. Simulaties laten zien dat deze
systemen spontaan van voorkeurstoestand kunnen veranderen en maakt ook
inzichtelijk op welke wijze het systeem en de actoren zich verder ontwikkelen: er blijkt
sprake van zelforganisatie en ‘emergent order’.
De structuur (ordening) die het betreffende kunstmatige systeem ontwikkelt kan niet
worden voorspeld op basis van de regels die de actoren hanteren bij hun interacties.
Het systeem blijkt verder te opereren in een toestand van ‘bounded instability’, waarbij
perioden van relatieve stabiliteit worden gevolgd door perioden van grote instabiliteit
en verandering. Een dergelijke typische dynamiek is ook vastgesteld in onder andere
biologische systemen en wordt wel aangeduid met ‘punctuated equilibrium’, ik kom
daar nog uitgebreid op terug.
Evolutie van het (kunstmatige) systeem vindt niet plaats op basis van willekeurige
mutaties van de actoren, maar bovenal door een spontaan zelfgeorganiseerd coöperatief
proces dat nieuwe actoren oplevert, die op basis van competitie worden geselecteerd.
Het gedrag tussen de actoren in dit model wordt dus zowel gekenmerkt door
samenwerking (wat nieuwe actoren en interacties oplevert) als door competitie, waarbij
selectie plaatsvindt. Een dergelijke dynamiek is ook vastgesteld in ecosystemen (zie
paragraaf 2.13).
Langton (Langton, 1996), die de werking van ‘artificial life’ modellen onderzoekt,
constateert onder andere dat er in zijn modellen sprake is van feedbackmechanismen
tussen de verschillende niveaus van het model. Interacties op lokaal niveau resulteren
in een bepaalde dynamiek op het mondiale niveau van het systeem terwijl deze
patronen op hun beurt weer kaders - beter gezegd beperkingen - opleggen aan deze
lokale interacties; er is dus sprake van een zekere wisselwerking.
Er bestaan verschillende opvattingen over wat complexe adaptieve systemen genoemd
kunnen worden, van een eenduidig algemeen geaccepteerde theorie is geen sprake. De
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verschillen hebben onder andere betrekking op de relevantie van zelforganisatie en de
werking van ‘emergentie’. Ik zal een aantal opvattingen over complexe systemen nader
toelichten op basis van de inzichten van Holland (Holland, 1995 en 1998).
Complexe adaptieve systemen bestaan volgens Holland uit een groot aantal
interacterende actoren (‘agents’), waarbij deze interacties kunnen worden gedefinieerd
op basis van bepaalde regels. Actoren passen de regels op basis waarvan interacties
plaatsvinden aan op basis van opgedane ervaring. Het systeem(gedrag) evolueert
daardoor voortdurend. De omgeving van een actor bestaat in een CAS uit andere
actoren. De aanpassing van een actor is dus in feite gericht op de aanpassing van haar
of zijn gedrag aan de actoren in haar of zijn omgeving, die zich op hun beurt eveneens
aanpassen. CAS bezitten volgens Holland ook ‘hefboompunten’, punten waarbij een
kleine input of verstoring grote veranderingen in het totale systeem kan veroorzaken.
Deze hefboompunten kunnen eenvoudiger worden geïdentificeerd als het inzicht in de
dynamiek van complexe adaptieve systemen is vergroot.
Holland beschrijft zeven karakteristieken van een CAS. Het betreft vier eigenschappen
en drie mechanismen die van toepassing zijn op CAS.
(1) Hiërarchische organisatie (‘aggregation’, betreft een eigenschap). Hiërarchische
organisatie is in twee opzichten voor CAS relevant. Hiërarchische organisatie
wordt toegepast bij het modelleren en waarnemen van complexe systemen. Door
deze hiërarchische structuur kunnen complexe systemen (en de waarneming
daarvan) begrijpelijk, ‘behapbaar’, worden gemaakt. Aggregatie gaat echter ten
koste van detail. De tweede toepassing heeft geen betrekking op de vraag op welke
wijze CAS kunnen worden gemodelleerd, maar op de vraag op welke wijze CAS
zich gedragen. Deze toepassing heeft betrekking op het ontstaan van gedrag op het
niveau van het systeem, als resultante van de geaggregeerde interacties van de
minder complexe, afzonderlijke actoren. Aggregaties van actoren kunnen op een
hoger niveau weer worden opgevat als meta-actoren, die op hun beurt ook weer
interacteren. Een staat kan worden opgevat als een meta-actor, die op basis van
andere - voortdurend evoluerende - regels interacteert met andere staten. CAS
bezitten hiërarchische structuren zoals bedoeld door Simon.
(2) ‘Tagging’ (betreft een mechanisme). Tagging maakt herkenbaarheid en daardoor
selectieve interacties mogelijk. Tagging is een mechanisme dat aggregatie
mogelijk maakt en vereenvoudigt. Ook speelt tagging volgens Holland een rol bij
de definiëring van grenzen van (sub)systemen. Tagging vereenvoudigt verder de
waarneming van eigenschappen van geaggregeerde (sub)systemen, en maakt mede
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daardoor selectieve interacties tussen actoren mogelijk. Tagging vormt op deze
wijze een basis voor specialisatie en samenwerking in een systeem. Tagging is het
mechanisme dat ten grondslag ligt aan hiërarchische structuren van complexe
systemen. In sociale systemen is ook sprake van verschillende vormen van
tagging, zoals: nationalistische symbolen en ideologische en etnische verschillen
die in meer of mindere mate worden geaccentueerd.
(3) Niet-lineair gedrag (betreft een eigenschap). Kenmerkend voor CAS is dat
interacties niet-lineair kunnen zijn, wat ook in meer complex gedrag resulteert van
het aggregaat van betreffende actoren. Hierdoor zijn trendanalyses en
evenwichtssituaties niet veelzeggend.
(4) Flows (betreft een eigenschap). Holland doelt bij flows op ‘stromen’ in een
systeem. In CAS veranderen deze flows en onderliggende netwerken voortdurend,
bijvoorbeeld doordat actoren verdwijnen door gebrek aan aanpassingsvermogen.
Twee eigenschappen van flows zijn voor CAS van belang. Ten eerste het
zogenoemde ‘multiplier effect’. Dit effect treedt op doordat interacties zich
kunnen ‘voortplanten’ door het netwerk, hierdoor blijft het effect van gewijzigde
interacties tussen twee actoren niet beperkt tot de ontvangende actor. Het effect zal
veelal (mede) op basis van dat ontvangen signaal ‘verder’ worden doorgegeven.
Op wat Holland ‘multiplier effects’ noemt kom ik in de paragraaf
netwerktheorieën nog terug. Ik zal dan uitleggen dat de structuur van het netwerk
in belangrijke mate de dynamiek van een systeem bepaalt. Het tweede effect is het
‘recycling’ effect. Door recycling kan de output van een systeem worden vergroot,
simpel gezegd doordat cruciale hulpstoffen voor het systeem behouden blijven.
(5) Diversiteit/heterogeniteit (betreft een eigenschap). Elke individuele actor in een
CAS is afhankelijk van de interacties die hij of zij heeft met omringende actoren;
deze interacties verschaffen als het ware een context voor die actor. De rol
(functie) die een actor - of een type actoren - in het systeem vervult wordt bepaald
door bedoelde interacties. ‘Rol’ (functie) heeft hier de betekenis van ‘bijdrage aan
het grotere geheel’. Elke type actoren vervult vaak een functionele ‘niche’ in het
systeem. Indien een bepaald type actoren aan een systeem wordt onttrokken en
daardoor een bepaalde functionele bijdrage niet meer wordt vervuld, dan zal het
systeem reageren met een aantal aanpassingen. Vaak zullen nieuwe of andere
actoren trachten die (functionele) ‘leemte’ te vullen. De diversiteit en de patronen
die kunnen worden waargenomen in CAS zijn het gevolg van voortschrijdende
evolutie: elke aanpassing maakt nieuwe en andere interacties en de creatie van
nieuwe niches mogelijk. Ook niet-lineair gedrag van een systeem speelt een rol bij

65

Dynamiek en Ontwikkeling van het Internationale Systeem

het ontstaan van diversiteit. Holland stelt dat voortdurende vernieuwing - waarbij
diversiteit een belangrijke katalysator is - typerend is voor CAS: “perpetual
novelty is the hallmark of CAS”.
(6) Interne modellen (betreft een mechanisme). Dit mechanisme heeft betrekking op
het vermogen van een actor om te anticiperen en te voorspellen. Het betreft een
model in de actor. De vraag is volgens Holland hoe een actor ervaring kan opslaan
in een dergelijk intern model. Een andere vraag is hoe de actor het model gebruikt
om te anticiperen op toekomstige voorvallen en ontwikkelingen. Er bestaan twee
typen interne modellen. Het eerste type is gebaseerd op een impliciete
veronderstelling, bij het tweede type model is sprake van de expliciete afweging
van alternatieven door de actor met behulp van modelmatige voorstellingen van de
werkelijkheid. Beide typen komen voor in uiteenlopende CAS. De effectiviteit van
een intern model kan worden bepaald door vast te stellen of en in hoeverre een
actor interacties initieert die anticiperen op toekomstige ontwikkelingen, en de
mate waarin deze interacties het gewenste resultaat opleveren. Ideologieën,
doctrines en overwegingen die in beschouwing worden genomen bij
besluitvorming door staten - zoals ‘standard operating procedures’ - kunnen
worden opgevat als interne modellen. Ik noem deze modellen subjectieve
modellen van staten.
(7) Bouwstenen (betreft een mechanisme). Het interne model moet effectief zijn in een
omgeving die voortdurend verandert. Door bouwstenen te onderscheiden kan
volgens Holland worden bereikt dat (nieuwe) complexe situaties worden ontleed
en gecategoriseerd in herkenbare modules. Door een effectief model kunnen
nieuwe situaties dus worden geïnterpreteerd in termen van bekende bouwstenen en
kunnen daardoor eenvoudiger de juiste interacties worden geschat.
De werking van een CAS kan als volgt worden beschreven (Holland, 1988). Een CAS
is een ‘rule-based’ systeem (ook wel ‘classifier’ systeem genoemd) waarbij
uiteenlopende regels gelijktijdig actief zijn. Een regel wordt geactiveerd wanneer zgn.
regelspecifieke condities bereikt zijn. De regels die op een gegeven moment in een
systeem zijn geactiveerd bepalen de actuele toestand van het systeem. Aan elke regel
van het ‘classifier’ systeem kan een bepaalde waarde worden toegekend. Deze waarde
is indicatief voor de gebruikswaarde van de regel en dat in de context van de andere
geactiveerde regels. Als de regelspecifieke condities zijn ingevuld ‘concurreert’ de
betreffende regel voor activatie met andere regels. Hoe sterker de regel, hoe hoger de
(gebruiks-)waarde en hoe groter de kans dat betreffende regel zal worden geactiveerd.
Volgens Holland moet een CAS in staat zijn om ‘zwakke’ regels te vervangen door
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regels met een grotere (potentiële) gebruikswaarde. Dit proces vindt niet ‘ad random’
plaats: het vermogen van het systeem om nieuwe regels te produceren is afhankelijk
van de ervaring van het systeem.
Indien deze benadering wordt toegepast op het internationale systeem, dan zouden
staten en internationale organisaties als actoren (met een hiërarchische opbouw)
worden opgevat die interacteren op basis van regels, zoals regels en afspraken die zijn
vastgelegd in internationale regelgeving en instituties. Het internationale systeem is
vanuit deze invalshoek ook een ‘rule-based’ systeem. Internationale verdragen en het
Handvest van de Verengde Naties kunnen worden opgevat als de ‘regelsets’ van het
internationale systeem, die periodiek - veelal door middel van conflicten, zoals ik nog
zal uitleggen - worden aangepast. In het kader van dit onderzoek is onder andere een
interessante vraag op welke wijze en wanneer de regels van het internationale systeem
evolueren.

2.7 Schaalwetten
De dynamiek in complexe systemen kan soms worden gekarakteriseerd met een
schaalwet (‘power law’) (Amaral et al. 2004). Bij een schaalwet is er sprake van een
statistisch verband tussen twee variabelen dat kan worden geschreven als een machtsof schaalfunctie. Indien bij de grafische weergave van de waarden van betreffende
variabelen een dubbele logaritmische schaal wordt toegepast (dat wil zeggen zowel op
de x- als y-as) dan is sprake van een lineair verband tussen de afhankelijke en
onafhankelijke variabele24.
De wiskundige notatie van een schaalwet is:
p(x) = Cx ⁿ, waarbij n - de exponent van de schaalwet- een negatief getal, en C een
constante is25.
Inherent aan een schaalwet is dus dat op een dubbele logaritmische schaal (zowel op de
x-as als y-as) de distributieverdeling een rechte lijn is. Indien er sprake is van een
schaalwetverdeling dan is er geen sprake van een typische omvang of schaal voor
betreffende variabele; dit is inherent aan de fractale structuur van het betreffende

24

Een schaalwet wordt ook wel aangeduid als een ‘Zipf’s law’ of een Pareto-distributieverdeling, bij
deze distributieverdelingen wordt een cumulatieve frequentieverdeling toegepast voor de afhankelijke
variabele.
25
Nota bene: Log(p(x)) = Log (Cx ⁿ) = Log (C) + nLog (x).
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systeem26. Een schaalwetverdeling wordt om die reden ook wel een schaalvrije of
fractale verdeling genoemd27. Indien de variabele (dat is x in de vergelijking) met een
bepaalde factor wordt vermenigvuldigd (wat een verandering van schaal betekent), dan
blijft de vorm van de distributieverdeling hetzelfde28.
Schaalwetten komen vaak voor: de omvang van de bevolking van steden en het aantal
steden met een bepaalde omvang, de omvang van kraters op planeten en manen en het
aantal kraters met een bepaalde omvang, de omvang van zonnevlekken en het aantal
zonnevlekken met een bepaalde omvang en het aantal ‘links’ van webpagina’s en het
aantal webpagina’s met een bepaald aantal links, zijn statistische verbanden die vaak
kunnen worden weergegeven met een schaalwet (Brown, 2002, Turcotte, 2002, Watts,
2004, Wiegel, 2000)29. Richardson heeft vastgesteld dat de slachtofferdynamiek (de
omvang van conflicten (in termen van het aantal gevechtsvelddoden en het aantal
conflicten met een bepaalde omvang) ook een schaalwet is (Richardson, 1960).

26

Er is bijvoorbeeld wel sprake van een typische lengte van de ‘gemiddelde’ Nederlandse man of
vrouw. Deze frequentieverdeling levert dan ook geen schaalwet op maar een normale ofwel Gaussverdeling.
27
Een schaalwet is de enige distributieverdeling die (statistisch) identiek is, ongeacht de schaal
waarop deze verdeling wordt bekeken (Malamud et al. 1999).
28
Indien x in de vergelijking p(x) = Cx ⁿ met bijvoorbeeld een (willekeurige) factor b wordt
vermenigvuldigd dan geldt p(bx) = g(b)p(x).
29
Schaalwetten worden al zo’n honderd jaar bestudeerd (Watts, 2004). De typische dynamiek in
biologische systemen (organismen) kan soms ook worden weergegeven met behulp van schaalwetten.
In dit verband wordt gesproken over allometrie. Ook blijken geografische systemen (zoals
riviernetwerken), patronen in de structuur van planten, eigenschappen van voedselketens, en sociale
systemen schaalwetpatronen te bezitten.
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Figuur 2.7 Distributieverdelingen van de omvang van steden in de Verenigde Staten. In het
linker figuur is de frequentieverdeling van het aantal steden in de Verenigde Staten met meer
dan 10.000 inwoners weergegeven: er is een (zeer) groot aantal steden met een kleine omvang
en een beperkt aantal steden met een zeer grote omvang. In de rechter figuur is dezelfde
verdeling weergegeven maar dan op een (dubbele) logaritmische schaal. Typerend voor
schaalwetten is dat dan sprake is van een rechte lijn. In vergelijking tot bijvoorbeeld een
exponentiële verdeling levert een schaalwet altijd relatief grote ‘gebeurtenissen’ op (in dit geval
steden met een grote bevolking). (Uit: Newman, 2005).

Slechts een beperkt aantal ‘real-world’ distributieverdelingen leveren een ‘zuivere’
schaalwet op. Vooral bij de kleinere en grotere waarden van de onafhankelijke waarde
is vaak sprake van een afwijking. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat het
systeem eindig is, wat vertekeningen kan opleveren (Newman, 2005, 3 en 7).
Patronen die kunnen worden beschreven met behulp van eenvoudige machtsfuncties
(schaalwetten) zijn goede aanknopingspunten om beter inzicht te krijgen in de werking
van die complexe systemen; tenslotte moet een dergelijke distributieverdeling van de
dynamiek van het systeem kunnen worden verklaard aan de hand van een
‘onderliggend’ mechanisme. De vaststelling dat veel ‘real-world’ systemen een
schaalwet - ofwel schaalvrije - verdeling bezitten, heeft het inzicht in de dynamiek en
evolutie van een aantal van deze systemen en netwerken vergroot (Albert et al. 2002,
49).
Een systeem waarvan de dynamiek kan worden weergegeven met een schaalwet bezit
ook een zekere voorspelbaarheid: er is namelijk sprake van een verband tussen het
aantal ‘gebeurtenissen’ met een kleine omvang en gebeurtenissen op een grotere
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schaal. Tot slot is het nog relevant om vast te stellen dat de dynamiek van het systeem
die resulteert in een schaalwetverdeling, kan worden opgevat als de voorkeurstoestand
van dat systeem. Deze schaalwet maakt het mogelijk om gerichter te zoeken naar
bijbehorende control parameters.
Zoals besproken kan de dynamiek in sociale systemen in een aantal gevallen ook
worden getypeerd met schaalwetten. Deze patronen leveren aanknopingspunten op om
onderliggende mechanismen te identificeren.

2.8 Kritieke punten en percolatietheorie
Slechts een beperkt aantal mechanismen kan een schaalwetdistributie opleveren
(Newman, 2005, 11 en verder). Onderzoek naar de dynamiek van bepaalde fysische
systemen laat zien dat die systemen op een zgn. kritiek punt een dynamiek bezitten die
kan worden gekarakteriseerd met een schaalwet. Normaal gesproken bezitten de
karakteristieken van bepaalde fysische systemen een ‘typische’ lengteschaal (waarde)
voor bepaalde variabelen; zoals het geval is voor de correlatielengte van magnetische
velden. De correlatielengte is in dit verband een indicatie voor de typische omvang van
magnetische velden30 (Prigogine, 1984). Onder bepaalde omstandigheden blijkt deze
correlatielengte echter te gaan variëren en is op een bepaald punt geen sprake meer van
een typische schaal. Op dat punt is het systeem schaalvrij geworden en is de
distributieverdeling van de correlatielengte van de betreffende magnetische velden in
dat systeem een schaalwet.
Het punt waarbij er geen sprake meer is van een typische lengteschaal van een systeem
wordt het kritieke punt van het betreffende systeem genoemd31 (Carlson et al. 2002,
2541). Verschijnselen - zoals een niet-lineaire dynamiek - die plaatsvinden in de
omgeving van een kritiek punt worden kritische fenomenen (‘critical phenomena’)
genoemd; schaalwetdistributies zijn hiervan ook een voorbeeld32 (Newman, 2005, 19
30

De correlatielengte van een systeem is de lengte (de omvang) van het grootste cluster dat zich in het
systeem heeft gevormd. Zie over de ontwikkeling van de correlatielengte bij een faseovergang ook
Progogine et al. (Prigogine, 1984, 180 en verder).
31
Voor wat betreft het kritieke punt en kritische fenomenen wordt ook wel gesteld dat sprake is van
“complexity emerging between order and disorder”.
32
Het begrip ‘kritiek’ wordt gebruikt om verschillende wetenschappelijke verschijnselen aan te
duiden. In deze context - in dit onderzoek - hebben kritieke fenomenen betrekking op faseovergangen.
Sornette formuleert dit als volgt: “in this framework, it describes a system at the border between order
and disorder, which is characterized by an extremely large susceptibility to external factors and strong
correlation between different parts of the system. These properties result from the cascade of
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en Sornette, 2004, 241). Het feit dat de bij het kritieke punt de grootste fluctuaties
‘oneindig’ worden (of alleen nog worden begrensd door de omvang van het systeem’
wil overigens niet zeggen dat de kleinere fluctuaties zich niet meer voordoen (Sornette,
2004, 241).
Onderzoek naar kritische fenomenen laat verder zien dat uiteenlopende systemen in de
nabijheid van een kritiek punt (ook wel een faseovergang genoemd), hetzelfde gedrag
vertonen. Door middel van eenvoudige modellen kan de dynamiek van deze systemen
vaak exact worden beschreven (Solé et al. 1999, 156). Dit fenomeen wordt aangeduid
met ‘universaliteit’. Om het kritieke punt van bedoelde fysische systemen te bereiken,
moeten de control parameters van het betreffende systeem precies worden ‘ingesteld’
(‘ge-tuned’).
Om een goed begrip te hebben van de dynamiek van een systeem rond het kritieke punt
zal ik hier aan de hand van de zgn. percolatietheorie nader op ingaan. Percolatietheorie
richt zich onder andere op clustervorming in systemen, kritische fenomenen en
faseovergangen in systemen. Deze theorie verschaft een kwantitatief en conceptueel
model om deze karakteristieken en dynamiek van systemen beter te begrijpen (Stauffer
et al. 1994). Percolatiemodellen blijken vooral toepasbaar voor de analyse van
systemen als de (ontwikkeling van de) connectiviteit de systeemdynamiek in
belangrijke mate domineert (Sornette, 2004, 295). Bij connectiviteit wordt gedoeld op
de mate waarin de elementen (actoren) van een systeem met elkaar zijn verbonden: hoe
groter het aantal verbindingen tussen de elementen (actoren), hoe groter de
connectiviteit van het systeem. Afhankelijk van het soort systeem waarvan sprake is
kunnen deze verbindingen bijvoorbeeld bestaan uit een fysieke koppeling (een
minimale fysieke nabijheid) of de uitwisseling van informatie.
Ik zal de dynamiek rond het kritieke punt van een systeem toelichten aan de hand van
een toepassing van de percolatietheorie op een vierkant dat is onderverdeeld in een
aantal kleine vierkantjes. Ondanks het feit dat dit een ‘statisch’ model is, kan de
dynamiek van het systeem rond het kritieke punt inzichtelijk worden gemaakt. De
vierkantjes worden op willekeurige wijze ‘gevuld’, waarbij sprake is van een bepaalde
kans dat een vierkantje wordt gevuld. Is die kans (p) bijvoorbeeld 0,5 dan zal
uiteindelijk de helft van het aantal vierkantjes gevuld zijn.

correlations occurring at all existing scales in the system, in other words criticality is characterized by
a self-similarity of the correlations” (Sornette, 2004).
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Figuur 2.8 Afbeelding van een theoretisch percolatiemodel. Toepassing van percolatietheorie op
een vierkant dat is onderverdeeld in 10 x 10 vierkantjes: vierkantjes worden willekeurig gevuld
(gekleurd) met een kans p. In dit voorbeeld p = 0,5. De fractie gevulde vierkantjes is dus een
half, dat wil zeggen dat vijftig vierkantjes zijn gevuld. (Uit: Newman, 2005).

Zoals uit het bovenstaande figuur blijkt, ontstaan tijdens dit proces clusters van
gevulde vierkantjes. Een cluster heeft een bepaalde omvang, afhankelijk van het aantal
aangrenzende gevulde vierkantjes (dat wil zeggen grenzend aan één van de vier zijden
van een vierkantje). Als p een kleine waarde heeft dan zullen slechts een beperkt aantal
vierkantjes gevuld zijn: de gemiddelde omvang van clusters die zich hebben gevormd
is dan eveneens beperkt en wordt bepaald door de grootte van de kans p.
Bij een bepaalde waarde van p - het kritieke punt van het systeem, ook wel de
percolatiedrempelwaarde genoemd - zal een groot cluster ontstaan waarbij twee
tegenoverliggende zijden van het grote vierkant met elkaar worden verbonden. Dit
cluster wordt wel een ‘spanning’ of percolatiecluster genoemd. Bij de drempelwaarde
wordt de omvang van het spanning cluster bepaald - beter gezegd begrensd - door de
omvang van het systeem en niet meer door de kans p33 (Stauffer et al. 1994, 8).
Er kunnen dus twee verschillende gedragsvormen (‘regimes’) worden onderscheiden:
(1) voor kleine waarden van p (lager dan de kritieke waarde), waarbij de gemiddelde
omvang van clusters beperkt is en wordt bepaald door de kans p en (2) voor waarden
33

Stauffer stelt met betrekking tot de kritieke waarde van een percolatiemodel vast dat “At a phase
transition, a system changes its behaviour qualitatively for one particular value of a continuously
varying parameter” (Stauffer et al. 1994).
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van p (groter of gelijk aan de kritieke waarde) waarbij de omvang van het
spanningcluster wordt bepaald door de omvang van het systeem. Omdat een kritieke
waarde twee uiteenlopende toestanden van het systeem ‘markeert’, wordt bij het
kritieke punt gesproken van een faseovergang van het systeem. De drempelwaarde van
vierkanten heeft altijd - ongeacht de grootte van het vierkant - een waarde van 0,593,
voor driehoekige structuren bedraagt deze waarde exact 0,500 (Stauffer et al. 1994).
Deze waarde wordt aangeduid als de kritieke waarde van p (Turcotte et al. 1999)34.

Figuur 2.9 Drie voorbeelden van een percolatiesysteem onderverdeeld in (100 x 100) 10.000
vierkantjes, met respectievelijk p = 0,3, p = 0,592762 en p = 0,9. Het middelste systeem bevindt
zich dus op de kritieke waarde en bezit een percolatie- ofwel spanningcluster. (Uit: Newman,
2005).

Er bestaat, zoals in onderstaand figuur wordt geïllustreerd, een verband tussen omvang
van het cluster waartoe een willekeurig geselecteerd vierkantje behoort en de waarde
van p (de ‘percolation probability’).

34

Het kritieke punt - de percolatiedrempelwaarde - wordt bereikt als de ratio van het aantal bezette
vierkantjes en het totale aantal vierkantjes, de kritieke waarde bedraagt.
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Figuur 2.10 Ontwikkeling van de gemiddelde omvang van clusters. In bovenstaande grafiek is de
relatie weergegeven tussen de gemiddelde omvang van clusters in een systeem en de
percolatiekans. De gestippelde (verticale) lijn bevindt zich op de percolatiedrempelwaarde; op
dat punt wordt de omvang van het cluster bepaald door de omvang van het systeem. (Uit:
Newman, 2005).

Op het kritische punt blijkt dat indien de schaal (of meeteenheid) wordt vergroot (of
verkleind, door Newman ‘coarse graining’ genoemd (Newman, 2005, 20))
bovenstaande kansverdeling identiek blijft: er is sprake van een schaalvrije verdeling.
Dit betekent dat de frequentieverdeling van de omvang van clusters die zich in het
systeem hebben gevormd (op het bijbehorende kritieke punt) kunnen worden
weergegeven door een schaalwet; er is sprake van een fractale structuur.
In onderstaande figuur is de cumulatieve frequentieverdeling van de omvang van
clusters bij de kritieke waarde van het systeem weergegeven: er is sprake van een
schaalwet en dus van een rechte lijn op een dubbele logaritmische schaal.
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Figuur 2.11 Cumulatieve frequentieverdeling van de omvang van clusters. In bovenstaande
grafiek is de cumulatieve frequentieverdeling van de omvang van clusters weergegeven (op een
dubbele logaritmische schaal). Het betreft een systeem van 40.000 x 40.000 vierkantjes op de
percolatiedrempelwaarde (p = 0,593). (Uit: Newman, 2005).

Percolatietheorie en inzichten in percolatieprocessen zijn afgeleid van regelmatige
netwerken (zgn. ‘regular d-dimensional lattices’). Echter Albert et al. laten zien dat de
percolatietheorie en de verworven inzichten in percolatieprocessen ook kunnen
worden toegepast op niet regelmatige (‘random’) netwerken (Albert et al. 2002, 60).
‘Real world’ netwerken behoren eerder tot deze categorie netwerken (systemen). De
percolatietheorie ontleent haar relevantie voor dit onderzoek aan de toepasbaarheid op
niet regelmatige netwerken. Ik zal laten zien dat op basis van Albert et al. ook de
theoretische distributieverdeling van het aantal en de omvang van conflicten kan
worden vastgesteld.
2.9 Netwerktheorieën
2.9.1 Inleiding. In algemene zin wordt een netwerk gedefinieerd als een systeem
bestaande uit ‘nodes’ (knooppunten) die onderling verbonden zijn, bijvoorbeeld door
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middel van interacties. Sociale systemen kunnen worden opgevat als netwerken35
waarbij de nodes uit individuen, organisaties of gemeenschappen - in algemene zin
actoren - bestaan en waarbij verbindingen tot stand komen door sociale interacties.
Onderzoek naar sociale systemen vanuit een netwerkperspectief is niet nieuw (zie
onder andere Wasserman et al. 1994). Er is echter sprake van een aantal wezenlijke
verschillen ten opzichte van eerdere benaderingen. In de meer recente benaderingen
worden de eigenschappen van de actoren waaruit het netwerk is opgebouwd als
veranderlijk verondersteld, verder wordt aangenomen dat deze actoren (inter)acties
ondernemen en bepaalde relaties kunnen onderhouden. Bovendien bezit een netwerk
volgens deze theorieën ook een eigen - soms niet-lineaire - dynamiek, die weer van
invloed is op het gedrag van de andere elementen van het netwerk.
Onderzoek naar netwerken geniet momenteel grote belangstelling (zie onder andere
Watts, 2004). Netwerktheorieën leveren vaak een bruikbare benadering op om de
werking van complexe systemen beter te kunnen begrijpen (Amaral et al. 2004).
Netwerktheorieën kunnen bijvoorbeeld helpen verklaren op welke wijze netwerken van
interacterende actoren (bijvoorbeeld staten in een internationaal systeem) zich
collectief gedragen, ondanks de individuele dynamiek van deze actoren (Strogatz,
2001).
Er bestaat een belangrijke relatie tussen de structuur en de dynamiek van netwerken.
Verondersteld wordt dat de structuur van het netwerk gedrag van individuele actoren
(ook wel microgedrag genoemd), het (collectieve) macrogedrag en het gedrag tussen
micro- en macroniveau, beïnvloedt.
Theoretisch en empirisch onderzoek naar de werking van netwerken laat zien dat
subtiele veranderingen in de structuur van een netwerk grote invloed kunnen hebben op
de dynamiek van deze systemen. Veranderingen in de netwerkstructuur kunnen
bijvoorbeeld het vermogen van een systeem beïnvloeden om interacties tussen
elementen of actoren te synchroniseren (dat wil zeggen op elkaar af te stemmen
waardoor ‘collectief’ gedrag kan ontstaan). Verder blijkt dat complexe netwerken vaak
tegelijk robuust én kwetsbaar zijn. Deze eigenschappen van netwerken en relaties
tussen de structuur en het gedrag van netwerken komen in deze paragraaf aan de orde.

35

Volgens deze benadering kunnen alle systemen worden opgevat als netwerken en omgekeerd. Ik
gebruik beide begrippen door elkaar.
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Strogatz geeft zes redenen waarom het (bijzonder) lastig is de ‘werking’ van netwerken
te kunnen doorgronden (Strogatz, 2001):
•

De structurele complexiteit van netwerken kan zeer groot zijn, soms zijn de
onderlinge verbindingen onoverzichtelijk;

•

Door ontwikkeling (evolutie) van het netwerk kunnen verbindingen en actoren in
het netwerk zich wijzigen waardoor een volledig andere topologie ontstaat;

•

Het aantal verbindingen van de afzonderlijke nodes kan in meer of mindere mate
verschillen (en veranderen), waardoor het gedrag (bijvoorbeeld de gevoeligheid
voor verstoringen) verandert;

•

De actoren van het netwerk kunnen soms niet-lineaire dynamiek opleveren;

•

De diversiteit van het netwerk kan groot zijn, doordat het netwerk is opgebouwd
uit verschillende soorten actoren;

•

Genoemde aspecten kunnen elkaar beïnvloeden en een ‘eigen’ dynamiek
opleveren.

Het is bij de bestudering van netwerken belangrijk onderscheid te maken tussen de
dynamiek van het netwerk en de dynamiek op het betreffende netwerk. In deze
paragraaf (netwerktheorieën) wordt bijvoorbeeld gesproken over ‘small-world’
netwerken en de wijze waarop deze tot stand kunnen komen. Dat onderwerp heeft
betrekking op de dynamiek van het netwerk zelf. De wijze waarop bijvoorbeeld
verstoringen (of besmettelijke ziekten of een verandering van de dreigingspercepties)
zich op een dergelijk netwerk kunnen verspreiden en de typische
communicatiepatronen die deze netwerken kunnen opleveren, hebben betrekking op de
dynamiek op het netwerk (Watts, 2003). Er is bovendien sprake van een zekere
wisselwerking tussen beide dynamieken: deze kunnen dus niet los van elkaar worden
gezien.
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In deze paragraaf komen de volgende onderwerpen aan de orde:
•
•
•
•
•

Schaalvrije netwerken en groei;
De kwetsbaarheid van netwerken;
Synchronisatie van dynamiek;
Kwetsbare clusters;
Evaluatie.

In de voorafgaande paragrafen is een aantal van deze onderwerpen besproken vanuit
een ander perspectief. Zoals bij de toepassing van deze theorieën en concepten zal
blijken, zijn veel van deze benaderingen complementair.
2.9.2 Schaalvrije netwerken en groei. Barabási en Albert hebben vastgesteld dat een
aantal (sociale) netwerken een schaalvrije (‘scale-free’) distributieverdeling van
verbinden bezit (Barabási, 2003). Een schaalvrije verdeling wil zeggen dat de
distributieverdeling van het aantal verbindingen van de actoren in een netwerk (de
frequentieverdeling van het aantal actoren met een bepaald aantal verbindingen) kan
worden weergegeven met een schaalwet.
Een schaalvrije distributieverdeling betekent dat het netwerk een zeer groot aantal
actoren bezit met een klein aantal verbindingen en een zeer beperkt aantal actoren met
zeer veel verbindingen, zogenoemde ‘hubs’. Een beperkt aantal nodes kan dan een
grote ‘invloed’ uitoefenen op het totale netwerk. Deze actoren domineren in hoge mate
het totale netwerk.
In het geval van ‘normaal’ netwerk - dat wil zeggen dat dan sprake is van een
‘willekeurige’ distributieverdeling van verbindingen - kan bedoelde verdeling worden
weergegeven met behulp van een normale of Gauss-verdeling.
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Figuur 2.12 Een random netwerk, waarbij de distributieverdeling van het aantal verbindingen
per actor kan worden weergegeven met een normale verdeling.

Figuur 2.13 Een schaalvrij netwerk, waarbij de distributieverdeling van het aantal verbindingen
per actor kan worden weergegeven met een schaalwet (‘power law’). In deze categorie
netwerken is de kans op extreme gebeurtenissen aanzienlijk groter dan een netwerk waarbij
sprake is van een normale verdeling (zie ook Watts, 2003, 103 en verder).

Barabási en Albert veronderstellen dat een schaalvrije distributieverdeling ontstaat in
netwerken die groeien (waarvan het aantal actoren toeneemt) en waarbij deze nieuwe
actoren met een zekere voorkeur verbinding maken met andere actoren: namelijk met
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actoren die al goed verbonden zijn met andere actoren in het netwerk36 (Albert et al.
2000). Dit proces wordt wel aangeduid met ‘preferente groei’, ook wel het ‘rich-getricher-effect’ genoemd37 (Ferrer I Cancho et al. 2001).
In sociale systemen kan ook sprake zijn van preferente groei: door verbinding te maken
met een goed verbonden actor kunnen bepaalde voordelen worden bereikt38. Dit
preferente groeiproces kan volgens Barabási en Albert en Amaral et al. echter worden
verstoord of gehinderd, waardoor er geen (zuivere) schaalvrije distributieverdeling zal
ontstaan39 (Amaral et al. 2000).
2.9.3 Het verband tussen structuur en dynamiek: de kwetsbaarheid van netwerken. Er
bestaat een relatie tussen de (vorm van de) distributieverdeling van het aantal
verbindingen in een netwerk (de structuur) en de kwetsbaarheid van betreffend systeem
voor verstoringen (de dynamiek) (zie onder andere Albert et al. 2000). In dit verband
wordt gesproken over de robuustheid ofwel veerkracht van het netwerk, dat wil zeggen
het vermogen van het netwerk om interne en externe verstoringen het hoofd te kunnen
bieden en zichzelf in stand te houden40.
Een schaalvrij netwerk is relatief ongevoelig voor willekeurige verstoringen, dat wil
zeggen voor verstoringen die een willekeurige actor of verbinding ‘aangrijpen’ en
levert dus een aantal functionele voordelen op. De kans dat de betreffende verstoring
op een actor of een verbinding ingrijpt met een (zeer) beperkt aantal verbindingen is
namelijk zeer groot. Dit heeft alles te maken met de distributieverdeling van het aantal
verbindingen per actor in een schaalvrij netwerk (het overgrote deel van de nodes heeft

36

Réka Albert et al. leggen uit dat netwerken groeien en ontwikkelen door lokale gebeurtenissen,
door bijvoorbeeld de toevoeging van nieuwe nodes, de ontwikkeling van nodes en de verandering van
interacties en interactiepatronen (Albert et al. 2000).
37
Theoretisch onderzoek laat zien dat andere mechanismen dan preferente groei ook een schaalvrije
verdeling kunnen opleveren. Ferrer i Cancho et al. demonstreren dat optimalisatie van bepaalde
netwerkfuncties eveneens een schaalvrije verdeling kunnen opleveren. Ferrer i Cancho et al.
suggereren dat beide mechanismen - preferente groei en netwerkoptimalisatie - werkzaam kunnen zijn
(Ferrer I Cancho et al. 2001).
38
Het idee van preferente groei roept een aantal vragen op. Preferente groei zou optimalisatie kunnen
impliceren. De vraag die dit oproept is wat dan wordt geoptimaliseerd in het geval van preferente
groei in sociale systemen en welke ‘trade offs’ daarbij dan plaatsvinden.
39
Mogelijke oorzaken van een verstoring van preferente groei zijn volgens Amaral et al.: (1) de
veroudering van een node (‘aging’), (2) de kosten die verbonden zijn aan het toevoegen van een extra
verbinding aan een goed verbonden node, of het gebrek aan capaciteit daartoe en (3)
informatiebeperkingen en toegang.
40
Interne verstoringen kunnen bijvoorbeeld optreden als de capaciteit van knooppunten (nodes) niet
meer toereikend is om de (intern) vereiste informatie of hulpbronnen te verwerken. Er is sprake van
een externe verstoring als bijvoorbeeld een deel van het systeem uitvalt, een verstoring zoals een
ramp die zich in de omgeving van het systeem voordoet of als sprake is van een gerichte aanval.
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slechts een (zeer) beperkt aantal verbindingen). Het effect van willekeurige
verstoringen zal daardoor veelal beperkt blijven.
Schaalvrije netwerken zijn daarentegen wel bijzonder kwetsbaar voor gerichte
verstoringen van (het beperkte aantal) actoren (ook wel ‘hubs’ genoemd) met een zeer
groot aantal verbindingen. Door dit grote aantal verbindingen kan een verstoring
eenvoudig en snel naar het overgrote deel van het netwerk worden doorgegeven.

Figuur 2.14 Fragmentatie van een netwerk. De selectieve verwijdering van nodes kan resulteren
in de fragmentatie van een netwerk, resulterend in een aantal geïsoleerde clusters. Een
(schaalvrij) netwerk is bijzonder kwetsbaar voor de selectieve verwijdering van nodes met een
relatief groot aantal verbindingen (Uit: Barabási, 2001).

2.9.4 Synchronisatie van dynamiek. Synchronisatie heeft onder andere betrekking op
de afstemming en gelijktijdigheid van (inter)acties in een systeem. In feite gaat het bij
synchronisatie over het ontstaan van collectief gedrag als gevolg van interacties tussen
de actoren van een netwerk. Het denken over synchronisatie vindt zijn oorsprong in de
technische wetenschappen, waar oscillatoren in bepaalde opstellingen bleken te
synchroniseren. De vraag is op welke wijze deze afstemming tot stand komt en welke
condities daarbij een rol spelen. Er is hierbij volgens Strogatz sprake van
zelforganisatie en emergentie (Strogatz, 2003).
Strogatz veronderstelt bijvoorbeeld dat aan ‘self-organized criticality’ - een
systeemdynamiek waarop ik nog uitgebreid terugkom - eveneens een
synchronisatiemechanisme ten grondslag ligt. Dit mechanisme kan alleen functioneren
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als het systeem in kwestie zich daartoe in een geëigende toestand bevindt en in staat is
om globale communicatie (resulterend in globale omslagen) te ‘faciliteren’. De term
globaal betekent in dit verband ‘ter grootte van het systeem in kwestie, het gehele
systeem omvattend’.
Of een systeem in staat is tot synchronisatie is vanuit een meer technische invalshoek
afhankelijk van twee factoren: (1) de verdeling van de intrinsieke (communicatie- of
signaal)frequenties van elementen die deel uitmaken van het systeem en (2) de
‘coupling strength’, dat wil zeggen de mate waarin deze elementen aandacht aan elkaar
besteden (Watts, 2003). De structuur van het netwerk kan synchronisatie
vereenvoudigen.
Ook in sociale systemen kan sprake zijn van synchronisatie, bijvoorbeeld als
individuen in een groep hetzelfde gedrag gaan vertonen (imitatie). Dit blijkt onder
andere uit onderzoek naar het gedrag van groepen bij onlusten (zie onder andere
Granovetter, 1973 en 1983). Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat ondanks het feit
dat individuen uiteenlopende drempelwaarden bezitten voor de aanwending van
geweld, bij een bepaalde samenstelling van groepen toch collectieve aanwending van
geweld kan ‘ontstaan’. In een dergelijk geval is sprake van wat wel kuddegedrag wordt
genoemd; gedrag waarbij individuen het eigen gedrag baseren op beslissingen van
anderen.
Tot slot een voorbeeld van synchronisatie van economische groei in de
wereldeconomie. Empirisch onderzoek naar de groei van het bruto nationaal product
van dertig (‘verspreide’) landen laat zien dat er sprake is van een afname van de
verschillen (de spreiding uitgedrukt als de standaarddeviatie van de jaarlijkse groei) in
groei tussen deze landen (The Economist, 2004).

82

Dynamiek en Ontwikkeling van het Internationale Systeem

Figuur 2.15 Synchronisatie van groei. De spreiding (verschillen) in de economische
groeipercentages van dertig landen blijkt de afgelopen dertig jaar significant verminderd. Deze
convergentie kan worden verklaard door een toename van de synchronisatie van economische
activiteiten (Uit: The Economist, 2004).

Deze toename van de synchronisatie van economische groei kan worden verklaard aan
de hand van een aantal ontwikkelingen in het internationale systeem. Ten eerste
worden economieën in toenemende mate beïnvloed door dezelfde factoren en
ontwikkelingen, zoals: de ‘boom’ in informatie- en communicatietechnologie en de
vereenvoudiging van financiële transacties. Ten tweede is sprake van een toename van
de integratie van grensoverschrijdende economische activiteiten, zoals handel en
fabricageprocessen. Hierdoor worden ook de landelijke economische cycli verder
geïntegreerd, zoals bovenstaand overzicht laat zien.
2.9.5 Kwetsbare clusters. Door middel van een ‘eenvoudig model van globale
cascades41 in random netwerken’ heeft Watts onderzoek gedaan naar grote, maar
zeldzame cascades, die worden veroorzaakt door kleine verstoringen van het
betreffende netwerk Watts, 2002). Dergelijke cascades manifesteren zich in
uiteenlopende systemen met een netwerkstructuur, zoals: ‘modeverschijnselen’, de
verspreiding van normen en innovaties, financiële crises én zich ‘voortplantende’
verstoringen (‘failures’) in technische systemen en complexe organisaties. Het blijkt
41

Bij gebrek aan een ‘passend’ Nederlands woord blijf ik het woord “cascade” gebruiken. De termen
stroomversnelling, sneeuwbaleffect en kettingreactie benaderen de betekenis maar gedeeltelijk.

83

Dynamiek en Ontwikkeling van het Internationale Systeem

dat dergelijke cascades - ongeacht de exacte aard van het systeem - in hoge mate op
dezelfde wijze functioneren.
Cascades worden door Watts opgevat als een manifestatie van het robuuste en
tegelijkertijd fragiele karakter van complexe systemen. Deze systemen kunnen
namelijk gedurende lange tijd robuust zijn en in staat zijn om (veelvuldige) externe
verstoringen te ‘absorberen’, om vervolgens onverwacht - als gevolg van slechts een
beperkte verstoring- een globale cascade te ondergaan. Opvallend is dat verstoringen
slechts zelden globale cascades tot gevolg hebben. De vraag die deze typische
dynamiek oproept is welke netwerkkarakteristieken daarbij een rol spelen.
Het model dat Watts gebruikt gaat uit van de veronderstellingen dat (1) sprake is van
een random netwerk, bestaande uit interacterende actoren (Watts spreekt over
‘agents’), waarvan (2) de beslissingen en acties worden bepaald door het gedrag van
(een relatief beperkt aantal) omringende actoren42 én (3) waarbij zekere
drempelwaarden van toepassing zijn43.
Watts noemt actoren ‘kwetsbaar’ ofwel instabiel als door de verandering van de
toestand van een verbinding - bijvoorbeeld van positief (voor) naar negatief (tegen) de drempelwaarde wordt overschreden en de actor van positie of standpunt verandert.
Is dat niet het geval dan is de actor stabiel. Watts stelt dat sprake is van een
cascadeconditie als zich in een netwerk een subnetwerk bevindt van kwetsbare actoren.
Hij noemt een dergelijk subnetwerk van kwetsbare actoren een kwetsbaar cluster
(‘vulnerable cluster’), dat kan worden opgevat als een ‘giant component’ bestaande uit
instabiele actoren. Indien het netwerk een ‘percolating vulnerable cluster’ bevat, dat
wil zeggen een kwetsbaar cluster met een potentieel globale werking, dan zijn globale
cascades mogelijk. Bij een cluster met een globale werking doelt Watts op een cluster
waarvan de uitwerking effect kan hebben op het totale systeem.

42
Watts stelt dat actoren in een sociaal systeem hun beslissingen baseren op slechts een beperkt aantal
andere actoren, dit als gevolg van de beperkt beschikbare informatie en de beperkte capaciteit van
actoren om deze informatie te verwerken (Watts, 2002).
43
Watts veronderstelt dat actoren individuele drempelwaarden hanteren en een keuze maken op basis
van de fractie van het aantal actoren (in de omgeving en waarmee wordt geïnteracteerd) dat een
bepaalde positie of standpunt inneemt. Dit is een realistische veronderstelling voor de besluitvorming
in sociale systemen. Door deze drempelwaarden van individuele actoren worden wat Watts noemt
‘lokale afhankelijkheden’ (‘local dependencies’) geïntroduceerd. Dat wil zeggen dat het effect van
een actor op een andere actor (waarmee wordt geïnteracteerd) wordt bepaald door (1) de fractie van
het aantal verbindingen met actoren die een bepaalde toestand bezitten en (2) de drempelwaarde van
betreffende actor (Watts, 2002).
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Aan de hand van zijn model en een reeks simulaties heeft Watts vastgesteld dat er drie
oorzaken kunnen zijn waardoor cascades niet mogelijk zijn: (1) in het geval van te
hoge drempelwaarden bij alle actoren, (2) bij onvoldoende connectiviteit en (3) in het
geval van te grote connectiviteit.
Voor wat betreft globale cascades moet de connectiviteit van het netwerk dus als het
ware een tussenwaarde bezitten: er moet sprake zijn van een minimale connectiviteit,
maar de connectiviteit mag ook weer niet te groot zijn. Deze tussenwaarden duidt
Watts aan met het begrip cascade ‘window’ van het netwerk. In dit cascade ‘window’
is sprake van een zekere locale stabiliteit en globale connectiviteit. Het systeem kan
gevoeliger worden gemaakt door dit cascade ‘window’ te vergroten: daartoe dienen de
drempelwaarden te worden verlaagd44. Belangrijk blijft (ook binnen dat ‘window’) dat
de verstoring het percolatiecluster raakt.
Onderzoek door Watts naar deze systeemkarakteristieken laat zien dat het systeem aan
de ondergrens van het cascade ‘window’ een wezenlijk andere dynamiek bezit dan aan
de bovengrens. Aan de bovengrens is daardoor sprake van een andere soort
onvoorspelbaarheid: de meeste cascades zullen ‘uitsterven’ voordat deze een omvang
van enige betekenis kunnen bereiken. In feite wordt de cascade dan onderdrukt door de
locale stabiliteit van het netwerk; deze lokale stabiliteit is weer het gevolg van de grote
connectiviteit van het netwerk. Watts spreekt in dit verband ook wel van twee
‘regimes’. Voor de duidelijkheid zal ik beide regimes toelichten.
Bij het eerste regime wordt de communicatie van de cascade beperkt door de beperkte
connectiviteit van het netwerk. Logischerwijze kan de connectiviteit van het netwerk
zo beperkt zijn, dat van globale cascades überhaupt geen sprake kan zijn. Er is dan
sprake van een gefragmenteerd netwerk met een ‘eilandstructuur’. De omvang van
cascades kan bij dit regime worden gekarakteriseerd door een schaalwet (zoals ook het
geval is bij ‘self-organized criticality’). Wordt een bepaalde drempelwaarde van de
connectiviteit van het systeem overschreden dan zijn globale cascades wel mogelijk.
Bij het tweede regime is sprake van de besproken hoge connectiviteit van het netwerk
en worden cascades beperkt door de lokale stabiliteit van de actoren zelf. De
distributieverdeling van de omvang van de cascades is dan bimodaal45. Door het grote
44

Verdraagzaamheid in een sociaal systeem zou kunnen worden opgevat als een drempelwaarde voor
de aanwending van geweld. Verdraagzaamheid is een belangrijke ‘conditie’ van sociale systemen.
Verdraagzaamheid is verankerd in de cultuur van een sociaal systeem.
45
In het geval van een bimodale verdeling is er sprake van een distributieverdeling met twee
modaliteiten: “….the distribution at the upper critical point is bimodal with an exponential tail at
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aantal verbindingen van de actoren bij het tweede regime is het vrijwel onmogelijk dat
actoren instabiel worden als gevolg van het gedrag van aangrenzende actoren.
Daardoor worden verstoringen als het ware ‘afgeremd’ door stabiele actoren. Als
echter in het tweede regime toch sprake is van een cascade, dan zal deze extreem groot
zijn als gevolg van ‘dezelfde’ grote connectiviteit van het betreffende netwerk.
Toepassing van deze denkbeelden levert een aantal nieuwe inzichten op. Volgens deze
benadering van systeemgedrag is bijvoorbeeld een opinieomslag niet
(noodzakelijkerwijze) het gevolg van het idee als zodanig of van de persoon die het
idee uitdraagt, maar een consequentie van de onderliggende structuur van het systeem.
Hetzelfde geldt voor escalatie van conflicten of het ontstaan van maatschappelijke
onrust.
De benadering van dynamiek aan de hand van kwetsbare clusters - onderling
verbonden instabiele actoren - die een globale omvang kunnen bereiken en dan kunnen
resulteren in een globale cascade is ook bruikbaar voor onderzoek naar de dynamiek
van het internationale systeem. Ik zal het model van Watts en de simulatieresultaten
gebruiken als een denkkader om de dynamiek in het internationale systeem te
beoordelen. Op dit model en denkkader - én de mate van isomorfie - kom ik nog
uitgebreid terug.

small cascade size, and a second peak at the size of the entire system corresponding to a single global
cascade” (Watts, 2002, 5770), zie ook figuur 7.4.
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Figuur 2.16 Faseovergangen in netwerken. In netwerken kunnen faseovergangen (‘phase
transitions’) plaatsvinden, waarbij bij de overschrijding van de kritieke waarde (de
drempelwaarde) een ‘giant component’ (een spanningcluster in percolatietermen) kan ontstaan,
waardoor de connectiviteit van het netwerk zeer snel toeneemt. Er kan dus onderscheid gemaakt
worden tussen een ‘connected’ en een ‘disconnected’ fase. Bij het omslagpunt wordt de
percolatiedrempelwaarde overschreden. Globale interactie en communicatie in het netwerk is
dan mogelijk. In bovenstaand figuur wordt een random netwerk weergegeven. Het gemiddelde
aantal verbindingen van de actoren is in figuur A, B, C en D, respectievelijk 0.22, 0.6, 1 en 2. De
drempelwaarde - het omslag punt - is 1. Bij het overschrijden van deze waarde neemt het aantal
actoren dat deel uitmaakt van de ‘giant’ component drastisch toe: er is geen of nog slechts
nauwelijks sprake van fragmentatie. (Uit: Solé, 2002).

In deze en andere paragrafen zijn faseovergangen in het systeem aan de orde geweest.
Amaral et al. doen nog een belangrijke constatering met betrekking tot deze transities
(Amaral et al. 2004). Onderzoek naar omslagen in complexe systemen laat namelijk
zien dat in de ‘nabijheid’ van een kritiek punt, de ‘details’ van het systeem
onbelangrijk worden en dat het systeemgedrag slechts wordt bepaald door een beperkt
aantal parameters en mechanismen.
2.9.6 Evaluatie. Netwerktheorieën leveren bruikbare inzichten op over de ‘werking’
van complexe systemen. Een kanttekening is wel op zijn plaats: veel bevindingen zijn
gebaseerd op simulaties met eenvoudige modellen en vaak zijn dat zgn. ‘random’
modellen. Ondanks de soms beperkte correspondentie (isomorfie) tussen model en
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empirie kunnen deze modellen toch - zoals ik onder andere in hoofdstuk 7 zal laten
zien - bruikbare denkkaders opleveren om de dynamiek en de ontwikkeling van het
internationale systeem beter te kunnen begrijpen.
In netwerken blijken oorzaak en gevolg op een gecompliceerde wijze met elkaar samen
te hangen: soms hebben kleine en lokale verstoringen globale effecten en soms worden
grote verstoringen van het systeem probleemloos geabsorbeerd. De omvang van het
kwetsbare cluster en de cascade ‘window’ zijn belangrijke factoren die deze dynamiek
beïnvloeden. Deze grote mate van onvoorspelbaarheid betekent ook dat historische
incidenten en ontwikkelingen een onnauwkeurige en onbetrouwbare ‘voorspeller’ zijn
van toekomstige ontwikkelingen: de ‘onderliggende’ netwerkcondities spelen namelijk
een belangrijke rol bij het effect van ontwikkelingen en incidenten op het systeem.
Vaak ontbreekt het aan voldoende inzicht in deze ‘onderliggende’ condities.
Bij de analyse van sociale processen moet de focus dus niet alleen gericht zijn op de
verstoringen die bepaalde processen in gang zetten, maar ook gericht zijn op de
structuur van het netwerk en mechanismen die (onderliggend) een rol kunnen spelen.
Ook deze aspecten komen nog aan de orde.

2.10 Padafhankelijkheid en volledige verstarring
Padafhankelijkheid (‘path dependence’, ook wel ‘history dependence’ genoemd) heeft
betrekking op patronen in de dynamiek van systemen, waarbij de initiële condities van
het systeem - in combinatie met uiteenlopende gebeurtenissen en verstoringen in de
ontwikkeling van het betreffende systeem - in belangrijke mate de eindtoestand ervan
bepalen. Padafhankelijkheid treedt op ondanks het feit dat in eerste instantie - bij het
begin van het ontwikkelingsproces - alle mogelijke eindtoestanden van het systeem
nog even waarschijnlijk zijn. Indien padafhankelijkheid optreedt wordt de
ontwikkeling van het betreffende systeem dus in hoge mate gekanaliseerd en daardoor
(uiteindelijk) beperkt. Een ontwikkelproces waarbij sprake is van padafhankelijkheid
kan resulteren in een systeemtoestand waarbij verdere ontwikkeling van het systeem
onmogelijk is geworden. In dat geval zit het betreffende systeem als het ware ‘vast’ in
een bepaalde toestand; er is sprake van een ‘lock-in’.
Padafhankelijkheid ontstaat in systemen die gedomineerd worden door positieve
feedback, in systemen die in eerste instantie (lokaal) instabiel zijn. Een systeem waarin
sprake is van niet-lineaire dynamiek zal sneller een toestand bereiken waarbij sprake is
van een volledig verstarde toestand (Sterman, 2000). Arthur spreekt in dit verband over
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‘zelfversterkende mechanismen’ in systemen (Arthur, 1988)46. Dergelijke
mechanismen kunnen - zoals gezegd - in systemen ontstaan waarvan de dynamiek
wordt gedomineerd door (lokale) positieve feedbacks. Hierdoor kunnen dergelijke
systemen ook meerdere lokale voorkeurstoestanden bezitten (‘multiple equilibria’) en
kan er sprake zijn van de ontwikkeling van emergente structuren. De initiële toestand
van het betreffende systeem in combinatie met (willekeurige) gebeurtenissen en
verstoringen ‘duwen’ de dynamiek van het systeem als het ware in één van deze
voorkeurstoestanden. In feite worden dus kleine verschillen (in de begintoestand en de
ontwikkeling van het systeem) door positieve feedback uitvergroot waardoor deze
invloed krijgen op het macroniveau van het systeem; hierbij is sprake van een
kanaliserend proces naar een bepaalde voorkeurstoestand. Als een dergelijke
‘oplossing’ is geselecteerd dan kan zoals gezegd sprake zijn van een volledig verstarde
toestand. In het geval van een dergelijke toestand is het (soms) moeilijk de betreffende
voorkeurstoestand te verlaten.
Arthur stelt ook vast dat de ‘keuze’ van een oplossing (voorkeurstoestand) niet
noodzakelijkerwijze de beste - meest optimale - oplossing is voor het betreffende
systeem. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van inefficiënties47.
Ook in sociale systemen kan sprake zijn van padafhankelijkheid en volledig verstarde
toestanden. Voorbeelden van padafhankelijkheid in sociale systemen zijn onder andere
de toepassing van bepaalde technologieën, van regels (normen en waarden) in sociale
systemen en van bepaalde oplossingen - bijvoorbeeld beleidsmaatregelen - die zijn
geïmplementeerd om maatschappelijke problemen op te lossen. Arthur stelt vast dat
zelfversterkende mechanismen in economische systemen kunnen voorkomen als sprake
is van vier condities. Deze condities leveren een verankering van de betreffende
voorkeurstoestand op:

46

Arthur gebruikt andere terminologie dan Sterman: zelfversterkende mechanismen en ‘path
dependence’ zoals bedoeld door Sterman zijn synoniem. Arthur past een beperktere betekenis van
‘path dependence’ toe en doelt bij toepassing van dit begrip op de betekenis van de initiële conditie
van het systeem en gebeurtenissen en verstoringen die zich vervolgens voordoen (Arthur, 1988). Ik
gebruik het begrip ‘path dependence’ in de betekenis van zelfversterkende mechanismen, met andere
woorden zoals door Sterman wordt bedoeld (Sterman, 2000).
47
Het zogenoemde QWERTY-toetsenbord is hier een bekend voorbeeld van. De letters (en functies)
op toetsenborden worden in een bepaalde - vaste - volgorde aangebracht. Door deze indeling van het
toetsenbord kon het functioneren van mechanische typemachines het beste worden gewaarborgd,
maar is niet de meest logische en ‘snelle’ oplossing. De mechanische belemmeringen van de
typemachine zijn met de introductie van de computer niet meer aan de orde. Wijziging van het
toetsenbord is echter niet mogelijk zonder zeer grote kosten te maken: gebruikers zijn gewend aan
deze indeling en opleidingen en productieprocessen van toetsenborden zijn hierop afgestemd. Deze
suboptimale oplossing is als het ware verankerd in de structuur van het (grotere) systeem; er is sprake
van een ‘lock-in’.
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•

Grote initiële of vaste kosten, waardoor de kosten per eenheid product bij een
toename van de output dalen, anders gezegd: als sprake is van toenemende
meeropbrengsten;

•

Leereffecten, waardoor de kosten per eenheid product dalen of de kwaliteit van de
producten toeneemt bij een toename van de productie;

•

Coördinatie-effecten, waarbij voordeel wordt behaald door met andere actoren
samen te werken of activiteiten af te stemmen; en

•

Aanpassing van verwachtingen (door Arthur ‘adaptive expectations’ genoemd),
waarbij de voorkeur die in de markt voor een bepaald product bestaat, reden voor
andere actoren is om het (eigen) aanbod daarop af te stemmen.

Zelfversterkende mechanismen kunnen een selectievoordeel opleveren voor bepaalde
producten en voor concurrerende producten resulteren in uitsluiting (‘competitive
exclusion’). Een soortgelijke dynamiek kan zich tussen soorten voordoen in
ecosystemen en tussen bepaalde regels in sociale systemen.
Een relevante vraag is op welke wijze een bepaald ontwikkelingspad en een volledig
verstarde toestand kunnen worden beëindigd. Arthur stelt dat voor de beëindiging van
een (inferieure) evenwichtstoestand - een volledig verstarde toestand - in een
economisch systeem, relevant is wat de bron is van het zelfversterkende mechanisme
dat tot deze toestand heeft geleid. Daarbij gaat het dus om de identificatie van de
condities die hebben geresulteerd in deze onbevredigende situatie. De vraag is dan
volgens Arthur of bepaalde verworven voordelen kunnen worden ‘overgedragen’ aan
een andere - een meer superieure - voorkeurstoestand van het systeem. Als leereffecten
en gespecialiseerde vaste kosten ten grondslag liggen aan het zelfversterkende
mechanisme, dan is overdracht volgens Arthur problematisch; als coördinatie-effecten
een rol spelen is een overdracht waarschijnlijker eenvoudiger.
Bij bepaalde (ontwikkelings)processen in het internationale systeem kan mogelijk ook
sprake zijn van padafhankelijkheid en volledige verstarring. Aan de hand van deze
invalshoek kan worden vastgesteld welke condities van het internationale systeem
daarbij een rol spelen.
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2.11 ‘Self-organized criticality’
Zoals ik in dit hoofdstuk heb uitgelegd vindt in bepaalde systemen bij een kritieke
waarde een faseovergang plaats en vertonen dergelijke systemen dan een dynamiek die
kan worden getypeerd met een schaalwet. Dit verschijnsel levert echter nog geen
verklaring op voor de vele schaalwetten die voorkomen in uiteenlopende systemen. Het
zou namelijk betekenen dat deze systemen zich altijd op - of in ieder geval in de directe
nabijheid van - het kritiek punt ‘bevinden’, met andere woorden dat het kritieke punt
de voorkeurstoestand van het betreffende systeem is.
Bak et al. hebben aan de hand van een model gedemonstreerd dat een bepaalde
categorie dynamische systemen zich stabiliseert op het kritieke punt en dat ongeacht de
initiële condities van dit systeem48 (Bak et al. 1988). Dergelijke systemen
‘zelforganiseren’ zich op het kritieke punt; er is in dat geval sprake van wat om die
reden ‘self-organized criticality’ (SOC) wordt genoemd. In hun modellen en simulaties
demonstreren Bak et al. dat bepaalde systemen, die een groot en toenemend aantal
metastabiele toestanden bezitten, op een natuurlijke wijze naar een kritieke toestand
evolueren49. Op dit kritieke punt is - zoals ik heb uitgelegd - sprake van een fractale
structuur (Lu et al. 1991).
Belangrijk voor SOC is dat sprake is van een relatief trage ‘driving force’. Door deze
‘driving force’ bouwt zich gestaag spanning in het systeem op en vormen zich
48

Het SOC-concept is voortgekomen uit een zgn. ‘sandpile’ model; dit is een ‘cellular-automata’
model. In dit model wordt een vierkant met een gridindeling gebruikt. Bij elke tijdstap valt een
zandkorrel op een willekeurige plaats op het vierkant. Deze gestage toename van het aantal
zandkorrels is de input ofwel de ‘driving force’ van dit model. Indien een vierkantje vier zandkorrels
bevat, dan wordt het systeem instabiel en vindt een herverdeling plaats van deze zandkorrels naar de
aangrenzende (niet diagonaal aangrenzende) vierkantjes. Als het vierkantje grenst aan de grenzen van
het grote vierkant dan zal betreffende zandkorrel verloren gaan (‘uit het systeem vallen’). Het aantal
van vier zandkorrels is de drempelwaarde van dit systeem. De input - ofwel ‘driving force’ - van dit
SOC-systeem zijn de zandkorrels die worden toegevoegd. Een maatstaf voor de toestand van het
systeem is het gemiddelde aantal zandkorrels per vierkantje. Deze dichtheid zal gaan fluctueren rond
een evenwichtswaarde; in het model van Bak et al. bedraagt deze waarde circa 2,1. Een maatstaf voor
de omvang van de ‘lawines’ die plaatsvinden is het aantal vierkantjes dat betrokken is bij de
herverdeling(en) van zandkorrels. Het blijkt dat dergelijke modellen voor wat betreft de frequentie en
omvang van de lawines schaalwetverdelingen bezitten. Het systeem stabiliseert zich rond een kritiek
punt; de typische hellingshoek van de ‘sandpile’ (Bak et al. 1988).
49
Een metastabiele toestand kan worden getypeerd als een toestand van ‘quasi’ evenwicht: het
systeem is instabiel, maar weet zich nog te handhaven in de ‘oude’ voorkeurstoestand. Er is een
verstoring nodig om het betreffende systeem uit deze toestand naar de nieuwe toestand te ‘duwen’
(Bak etal. 1988). Watts spreekt in het kader van netwerken - zoals besproken - over kwetsbare
clusters. Een kwetsbaar cluster kan worden opgevat als de netwerkequivalent van een metastabiel
cluster (Watts, 2003) .
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instabiele clusters (door Watts kwetsbare clusters genoemd) (Lise et al. 2001). Deze
clusters kunnen worden opgevat als metastabiele ‘regio’s’ van het systeem. Deze
regio’s kunnen bij een verstoring van het systeem als het ware lawines (‘cascades’)
vormen, die afhankelijk van het systeem in kwestie een bepaalde verschijningsvorm
bezitten (Turcotte et al. 1999, 643).
De ‘driving force’ van een SOC-systeem moet relatief traag zijn, dat wil zeggen traag
in vergelijking tot de ‘snelheid’ van de dynamiek van ontladingen (‘avalanches’) in dat
systeem. Deze trage ‘driving force’ resulteert in wat Turcotte noemt een noodzakelijke
separatie van tijdschalen50 (Sornette, 2004, 404).
De ‘tuning’ waarvan sprake is in paragraaf 2.8 is in een SOC-systeem dus vervangen
door een dynamisch feedbackmechanisme, dat een evenwicht oplevert op het kritieke
punt: het kritieke punt is de voorkeurstoestand van een SOC-systeem (Carlson et al.
2002, 2541). Het feit dat een systeem stabiliseert op het kritieke punt betekent dat
verstoringen van het systeem ‘net’ een ‘lawine’ kunnen veroorzaken ter grootte van het
systeem. Zoals aan de hand van de percolatietheorie is uitgelegd vormt zich (per
definitie) op het kritieke punt een cluster ter grootte van het systeem.
Een voorbeeld voor de werking van SOC is het bosbrandmodel van Drossel en
Schwabl (Drossel et al. 1992). Bij deze benadering wordt een percolatiemodel gebruikt
als een primitief voorbeeld van een bos. Het grote vierkant stelt een bos voor, de kleine
gevulde vierkantjes zijn afzonderlijke bomen, terwijl lege vierkantjes vrije plaatsen
zijn voor nieuwe bomen. Bomen groeien met een bepaalde frequentie op ‘willekeurige’
lege plaatsen, waardoor zich clusters vormen en de ‘bezetting’ van het bos gestaag
toeneemt. De toename van de ‘bezetting’ (het groeiende aantal bomen) is de ‘driving
force’ in dit systeem. Periodiek breekt echter door blikseminslag brand uit, waardoor
clusters van (aangrenzende) bomen afbranden.

50

Volgens Turcotte zijn aardbevingen een goed en algemeen geaccepteerd voorbeeld van SOC. De
‘driving force’ die ten grondslag ligt aan aardbevingen is de trage verschuiving van aardschollen over
elkaar. De snelheid waarmee dit gebeurt - de ‘driving tetonic velocity’ - wordt gemeten in centimeters
per jaar. De ‘velocity’ of ‘slip’ die tijdens een aardbeving plaatsvindt wordt daarentegen gemeten in
meters per seconde. Dit is de bedoelde separatie van tijdschalen (Sornette, 2004).
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Figuur 2.17 Vernietiging van het percolatiecluster. Periodiek ontstaat door bliksem bosbrand
waarbij een cluster bomen wordt vernietigd.

Na een brand zal het bos weer aangroeien volgens de zojuist beschreven
groeidynamiek. De omvang van de periodieke bosbranden wordt bepaald door omvang
van de clusters die zich hebben gevormd, waarvan de omvang en frequentieverdeling
weer wordt bepaald door de ‘positie’ van het systeem ten opzichte van het kritieke punt
van het model. Indien zich (bij de kritieke waarde) een spanningcluster heeft gevormd,
dan wordt de omvang van de brand alleen nog beperkt door de omvang van het
systeem (het bos). Drossel en Schwabl tonen aan de hand van een model aan dat het
systeem zal gaan oscilleren rond de kritieke waarde en dat de distributieverdeling van
de omvang van bosbranden een schaalwet is (Newman, 2005, 22)51. Bovendien
betekent de stabilisering rond het kritieke punt, dat ook de dichtheid van het systeem
(het aantal gevulde vierkantjes of het aantal bomen in het bos) fluctueert rond een
‘quasi’ evenwichtswaarde (Malamud et al. 1999, 95). Het blijkt dat deze theoretische
verdeling overeenkomt met de frequentieverdeling van de omvang van daadwerkelijke
bosbranden52.

51

In feite oscilleert het systeem rond de kritieke waarde, maar zijn deze fluctuaties - de afwijkingen
van de kritieke waard - in vergelijking tot de omvang van het systeem te verwaarlozen.
52
Logischerwijze bezitten bosbranden dus wel degelijk een typische omvang, terwijl toch sprake is
van een schaalwet: dat sprake is van een gemiddelde omvang bij bosbranden komt doordat de
omvang van bossen altijd eindig is, dat wil zeggen in praktijk altijd wordt begrensd.
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Figuur 2.18 Bosbrandmodellen en ‘sparking’ frequenties’. In bovenstaande afbeelding worden
vier bosbrandmodellen weergegeven (128 x 128 vierkantjes), met een ‘sparking’ frequentie van
1/2000, hetgeen wil zeggen dat 1999 pogingen worden gedaan om een boom op een willekeurige
plaats te planten, alvorens brand wordt gesticht. Bij een dergelijke frequentie kunnen zich
clusters in het systeem vormen, alvorens een brand wordt geïnitieerd. De lichtgrijze gebieden
zijn niet aangetast door een brand. In vierkant (d) is het percolatiecluster ‘geraakt’. (Uit:
Malamud, 1999).

Het SOC-concept wordt gebruikt om de dynamiek in uiteenlopende systemen te
verklaren. Hierbij is de veronderstelling dat de eigenschappen en het gedrag van de
afzonderlijke elementen (componenten, onderdelen, actoren, e.d.) en hun onderlinge
interacties, op een bepaald abstractieniveau niet meer relevant zijn (Carlson et al. 2002,
2538). Vooral wordt getracht om natuurlijke fenomenen, zoals aardbevingen en
aardverschuivingen - verschijnselen waarvan de dynamiek met schaalwetten kan
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worden getypeerd - aan de hand van SOC te verklaren (Turcotte et al. 2002 (2),
Malamud et al. 1999, 113)53.

Input

‘Driving force’

SOC-systeem:
drempels en kritiek punt

Output

Ontladingen/cascades

Figuur 2.19 Schematische weergave van een SOC-systeem. In bovenstaand figuur is de werking
van een SOC-systeem schematisch weergegeven. De ‘driving force’ is de input van het SOCsysteem en is (in hoge mate) constant. De output van het SOC-systeem zijn ontladingen die
schaalwetkarakteristieken bezitten.

Afhankelijk van de ‘positie’ van het systeem ten opzichte van de kritieke waarde (van
de percolatiedrempelwaarde) is een systeem subkritisch (p < de kritieke waarde),
kritisch (p = de kritieke waarde) of overkritisch (p > kritieke waarde). Zoals is
uitgelegd is het systeem in een sub- en overkritische toestand instabiel: de kritieke
waarde is de voorkeurstoestand van een SOC-systeem (Hergarten, 2003).

53

Diverse SOC-modellen zijn ontworpen om de dynamiek van natuurlijke fenomenen beter
te kunnen begrijpen: een ‘sandpile’ model voor aardverschuivingen, het ‘forest-fire’ model
voor bosbranden en het ‘slider-block’ model voor aardverschuivingen. Simulaties met deze
modellen leveren resultaten op die in hoge mate consistent zijn met de karakteristieken van
de dynamiek van de feitelijke fenomenen. Verondersteld zou kunnen worden dat de
mechanismen in deze modellen identiek zijn aan de mechanismen die betreffende
fenomenen opleveren. Echter, de vraag is natuurlijk of deze modellen inderdaad in
overeenstemming zijn met bijvoorbeeld fysische wetmatigheden die van toepassing zijn, of
dat een model is geconstrueerd dat weliswaar dezelfde data oplevert, maar in feite een
artefact is.
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Subkritisch
Instabiel

Kritieke
punt
Stabiel

Overkritisch
Instabiel

Figuur 2.20 De voorkeurstoestand van een SOC-systeem. In bovenstaand diagram is de
voorkeurstoestand van een SOC-systeem schematisch weergegeven: het SOC-systeem is alleen
stabiel op het kritieke punt.

Figuur 2.21 Frequentieverdeling van de omvang van clusters. In bovenstaand figuur is de
ontwikkeling in de tijd weergegeven van het aantal clusters in het systeem en de omvang ervan.
De clusteromvang is aangegeven met de letter A, N geeft het aantal clusters aan die zich op dat
moment in het systeem heeft gevormd. Deze verdeling is de uitkomst van simulaties met een
percolatiemodel. Het figuur laat zien dat in eerste instantie sprake is van een zeer groot aantal
kleine clusters: clusters bestaande uit één boom (A = 2 tot de macht 0). De
percolatiedrempelwaarde ( p = 0,59275) wordt bereikt op t ≈ 0,9; er is dan sprake van een
schaalwetverdeling. (Uit: Turcotte et al. 1999).
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Figuur 2.22 Frequentieverdeling van de omvang van clusters rond het kritieke punt. Deze figuur
is een verdere uitwerking van figuur 2.19. Op een dubbele logaritmische schaal zijn
respectievelijk de omvang van de clusters in het systeem weergegeven (x-as) en de frequentie
ervan (y-as). De rechte lijn met richtingscoëfficiënt -0,962 is de verdeling bij de
percolatiedrempelwaarde: er is dan sprake van een schaalwet. (Uit: Turcotte 1999).

Samenvattend kan dus worden vastgesteld dat bij SOC-systemen sprake is van
zelforganisatie én van een kritieke toestand. Deze kritieke toestand is bij SOCsystemen de voorkeurstoestand van het systeem.
Verder blijken SOC-systemen de volgende typische eigenschappen en condities te
bezitten (Jensen, 1998)54.
•

Er is sprake van niet-lineaire dynamiek en kritische fenomenen. De (fractale)
dynamiek kan worden gekarakteriseerd door middel van schaalwetten.

54

Jensen kiest voor een iets andere definiëring en spreekt over “slowly driven, interaction-dominated
threshold” systemen. ‘Slowly driven’ heeft betrekking op de ‘driving force’ van het systeem, waarbij
die beïnvloeding plaatsvindt op een relatief trage tijdschaal. ‘Interaction dominated’ doelt op de
interacties tussen uiteenlopende elementen en componenten van het systeem in kwestie. Omdat het
systeem ‘thresholds’ bezit, kan het systeem (verschillende) metastabiele clusters bevatten, die
periodiek tot ontlading (kunnen) komen (Jensen, 1998).
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•
•

Het systeem bezit een ‘driving force’. Kenmerkend van deze ‘driving force’ is de
trage (uit)werking op het systeem; hierdoor treedt een separatie van tijdschalen op.
Het systeem bezit drempels waardoor continue ontlading wordt voorkomen en het
systeem metastabiele clusters bevat.

Door na te gaan of het internationale systeem al dan niet SOC-karakteristieken bezit,
kan het inzicht in de werking van het internationale systeem worden vergroot.
Conflicten zouden - vanuit een SOC-perspectief - kunnen worden opgevat als
periodieke ontladingen. Een relevante vraag is of het internationale systeem ook andere
SOC-karakteristieken bezit.

2.12 ‘Punctuated equilibrium’
‘Punctuated equilibrium’ is een concept uit de evolutieleer dat zich richt op het
macroniveau van biologische systemen. Dit begrip laat zich het beste vertalen als
‘onderbroken evenwicht’ (De Vries et al. 2005). Gould en Eldridge stelden vast dat
ontwikkeling (evolutie) niet gradueel verloopt - zoals door Darwin werd verondersteld
- maar dat de ontwikkeling van soorten vooral plaatsvindt gedurende relatief korte
perioden (Gould, 2002). Tijdens deze ‘punctuations’ sterven én ontstaan volgens Gould
en Eldridge relatief veel soorten. Aan de hand van fossielenonderzoek is vastgesteld
dat dit een aannemelijke veronderstelling is.
Dit ontwikkelingsconcept - waarbij relatief langdurige perioden waarin ‘slechts’
graduele ontwikkeling plaatsvindt, periodiek worden onderbroken door kortstondige
perioden met meer fundamentele ontwikkeling - wordt ook toegepast in andere
wetenschappelijke domeinen (zie onder andere Gersick, 1991, Somit et al. 1989,
Spruyt, 1994)55. ‘Punctuated equilibrium’ - dynamiek is waargenomen in astrofysische,
geofysische, biologische processen (evolutie) en sociale processen (Paczuski, et al.
1999)56.

55

Zie onder andere: Somit et al. ‘The Dynamics of Evolution, The Punctuated Equilibrium Debate in
the Natural and Social Sciences’ (Somit, et al. 1989), Gersick, ‘Revolutionary Change Theories: A
Multilevel Exploration of the Punctuated Equilibrium Paradigm’ in The Academy of Management
Review, Volume 16, Issue 1 (Gersick, 1991) en Spruyt, ‘The Sovereign State and Its Competitors’
(Spruyt, 1994). Spruyt onderzoekt het proces van staatvorming - en spreekt over een proces van
“organizational variation and selection in the internationale system” - waarbij hij een ‘punctuated
equilibrium’ metafoor toepast.
56
Van een toepassing van deze benadering op sociale systemen is in dit artikel overigens geen sprake.
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Uit simulaties met modellen van complexe systemen met SOC-karakteristieken, blijkt
dat deze systemen (soms) een ‘punctuated equilibrium’ - dynamiek gaan vertonen.
Tijdens ‘punctuations’ vinden relatief grootschalige herordeningen van deze complexe
systemen plaats, waarin de opgebouwde spanning van het systeem zicht ontlaadt.
Tijdens de relatief stabiele perioden domineren zelfstabiliseringsmechanismen de
dynamiek van het systeem; hierdoor kan het complexe systeem zich (vooralsnog)
handhaven in de voorkeurstoestand van het systeem. Verondersteld wordt dat een
‘punctuated equilibrium’ - dynamiek een optimale ontwikkeling van complexe
systemen kan bevorderen (Paczuski et al. 1996, 415).
In het internationale systeem worden relatief stabiele perioden - ik doel op perioden
met relatief weinig en slechts kleinschalige conflicten - periodiek onderbroken door
grootschalige conflicten, zoals beide wereldoorlogen. De vraag is of in het
internationale systeem een ‘punctuated equilibrium’ - dynamiek kan worden
geïdentificeerd en op welke wijze deze typische dynamiek dan kan worden verklaard.

2.13 Ecosystemen vanuit een complexiteitsperspectief
2.13.1 Inleiding. In deze paragraaf ga ik in op een aantal toepassingen van de
gepresenteerde theorieën en concepten op ecosystemen. Het betreft toepassingen van
Gunderson en Holling en van Levin. Gunderson en Holling combineren twee
concepten: het hiërarchieconcept van Simon en ‘adaptieve cycli’ van systemen. Levin
benadert ecosystemen vooral vanuit een CAS-perspectief en onderscheidt eveneens
verschillende hiërarchische niveaus in ecosystemen. In beide gevallen wordt ook
ingegaan op sociale systemen. Deze toepassingen zijn niet alleen ter illustratie bedoeld,
maar bezitten een aantal aanknopingspunten voor de interpretatie van de resultaten van
dit onderzoek.
2.13.2 Adaptieve cycli en hiërarchie. Gunderson en Holling (Gunderson et al. 2002,
Holling, 2001) hebben een integraal denkkader ontwikkeld - ‘panarchy’ genoemd - dat
zich richt op de kritische eigenschappen van een systeem die van invloed zijn op de
reorganisatie, herstructurering en transformatie ervan. Gunderson en Holling beogen
met dit denkkader de betekenis van duurzame ontwikkeling te verduidelijken en
richtlijnen te ontwikkelen voor het management van ecosystemen. Hoewel Gunderson
en Holling zich primair richten op de dynamiek van ecosystemen en op de
mogelijkheden en beperkingen van gerichte beïnvloeding van deze systemen, passen
beide onderzoekers hun benadering ook toe op de dynamiek van sociale systemen.
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Ondanks het feit dat er sprake is van een aantal wezenlijke verschillen tussen beide
categorieën systemen, is volgens Gunderson en Holling ook sprake van een aantal
overeenkomsten57. Gunderson en Holling stellen dat complexiteit in sociale- en
ecosystemen niet ontstaat uit de willekeurige interacties tussen een groot aantal
elementen van een systeem, maar dat sprake is van een beperkt aantal ‘controlling
processes’. Bovendien kan in sociale en ecosystemen sprake zijn van zelforganisatie.
Aan dit zelforganiserende vermogen ligt volgens dit denkkader een beperkt aantal
kritische processen en mechanismen ten grondslag.
Sociale en ecosystemen worden door Gunderson en Holling in feite opgevat als
complexe adaptieve systemen (CAS). Zoals ik heb uitgelegd zijn: zelforganisatie,
diversiteit, lokale interacties tussen actoren én een autonoom proces dat een aantal van
de uitkomsten van deze lokale interacties selecteert en versterkt, typische
eigenschappen van CAS. Unieke gebeurtenissen en incidenten tijdens de ontwikkeling
van een CAS - Gunderson en Holling spreken in dit verband over ‘accidents of history’
- zijn van invloed op de ontwikkeling(srichting) van deze categorie systemen.
Volgens Gunderson en Holling bestaat er een verband tussen de (duurzame)
ontwikkeling van een systeem en de wijze waarop de beschreven kritische en
‘zelfgeorganiseerde’ variabelen van een systeem evolueren. Indien kan worden
vastgesteld wat de kritische en ‘zelfgeorganiseerde’ variabelen van een specifiek CAS
zijn en op welke wijze de interacties tussen deze variabelen tot stand komen, kan de
ontwikkeling van het betreffende systeem beter worden begrepen.
Gunderson en Holling hebben getracht om in meer algemene zin - op basis van deze
invalshoek - de werking van systemen te begrijpen. In dit denkkader worden twee
concepten gecombineerd: de hiërarchische structuren van complexe systemen (zoals
bedoeld door Simon) en de zogenoemde adaptieve cycli. Een adaptieve cyclus
beschrijft de typische ontwikkelingsdynamiek van een bepaalde categorie systemen,
zoals ecosystemen. Een adaptieve cyclus is in beginsel niet eindig en bezit altijd vier
opeenvolgende fasen: reorganisatie (‘reorganization’), exploitatie en groei
(‘exploitation’), instandhouding en inkapseling (‘conservation’) en ontlading
(‘release’). Tijdens de groei- en accumulatiefasen maximaliseert het systeem de

57

Gunderson en Holling constateren dat sociale systemen in drie opzichten wezenlijk verschillen van
andere systemen, zoals ecosystemen: (1) het vermogen van actoren om tot zekere hoogte te
anticiperen en doelgericht te handelen, (2) het vermogen te communiceren en (3)de beschikbaarheid
van technologie, waardoor de mens in staat is haar omgeving te beïnvloeden (Gunderson et al. 2002
en Holling, 2001).
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productie, tijdens de twee daarop volgende fasen staan innovatie en herschikking
centraal58.

Figuur2.23 Fasering van de adaptieve cyclus. De adaptieve cyclus kent vier fasen :
‘conservation, release, reorganization’ en ‘exploitation’. Hierbij zijn twee dimensies van
toepassing: de mate van connectiviteit in het betreffende systeem en het beschikbare potentieel.
Het potentieel heeft betrekking op de (ontwikkelings)mogelijkheden die besloten liggen in de
beschikbare hulpbronnen van het systeem (Uit: Holling, 2001).

Deze cycli vinden in beginsel op alle hiërarchische niveaus van het systeem plaats.
Indien sprake is van een crisis of een transformatie van het systeem, dan prevaleren de
condities van de ‘back loop’ van de adaptieve cyclus. In deze fase is de bedreiging van
het systeem het grootst. Het is volgens Gunderson en Holling echter ook juist de fase
met de grootste kansen en mogelijkheden, tenslotte zijn alle beperkingen (rigiditeiten)
dan opgeheven.
Gunderson en Holling veronderstellen dat de ontwikkeling van een systeem wordt
bepaald door het functioneren van de diverse cycli op de uiteenlopende hiërarchische
niveaus van het systeem in kwestie, én door de manier waarop deze hiërarchische
niveaus (de cycli) interacteren.

58

De adaptieve cyclus wordt ook (impliciet) toegepast in de bedrijfs- en organisatiekunde, waar
respectievelijk wordt gesproken over de productlevenscyclus en de levenscycli van organisaties.
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Er zijn volgens Gunderson en Holling drie systeemeigenschappen die vorm geven aan
de adaptieve cyclus en de toekomstige toestand van het systeem:
•

De potentie (‘rijkdom’) van het systeem dat beschikbaar is voor verandering;

•

De ‘internal controllability’ van het systeem. Dit betreft de mate van connectiviteit
van interne variabelen en processen van het systeem en is een maatstaf voor
flexibiliteit en rigiditeit van het systeem;

•

Het aanpassingsvermogen of veerkracht van het systeem. De veerkracht van het
systeem is een maatstaf voor de kwetsbaarheid van het systeem voor (onverwachte
en onvoorspelbare) verstoringen.

Alvorens in te gaan op de dynamiek van een adaptieve cyclus zal ik voor een goed
begrip het onderscheid tussen stabiliteit en veerkracht uitleggen, zoals dat door Holling
is gedefinieerd. Dit is een belangrijk onderscheid. Stabiliteit heeft betrekking op de
snelheid waarmee een systeem na een verstoring weer in evenwicht komt en dat binnen
de ‘bestaande’ voorkeurstoestand. In feite gaat het hier dus om doelmatigheid,
beheersing, continuïteit en voorspelbaarheid van een systeem. Stabiliteit is een meer
‘traditionele’ opvatting van veerkracht. De veerkracht van een systeem heeft
daarentegen betrekking op systeemcondities ver van een evenwichtssituatie:
systeemcondities waarbij een systeem door een verstoring in een andere
voorkeurstoestand terecht kan komen. Een maatstaf voor de veerkracht van een
systeem is de omvang van verstoringen die betreffend systeem kan absorberen, zonder
dat deze verstoringen resulteren in een omslag. Bij veerkracht gaat het om
voortzettingsvermogen, aanpassingsvermogen, variabiliteit en onvoorspelbaarheid.
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Figuur 2.24 Ontwikkeling van de veerkracht. Veerkracht is een belangrijke dimensie van
adaptieve cycli. De mate van veerkracht is afhankelijk van de fase van de adaptieve cyclus
waarin het systeem zich bevindt. (Uit: Holling, 2001).

Op deze drie eigenschappen kan een adaptieve cyclus hoog of laag ‘scoren’, dit betreft
echter twee uitersten, de realiteit zal altijd genuanceerder en complexer zijn.
In dit voorbeeld beschrijf ik - ter illustratie - een toepassing van dit denkkader op de
ontwikkeling van de Sovjet-Unie. Een staat bezit namelijk eveneens een bepaalde mate
van potentie zoals bedoeld door Gunderson en Holling. Ik doel hierbij onder andere op
de infrastructuur, de beschikbare kennis en de productiviteit van een staat. De potentie
van een staat bepaalt zijn ontwikkelingspotentieel. Gedurende de ‘levensloop’ van een
staat zal de connectiviteit toenemen, dit zal resulteren in een toename van de rigiditeit
en inertie van betreffende staat. De toegenomen rigiditeit, die veelal is verankerd in
allerlei structuren en processen, doet afbreuk aan het aanpassingsvermogen van de
staat. Of en in welke mate en vorm dat gebeurt zal in belangrijke mate afhankelijk zijn
van de bestuursvorm van de staat in kwestie: democratie blijkt een effectief
aanpassingsmechanisme.
De Sovjet-Unie bleek niet in staat een juiste balans te vinden tussen (politieke)
ambities, de interne organisatievorm en de eisen die de eigen bevolking en omgeving
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aan deze staat stelden. Hierdoor kwam de (noodzakelijke) vervulling van een aantal
basisfuncties door de staat in het geding, zoals het economische welzijn van de
bevolking en de mogelijkheden voor culturele ontplooiing. Het bestuurlijke vermogen
en aanpassingsvermogen van de Sovjet-Unie bleken te beperkt, waardoor de
legitimatie (acceptatie) van de regering in het geding kwam. Deze ‘legitimatiecrisis’
resulteerde in de desintegratie van de Sovjet-Unie59.
Na een fase van ineenstorting volgt volgens het model van de adaptieve cyclus altijd
een periode van reorganisatie en herschikking. Reorganisatie en herschikking zijn
mogelijk omdat de rigiditeit van het systeem door een plotselinge en vergaande
vermindering van de connectiviteit is afgenomen. De afname van de connectiviteit is
het directe gevolg van de ineenstorting van het systeem. Reorganisatie en herschikking
zijn noodzakelijk om een bepaalde stabiliteit te kunnen waarborgen die weer van
belang is voor de vervulling van de basisfuncties door het systeem.
De vervulling van deze basisfuncties is van groot belang voor de instandhouding van
het ‘nieuwe’ systeem. Of en in welke mate dit ook het geval is, is in hoge mate
afhankelijk van de ‘bouwstenen’ die na de ineenstorting van het systeem in tact zijn
gebleven. Gedurende de fase van reorganisatie en herschikking wordt
geëxperimenteerd met nieuwe combinaties van elementen en hulpbronnen. Het
resultaat van deze reorganisatie en herschikking bepaalt wat de structuur en
effectiviteit van het nieuwe systeem zal zijn. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van
fragmentatie - zoals het geval is in de Sovjet-Unie - of van een vergroting van de
effectiviteit omdat de ineenstorting en daaropvolgende reorganisatie en herschikking
een vitaler systeem hebben opgeleverd. Dit laatste was bijvoorbeeld de uitkomst van de
Amerikaanse Burgeroorlog.
2.13.3 Interacties tussen hiërarchische niveaus. Gunderson en Holling stellen evenals
Simon dat adaptieve cycli (systemen) hoger in de hiërarchie van het systeem een
tragere dynamiek (interactiefrequentie) bezitten dan systemen op lagere niveaus van
deze hiërarchie. Onderstaand schema illustreert dit voor gedragspatronen en normen en
waarden op uiteenlopende niveaus van een sociaal systeem
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Ik veronderstel dat een sociaal systeem een aantal min of meer universele basisfuncties moet
vervullen om zichzelf in stand te kunnen houden en te kunnen overleven. In bijlage 1 definieer ik
deze basisfuncties en leg ik de betekenis ervan uit. Deze benadering is gebaseerd op Boulding
(Boulding, 1978).
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Figuur 2.25 De hiërarchische en genestelde structuur van sociale systemen. Ter illustratie een
schematische weergave van de genestelde structuur van uiteenlopende hiërarchische niveaus in
een sociaal systeem. (Uit: Holling, 2001).

Adaptieve cycli van uiteenlopende hiërarchische niveaus interacteren met elkaar.
Gunderson en Holling beschrijven twee vormen van interacties tussen adaptieve cycli:
een ‘revolt’ en een ‘remember’ dynamiek. Ik geef een korte toelichting.
Als een adaptieve cyclus op een bepaald niveau in een fase komt van ‘creative
destruction’ dan is het mogelijk dat een crisis wordt veroorzaakt op het naast hogere
niveau. Deze vorm van interactie wordt door Gunderson en Holling aangeduid met
‘revolt’ en vindt dus bottom-up plaats. De kans op een ‘revoltdynamiek’ is groter als
de adaptieve cyclus op dat naast hogere niveau zich eveneens in een kwetsbare fase
bevindt, met andere woorden als de veerkracht van het betreffende niveau beperkt is.
In de bewoordingen van Watts heeft zich in dit geval een kwetsbaar cluster gevormd,
en dat op uiteenlopende en ‘aangrenzende’ hiërarchische niveaus.
De Eerste Wereldoorlog kan worden geïnterpreteerd als een vorm van
‘revoltdynamiek’. Zoals al aan de orde kwam resulteerde een lokale gebeurtenis (de
moordaanslag op Aartshertog Franz Ferdinand in Sarajevo, 1914) in een grootschalig
conflict. Verondersteld zou kunnen worden dat de adaptieve cyclus van het
internationale systeem zich als gevolg van uiteenlopende ontwikkelingen in een
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kwetsbare fase bevond. Een aantal factoren had daaraan bijgedragen, zoals: het
uiteenvallen en de herverdeling van (delen van) het Ottomaanse Rijk, de politieke
spanningen die dat opriep (vooral tussen enerzijds Oostenrijk-Hongarije en anderzijds
Rusland en Frankrijk), en de ambities van Rusland om zijn invloedsferen op de Balkan
uit te breiden. Het internationale systeem bevatte ook een aantal rigiditeiten, zoals het
Duitse ‘automatisme’ om bij bepaalde bedreigingen te mobiliseren, waardoor een
‘cascade’ van militaire activiteiten in gang werd gezet. Door de combinatie van
kwetsbare clusters en rigiditeiten op uiteenlopende hiërarchische niveaus van het
internationale systeem was een proportionele reactie niet mogelijk en was als gevolg
van de aanslag op Franz Ferdinand sprake van niet-lineaire dynamiek op grote schaal.
Het andere interactietype tussen twee adaptieve cycli op aangrenzende niveaus wordt
‘remember’ genoemd. Deze interacties vinden plaats van hoog naar laag, van een traag
naar een sneller niveau. Deze interacties zijn van belang in de fase van herordening,
herstructurering en vernieuwing. Het lagere niveau maakt bij dit type interacties
gebruik van de hulpbronnen, ervaring en dergelijk van het hogere niveau. Het lagere
niveau begint zogezegd niet opnieuw maar put uit opgebouwde en ‘bewaarde’
informatie en ervaring in het systeem (de ‘bouwstenen’ zoals bedoeld door Simon).
Met betrekking tot deze ‘rememberinteractie’ zijn de uitkomsten van onderzoek van
Jain et al. interessant (Jain et al. 2001). Dit onderzoek is uitgevoerd vanuit een
netwerkperspectief op dynamiek, maar bevestigt de denkbeelden van Holling. Jain et
al. demonstreren namelijk aan de hand van een model dat zich in een ontwikkelend
netwerk periodiek crashes voordoen, waarbij de tijd die benodigd is voor het ‘herstel’
van het zich ontwikkelende netwerk, afhankelijk is van de organisatiestructuren die de
crash overleven. Jain et al. spreken over de dynamiek van ‘crashes and recoveries’.
Verder stellen Jain et al. dat grote ‘crashes’ - in deze context ‘core-shifts’ genoemd het gevolg zijn van een verandering van de structuur van het netwerk.
Voorbeelden van het effect van de ‘remembercapaciteit’ van systemen zijn de snelle
wederopbouw van Duitsland en Japan na de Tweede Wereldoorlog. Ondanks het feit
dat bepaalde faciliteiten (zoals de infrastructuur, fabrieken en dergelijke) grotendeels
waren vernietigd, bleken beide landen in staat om snel effectieve economieën op te
bouwen. Dit was mogelijk (los van hulp van de Verenigde Staten en de Amerikaanse
belangen die hiermee waren gediend) doordat de kennisinfrastructuur grotendeels in
tact was gebleven en een aantal (interne) disfunctionele rigiditeiten en structuren waren
vernietigd.
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Gunderson en Holling signaleren twee trends in de ontwikkeling van sociale systemen.
Ten eerste zou sprake zijn van een toename van hiërarchische differentiatie en
complexiteit van samenlevingen. Hierdoor worden continu niveaus aan de panarchy
toegevoegd. Volgens Gunderson en Holling wordt een hiërarchisch niveau toegevoegd
als op een bepaald niveau voldoende potentieel is opgebouwd en daarbij bovendien een
bepaalde drempelwaarde wordt overschreden. Bij potentieel zou in dit verband aan
bestuurlijk vermogen gedacht kunnen worden. De tweede trend betreft de waarneming
dat relatief langdurige stabiele periodes periodiek worden onderbroken door korte
periodes van herstructurering. In feite is dit een ‘punctuated equilibrium’. Gunderson
en Holling gaan hier niet in detail op in.
2.13.4’Keystone species’ en CAS. De ecoloog Simon Levin beschrijft in zijn boek
‘Fragile Dominion’ het grote belang van hiërarchie en biodiversiteit voor de
levensvatbaarheid - de overlevingskansen - van ecosystemen (Levin, 1999). Hij baseert
zijn waarnemingen onder andere op de concepten van Simon (hiërarchietheorie) en
Holland (complexe adaptieve systemen). Levin beschrijft ook de wisselwerking tussen
verschillende hiërarchische niveaus in ecosystemen.
Ter illustratie van de toepassing van theorieën over complexe systemen en netwerken
bespreek ik een aantal denkbeelden van Levin.
Levin bestudeert ecosystemen en constateert onder andere dat het mondiale ecosysteem
tot op heden heeft overleefd door de functionele redundanties in het systeem (ook wel
‘degeneracy’ genoemd). Dat wil zeggen dat uiteenlopende dier- en plantsoorten
dezelfde ecologische rollen (kunnen) vervullen. Bepaalde soorten spelen een cruciale
rol voor het functioneren van een ecosysteem, deze soorten worden wel aangeduid met
‘keystone species’ of functionele groepen. Als ‘keystonesoorten’ uit een ecosysteem
worden verwijderd, wordt de integriteit van de structuur van het ecosysteem aangetast
en kan een ‘ineenstorting’ plaatsvinden. Er bestaat volgens Levin een relatie tussen
‘keystonesoorten’, de stabiliteit en veerkracht van dat systeem en het vermogen van
een ecosysteem zich te handhaven in een voorkeurstoestand.
Om de structuur en de ‘werking’ van een ecosysteem te kunnen begrijpen is het van
belang te weten wat de ‘keystonesoorten’ zijn en op welke wijze deze met elkaar
interacteren. Het is niet altijd eenvoudig deze ‘keystonesoorten’ te identificeren. Dit
nog los van het feit dat soorten die op een bepaald moment kunnen worden aangemerkt
als ‘keystonesoorten’, dat niet hoeven te blijven: er is namelijk sprake van
voortdurende vernieuwing. Zoals nog uitgebreid aan de orde komt, kunnen
grootmachten - een bepaalde categorie staten - worden opgevat als de dominante
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actoren van een internationaal systeem, waarbij het netwerk van machtsrelaties en
belangen tussen deze grootmachten overeenkomsten vertoont met voedselketens in
ecosystemen.
Levin vat een ecosysteem op als een complex adaptief systeem. Zelforganisatie speelt
in de ontwikkeling van ecosystemen en evolutie een belangrijke rol. Zelforganisatie is
volgens Levin een proces dat in ecosystemen voornamelijk ‘bottom up’ gestalte krijgt.
Voor Levin zijn de belangrijkste kenmerken van een CAS: (1) diversiteit en
individualiteit van de samenstellende delen, (2) mechanismen voor vernieuwing en
vervanging, (3) lokale interacties tussen de elementen van het systeem en (4) de
aanwezigheid van autonome processen (zoals natuurlijke selectie) die de uitkomst van
die lokale interacties als het ware gebruiken om een aantal soorten te selecteren voor
vermenigvuldiging en verbetering.
Volgens Levin is de biosfeer een zelfgeorganiseerd systeem waarbij mondiale patronen
het gevolg zijn van evolutionaire innovaties die lokaal ontstaan en zich vervolgens
verspreiden. Natuurlijke selectie bouwt voort op innovaties die bijdragen aan de
‘fitness’ - de overlevingskansen - van het systeem. Selectie gaat sneller op een ‘lagere’
schaal (laag in de hiërarchie), waar feedback loops kort zijn, en aanzienlijk trager op
hogere niveaus in de hiërarchie waar feedback losser is, of zelfs volledig ontbreekt.
Inzicht in de gelijktijdige en gezamenlijke ontwikkeling van organismen en hun
omgeving en in de ontwikkeling van regels die acties en interacties definiëren, is
belangrijk om de structuur en het functioneren van ecosystemen te kunnen begrijpen.
Sociale systemen krijgen in eerste instantie gestalte door interacties tussen individuen;
hierbij zijn kaders - normen en waarden (cultuur) en wetten - van toepassing. Volgens
Levin zijn sociale systemen en ecosystemen de uitkomst van een combinatie van
intrinsieke en extrinsieke factoren die invloed uitoefenen op de ontwikkeling van het
systeem. Deze factoren grijpen op verschillende niveaus aan in het systeem. Het
systeem is dus zowel een product van zijn omgeving als van unieke (historische)
gebeurtenissen in het systeem. Om de structuur en het functioneren van een systeem te
kunnen begrijpen dient zijn geschiedenis te worden bestudeerd. Het is volgens Levin
eenvoudiger om op het macroniveau voorspellingen te doen dan op het microniveau
van het systeem. De ontwikkeling van ecosystemen wordt gekanaliseerd in een beperkt
aantal patronen: er is dus sprake van zelfversterkende processen en padafhankelijkheid
(‘path dependence’). Hierbij zijn ook de omgevingscondities (lokale condities en
klimaat en geografie) en gebeurtenissen in de beginfase van het ecosysteem van
belang.
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Volgens Levin is er een relatie tussen de structuur van een ecosysteem en de wijze
waarop het betreffende systeem functioneert. Zogenaamde homeostatische
mechanismen reguleren processen in een ecosysteem en dragen er zorg voor dat het
systeem wat betreft een aantal kritieke eigenschappen zich binnen een bepaalde
bandbreedte kan handhaven.
Ecosystemen bezitten volgens Levin een hiërarchische opbouw, waarbij elk
hiërarchisch niveau een eigen dynamiek bezit. Bij onderzoek naar CAS staat - zoals in
paragraaf 2.6 aan de orde is geweest - veelal de vraag centraal hoe de dynamiek en
patroonvorming op macroniveau van het systeem kan worden verklaard uit interacties
die plaatsvinden op microniveau. Volgens Levin moet worden onderzocht op welke
wijze verschijnselen op verschillende niveaus in het systeem een bepaald verband met
elkaar bezitten. Hierbij moet volgens Levin uitgangspunt zijn dat patronen op hogere
niveaus voortvloeien uit de (snellere) dynamiek op de lagere hiërarchische niveaus van
het systeem. Dit geldt volgens Levin ook voor sociale systemen.
Levin constateert verder dat een hiërarchische structuur van ecosystemen ervoor zorgt
dat de effecten (de ‘schade’) als gevolg van verstoringen van het systeem beperkt(er)
kunnen blijven. De hiërarchische structuur draagt dus volgens Levin bij aan de
veerkracht van een ecosysteem: grootschalige cascades zijn minder waarschijnlijk in
hiërarchische systemen. Diversiteit van ecosystemen draagt ook bij aan de veerkracht
van ecosystemen: diversiteit levert redundantie op. Redundantie zorgt ervoor dat
functies die niet meer kunnen worden vervuld door bepaalde soorten kunnen worden
vervangen. Diversiteit verschaft de basis voor aanpassing en veerkracht van het
systeem op de langere termijn. Diversiteit vermindert bovendien de kwetsbaarheid van
het systeem voor specifieke bedreigingen en verstoringen.
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HOOFDSTUK 3: HISTORISCHE GEBEURTENISSEN, ONTWIKKELINGEN EN
INZICHTEN

3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk bespreek ik een aantal historische gebeurtenissen en ontwikkelingen
die plaatsvonden gedurende de periode waarop dit onderzoek betrekking heeft (14951945). Ook komt een aantal inzichten en opvattingen van historici aan de orde
waarmee getracht wordt om deze gebeurtenissen en ontwikkelingen te verklaren. In
een aantal gevallen zal ik kort stilstaan bij ontwikkelingen na 1945, dit om het begrip
van de dynamiek gedurende de onderzoeksperiode in (een beter) perspectief te
plaatsen. Dit hoofdstuk verschaft eveneens een referentiekader om te kunnen nagaan of
dit onderzoek nieuwe inzichten heeft opgeleverd. Deze evaluatie komt in hoofdstuk 11
aan de orde.
Voor de bespreking van een aantal historische gebeurtenissen en ontwikkelingen, én de
opvattingen daarover van een aantal historici, heb ik gekozen voor een thematische
aanpak. De keuze van deze thema’s is gebaseerd op de doelstelling van dit onderzoek.
Bij deze thema’s richt ik mij in eerste instantie op de actoren van het internationale
systeem. Vervolgens zal ik de doelstellingen die staten nastreven en de (impliciete)
strategieën die staten daarbij (veelal) hanteren toelichten60. Het volgende thema is het
internationale systeem; hierbij sta ik onder andere stil bij de structuur en configuratie
van dit systeem61. Een aantal ‘typische’ interacties tussen staten - conflict- en
samenwerkingsinteracties - en de regels die daarbij worden gehanteerd komen daarna
aan de orde. Ik zal in deze paragraaf verder uitleggen dat conflict- en
samenwerkingsinteracties in combinatie met een aantal regels de belangrijkste
‘componenten’ zijn van het machtsevenwichtmechanisme. Vervolgens bespreek ik
verschillende vormen van groei waarvan in het internationale systeem min of meer
voortdurend sprake is. Daarna komen veranderingen in en van het internationale
systeem aan de orde. Hierbij maak ik op basis van de indeling van Gilpin onderscheid
tussen verschillende gradaties van verandering (Gilpin, 1981). Zoals ik zal toelichten is

60
Zoals ik in hoofdstuk 2 (paragraaf 2.13) heb toegelicht ga ik ervan uit dat sociale systemen
‘basisfuncties’ moeten vervullen. Dit concept leg ik uit in bijlage 1 van deze dissertatie.
61
De begrippen structuur en configuratie worden vaak door elkaar gebruikt en zijn tot zekere hoogte
ook synoniem. Bij structuur doel ik veelal op aspecten als het aantal actoren en de mate van
connectiviteit van het internationale systeem. Configuratie heeft veelal betrekking op
machtsverhoudingen, de polariteit van het internationale systeem en regels die bij interacties tussen
staten van toepassing zijn.
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- of lijkt - hierbij soms sprake van patroonvorming en de trendmatige ontwikkeling van
een aantal variabelen waarmee de dynamiek van het internationale systeem kan worden
gekarakteriseerd. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk zal ik de resultaten van deze
thematische analyse samenvatten. Verder zal ik dan nagaan of - en in welke mate - de
dynamiek en de ontwikkeling van het internationale systeem corresponderen met de
typische dynamiek van complexe systemen. Ook zal ik inventariseren wat de mogelijke
toepasbaarheid is van een aantal inzichten, concepten en theorieën uit de
complexiteitswetenschappen die ik in hoofdstuk 2 heb besproken.
Dit hoofdstuk is onder andere gebaseerd op het ‘raamwerk voor internationale politieke
analyse’ van Holsti (Holsti, 1995), het conceptuele verandermodel van het
internationale systeem van Gilpin62 (Gilpin, 1981), de resultaten van empirisch
onderzoek van de conflictdynamiek in het internationale systeem in de periode vanaf
1816 van Geller en Singer63 (Geller et al. 1998), én het grootmachtsysteem en de
62

Gilpin beschrijft in zijn onderzoek ‘War, Change and World Politics’ (Gilpin, 1981) veranderingen
in het internationale systeem en maakt daarbij gebruik van sociologische en economische theorieën en
inzichten. Gilpin richt zich vooral op de relatie tussen oorlog en verandering in het internationale
systeem. Sociologische theorieën veronderstellen dat individueel gedrag kan worden verklaard door
de aard en dynamiek van een (sociaal) systeem en de plaats daarin van het individu; in deze context
de staat. Economische theorieën - althans waar Gilpin zich op baseert - richten zich vooral op het
individu en veronderstellen dat er sprake is van een hoge mate van rationaliteit bij de besluitvorming
door deze actoren. Bij zijn onderzoek richt Gilpin zich op de meer opvallende regelmatigheden en
patronen in veranderingen van internationale systemen. Gilpin heeft niet de pretentie dat hij ‘laws of
change’ heeft geïdentificeerd waarmee kan worden vastgesteld wanneer welke veranderingen zullen
plaatsvinden. De benadering van Gilpin levert een conceptueel raamwerk op en een aantal vragen
waarmee bepaalde fenomenen kunnen worden geanalyseerd en verklaard; voorspelling is dus niet aan
de orde (Gilpin, 1981, 3). Gilpin veronderstelt dat de fundamentele aard van internationale relaties de
afgelopen millennia niet is veranderd. Deze opvatting is in overeenstemming met de basisfuncties van
sociale systemen, waarvan ik in dit onderzoek uitga (zie bijlage 1).
63
Geller et al. trachten aan de hand van kwantitatief empirisch onderzoek consistente patronen te
identificeren die kunnen worden geassocieerd met het ontstaan (‘onset’) en de intensiteit
(‘seriousness’) van conflicten: “The primary structural factors responsible for the onset and
seriousness of war are identified and the explanations are developed according to the scientific model
of ‘covering laws’ ”. Hun onderzoek richt zich op de periode vanaf 1816 (Geller et al. 1998, 9). De
belangrijkste doelstelling van hun onderzoek is om aan de hand van consistente empirische patronen
op meerdere niveaus van analyse, een aantal probabilistische wetten te identificeren. Geller et al.
onderscheiden in hun onderzoek vier analyseniveaus: (1) de staat, (2) het niveau van de dyade (twee
staten), (3) de regio en (4) het niveau van het internationale systeem. Conflicten worden door Geller
et al. opgevat als conflicten over macht (Geller et al. 1998, 195). Dergelijke conflicten kunnen zich
ontwikkelen door competitie en strijd over territorium, veiligheid, welvaart en etniciteit. Geller et al.
veronderstellen verder dat de aan- of afwezigheid van bepaalde condities van invloed is op de
‘onset/occurence’ en ‘seriousness’ van conflicten (Geller et al. 1998, 195). Geller et al. stellen dat
“state attributes, relational characteristics within dyads, and system-level attributes might combine in
creating a potent source for war” (Geller et al. 1998, 191). Geller et al. stellen dat een staat als het
ware in de ‘right setting’ moet zijn voor oorlog(shandelingen). Om een goed begrip te kunnen krijgen
van deze ‘setting’ en de dynamische processen die daarbij een rol spelen moeten volgens Geller et al.
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analyse daarvan door Levy64 (Levy, 1983). Het betreft tot zekere hoogte verschillende
invalshoeken op gebeurtenissen en ontwikkelingen in het internationale systeem. De
keuze van deze drie benaderingen is niet willekeurig: het raamwerk van Holsti is
vooral analytisch van aard en combineert de uitgangspunten en denkbeelden van
verschillende ‘denkrichtingen’65. Gilpin en Levy behoren tot de realistische
denkschool, en de bijdrage van Geller en Singer is vooral empirisch van aard.
alle ‘ecologische factoren’ in beschouwing worden genomen, inclusief hun onderlinge interactie(s).
Geller et al. passen zoals gezegd voor de verklaring van conflicten een zogenoemd ‘covering law
model’ toe, waarbij getracht wordt een specifieke gebeurtenis te verklaren als de resultante van de
samenloop van een aantal sterke empirische patronen (Geller et al. 1998, 192). Bij dit onderzoek is
sprake van een inductieve logica: patronen (probabilistische wetmatigheden) worden afgeleid aan de
hand van empirische analyses. Ook veronderstellen Geller et al. dat conflicten de uitkomst zijn van
besluitvormingsprocessen. Geller et al. veronderstellen - evenals Gilpin - dat besluitvormers rationele
besluitvormingsmodellen hanteren; zij veronderstellen dat de invloed van psychologische en
organisatorische factoren op de besluitvorming kan worden verwaarloosd. Volgens deze
veronderstellingen zullen staten met dezelfde interne karakteristieken dezelfde gedragspatronen
bezitten (Geller et al. 1998, 192 en 193). Geller et al. maken geen gebruik van inzichten uit de
complexities- en netwerkwetenschappen. Met betrekking tot de chaostheorie stellen Geller et al.
echter wel vast dat: “….the implications of chaos theory in terms of the predictability of certain
physical phenomena suggest that uncertainty may be a basic characteristic in the behavior of even
simple deterministic systems. The study of international conflict may also reveal an inherently limited
predictability – for specific cases – despite the existence of highly stable patterns. Limitations in
prediction, however, do not weaken our ability to explain how and why wars occur. Of course, the
onset of war ultimately turns on decisions, but do not determine them entirely. In this sense, the
conditions conducive to war may be present, but due to the element of human choice, the last step
remains indeterminate.” (Geller et al. 1998, 195). Ik kom op chaotische dynamiek in hoofdstuk 9
terug.
64
Zie voor een toelichting op de doelstelling van het onderzoek van Levy hoofdstuk 1 van deze
dissertatie.
65
Holsti onderscheidt vijf denkrichtingen. De realistische denkschool is dominant om internationale
politiek en interacties te karakteriseren. Tot deze denkrichting behoren onder andere Thucydides en
Machiavelli. Realisten veronderstellen dat staten onderdeel zijn van een anarchisch systeem. Dit
betekent volgens deze denkrichting niet dat sprake is van (voortdurende) chaos, maar dat staten voor
de realisatie van hun doelstellingen - waaronder veiligheid - op zichzelf zijn aangewezen. Dit
betekent dat staten zich moeten bewapenen om voorbereid te zijn op agressie van andere staten. Zoals
besproken levert deze manier van denken in een anarchisch systeem een veiligheidsdilemma op. Ik
zal de andere vier denkrichtingen kort toelichten. In de ‘gemeenschap van staten’ -denkrichting wordt
vooral de nadruk gelegd op samenwerking en overeenkomsten tussen staten. Bij deze denkrichting is,
evenals bij de realistische denkrichting, de aandacht gericht op interacties tussen staten en vrede- en
veiligheidsvraagstukken. Het machtsevenwichtmechanisme ‘past’ bij deze denkrichting, verder wordt
het belang van internationaal recht en diplomatie benadrukt. Het pluralistische interdependentiemodel
plaatst politieke problemen in een bredere - vooral economische - context. Het afhankelijkheidsmodel
benadrukt de ongelijkheid tussen staten en de dynamiek die dat oplevert. De aandacht is hierbij onder
andere gericht op hiërarchische verhoudingen tussen staten. Volgens het wereldgemeenschapmodel is
sprake van een nauwe verwevenheid van relaties in en tussen staten. Politieke en veiligheidskwesties
zijn volgens dit model altijd ingebed in een sociaal-economische context. Vanwege de opvattingen
van deze (laatstgenoemde) denkrichting is niet de staat het niveau van analyse maar de (mondiale)
wereldgemeenschap (Holsti, 1995, 4 -18).
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Ik beoog met dit hoofdstuk niet een volledig historisch overzicht te geven, maar vooral
de dynamiek en ontwikkeling van het internationale systeem - en een aantal
opvattingen en verklaringen daarover - toe te lichten. In bijlage 2 heb ik een aantal
karakteristieken van het internationale systeem en ontwikkelingen in een schema
weergegeven. In onderstaande afbeelding heb ik de ‘plaats’ van dit hoofdstuk in het
onderzoeksmodel weergegeven.

Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 2

Inzichten,
concepten
en theorieën

Hypothese 1:
‘SOC’

Hypothese 2:
‘Punctuated Equilibrium’

Hoofdstuk 4, 5, 6, 7, 8 en 9

Hypothese 3:
‘Condities’

Terugkoppeling
Hoofdstuk 11

Conflictdynamiek
in het int.
politieke systeem
Hoofdstuk 3

Toepassing
Hoofdstuk 12

Hypothese 4:
‘Stabiliteit’
Hypothese 5:
‘Chaos’

Figuur 3.1 Het verband tussen hoofdstuk drie en het onderzoeksmodel.

3.2 De staat en andere actoren
3.2.1 Inleiding. Staten en internationale organisaties zijn de belangrijke actoren van het
internationale systeem. In deze paragraaf zal ik deze actoren beschrijven. Ik ga hierbij
ook in op de door sommige historici veronderstelde cyclische ontwikkeling van de
machtsposities van staten.
3.2.2 Definiëring van actoren. De belangrijkste actoren van het internationale systeem
zijn staten. Staten en het internationale systeem worden veelal gedefinieerd in termen
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van territorium en soevereiniteit (Holsti, 1995, 43). Staten en het statensysteem zijn de
uitkomst van een langdurig ontwikkelingsproces.
Belangrijke kwesties bij de vorming van staten waren onder andere de ontwikkeling
van het bestuurlijke vermogen66 van staten, de institutionalisering van belastingen en
de organisatie van de krijgsmacht, zodanig dat de staat over een geweldsmonopolie
kon beschikken (Holsti, 1995, 43). Deze kwesties leverden vaak de nodige strijd op
met (lokale) heersers en bestuurders die macht en invloed moesten prijsgeven.
Voor 1500 was het belangrijkste probleem van heersers en bestuurders vooral de
interne orde en stabiliteit; de staat als organisatievorm was (onder andere) een
‘oplossing’ voor dit veiligheidsprobleem (Taylor et al. 2000, 157). Voor 1500 waren
slechts bepaalde ‘onderdelen’ van de staat ontwikkeld. Het interne en externe
bestuurlijke vermogen van staten ontwikkelden zich dus niet gelijktijdig: politieke
instituties met een interne (‘binnenlandse”) focus kregen eerder vorm dan instituties
met een externe focus. Taylor et al. veronderstellen dat een belangrijke reden voor de
tragere ontwikkeling van het externe bestuurlijke vermogen van staten de ongeordende
(chaotische) politieke geografie van die tijd was: hierdoor had het concept van
buitenlandbeleid in eerste instantie nog geen betekenis.
Rond 1500 was in een aantal staten (inmiddels) sprake van een zekere interne
centralisatie van macht en externe autonomie67 (Levy, 1983, 20). Vanaf 1500 was er
ook sprake van een zekere ‘afstemming’ tussen het gedrag van machtigere staten in het
internationale systeem. Deze afstemming was er vooral op gericht om verdere
territoriale expansie en dominantie van andere staten te voorkomen. Levy stelt dat
vanaf 1495 sprake is van een grootmachtsysteem. Van dit systeem heb ik in hoofdstuk
1 de belangrijkste karakteristieken beschreven.
Tilly stelt in dit verband vast dat rond 1490 - het laatste decennium van de 15e eeuw een belangrijk keerpunt is. Rond dat jaar begon in Europa een proces van
schaalvergroting: de vorming van de staat en dan vooral de externe functies ervan. Er
66

Bij bestuurlijk vermogen doel ik op het vermogen van een staat om doelstellingen te realiseren en
een bepaalde (sociale) samenhang te waarborgen. Vanuit een systeemperspectief kan een aantal
voorwaarden voor effectieve besturing geformuleerd: (1) de formulering van doelstellingen, (2)
inzicht in de werking van het betreffende (sociale) systeem, (3) de beschikbaarheid van informatie
over de actuele toestand van het systeem, en (4) de beschikbaarheid van stuurmaatregelen om
doelrealisatie te kunnen waarborgen. Ook moet sprake zijn van een zekere mate van organisatie (zie
ook: Leeuw, De, 1990).
67
Rond 1500 bestond Europa echter nog steeds uit circa 1500 onafhankelijke politieke eenheden.
Gebieden die tot een bepaalde soeverein behoorden waren bovendien nog vaak geografisch verspreid:
de ‘versnippering’ van het ‘internationale systeem’ was groot (Taylor et al. 2000, 154- 55).
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kwam een stelsel van verdragen en diplomatieke betrekkingen tot stand, en legers
waren inmiddels relatief groot van omvang en redelijk goed gedisciplineerd.
Bovendien was er een ‘nieuwe’ en dure vorm van oorlogvoering geïntroduceerd,
waarin gebruik werd gemaakt van legers van relatief grote omvang die steeds vaker
werden uitgerust met artillerie. Tilly spreekt over de totstandkoming van het Europese
statensysteem (Tilly, 1992). De vorming van het grootmachtsysteem rond 1500 kan zoals onder andere Tilly vaststelt - niet los worden gezien van het toegenomen
vermogen van staten om oorlog te voeren. Door dit vermogen werd de vorming en
consolidatie van staten namelijk (verder) bevorderd (Tilly, 1992).
Bij dit toegenomen vermogen tot oorlogvoering speelden onder andere de volgende
factoren een rol: (1) de economische voorspoed in deze periode, (2) het demografische
herstel van de gevolgen van de pestepidemie vanaf 1450, (3) de vergroting van het
bestuurlijke vermogen van staten, (4) de vergroting van belastinginkomsten als gevolg
van deze drie factoren en (5) de toepassing van nieuwe (militaire) technologieën. De
uitvinding van buskruit en artillerie in de 14e eeuw leverden bijvoorbeeld offensieve
capaciteiten op, waardoor territoriale consolidatie werd vereenvoudigd (Gilpin, 1981,
62).
Een aantal staten beschikte nu dus over de financiële basis, de mankracht én het
organisatievermogen om grote infanterielegers te formeren en om deze uit te rusten
met artillerie. Legers bestonden in deze periode voornamelijk uit huurlingen. In deze
periode nam ook het geografische bereik van legers en vlootverbanden toe: legers en
vlootverbanden konden op steeds grotere afstand worden ingezet.
De staat als politieke organisatievorm was volgens Gilpin succesvol, omdat het de
meest effectieve en doelmatige politieke organisatievorm was in de gegeven
omstandigheden in die periode in Europa (Gilpin, 1981, 116). Onvermijdelijke tradeoffs tussen schaal(voordelen) en loyaliteiten waren voor de oude (gefragmenteerde
politieke structuren) problematisch geworden (Gilpin, 1981, 117). Deze problematiek
werd opgelost door de natiestaat. In dit opzicht was de staat als organisatievorm
superieur ten opzichte van de stadstaat, het imperium en feudalisme. De optimale
schaal (omvang) van ‘organisatievormen’ - zoals staten - veranderde namelijk in de
periode tussen 900 en 1700 door de introductie van markteconomieën en
ontwikkelingen in militaire technologie (Gilpin, 1981, 118). Door toepassing van
nieuwe technologieën en (bijbehorende) organisatievormen konden militaire
schaalvoordelen worden bereikt en kon het effectieve bereik van militaire capaciteiten
steeds verder worden vergroot. Deze aanpassingen waren echter bijzonder kostbaar en
leverden een financiële crisis op voor feodale structuren. Problematisch was dat
gefragmenteerde politieke structuren (feodale structuren) niet in staat waren voldoende
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inkomsten te genereren om dergelijke nieuwe vormen van militaire macht en
organisatie te bekostigen (Gilpin, 1981, 119). Hierdoor waren deze feodale structuren
niet meer in staat voldoende bescherming te bieden. Deze (nieuwe) economische en
militaire ontwikkelingen maakten het lonend om een nieuwe politieke organisatievorm
te creëren: (uiteindelijk) de natiestaat (Gilpin, 1981, 119). Terwijl feodale structuren
niet doelmatig waren door hun beperkte omvang, waren imperia daarentegen vaak te
groot voor de beschikbare vormen van transport en communicatie (Gilpin, 1981, 120).
In 1648, na beëindiging van de Dertigjarige Oorlog en ondanks de (formele)
vastlegging van het soevereiniteitsbeginsel in het Verdrag van Westfalen, was het
proces van staatvorming nog steeds niet afgerond. Rond 1715 was er bijvoorbeeld pas
sprake van een min of meer effectief centraal gezag in Frankrijk. Gedurende de 18e
eeuw bestonden Oostenrijk en Rusland in feite nog uit verzamelingen losse ‘gebieden’,
waarbij de samenhang van deze gebieden vooral berustte op loyaliteit en niet zo zeer
op een centrale vorm van bestuur. Pas in een (veel)later stadium werden Italië en
Duitsland verenigd (respectievelijk in 1861 en 1871).
Ook na de Tweede Wereldoorlog was en is het proces van staatvorming nog in volle
gang. In de 20ste eeuw is het aantal staten sterk toegenomen, vooral als gevolg van het
streven naar autonomie van bevolkingsgroepen op basis van het zelfbeschikkingsrecht
(Holsti, 1995, 53)68. De toename van het aantal staten kan ook worden opgevat als een
vorm van (politieke) fragmentatie van het internationale systeem.
Rond 1500 bezat Europa - ondanks de genoemde versnippering - echter ook een zekere
mate van culturele homogeniteit en daardoor gemeenschappelijke identiteit. Aan deze
gemeenschappelijke identiteit lagen overeenkomstige religieuze opvattingen, een
(hoofdzakelijk) Europees handelsnetwerk en intensieve contacten en ‘uitwisselingen’
tussen koninklijke families ten grondslag (Tilly, 1975). De voertaal van de Europese
aristocratie was voornamelijk Frans. Frankrijk, beter gezegd het Franse Hof, bepaalde
in belangrijke mate Europese culturele normen en trends. Bij de keuze van
huwelijkspartners speelden deze ‘Europese’ factoren een belangrijke rol.
Van nationale identiteiten was in deze periode nog geen sprake. Loyaliteiten waren
vooral gericht op personen en koningshuizen. Door deze vorm van loyaliteit en
identificatie was het mogelijk dat Franse edelen in dienst waren van het Pruisische
68
In 1945 bedroeg het aantal lidstaten van de Verenigde Naties 52, halverwege de jaren negentig was
dat aantal gestegen tot 184. Holsti stelt vast dat het streven naar zelfbeschikkingsrecht - een eigen
staat - vooral de afgelopen tweehonderd jaar een belangrijk streven van naties was (en is). Dit streven
naar een eigen staat heeft vaak conflicten opgeleverd (Holsti, 1995, 60).
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koningshuis of dat Britse generaals het bevel voerden over Russische legers. Holsti
concludeert dat Europa cultureel verbonden was - een zekere eenheid bezat - maar
politiek verdeeld was (Holsti, 1995, 42).
Gilpin hanteert een (meer) economische invalshoek op de staat en de (inter)acties die
staten initiëren. Gilpin definieert een staat als een organisatie die bescherming biedt en
welzijn levert in ruil voor inkomsten (Gilpin, 1981, 15). Een staat correspondeert met
een bepaald territorium, waarbij de staat over soevereiniteit beschikt. Een staat kan
volgens Gilpin worden opgevat als een coalitie van coalities (Gilpin, 1981, 19), waarin
individuen en groepen van individuen bepaalde belangen trachten te behartigen. De
doelstellingen van staten worden volgens Gilpin voornamelijk bepaald door de
belangen van dominante individuen en coalities in staten. Geller et al. (Geller et al.
1998, 7) stellen - evenals Gilpin - dat de staat moet worden opgevat als een coalitie van
belangengroepen; die elk hun eigen belangen en doelstellingen nastreven.
Niet alleen staten hebben invloed op de dynamiek en de ontwikkeling van het
internationale systeem. Holsti noemt nog andere actoren: (1) territoriale niet-staat
actoren, zoals nationale bevrijdingsbewegingen, (2) niet-territoriale transnationale
organisaties69, zoals multinationale ondernemingen en (3) intergouvernementele
organisaties (IGO’s), zoals de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), en de
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Holsti, 1995, 60).
Intergouvernementele organisaties kunnen grote invloed hebben op de dynamiek en
ontwikkeling van het internationale systeem, onder andere op de mate en wijze van
ordening van een internationaal systeem (Holsti, 1995, 63). Veelal weerspiegelen deze
organisaties de belangen van de lidstaten. IGO’s formuleren soms een ‘eigen’ beleid,
dat een bepaalde dynamiek in het internationale systeem kan opleveren, die niet
noodzakelijkerwijs in het belang is van (alle) lidstaten.
69
Niet-territoriale transnationale organisaties worden gekenmerkt door (1) gelijktijdige activiteiten in
meerdere staten, (2) doelstellingen en belangen die niet zijn gebonden aan een specifieke staat
(territorium) en (3) (vaak) niet-politieke doelstellingen die worden nagestreefd. De Katholieke kerk
kan - evenals multinationale ondernemingen - als een niet-territoriale transnationale organisatie
worden opgevat. Deze ondernemingen trachten winst te realiseren en de belangen van aandeelhouders
te maximaliseren. Transnationale ondernemingen stimuleren economische mondialisering. Deze
ondernemingen kunnen een (grote) impact op sociale systemen hebben; deze ondernemingen
beslissen onder andere waar en hoe hulpbronnen worden ontgonnen en aangewend, waar welke
productiefactoren worden ingezet en hoe financiële middelen worden aangewend. Hierdoor hebben
deze ondernemingen ook invloed op de inkomsten (belastingen) en de werkgelegenheid van staten. In
bepaalde gevallen tracht(t)en transnationale ondernemingen op een meer directe wijze sociale
systemen te beïnvloeden. Ik doel hierbij bijvoorbeeld op pogingen om invloed uit te oefenen op
politieke organisaties van de staat om gunstige vestigingsvoorwaarden te bewerkstelligen of om de
veiligheid van de onderneming beter te waarborgen. Dit zijn echter uitzonderingen. (Holsti, 1995, 63).
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3.2.3 Cyclische dynamiek. Onder andere Doran en Gilpin veronderstellen dat de macht
van staten zich volgens een min of meer cyclisch patroon ontwikkelt. Volgens Doran
zou er sprake zijn van een patroon van groei, ‘maturation’ en afname van capaciteiten;
de CINC-index is hierbij maatstaf70 (Doran, 2000 en 2003, Geller et al. 1998, 59).
Bij deze benadering wordt de macht van een staat bepaald ten opzichte van ‘the major
powers capability pool’, anders gezegd het gaat om het relatieve aandeel van een staat
in de totale “resource pool available to the major power system as a whole at a given
point in time” (Doran, 2000 en 2003, Geller et al. 1998, 164). De wijze waarop de
‘power cycles’ van de belangrijkste staten zich ontwikkelen bepaalt volgens deze
benadering de positie van deze staten in de hiërarchie van het internationale systeem.
Bij de cyclische ontwikkeling van de macht van staten is volgens Doran sprake van
kritische punten, die verband houden met het ontstaan van conflicten en de ernst
(‘seriousness’) van deze conflicten. Dit cyclische patroon zou de uitkomst zijn van
gedifferentieerde economische groei en politieke ontwikkeling van staten.
Aan deze gedifferentieerde groei en ontwikkeling ligt onder andere een verschil in de
omvang en beschikbaarheid van hulpbronnen, de mate van industrialisatie en
verschillen in de productiviteit van staten ten grondslag.
Vier momenten in de ontwikkelingscurve van een staat kunnen volgens deze theorie
worden opgevat als kritieke punten. Bij deze punten is sprake van een zekere
onevenwichtigheid tussen de belangen en ambities van staten en de feitelijke
capaciteiten die beschikbaar zijn om deze te realiseren. Hierdoor is het noodzakelijk
dat de staat zijn positie, capaciteiten en doelstellingen moet evalueren en opnieuw moet
beoordelen op haalbaarheid.
Tijdens deze kritieke punten staat volgens Doran veel op het spel: de status van de staat
in kwestie, de veiligheid van de staat en de (relatieve) machtspositie. Deze ‘kritieke’
toestand van staten kan volgens Doran ‘eenvoudig’ resulteren in conflicten.
Doran heeft vastgesteld dat negentig procent van de grootmachten die een kritische
fase passeren betrokken zijn bij conflicten (Doran, 2000 en 2003, Geller et al. 1998, 59
e.v.). In feite wordt bij deze benadering dus verondersteld dat het buitenlandbeleid van
een staat (mede) bepaald wordt door de positie op de ‘capability cycle’ (Doran, 2000
en 2003, Geller et al. 1998, 164). Volgens deze theorie zijn conflicten tussen staten in
hoge mate het gevolg van het onvermogen van regeringen om zich aan te passen aan
het veranderde vermogen om macht aan te wenden. Op de kritische punten kan
70

CINC staat voor ‘Composite Index of National Capability’. Ik kom hier in hoofdstuk 4 op terug.
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eenvoudig(er) sprake zijn van overreactie, mispercepties en agressieve aanwending van
geweldsmiddelen.

Figuur 3.2 Machtscycli van staten volgens Doran (Doran, 2003).

Gilpin stelt ook vast dat bepaalde capaciteiten van staten zich volgens een ‘patroon’
ontwikkelen. Gilpin constateert dat bij de ‘leeftijdstoename’ van sociale systemen het
lerend- en aanpassingsvermogen afneemt (Gilpin, 1981, 103). Tradities en gevestigde
belangen beperken dan de flexibiliteit: gebruiken, belangen en posities van bepaalde
elites raken steeds meer verankerd en gaan een belemmering vormen voor het
aanpassingsvermogen van de staat.
De geschiedenis laat volgens Gilpin zien dat staten waarvan de sociale, economische
en politieke systemen in eerste instantie goed waren aangepast aan de heersende
omstandigheden, uiteindelijk niet in staat waren zich (tijdig) aan te passen aan nieuwe
ontwikkelingen en omstandigheden. Gilpin stelt in dit verband verder vast dat perifere
staten - veelal minder machtige staten die een minder centrale positie bezitten in het
internationale systeem - over minder ontwikkelde sociale instituties beschikken en
daardoor meer ontvankelijk (‘receptive’) zijn voor nieuwe ideeën. (Gilpin, 1981, 181).
3.2.4 Revoluties. Ondanks dat revoluties betrekking hebben op een ander niveau van
analyse - de staat en niet het internationale systeem - zal ik in deze paragraaf toch kort
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bij dergelijke ‘omslagen’ stilstaan. Ten eerste omdat door een aantal onderzoekers een
zeker verband wordt verondersteld tussen revoluties en conflicten tussen staten en ten
tweede omdat het door Goldstone ontwikkelde perspectief een aantal
aanknopingspunten oplevert voor mijn onderzoek naar de dynamiek en de
ontwikkeling van het internationale systeem.
Volgens Geller et al. is er een statistisch verband tussen het aantal conflicten tussen
staten en het aantal staten dat geconfronteerd wordt met revoluties71 (Geller et al. 123).
Gilpin benadrukt vooral het indirecte effect van revoluties. Over de betekenis van
revoluties stelt Gilpin vast dat deze van invloed kunnen zijn op het internationale
systeem: door revoluties kunnen staten namelijk worden versterkt of verzwakt, wat
weer een herverdeling van macht in het internationale systeem kan opleveren.
Gilpin verwijst ook naar de opvattingen van Halévy over de betekenis en werking van
revoluties. Halévy stelt vast dat (vooral in de moderne periode) tijdens alle grote
sociale omslagen (‘convulsions’) gelijktijdig sprake was van conflicten tussen staten en
revoluties in staten. Tijdens de Dertigjarige Oorlog was gelijktijdig sprake van
conflicten tussen staten en tussen Katholieke en Protestantse facties in een aantal
staten. De Franse Revolutie en de Napoleontische oorlogen ‘triggerden’ politieke
revoltes en revoluties in andere Europese staten, en tijdens de Eerste en Tweede
Wereldoorlogen was volgens Halévy sprake van een ‘opstand’ tegen liberale en
economisch ‘laissez-fair’ opvattingen.
Goldstone identificeert twee perioden waarin in Europa op grote schaal revoluties
plaatsvonden (1) in de periode 1600-1660, in Portugal, Italië, Spanje, Frankrijk,
Centraal Europa, Rusland, en het Ottomaanse Rijk en (2) in de periode 1789-1848,
verspreid over Europa (Goldstone, 1991, xxii). Goldstone heeft onderzocht waarom
dergelijke golven van crises zich op relatief grote schaal en in die perioden voordeden.
Goldstone veronderstelt dat een zekere ordening op meerdere niveaus in sociale
systemen in stand moet worden gehouden (Goldstone, 1991, xxiii). Een theorie over
revoluties moet daarom volgens Goldstone gericht zijn op de wijze waarop
economische, politieke, sociale en culturele veranderingen invloed hebben op staten

71
Geller et al. stellen vast: ”… changes in the amount of system-level international war are
significantly affected by changes in the amount of civil war occurring in the interstate system…..
studies indicate that international and domestic conflict are part of an interactive global process”
(Geller et al. 1998, 126).
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(als organisatievorm), op elites die de staat besturen of daartoe pogingen doen én op de
bevolking van betreffende staten72.
Volgens Goldstone is de kans op een revolutie groter als gelijktijdig sprake is van drie
condities: (1) een financiële crisis voor de staat, veroorzaakt door een groeiende
onevenwichtigheid tussen de inkomsten van de staat en de verplichtingen en taken die
de staat heeft, (2) verdeeldheid van de elites in de staat, zoals vervreemding van de
staat en intra-elite conflicten, bijvoorbeeld veroorzaakt door onzekerheid en competitie
over de bezetting van eliteposities en (3) een groot vermogen om de bevolking (of
delen daarvan) te mobiliseren, bijvoorbeeld door heersende onvrede en sociale
ontwikkelingen die actie stimuleren (zoals relatief veel jongeren en autonome sociale
gemeenschappen).
Deze drie condities leveren vaak een vierde conditie op: een toename van de
heterogeniteit van culturele en religieuze ideeën. Hierdoor kan richting worden
gegeven aan de oppositie tegen de staat en kan de organisatie van deze oppositie
worden vergemakkelijkt (Goldstone, 1991, xxiv).
De vraag is volgens Goldstone welke factoren (historische omstandigheden) deze
condities opleveren. Goldstone veronderstelt dat dat komt door groei (of afname) van
de bevolking en de invloed daarvan op het functioneren van economische, sociale en
politieke instituties. Revoluties zijn dus het resultaat van meerdere problemen, die
voortkomen uit lange termijn veranderingen in het evenwicht tussen de omvang en de
samenstelling van de bevolking en beschikbare hulpbronnen van staten73. Staten
kunnen volgens Goldstone een dergelijke onevenwichtigheid door economische en
technologische innovatie voorkomen, bijvoorbeeld door verhoging van de
productiviteit.
Wat de uitkomst is van een revolutie is volgens Goldstone afhankelijk van de
flexibiliteit van het bestuur van de staat, van de eenheid en de organisatie van
dominante coalitie (‘elites’), het mobilisatiepotentieel van de bevolking, en de precieze
72

Goldstone maakt onderscheid tussen ‘state breakdowns’ en revoluties. Een ‘state breakdown’ is een
toestand van ernstige onrust waarbij sprake is van een ineenstorting van het gezag van een staat.
Goldstone spreekt alleen over revoluties als een dergelijke ‘breakdown’ wordt gevolgd door
wezenlijke veranderingen van politieke en sociale instituties, én veranderingen van de ideologie
waarmee (de rol van) deze instituties worden gerechtvaardigd.
73
Bevolkingsgroei als zodanig is dus volgens het model van Goldstone niet problematisch, maar de
onevenwichtigheid die bevolkingsgroei kan opleveren in sociale systemen die niet in staat zijn om
bepaalde inconsistenties te vermijden of (tijdig) te neutraliseren. Dit kan weer het gevolg zijn van
inflexibele sociale structuren (Goldstone, 1991, 469).
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relaties tussen deze actoren, met inbegrip van hun financiële, organisatorische,
militaire en ideologische hulpbronnen (Goldstone, 1991, 10).

3.3 Doelstellingen en strategieën
3.3.1 Inleiding. Staten moeten bepaalde doelstellingen realiseren om zich in het
internationale systeem te kunnen handhaven. Staten gebruiken verschillende
strategieën om deze doelstellingen te realiseren. In deze paragraaf komen beide
onderwerpen aan de orde.
3.3.2 Doelstellingen. Volgens Gilpin zijn belangen en macht voor staten van zeer grote
betekenis. Gilpin onderscheidt drie categorieën doelstellingen van staten: (1)
verovering van grondgebied om economische en veiligheidsbelangen te waarborgen
(zoals imperialisme en politieke integratie), (2) vergroting van de invloed op andere
staten en (3) vergroting van de invloed op de wereldeconomie (Gilpin, 1981, 23).
Volgens Gilpin streven staten die doelstellingen na, waar hun belangen het beste mee
worden gediend (Gilpin, 1981, xi). Volgens Gilpin zijn de (inter)acties en de
doelstellingen van staten altijd gebaseerd op een inschatting van de kosten en baten die
aan de realisatie van die doelstellingen zijn verbonden. Staten zullen volgens Gilpin
alleen verandering van het internationale systeem nastreven als de baten die verbonden
zijn aan een ‘nieuw’ internationaal systeem, groter zijn dan de ‘bijbehorende’ kosten
om een nieuw internationaal systeem te realiseren. Bij kosten doelt Gilpin onder andere
op de kosten die verbonden zijn aan de aanwending van geweld (Gilpin, 1981, xii).
Holsti constateert (Holsti, 1995, 117) dat doelstellingen van staten steeds minder vaak
kunnen worden gerealiseerd door ‘domestic policies’, dat wil zeggen door beleid en
maatregelen die door een enkele staat worden geformuleerd en geïmplementeerd. Door
een toename van de wederzijdse afhankelijkheden van staten kunnen veel
doelstellingen alleen namelijk nog maar worden gerealiseerd door het gedrag van en de
condities in andere staten te beïnvloeden. Om dit te bewerkstelligen worden door staten
vaak gerichte (inter)acties ondernomen en soms internationale organisaties opgericht.
Holsti stelt verder vast dat de doelstellingen die staten nastreven in de loop der tijd zijn
veranderd74 (Holsti, 1995, 84). Volgens Holsti zijn in het huidige internationale
74
Zoals al aan de orde is geweest, veronderstel ik dat de basisfuncties van staten universeel zijn en
dat prioriteiten bij de realisatie van deze basisfuncties - en afgeleide doelstellingen - kunnen
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systeem vier universele doelstellingen van toepassing op alle staten: veiligheid,
autonomie75, welzijn, status en prestige. Niet alle staten kennen aan deze doelstellingen
echter dezelfde prioriteiten toe. Holsti stelt verder vast dat ‘trade-offs’ bij doelrealisatie
onvermijdelijk zijn. Deze ‘trade offs’ houden onder andere verband met de schaarste
van bepaalde hulpbronnen, en het feit dat doelstellingen vaak de uitkomst zijn van
onderhandelingsprocessen.
Naast deze algemene doelstellingen noemt Holsti (Holsti, 1995, 109) een aantal
doelstellingen die soms - onder bepaalde omstandigheden - door staten worden
nagestreefd, zoals: doelstellingen met etnische of religieuze oogmerken en
doelstellingen van staten om het internationale systeem als zodanig te reorganiseren.
3.3.3. Strategieën. Om hun doelstellingen te realiseren gebruiken staten uiteenlopende
strategieën (Holsti, 1995, 84). Dit zijn vaak impliciete strategieën die de uitkomst zijn
van (interne) onderhandelingsprocessen. Staten reageren en anticiperen bovendien
vaak op de acties en het beleid van andere staten (Holsti, 1995, 254). Bij de keuze van
de meest effectieve strategie houden staten vaak in meer of mindere mate rekening met
het feit dat strategieën ‘interacteren’, waardoor de keuze en implementatie worden
bemoeilijkt (Jervis, 1997, 44). Ik zal een aantal strategieën van staten - die gericht zijn
op de bevordering van de veiligheid, de vermindering van de kwetsbaarheid, en de
vergroting van het welzijnsniveau - toelichten.
Een staat kan zijn autonomie vergroten door bijvoorbeeld de militaire en economische
macht van de staat te vergroten en op die wijze het (potentiële) effect van
afhankelijkheidsrelaties te verminderen (Holsti, 1995, 97). De veiligheid van een staat
kan worden vergroot door (eigen) kwetsbaarheden en (externe) bedreigingen te
verminderen. Staten treffen daartoe meestal een combinatie van maatregelen (Holsti,
1995, 87).

veranderen; zie bijlage 1. Beide benaderingen - mijn benadering op basis van Boulding (Boulding,
1978) en de benaderingen van doelstellingen door Gilpin en Holsti - sluiten elkaar echter niet uit. Er
is sprake van twee uiteenlopende perspectieven (een perspectief dat vooral is gericht op
overeenkomsten tussen doelstellingen en een invalshoek waarbij juist de verschillen tussen
doelstellingen worden benadrukt), én er is sprake van een ander abstractieniveau waarop
doelstellingen worden gedefinieerd.
75
Holsti definieert autonomie als het vermogen van een staat om het eigen binnen- en buitenland
beleid te formuleren en uit te voeren, met inachtneming van de eigen prioriteiten. Autonomie
impliceert ook dat een staat een zekere invloed en dwang van andere staten kan weerstaan (Holsti,
1995, 96).
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Holsti onderscheidt de volgende strategieën die gericht zijn op de beperking van
bedreigingen: isolatie, bevordering van een onafhankelijke positie, neutraliteit en de
vorming van allianties (Holsti, 1995, 88-89). Alliantievorming is de meest toegepast
strategie76. Holsti stelt verder vast dat staten door diversificatie van economische
activiteiten minder kwetsbaar worden (Holsti, 1995, 97). Hierbij doelt Holsti onder
andere op de spreiding van risico’s door de aanwending van alternatieve
hulpbronnen77.
Realisatie van economische behoeften is altijd een belangrijke doelstelling van staten
geweest. Volgens Gilpin is in de loop der tijd de betekenis van economische
activiteiten en belangen toegenomen (Gilpin, 1981, 68). Hierbij speelt de
(voortdurende) expansie van de wereldmarkt en de interdependentie die dat tussen
staten heeft opgeleverd, een belangrijke rol. Gilpin benadrukt vooral het verband
tussen de realisatie van economische doelstellingen en de versterking van de eigen
machtspositie die dat met zich meebrengt.
Holsti noemt een aantal strategieën waarmee staten hun welzijnsniveau kunnen
verhogen, zoals: bevordering van de autarkie, waarbij tevens behoud van autonomie
wordt nagestreefd (Holsti, 1995, 99), ‘mercantilisme’, een handelsstrategie die vooral
door Europese staten in de 17e en 18e eeuw werd toegepast, of de bevordering van de
vrijhandel.
Door middel van mercantilistische strategieën beoogden staten niet alleen hun welzijn
(veelal van bepaalde machtselites) te vergroten, maar ook om hun machtsposities (en
daarmee de eigen veiligheid) te bevorderen.
In het kader van mercantilistische strategieën werden staten dus ingezet om
handelsbelangen te realiseren. Gilpin stelt dat mercantilisme kan worden opgevat als
het streven van staten naar veiligheid door aanwending van economische middelen
(Gilpin, 1981, 171). Hiertoe ondernamen staten onder andere infrastructurele projecten,
trachtten staten handelsmonopolies te realiseren en exclusieve rechten te verwerven
voor het gebruik van bepaalde scheepsroutes (Holsti, 1995, 100). Strategieën met
mercantilistische karakteristieken werden (en worden) ook later - in de 19e, 20ste en
76

Er bestaan verschillende soorten allianties. Allianties kunnen op basis van vier criteria worden
onderscheiden: (1) de omstandigheden waarbij wederzijdse verplichtingen in werking treden, (2) de
verplichtingen die alliantiepartners op zich nemen, (3) de mate en vorm van militaire integratie en (4)
het geografische werkingsgebied van de alliantie (Holsti, 1995, 90).
77
Holsti stelt vast dat er een (lange termijn) trend waarneembaar is in de richting van verdergaande
aantasting van de autonomie van staten (‘autonomy erosion’). Het is steeds moeilijker om het
economische welzijn van de eigen staat te verhogen, zonder dat daarbij de autonomie van de staat
(verder) wordt beperkt (Holsti, 1995).
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21ste eeuw - nog door staten aangewend, bijvoorbeeld in de vorm van tarieven en quota
die werden (en worden) opgelegd aan de handel met andere staten78 (Holsti, 1995, 100101).
Staten trachten verder hun welzijn te bevorderen door economische
samenwerkingsverbanden te vormen, door kartelvorming en door regionale afspraken
te maken over ‘vrije’ handel. Ook nu is (soms) nog sprake van dergelijke vormen van
protectionisme. Door protectionistische maatregelen trachten staten de ontwikkeling en
groei van bepaalde industrieën en vormen van dienstverlening te stimuleren. Staten
trachten op deze wijze een bepaalde (economische) autonomie te behouden en hun
concurrentievoordeel ten opzichte van andere staten te vergroten (Holsti, 1995, 106).
Gilpin stelt vast dat ondanks de economische ontwikkelingen van de afgelopen 150
jaar (hij doelt hierbij onder andere op de toename van de economische interdependentie
van staten), dit staten er niet van weerhouden heeft hun eigen belangen ten koste van
derden en van de doelmatigheid van het (totale) economische systeem te behartigen.
Handel is volgens Gilpin - zoals wel wordt beweerd - dus niet altijd een ‘force of
peace’. Integendeel zelfs, met een toename van de interdependentie zijn staten volgens
Gilpin vaak ‘gevoeliger’ geworden voor het verlies van autonomie en zaken als
toegang tot externe markten en hulpbronnen (Gilpin, 1981, 218-220).

3.4 Het internationale systeem
3.4.1. Inleiding. In deze paragraaf bespreek ik een aantal benaderingen - definities van het internationale systeem en ga ik in op de ontwikkeling van het internationale
systeem. Hierbij ga ik wat dieper in op de dynamiek van het internationale systeem
voorafgaande aan de Eerste Wereldoorlog.

78

Dit was bijvoorbeeld het geval in de jaren dertig van de vorige eeuw (Holsti, 1995, 102). In die
periode leverden mercantilistische opvattingen en doelstellingen vooral handelsbarrières en
gemanipuleer met valuta’s op, zoals concurrerende devaluaties. Hierdoor werd de internationale
handel (verder) bemoeilijkt, nam de industriële output af en nam de werkeloosheid nog (verder) toe.
Dergelijke competitieve mercantilistische strategieën waren niet de oorzaak van deze economische
depressie, maar droegen wel bij aan de ernst en duur ervan. Deze ontwikkelingen waren mede van
invloed op de Amerikaanse visie op economische ontwikkeling na de Tweede Wereldoorlog: handel
moest gebaseerd zijn op liberale beginselen en gericht zijn op de bevordering van het welzijn van
staten (Holsti, 1995, 102). Dit streven - om een “multilateral, market-based, liberal trade-order” - te
realiseren, werd vastgelegd in een overeenkomst; de ‘General Agreement on Tariffs and Trade’
(GATT). Door deze overeenkomst werden (en worden) vooral de belangen behartigd van
geïndustrialiseerde landen. (Holsti, 1995, 103).
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3.4.2. Definiëring. Holsti definieert een internationaal systeem als “any collection of
independent political entities - tribes, city-states, nations, or empires - that interact with
considerable frequency and according to regularized processes” (Holsti, 1995, 23).
Holsti bakent het internationale systeem dus af door een bepaalde categorie actoren te
benoemen die bovendien met enige regelmaat interacteren en wel op basis van
“gereguleerde” processen.
Gilpin past een meer functionele benadering van het internationale systeem toe. Staten
creëren volgens Gilpin internationale sociale, politieke en economische verbanden
(‘arrangements’) om bepaalde belangen van staten te behartigen. Gilpin benadrukt het
instrumentele karakter van het internationale systeem voor staten. Een internationaal
systeem bezit volgens Gilpin drie kenmerken: (1) het is opgebouwd uit meerdere
entiteiten, zoals: actoren structuren en processen, (2) er is sprake van reguliere
(frequente) interactie en (3) er is sprake van een zekere vorm van controle - waardoor
gedrag wordt gereguleerd - variërend van informele regels tot formele instituties
(Gilpin, 1981, 25-26).
Het internationale systeem is volgens Gilpin altijd in meer of mindere mate onderhevig
aan verandering; Gilpin maakt onderscheid tussen verschillende gradaties van
verandering. Staten die belang hebben bij verandering en over voldoende macht
beschikken om verandering te bewerkstelligen, zullen trachten het internationale
systeem in hun voordeel te wijzigen. Deze staten streven er dan volgens Gilpin naar dat
het ‘nieuwe’ systeem de (veranderde) machtsverhoudingen en belangen van deze staten
beter weerspiegelt en waarborgt (Gilpin, 1981, 9).
3.4.3 Configuraties. Holsti stelt vast dat op basis van de machtsverhoudingen tussen
staten drie ‘typen’ internationale systemen kunnen worden onderscheiden (Holsti,
1995, 50).
Ten eerste feodale systemen, waar de macht is geconcentreerd in het ‘centrum’ van het
betreffende sociale systeem. De ondergeschikte ‘eenheden’ beschikken in een feodaal
systeem slechts over beperkte autonomie en ‘ruilen’ bepaalde diensten (zoals
mankracht en belastingen) tegen veiligheid. In dergelijk systemen is vaak sprake van
een toename van de fragmentatie, waardoor de eenheid van het feodale systeem steeds
verder wordt bedreigd. Deze fragmentatie houdt ook verband met overlappende
loyaliteiten waarvan in feodale systemen vaak sprake is. Ten tweede kan er sprake zijn
van een internationaal systeem met een diffuse machtsstructuur, waarbij een (beperkt)
aantal grootmachten dominante posities hebben verworven. Volgens Gilpin streeft één
van deze dominante actoren in dit type systeem vroeg of laat naar een hegemoniale
positie. Dit streven levert vaak een gepolariseerd ‘bloksysteem’ op. In deze - derde -
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categorie systemen zijn de ‘ondergeschikte’ (minder machtige) staten vaak bereid
autonomie in te leveren voor de veiligheid die door één van beide dominante staten kan
worden verschaft. Van een dergelijk systeem was bijvoorbeeld sprake in de periode
van 1945 tot 1989.
Holsti stelt dat de machtsconfiguratie van een internationaal systeem de beschikbare
opties (strategieën) en ‘speelruimte’ begrenst of juist vergroot (Holsti, 1995, 252). De
polariteit van het internationale systeem bepaalt ook volgens Jervis in belangrijke mate
wat de onderhandelingsruimte van staten is; de beperkingen die van toepassing zijn en
de mogelijkheden die kunnen worden benut (Jervis, 1997, 117). Machtsconfiguraties
zijn ook van invloed op het vermogen van staten om bepaalde kwesties op de
internationale agenda te kunnen zetten.
In het geval van een polair systeem worden de vrijheidsgraden (keuzemogelijkheden,
‘ruimte’) van ‘ondergeschikte’ staten binnen blokken beperkt. Dit was - zoals gezegd het geval gedurende de periode van 1945 tot 1989. Gedurende deze periode werden
staten in meer of mindere mate gedwongen zich te conformeren aan de gedragslijn van
één van beide supermachten - de Verenigde Staten of de Sovjet-Unie - die de dynamiek
van het internationale systeem in belangrijke mate domineerden. In deze configuratie
was voor (ondergeschikte) staten in feite - tot zekere hoogte - sprake van een ‘tradeoff’ tussen de beperking van de autonomie enerzijds en veiligheidsgaranties die door
één van beide supermachten werden verschaft, anderzijds. In een diffuus systeem zijn
verplichtingen in allianties vaak ‘losser’ en bezitten actoren een grotere keuzevrijheid.
Volgens Gilpin controleren in alle internationale systemen dominante actoren
interacties tussen staten. Gilpin stelt in dit verband dat: “the structure of international
systems is always oligopolistic” (Gilpin, 1981, 29). In een oligopolistische configuratie
worden staten volgens Gilpin gedwongen om in technologische en sociale zin
voortdurend te innoveren: dit om een zekere voorsprong te behouden ten opzichte van
concurrerende staten, of deze te verwerven (Gilpin, 1981, 121). Hierdoor worden groei
en differentiatie voortdurend gestimuleerd.
Volgens Gilpin is ‘controle’ over een internationaal systeem een functie van drie
factoren (Gilpin, 1981, 28). Ten eerste de verdeling van macht tussen staten en
allianties. Drie vormen van controle kunnen daarbij worden onderscheiden: (a)
imperialistische of hegemoniale controle, (b) controle die besloten ligt in bipolaire
structuren en (c) controle op basis van een machtsevenwichtmechanisme (‘balance of
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power’)79. Ten tweede wordt de controle in internationale systemen bepaald door de
prestigehiërarchie. De prestigehiërarchie berust volgens Gilpin altijd op economische
en militaire macht. Prestige wordt veelal verworven door de succesvolle aanwending
van macht (Gilpin, 1981, 32). Gilpin constateert dat elke dominante staat - een staat
met een ‘hoge’ positie in de prestigehiërarchie - altijd een bepaalde religie of ideologie
zal trachten te bevorderen. Deze staten proberen met behulp van een dergelijke
ideologie hun dominante positie in het systeem te rechtvaardigen (Gilpin, 1981, 30).
De derde factor betreft regels die interacties tussen staten beïnvloeden (Gilpin, 1981,
34). Deze regels zijn volgens Gilpin gebaseerd op gemeenschappelijke waarden en
belangen en komen tot stand door samenwerking tussen staten. Een beperkt aantal
machtige staten zal volgens Gilpin altijd beter in staat zijn om de keuzes en toepassing
van deze regels te beïnvloeden.
Bij de beoordeling van de configuratie van een internationaal systeem zijn volgens
Holsti echter niet alleen militaire en economische macht van belang (Holsti, 1995, 69).
Belangrijk is ook welke staat over ‘structural power’ beschikt. Hiermee doelt Holsti op
de autoriteit (het gezag) en het feitelijke vermogen om de regels van het internationale
systeem te bepalen en deze op te leggen aan derden. Volgens Holsti zijn de Verenigde
Staten als het over ‘structural power’ gaat ook nu (dat wil zeggen 1995) nog
dominant80.
Er bestaat een verband tussen structurele macht van een staat en de positie van
betreffende staat in de prestigehiërarchie.

79
Volgens Geller et al. wordt de polariteit van een internationaal systeem bepaald door het aantal
grootmachten in het systeem. Mogelijke configuraties zijn: unipolariteit (met een enkele dominante
staat), bipolariteit (met twee staten met ongeveer gelijk(waardige) capaciteiten) en multipolariteit
(met drie of meer staten met ongeveer dezelfde capaciteiten). Allianties en ‘blokken’ zijn typen
relaties tussen staten in het systeem, die worden beïnvloed door de structuur van het internationale
systeem, maar vormen niet deze structuur. De gelijkwaardigheid tussen beide allianties die voor de
Eerste Wereldoorlog waren gevormd, maakten het systeem dus niet bipolair. (Geller et al. 1998, 114 115).
80
Nye en Boulding spreken in dit verband over respectievelijk ‘soft power’ en over integratieve
macht. Begrippen die overeenkomsten bezitten met het “structural power’ zoals bedoeld door Holsti.
Nye zegt over ‘soft power’: “This soft power - getting others to want the outcomes that you want - coopts people rather than coerces them. Soft power rests on the ability to shape the preferences of
others” (Nye, 2004, 5). Boulding definieert integratieve macht als “an aspect of productive power that
involves the capacity to build organizations, to create families and groups, to inspire loyalty, to bind
people together, to develop legitimacy. Integrative power has a negative sense, to create enemies, to
alienate people; it has destructive as well as a productive aspect” (Boulding, 1990).
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3.4.4 Ontwikkeling van het internationale systeem.
3.4.4.1 Inleiding. In deze paragraaf bespreek ik de ontwikkeling van het internationale
systeem vanaf circa 1500. Ik streef hierbij geen volledigheid na, maar geef een
overzicht van aantal opvattingen van historici over de dynamiek en ontwikkeling van
het internationale systeem. Ik onderscheid bij deze bespreking drie perioden: (1) de
periode van circa 1500 tot 1792, (2) de periode tussen 1815 en 1914, (3) de periode
tussen beide wereldoorlogen en (4) de periode na 1945.
3.4.4.2 Ontwikkeling van het internationale systeem tot 1792. Het tijdvak van 1500 tot
en met 1815 kan worden getypeerd als een periode van mondiale expansie van een
aantal Europese staten. Gedurende deze periode werd door Europese staten delen van
de wereld verdeeld in koloniën en invloedssferen (Goldstein, 1988, 286). Door deze
mondiale expansie konden (nieuwe) hulpbronnen worden geëxploiteerd, werd migratie
gestimuleerd en kreeg internationale handel een krachtige impuls. Economische
ontwikkeling en voorspoed waren (en zijn) nauw gerelateerd aan de macht en
veiligheid van een staat. Handel, controle over handelsroutes en macht waren in hoge
mate synoniem. De staat was voor wat betreft zijn taken en prioriteiten vooral gericht
op de bevordering en waarborging van zijn handelsbelangen.
In 1648 werd de Dertigjarige Oorlog beëindigd door het Verdrag van Westfalen. In het
Verdrag van Westfalen werd het soevereiniteitsbeginsel van staten formeel vastgelegd.
Holsti stelt dat de periode van 1648 tot 1814 als een afzonderlijk systeem kan worden
beschouwd (Holsti, 1995, 42). Volgens Holsti verschilden de aard van de actoren en de
(reguliere) interacties die tussen deze actoren plaatsvonden voor en na de Dertigjarige
Oorlog namelijk wezenlijk van elkaar. Hetzelfde geldt voor de regels op basis waarvan
deze interacties plaatsvonden.
Door de Franse Revolutionaire en Napoleontische Oorlogen veranderden een aantal
karakteristieken van de dynamiek van het internationale systeem opnieuw: onder
andere de wijze van oorlogvoering en de mate waarin de bevolking van staten met
‘hun’ staat identificeerden. Er was nu in het geval van conflicten sprake van
mobilisatie op grote schaal, hierdoor werden nationalistische gevoelens gestimuleerd
(waardoor grootschalige mobilisatie weer werd ‘vereenvoudigd’).
In de periode van 1648 tot 1792 waren de grenzen van het (Europese) internationale
systeem vooral religieus (Holsti, 1995, 43). Deelname aan - beter gezegd lidmaatschap
van - dit internationale systeem was een Europese aangelegenheid. Het grote aantal en
de zeer diverse politieke eenheden - zoals stammen, koninkrijken, sultanaten - buiten
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Europa, maakten geen deel uit van dit internationale systeem. De interacties met deze
actoren waren beperkt. De regels die in Europa van toepassing waren - en tot zekere
hoogte werden gekenmerkt door ‘gelijkwaardigheid’ en ‘wederkerigheid’ - werden
zelden in acht genomen tijdens de interacties met deze categorie actoren.
In de periode van 1648 tot 1792 was de macht tussen Europese staten diffuus (Holsti,
1995, 44). Het internationale systeem bestond uit een beperkt aantal grootmachten en
een groot aantal kleinere staten. Het waren vooral beslissingen in de hoofdsteden van
deze grootmachten die bepaalden of er sprake was van oorlog of vrede. Geen van deze
grootmachten was echter in staat om het internationale systeem in belangrijke mate te
domineren. Als onevenwichtigheid dreigde - dat wil zeggen dat één van deze
grootmachten kans zou kunnen zien om een dominante positie te verwerven - werden
allianties gevormd om dat te voorkomen. Dit was bijvoorbeeld het geval toen Lodewijk
de XIV trachtte om de Franse en Spaanse koningshuizen samen te voegen, wat zou
hebben geleid tot een Franse hegemoniale positie in Europa. Het resultaat was de
Oorlog van de Spaanse Troonopvolging. Deze oorlog werd beëindigd met het Verdrag
van Utrecht. Door dit verdrag werd het principe van soevereine onafhankelijkheid van
staten én het machtsevenwichtmechanisme voor de waarborging van de
onafhankelijkheid van staten (her)bevestigd.
De
spreiding
van
macht
in
Europa,
in
combinatie
met
het
machtsevenwichtmechanisme, hadden tot gevolg dat voortdurend (nieuwe) allianties
werden gevormd. De prijs voor onafhankelijkheid (autonomie) in deze anarchische
context - dat wil zeggen in een internationaal systeem waarbij geen sprake is van een
‘overkoepelend’ en algemeen geaccepteerd gezag - was voortdurende ‘onveiligheid’.
Dit ‘mechanisme’ wordt wel aangeduid met het ‘veiligheidsdilemma’. Het
veiligheidsdilemma is inherent aan een anarchisch statensysteem (Holsti, 1995, 213).
De veiligheid van staten in een internationaal met een veiligheidsdilemma kan alleen
worden gerealiseerd door de militaire capaciteit van de eigen staat te vergroten of door
allianties te vormen met andere staten, echter deze maatregelen leveren per definitie ‘automatisch’ - een nieuwe bedreiging op voor andere staten in het internationale
systeem. Het veiligheidsdilemma levert daardoor vaak een destructieve actie- en
reactiedynamiek op.
Economische activiteiten waren in deze periode vaak gericht op de verwerving van
monopolieposities; handel werd vooral beschouwd als een ‘zero-sum’ aangelegenheid
(Holsti, 1995, 45). Staten lieten bijvoorbeeld niet toe dat andere staten handel konden
drijven met overzeese koloniën. De Republiek der Nederlanden bezat in deze periode
bijvoorbeeld een monopoliepositie voor scheepvaart in de Baltische zee.
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De dominante politieke organisatievorm tot de moderne tijd was volgens Gilpin vooral
het imperium (Gilpin, 1981, 110). Hierbij doelt Gilpin op de relaties van een aantal
Europese staten met hun koloniale verworvenheden. Bij imperium doelt Gilpin op een
‘verzameling’ van sociale systemen (“an aggregation of diverse peoples”) die worden
bestuurd door een cultureel ander sociaal systeem, waarbij vaak sprake is van de
centralisatie van macht. Gedurende de ‘imperial era’ werd het internationale systeem
bestuurd door dergelijke ‘imperial structures’ (Gilpin, 1981, 111). Ordening vond
vooral plaats door territoriale controle en door middel van invloedssferen. In deze
periode bestond er een direct verband tussen het economische surplus dat kon worden
gegenereerd en het vermogen tot territoriale controle. Controle over handelsroutes was
om die reden een belangrijke doelstelling van staten en een bron van macht en welzijn
(Gilpin, 1981, 112).
3.4.4.3 Ontwikkeling van het internationale systeem tot 1914. In de periode van 1815
tot 1914, was de structuur van het internationale systeem gebaseerd op de ‘Pax
Britannica’. Na de Britse overwinning op Napoleon domineerde het Verenigd
Koninkrijk het internationale systeem (wederom). Aan deze Britse dominantie lag een
afname van Franse macht ten grondslag en een (tijdelijke) versterking van de Britse
positie, onder andere door verworvenheden van de Industriële Revolutie (Gilpin, 1981,
124).
Door de Pax Brittanica veranderde het internationale economische ‘regime’: er werd
door het Verenigd Koninkrijk een open wereldeconomie nagestreefd (Gilpin, 1981,
135, Holsti 1995, 101). Universele vrijhandel en het wegnemen van handelsbarrières
waren Britse belangen. Om dit te bereiken werd ook ‘passende’ internationale
regelgeving gestimuleerd. Britse koloniale expansie in de 19e eeuw werd hoofdzakelijk
gestimuleerd door economische factoren en overwegingen. Het koloniale systeem
droeg namelijk bij aan de doelmatige operatie van het wereldwijde Britse
handelsnetwerk en investeringen, waarvan het Verenigd Koninkrijk afhankelijk was
voor zijn economische welzijn en het behoud van zijn machtspositie. Volgens Gilpin
bepaalde de Pax Brittanica de internationale relaties totdat het systeem ‘ineenstortte’
als gevolg van de Eerste Wereldoorlog.
Een aantal factoren was voor de werking van dit Britse regime van groot belang. De
eerste factor betrof het vermogen van het Verenigd Koninkrijk om de ambities van de
vier grootmachten in Europa te beteugelen. Hiertoe werd een territoriale verdeelsleutel
toegepast, zoals die tijdens het Congres van Wenen (1815) was afgesproken. Verder
trachtte het Verenigd Koninkrijk de ambities en de ‘speelruimte’ van de vier
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grootmachten te beperken door onderlinge rivaliteiten te stimuleren. Het was in het
belang van het Verenigd Koninkrijk om nieuwe vormen van mercantilisme tegen te
gaan en om te voorkomen dat andere Europese grootmachten in staat zouden zijn om
exclusieve (koloniale) imperia te stichten (Gilpin, 1981, 136). Na het Congres van
Wenen ontmoetten vertegenwoordigers van grootmachten elkaar (in beginsel) jaarlijks
- in het kader van het ‘Concert van Europa’ - om hun (inter)acties op elkaar af te
stemmen en om op die wijze de status quo in Europa te kunnen handhaven (Merriman,
2004). De tweede factor betrof de waarborging van het Britse overwicht ter zee. Tot
slot was technologische ontwikkeling een belangrijke factor voor (het behoud van) het
Britse overwicht. Hierdoor was het Verenigd Koninkrijk in staat zijn (overzeese)
overwicht voorlopig te handhaven (Gilpin, 1981, 137). Britse macht was vooral
gebaseerd op productie en handel en de effectieve benutting van nieuwe technologieën.
Door politieke fragmentatie van staten op het Europese continent kon het Verenigd
Koninkrijk in eerste instantie de machtsposities van andere staten ‘beheersen’.
Duitsland was nog verdeeld, Pruisen relatief klein en Oostenrijk-Hongarije was
verdeeld door zijn multi-etnische samenstelling. Europa bleef min of meer stabiel tot
de Duitse hereniging, onder leiding van Pruisen (1871), en de introductie van
railtransport op grote schaal81. Later in de 19e eeuw werd de Britse hegemoniale positie
verder aangetast door de opkomst van de Verenigde Staten en Japan als concurrerende
zeemogendheden.
Geller et al. beargumenteren dat gedurende de periode van 1870 tot 1914 het
internationale system zich ontwikkelde van een unipolaire naar een multipolaire
configuratie: er was sprake van een toenemende verspreiding van macht (in eerste
instantie was sprake van een hoge concentratie van machtsmiddelen in Britse handen)
(Geller et al. 1998, 179).
De belangrijkste verdediger van de status quo - het Verenigd Koninkrijk - verloor zijn
dominante machtspositie ten opzichte van andere staten. Het ontstaan van min of meer
gelijkwaardige machtsposities van (combinaties van) grootmachten leverden
bedreigingen op voor de positie en de veiligheid van het Verenigd Koninkrijk.

81

Innovatie en introductie van nieuwe militaire technologieën hebben veelal uiteenlopende effecten
op staten en daardoor op de internationale verdeling van macht. De uitvinding van de trein leverde
vooral voordelen op voor Duitsland, terwijl het stoomschip vooral de positie van het Verenigd
Koninkrijk versterkte (Gilpin, 1981, 63-64).
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Ik zal nu de dynamiek van het internationale systeem in de ‘aanloop’ naar de Eerste
Wereldoorlog in meer detail beschrijven. Deze beschrijving levert een nuttig
referentiekader op voor de toepassing van een aantal inzichten uit de
complexiteitswetenschappen.
Een opvallend kenmerk van het internationale systeem aan het begin van de 20ste eeuw
was de mate waarin Europese staten de perifere gebieden van het internationale
systeem domineerden (Geller et al. 1998, 157). In de tweede helft van de 19e eeuw had
door een aantal technologische en organisatorische ontwikkelingen - zoals de
toepassing van de stoommachine, fabrieksmatige productie, de trein en de telegraaf de expansie van een aantal Europese staten een krachtige impuls gekregen. De
exploitatie van nieuwe - tot dat moment nog ontoegankelijke gebieden, onder andere in
Afrika - was daardoor mogelijk en rendabel geworden. De mondiale dominantie van
Europa bereikte in 1914, voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog een
hoogtepunt. Franse motivatie voor uitbreiding van zijn invloed in en rond Europa aan
het einde van de 19e eeuw, was zijn toenemende kwetsbaarheid voor de militaire macht
van Duitsland (Geller et al. 1998, 158).
Om invloed te verwerven investeerde Frankrijk in Rusland, Oostenrijk-Hongarije en
het Ottomaanse Rijk én in de Balkanstaten. De doelstelling van Frankrijk was om
Duitsland te omringen met staten die afhankelijk waren van Franse financiële steun, en
daardoor konden worden beïnvloed. Ook investeerde Frankrijk in koloniale expansie.
Aan het eind van deze eeuw trachtten ook Duitsland en Rusland hun invloedssferen
verder uit te breiden. In 1897 verklaarde Keizer Wilhelm II een ‘Weltpolitik’ na te
streven in de minder ontwikkelde regio’s, teneinde de Duitse militaire, economische en
politieke machtspositie verder te versterken.
Russische expansie werd beperkt door de niet-beschikbaarheid van ijsvrije
havenfaciliteiten gedurende de lange winterperioden (Geller et al. 1998, 158). De
belangrijkste Russische havens waren gelegen aan de Zwarte Zee, problematisch was
echter dat vrije toegang van de Russische vloot tot de Middellandse Zee en de
Atlantische Oceaan eenvoudig kon worden gecontroleerd door de Bosporus en de
Straat van Gibraltar af te sluiten. Het Ottomaanse Rijk had deze controle altijd
uitgevoerd bij de Bosporus. Hierdoor werden Russische handel en machtsontplooiing
ernstig bemoeilijkt. Gedurende de tweede helft van de 19e eeuw trachtte Rusland
daarom zijn invloed op de Balkan te vergroten en op die wijze de geografische
beperkingen van zijn machtsontplooiing weg te nemen. Aan het einde van de 19e eeuw
verloor het Ottomaanse Rijk zijn machtspositie en zijn gezag over de Slavische
bevolkingsgroepen op de Balkan. Dit leverde de onafhankelijke staten Servië,
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Montenegro, Roemenië en Bulgarije op. In de andere gebieden vonden revoluties
plaats gericht tegen de aanhoudende Turkse overheersing.
Oostenrijk-Hongarije trachtte met steun van Duitsland het politieke vacuüm op de
Balkan te vullen. Duitsland was bereid om de Habsburgers desgewenst in Zuid-Europa
te verstreken. Rusland stelde vanwege deze oppositie zijn expansieve ambities richting
de Middellandse Zee via de Balkan, uit. In 1897 kwamen de leiders van OostenrijkHongarije en Rusland overeen dat de status quo in de Balkan behouden zou blijven.
Deze samenwerking resulteerde in een zekere samenwerking (‘entente’) tussen beide
staten. De koloniale expansie (Geller et. al. 1998, 187) van Frankrijk, Rusland en
Duitsland werd door het Verenigd Koninkrijk gezien als een bedreiging van zijn
veiligheid en machtspositie. Het vooruitzicht van Duitse rivaliteit in Afrika en Azië,
was in strijd met Britse en Franse belangen.
Aan het einde van de 19e eeuw kregen deze koloniale rivaliteiten in toenemende mate
hun weerslag op de politieke verhoudingen in Europa. Het Verenigd Koninkrijk
trachtte zijn machtspositie te consolideren door internationale verplichtingen te
verminderen en allianties te vormen (door onder andere concessies aan de Verenigde
Staten te doen, in 1902 een alliantie met Japan te vormen en in 1904 een aantal
koloniale kwesties met Frankrijk op te lossen).
Geller et al. stellen vast dat een instabiele hiërarchie tussen grootmachten van een
internationaal systeem de kans vergroot op een ‘systemic’ oorlog. (Geller et al. 1998,
166). Deze situatie deed zich volgens Geller et al. ook in de aanloop naar de Eerste
Wereldoorlog voor. Er was sprake van een erosie van de machtsconfiguratie, waardoor
‘lokale’ oorlogen gekoppeld werden aan een ‘system-shaping global wars’82.
Er bestaat volgens Geller et al. een verband (‘interactive effect’) tussen veranderingen
in de machtsconfiguratie op het niveau van het internationale systeem en ‘dyadic
capability distributions’. Als een herverdeling van macht plaatsvindt van een meer
unipolaire configuratie - waarbij macht in hoge mate is geconcentreerd - naar een meer
multipolaire verdeling, dan zal daardoor de dominante grootmacht worden uitgedaagd.

82
Geller et al. stellen dat “…the decline of unipolair power concentration and the reordering of the
hierarchy among the strongest states leads to secondary great power wars that precede system-shaping
global wars. In this way, power distributions at both the systemic and dyadic levels of analysis
interact synergistically to produce war among the set of major powers. The international hierarchy at
the turn of the twentieth century was subject to these shifts in capabilities”. Nota bene, Doran
constateerde vanuit een machtscyclusperspectief (zie paragraaf 3.2) eveneens een uitzonderlijke
‘machtsdynamiek’ gedurende deze periode.
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Bovendien zullen daardoor conflictinteracties tussen de andere staten van het systeem
worden bevorderd. Het laatste is het geval omdat de ‘principal defender’ van het
systeem is verzwakt. (Geller et al. 1998, 167).
Uit de dynamiek en de ontwikkeling van het internationale systeem in de periode tot
1914 blijkt ook duidelijk de ‘rol’ van kleinere staten - niet grootmachten - in het
systeem. Deze rol was vooral indirect, in die zin dat het gedrag van grootmachten in
toenemende mate door (inter)acties van deze categorie staten werd beïnvloed.
De Eerste Wereldoorlog werd ‘getriggerd’ door een moordaanslag op de Balkan (op
Franz Ferdinand, Sarajevo, 28 juni 1914). Gilpin stelt dat in de aanloop naar de Eerste
Wereldoorlog de Europese grootmachten de controle over de (inter)acties van kleinere
staten - Servië in dit specifieke geval - verloren, waardoor een instabiele toestand
ontstond. Bovendien ‘overreageerden’ grootmachten in toenemende mate op
(inter)acties van andere staten (Gilpin, 1981, 89).
Voor wat betreft de (twee) besproken perioden is nog relevant om op te merken dat
Europa vanaf circa 1500 tot en met de 19e het internationale systeem in hoge mate
domineerde. Holsti stelt vast dat Europa van de 16e tot en met de 19e eeuw de ‘kern’
vormde van het internationale systeem (Holsti, 1995, 53). In deze periode breidden
Europese staten hun invloed vooral uit door kolonisatie. Hierdoor kreeg het Europese
systeem een mondiaal bereik. Deze ‘groei’ van het door Europa gedomineerde systeem
beperkte zich niet alleen tot militaire macht en commerciële activiteiten. Ideeën,
ideologieën, zoals religieuze overtuigingen, wetenschappelijke benaderingen van
bepaalde vraagstukken en technologieën, werden eveneens geëxporteerd en
geëxploiteerd. Ook werden er politieke opvattingen verspreid zoals het Marxisme,
democratie en het zelfbeschikkingsrecht (Holsti, 1995, 53).
3.4.4.4 Ontwikkeling van het internationale systeem tussen beide Wereldoorlogen. In
1919 werden de belangrijkste regels van het nieuwe internationale systeem in het
Verdrag van Versailles vastgelegd. Duitsland werd door middel van dit verdrag een
reeks beperkingen opgelegd en alle ‘ruimte’ als grootmacht ontnomen. Ook werd na de
Eerste Wereldoorlog getracht te komen tot een aantal mondiale afspraken over de
regulering van vredes- en veiligheidsvraagstukken, hiertoe werd de Volkenbond
opgericht. De Verenigde Staten - de initiatiefnemer - zagen bij nader inzien echter af
van deelname. Dit was het gevolg van isolationistische opvattingen die de
Amerikaanse politiek na de Eerste Wereldoorlog domineerden. De Volkenbond was
(mede) daardoor niet effectief.
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Tussen beide wereldoorlogen deed zich volgens Carr (Gilpin, 234) een situatie voor
waarbij “the former hegemonic power could no longer set the rules, and the rising
hegemonic power had neither the will nor the power to assume this responsibility”.
Carr doelt hierbij respectievelijk op het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.
Hierdoor werd een aantal “pressing issues of world order” niet opgelost, waardoor de
spanning en frustratie in het internationale systeem (steeds verder) toenam (zoals:
regels met betrekking tot handel, de toekomst van het internationale monetaire
systeem, en een nieuw regime voor de ‘oceans’). Bovendien was in - beter gezegd
vanaf - 1929 sprake van een wereldwijde economische crisis, waardoor nationalistische
sentimenten (eenvoudiger) konden worden gemobiliseerd.
Duitsland ontwikkelde zich in deze periode tot een agressieve grootmacht, die een
hegemoniale positie in Europa nastreefde. Duitse - en Japanse - agressie waren de
aanleiding voor een nieuw conflict op mondiale schaal.
3.4.4.5 Ontwikkeling van het internationale systeem na 1945. Het huidige
internationale systeem bezit volgens Holsti een mondiale structuur: alle actoren zijn in
meer of mindere mate met elkaar verbonden (Holsti, 1995, 52). Bepaalde gebieden zijn
nog enigszins - maar nooit meer volledig - geïsoleerd. Alle gemeenschappen en sociale
actoren zijn bovendien georganiseerd in staten. Een aantal gedragsnormen - zoals die
onder andere zijn vastgelegd in het Handvest van de Verenigde Naties - worden veelal
geaccepteerd.
Na 1945 was in eerste instantie sprake van een bipolaire configuratie van het
internationale systeem (Holsti, 1995, 68). Deze polariteit had vooral betrekking op de
militaire machtsverhoudingen83. Internationale (inter)acties van staten moesten veelal
de goedkeuring dragen van de Verenigde Staten en/of van de Sovjet-Unie. Deze
‘supermachten’ waren in staat gedrag af te dwingen van ondergeschikte staten; beide
staten beschikten over een aanzienlijk militair vermogen. Een voorbeeld van deze
machtsposities van beide staten is de invasie van Egypte in 1956 door het Verenigd
Koninkrijk, Frankrijk en Israël in een poging om (onder andere) de nationalisatie van
het Suez-kanaal door Nasser ongedaan te maken. Dit initiatief kreeg niet de
goedkeuring van beide supermachten en moest worden beëindigd (Reynolds, 2000).

83

De economische configuratie van het internationale systeem was namelijk wezenlijk anders:
dominante posities werden - naast de Verenigde Staten - verworven door onder andere Duitsland en
Japan.
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Holsti stelt vast dat door het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1989, het
internationale systeem (met een bipolaire configuratie) zich ontwikkelt naar een meer
diffuse - unipolaire - configuratie (Holsti, 1995, 50).

3.5 Interacties, regels, feedback en het machtsevenwichtmechanisme
3.5.1 Inleiding. In de vorige paragrafen is al ter sprake gekomen dat staten interacteren
op basis van regels en dat deze regels veranderen. Bij interacties tussen staten doel ik
op uiteenlopende ‘uitwisselingen’ tussen staten: uitwisseling van informatie, goederen,
maar bijvoorbeeld ook geweldsaanwending. Interacties kunnen zijn gebaseerd op
samenwerking, een meer competitief karakter bezitten of er kan sprake zijn van
conflict.
Conflict- en samenwerkingsinteracties, in combinatie met een aantal regels die staten
daarbij hanteren, én feedback zijn belangrijke ‘componenten’ van het
machtsevenwichtmechanisme. Eén en ander licht ik in deze paragraaf nader toe.
3.5.2 Conflicten en samenwerking. Conflicten en samenwerking zijn twee veel
voorkomende vormen van interactie tussen staten (Holsti, 1995, 327). In het geval van
conflictinteracties is er sprake van de georganiseerde aanwending van geweld. Geller et
al. stellen dat oorlogen machtsconflicten (‘contests of power’) zijn (Geller et al. 1998,
195). Conflicten kunnen door uiteenlopende kwesties ontstaan, zoals kwesties over
territorium, veiligheid, welzijn en etniciteit.
Alle interacties bezitten volgens Holsti een (potentiële) conflictdimensie. De aan- of
afwezigheid van bepaalde condities kunnen de waarschijnlijkheid dat zich conflicten
voordoen vergroten en kunnen van invloed zijn op de ernst (‘seriousness’) van
conflicten. In algemene zin zijn de schaal en de kosten van conflicten in de loop der
tijd dramatisch toegenomen (Geller et al. 1998, 20). Het mercantilistische karakter van
handel gedurende de 17e en 18e eeuw, kan worden opgevat als een (dergelijke)
conflictbevorderende conditie; economische interacties bezitten in dat geval een
politieke (machts)dimensie84 (Holsti, 1995, 45).
Conflicten zijn weliswaar de meest ‘opvallende’, maar niet de meest karakteristieke
interacties tussen staten: veelal is sprake van samenwerking tussen staten (Holsti, 1995,
84
Holsti stelt dat in de periode 1648-1814, meer dan een derde van alle conflicten het gevolg was van
actoren die trachtten om monopolieposities (handel als scheepsroutes) te verwerven of in stand te
houden. Dergelijke motieven lagen ook ten grondslag aan de drie oorlogen tussen de Republiek der
Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk in de vijftiger en zestiger jaren van de 17e eeuw.
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361). Holsti onderscheidt een aantal ‘bronnen’ van samenwerking (Holsti, 1995, 362).
Door samenwerking kunnen regeringen kosten reduceren en doelmatigheidsvoordelen
bereiken. Bovendien ligt aan samenwerking vaak een gemeenschappelijk probleem of
een gemeenschappelijke bedreiging, of gemeenschappelijke belangen ten grondslag. In
het geval van samenwerking is sprake van wederkerigheid. De zogenoemde ‘law of
comparative advantage’ bevordert bijvoorbeeld het economische welzijn van alle
betrokkenen en daardoor samenwerking85 (Porter, 1990). Volgens Holsti dwingt
economische mondialisering staten tot (verdergaande) samenwerking. Dit komt mede
doordat staten grip op (transnationale) economische activiteiten verliezen (Holsti,
1995, 77).
Holsti constateert dat bij de totstandkoming van samenwerking tussen staten sprake is
van een aantal fasen: het ontstaan van een probleem (of een gemeenschappelijk
belang), probleemherkenning door actoren, onderhandelingen over mogelijke
oplossingen en het vaststellen van afspraken over regulering (zoals controle over de
uitvoering). Alliantievorming kan worden opgevat als een vorm van samenwerking:
allianties tussen staten reflecteren de strijdige en gemeenschappelijke belangen tussen
staten én de gepercipieerde bedreigingen van de (nationale) veiligheid. Geller et al.
veronderstellen dat allianties worden gevormd met als doel de capaciteiten van
betrokken staten te vergroten door ‘external ties’ (Geller et al. 1998, 62-63). Vaak
wordt in het geval van alliantievorming geanticipeerd op conflicten. In algemene zin
constateren Geller et al. dat er een verband bestaat tussen het aantal allianties en
conflicten (Geller et al. 1998, 64): hoe groter het aantal alliantieverplichtingen in een
internationaal systeem is, hoe meer conflicten zullen plaatsvinden (Geller et al. 1998,
117).
3.5.3 Regels. In de internationale politiek zijn ‘regimes’ van toepassing. Een regime
bestaat uit een aantal regels, normen en principes die richting geven aan of van
toepassing zijn op interacties tussen staten. Deze regels kunnen bijvoorbeeld
betrekking hebben op de gewenste aanpak van problemen tussen staten. Regels worden
soms vastgelegd in verdragen. Door deze regimes wordt de voorspelbaarheid van
interacties tussen staten en de beheersbaarheid en stabiliteit van het internationale
systeem bevorderd. Naleving van regimes kan soms worden gecontroleerd of
afgedwongen door internationale organisaties en tribunalen. Onderscheid kan worden
gemaakt tussen sterke en zwakke regimes (Holsti, 1995, 370).

85

Holsti doelt bij deze ‘wet’ op relatieve voordelen die staten ten opzichte van elkaar bezitten
waardoor samenwerking aantrekkelijk is voor deze staten. Samenwerking levert beide staten
voordelen op.
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In dit verband stellen Geller et al. verder vast dat de structuur van het internationale
systeem beloningen en ‘disincentives’ oplevert (creëert) voor bepaalde (inter)acties en
een ‘middel’ is om bepaald gedrag van staten aan te moedigen of juist te ontmoedigen
(Geller et al. 1998, 25).
De ontwikkeling van een aantal regels, die betrekking hebben op interacties tussen
staten, zal ik nader toelichten. In de periode van 1648-1792 was oorlogvoering als
‘instrument’ van buitenlandpolitiek in hoge mate geïnstitutionaliseerd. Oorlogvoering
werd beschouwd als een legitiem instrument om (internationale) politieke
doelstellingen mee te realiseren, zoals de behartiging van de belangen van staten of
bevordering van het prestige en de status van de heersers van staten (Holsti, 1995, 46).
Vaak trad de heerser zelf op als aanvoeder van zijn legers. Conflicten waren vaak
geritualiseerd: ceremonies en etiquette speelden een belangrijke rol, conflicten werden
gestart met formele oorlogsverklaringen en vaak was sprake van de demonstratieve
formering van legers en vloten en van (opzichtige) manoeuvres. Er werden in deze
periode ook al enige inspanningen verricht om de burgerbevolking te beschermen en
gewonde militairen te verzorgen. Slachtingen van burgers en militairen waren
zeldzaam en werden door de elites van staten - evenals andere schendingen van
bepaalde gedragscodes - met minachting beoordeeld. Van een ‘totale’ oorlog - waarbij
gevechtshandelingen ook tegen burgers en burgerdoelen werden gericht - was in deze
periode alleen bij uitzondering sprake. In deze periode legden ook religieuze
overwegingen ook beperkingen op aan het gedrag van staten. Het feit dat conflicten
nog beperkt waren en dat de burgerbevolking hierbij niet op grote schaal werd
betrokken, veranderde mede door de Franse Revolutie en de Napoleontische Oorlogen.
In 1648 werd (formeel) het soevereiniteitsbeginsel vastgelegd in het Verdrag van
Westfalen (Holsti, 1995, 46-48). In de tweede helft van de 17e eeuw kwam het
internationale recht tot ontwikkeling. Verdragen tussen staten werden nu als bindend
beschouwd, althans voorzover geen sprake was van fundamenteel gewijzigde
omstandigheden waardoor de belangen van één van de betrokken staten ernstig zou
worden geschaad door bepalingen in het verdrag. Ook werd in deze periode het
beginsel ‘diplomatieke onschendbaarheid’ geïntroduceerd. Hierdoor kon de
communicatie tussen staten beter worden gewaarborgd.
Volgens het soevereiniteitsbeginsel heeft een andere staat geen juridische en politieke
zeggenschap buiten het grondgebied van de eigen staat en over de bevolking van
andere staten. Op basis van deze regel worden de interacties tussen staten tot op de dag
van vandaag gereguleerd. Door dit beginsel wordt dus exclusieve autoriteit toegekend
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aan de heersers en bestuurders van staten, althans voorzover het het eigen territorium
betreft. Tot de Dertigjarige Oorlog claimde (onder andere) de Katholieke kerk nog
politieke rechten en zeggenschap, bovendien was zeggenschap niet zo zeer gebonden
aan een bepaald territorium, maar veel meer aan bepaalde bevolkingsgroepen.
De introductie van het soevereiniteitsbeginsel impliceerde ook dat ondergeschikte
(lokale) heersers, die onderdeel waren van een staat, geen wettelijke status en
zeggenschap meer bezaten buiten de eigen staat. Ook konden deze ondergeschikte
heersers buiten de grenzen van de eigen staat geen aanspraak maken op wettelijke
afspraken. In dit opzicht droeg het soevereiniteitsbeginsel ook bij aan de vorming consolidatie - van de staat. Het soevereiniteitsbeginsel betekende ook dat staten zich
niet meer mochten inmengen in de aangelegenheden van andere staten. Alle staten
waren nu - ongeacht aspecten als omvang en machtspositie - in juridisch opzicht
gelijkwaardig. Het Verdrag van Westfalen leverde dus een bepaalde ordening op en
een zekere mate van voorspelbaarheid, maar geen (permanente) vrede. Het
voortbestaan van staten als autonome actoren werd gewaarborgd en interacties werden
tot zekere hoogte gereguleerd. In algemene zin werden conflicten (nog) niet opgevat
als een groot sociaal probleem; mechanismen om conflicten te voorkomen en eventueel
te beëindigen werden om die reden dan ook nauwelijks ontwikkeld.
Ook Gilpin benadrukt de functie van verdragen voor de regulering van het
internationale systeem. Gilpin constateert dat de verdragen waarmee de grote Europese
conflicten werden afgesloten de basis (‘constitution’) vorm(d)en van het statensysteem:
door middel van het Verdrag van Westfalen (1648), Utrecht (1713), Wenen (1815), en
onder andere Versailles (1919), werd telkens getracht een stabiele ordening te bereiken
op basis van wederzijds geaccepteerde regels (Gilpin, 1981, 36). In deze verdragen
werden onder andere straffen voor de verliezers vastgelegd, de erkenning van
(wederzijdse) veiligheidswaarborgen en de herverdeling van territorium. Voorts
benadrukt Gilpin de ‘machtsdimensie’ van regels: genoemde verdragen bevorderen
namelijk vooral de belangen van machtige staten. In de 19e eeuw bevorderde het
Verenigd Koninkrijk - in overeenstemming met zijn belangen - vrijhandel tussen staten
(een marktwereldeconomie). Het Verenigd Koninkrijk kon deze regelgeving
stimuleren door de dominante positie die zij na de overwinning op Napoleon in Europa
had verworven (Gilpin, 1981, 139).
Het huidige internationale systeem is nog steeds gebaseerd op het
soevereiniteitsbeginsel (Holsti, 1995, 72). Echter in een aantal opzichten is ook sprake
van enige nuancering bij de toepassing van dit beginsel. Grove schendingen van de
mensenrechten kunnen nu soms aanleiding zijn voor een humanitaire interventie door
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andere staten. Soevereiniteit is in toenemende mate afhankelijk van de vraag of een
staat de mensenrechten tegenover de eigen bevolking respecteert. Een aantal staten
(zoals China) verzet zich echter tegen dergelijke inbreuken op de soevereiniteit. Tegen
het gebruik van geweld tegen andere staten wordt ook vaak anders aangekeken:
geweldsaanwending wordt niet meer beschouwd als een legitiem instrument om
doelstellingen te realiseren. In het huidige internationale systeem is
geweldsaanwending alleen gerechtvaardigd in het geval van zelfverdediging - en dan
nog alleen als aan een aantal criteria is voldaan - en in het geval dat toestemming is
verleend door de Veiligheidsraad.
3.5.4 Feedback. Jervis stelt vast dat in het internationale systeem sprake kan zijn van
positieve en negatieve feedback. Hierbij is respectievelijk sprake van een versterkend
effect, met een potentieel destabiliserende uitwerking op het internationale systeem, en
een stabiliserend effect, waarbij veranderingen in of van het internationale systeem
juist worden afgeremd (Jervis, 1997, 125). Positieve feedback is een voorwaarde voor
groei en verandering. Negatieve feedback is een voorwaarde voor stabiliteit en een
voorwaarde voor georganiseerde interacties en patronen in sociale systemen. Positieve
en negatieve feedback kunnen gelijktijdig aan de orde zijn. In het geval dat negatieve
feedback de systeemdynamiek domineert wordt wel gesproken over ‘balancing’. Het
‘spiraalconflictmodel’ en domino-effecten zijn het gevolg van positieve
feedbackmechanismen (Jervis, 1997, 165).
Volgens het spiraalconflictmodel kunnen staten in een vicieuze cirkel van
‘versterkende’ vijandigheid, bewapening en conflict terecht komen. Hierbij spelen het
veiligheidsdilemma - dat inherent is aan het anarchische statensysteem - en de
psychologische dynamiek die daardoor bij besluitvormers plaatsvindt, een rol (Jervis,
1997, 174). Een soortgelijk mechanisme ligt volgens Jervis ten grondslag aan
integratieprocessen in het internationale systeem.
Jervis stelt de vraag aan de orde onder welke omstandigheden (systeemcondities),
politieke interacties worden gekenmerkt door positieve en niet door negatieve feedback
(Jervis, 1997, 168). Jervis onderscheidt in dit verband drie categorieën condities die
domino-effecten (positieve feedback) stimuleren (Jervis, 1997, 171-173). Ten eerste de
toestand van het internationale systeem. Hierbij spelen weer twee ‘onderliggende’
factoren een rol: (1) de vraag of militaire technologie en politieke strategieën
offensieve (in plaats van defensieve) actie stimuleren en (2) de polariteit van het
systeem. Ten tweede de aard van de specifieke situatie. Hierbij is een factor van
invloed of bepaalde staten in het internationale systeem al dan niet ‘zwak’ zijn: indien
staten zwak zijn is volgens Jervis positieve feedback waarschijnlijker. De derde en
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laatste factor betreft overtuigingen en opvattingen van besluitvormers. Hierbij is een
factor of staten al dan niet hechten aan de instandhouding van de status quo.
3.5.5 Het machtsevenwichtmechanisme. Soms kan een bepaalde systematiek regelmaat - worden vastgesteld in de interacties tussen staten. Een voorbeeld van een
dergelijke systematiek is het eerder genoemde machtsevenwichtmechanisme.
Doelstellingen van staten, regels, verschillende interactievormen en feedback zijn
belangrijke componenten van dit mechanisme. Het machtsevenwichtmechanisme
(‘balance of power’ mechanisme) dat de interacties tussen staten vaak beïnvloedt is een
negatief feedbackmechanisme en ligt ten grondslag aan het zelfstabiliserende
vermogen van het internationale systeem. Verandering wordt door dit mechanisme
voorkomen, of in ieder geval (tijdelijk) afgeremd.
Aan de hand van het machtsevenwichtmechanisme kan volgens Jervis worden
verklaard dat: (1) geen enkele staat het internationale systeem kan domineren, (2)
slechts weinig oorlogen ‘totaal’ zullen zijn, (3) verliezende staten na een oorlog zelden
worden opgedeeld en vrijwel altijd weer mogen integreren in het internationale
systeem en (4) kleine staten, met beperkte hulpbronnen, vaak (toch) in staat zijn om te
overleven (Jervis, 1997, 131). Ook Gilpin constateert dat (verdere) expansie van
machtsposities van dominante staten vaak werd afgeremd of voorkomen door de
werking van het machtsevenwichtmechanisme (Gilpin, 1981, 121).
Tijdens de werking van het machtsevenwichtmechanisme is ook vaak sprake van een
zekere mate van synchronisatie. Synchronisatie heeft (zie hoofdstuk 2) betrekking op
de gelijktijdige (inter)acties van staten in het internationale systeem. Synchronisatie
veronderstelt dat er sprake is van (impliciete) afstemming. Een aantal factoren is bij
synchronisatie van belang: de communicatie van ‘signalen’ en de mate waarin actoren in dit geval staten - op elkaar letten. Door een aantal factoren is het
synchronisatievermogen in het internationale systeem toegenomen. Holsti stelt vast dat
er sprake is van een toename van de ‘transparantie’ van gebeurtenissen en processen in
het internationale systeem (Holsti, 1995, 66). Verder is de mate van informatieuitwisseling sterk toegenomen. Dat is onder andere het gevolg van de beschikbaarheid
van (communicatie)technologie en massamedia. Deze ontwikkelingen dragen bij aan
wat Holsti een ‘demonstration effect’ noemt.
Aan verdragen die worden afgesloten na grote conflicten (zoals in het geval van de
Dertigjarige Oorlog, de Franse Revolutionaire en Napoleontische Oorlogen en de
Eerste en Tweede Wereldoorlog) ligt altijd (impliciet) een negatief
feedbackmechanisme ten grondslag. Met dit mechanisme wordt getracht om de nieuwe
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(stabiele) situatie te verankeren. De aard en vorm van deze mechanismen - welke
regels er deel van uitmaken en de wijze van institutionalisering ervan - zijn altijd
zodanig, dat vooral de belangen van de meest machtige staten van het nieuwe systeem
worden bevorderd86.
Ter illustratie zal ik de ontwikkeling en de werking van het
machtsevenwichtmechanisme dat na de Franse Revolutionaire en Napoleontische
Oorlogen tot stand kwam - het ‘Concert van Europa’ - nader toelichten. Het Congres
van Wenen (1815) had een aantal afspraken opgeleverd tussen de vijf Europese
grootmachten (het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Pruisen, Oostenrijk-Hongarije en
Rusland), gericht op de preventie van een dominante positie van één van deze staten.
Door deze grootmachten werd een gerichte poging gedaan om een ‘trans-state political
system’ te definiëren waardoor de mogelijkheden van staten om de nieuwe status quo
te verstoren werden beperkt (Taylor, 2000, 72). Dit was een nieuwe benadering die een
relatief stabiele machtsverdeling opleverde: de eerste ‘geopolitical world order’ . In
geopolitiek opzicht bestond deze orde uit twee zones; een gereguleerde en nietgereguleerde ‘zone’. Het ‘Concert van Europa’ kwam (in beginsel jaarlijks) bij elkaar
om politieke kwesties in Europa te reguleren. Een dergelijke regulering was buiten
Europa niet van toepassing.
Deze ordening was vooral in het belang van het Verenigd Koninkrijk en stelde het
Verenigd Koninkrijk in staat om (tijdelijk) een dominante positie te kunnen handhaven.
Ook werden met deze nieuwe ordening de belangen van Oostenrijk-Hongarije en
Pruisen bevorderd. Het Verenigd Koninkrijk kon de machtsverhoudingen in Europa
door middel van dit mechanisme tot zekere hoogte balanceren, en buiten Europa zijn
dominante positie uitbuiten. De werking van dit mechanisme werd - zoals besproken verstoord door de Duitse hereniging in 1871, waardoor in Centraal Europa een nieuwe
grootmacht werd gevestigd, die beschikte over hulpbronnen, technologie, militaire
macht én een expansieve doctrine. Hierdoor kwam de veiligheid van andere staten - en
de belangen van het Verenigd Koninkrijk - in het geding (Geller et al. 1998, 161).
Hierdoor nam de rivaliteit in Europa toe.

86
Taylor et al. benadrukken dat de regels van het internationale systeem vooral ‘conservatief’ van
aard zijn, in die zin dat deze regels zijn gericht op handhaving van de status quo (Taylor et al. 2000,
159). De Verenigde Naties zijn (ook) gevormd om de gewelddadige annexatie van staten te
voorkomen (Holsti, 1998, 74). De Verenigde Naties zijn dus ook gericht op de instandhouding van de
status quo en vervullen dus tot zekere hoogte dezelfde functie in het internationale systeem als het
machtsevenwichtmechanisme in de voorgaande internationale systemen.
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3.6 Groei
3.6.1 Inleiding. In deze paragraaf ga ik in op ‘groei’. Groei heeft in dit verband onder
andere betrekking hebben op de toename van het aantal actoren dat deel uitmaakt van
het internationale systeem (zoals staten en internationale organisaties), de toename van
het aantal interacties (‘verbindingen’) tussen deze actoren en de toename van de mate
van emancipatie van actoren. Groei heeft dus ook betrekking op de toename van
economische activiteiten (zoals volume of geografische reikwijdte van internationale
handel), de groei van het territorium van staten (bijvoorbeeld door verovering) of de
groei van het bestuurlijke vermogen van staten. In deze paragraaf ga ik ook nader in op
groeibeperkingen én bespreek ik een aantal specifieke ‘vormen’ van groei.
3.6.2 Groei en groeibeperkingen. Volgens Gilpin stimuleren drie factoren staten om
groei na te streven (Gilpin, 1981, 70). Ten eerste economische en bestuurlijke
schaalvoordelen die met expansie kunnen worden bereikt, bijvoorbeeld door vergroting
van afzetmarkten. Ten tweede de internalisering van ‘externalities’87 (Gilpin, 1981, 7071). En ten derde afnemende meeropbrengsten waarmee staten vroeg of laat worden
geconfronteerd. (Gilpin, 1981, 80).
Groei stimuleert volgens Gilpin verandering van het internationale systeem: door groei
veranderen namelijk relatieve machtsposities en daardoor de afwegingen die worden
gemaakt bij interacties tussen staten. Staten kunnen volgens Gilpin ook trachten het
internationale systeem gericht te veranderen door territoriale, politieke of economische
groei. Groei zal volgens Gilpin worden nagestreefd totdat de marginale kosten van
verdere groei gelijk of groter zijn dan de marginale opbrengsten ervan.
De wijze waarop staten trachtten hun machtsposities te vergroten is in de loop der tijd
fundamenteel veranderd. In de premoderne tijd werd vergroting van machtsposities
vooral nagestreefd door territoriale expansie; terwijl in de moderne tijd vooral sprake is
van machtsvergroting door economische en politieke expansie. Gilpin constateert dat
economische expansie de ‘rol’ (functie) heeft overgenomen van territoriale groei.
(Gilpin, 1981, 146). Staten trachten in de wereldmarkteconomie een dominante positie
te verwerven (Gilpin, 1981, 132). De wereldmarkteconomie is volgens Gilpin het
87

‘Externalities’ beïnvloeden het welzijn van individuen of groepen (sociale gemeenschappen)
zonder dat daarbij sprake is van een marktmechanisme (terugkoppeling naar de markt). In deze
context (van het onderzoek van Gilpin) wordt gedoeld op transacties waarop staten geen invloed
hebben. Door ‘externalities’ te internaliseren wordt beïnvloeding mogelijk en kunnen transactiekosten
worden beperkt.
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belangrijkste mechanisme geworden om welzijn en macht te concentreren en te
verspreiden tussen staten (Gilpin, 1981, 143). Vanaf de tweede helft van de 20ste eeuw
is sprake van een wereldmarkteconomie. Markteconomieën kenmerken zich door
openheid en competitie. Markten bezitten een eigen - zeer krachtige - logica voor
groei.
Aan de (wereld)markteconomie gingen drie vormen van economische uitwisseling
vooraf: (1) (lokale) ruilhandel, (2) handel op lange afstand in goederen met een hoge
waarde, zoals specerijen, zijde e.d. en (3) geleide economieën, waarbij productie,
distributie en prijsstellingen werden gecontroleerd door de staat (Gilpin, 1981, 128129).
Of en de wijze waarop (economische) groei in staten plaatsvindt, ligt volgens North in
belangrijke mate besloten in de beloningsstructuur van staten (North, 1990). Hierbij
doelt North onder andere op de ‘regels’ van een sociaal systeem, die in belangrijke
mate bepalen welk gedrag van actoren zal worden beloond en de wijze waarop
economische verworvenheden (‘surplus) vervolgens worden (her)verdeeld.
Op een gegeven moment treden echter ‘tegenkrachten’ op, waardoor groei wordt
beperkt. Gilpin onderscheidt drie van dergelijke ‘krachten’. Ten eerste natuurlijke
barrières en de ‘loss-of-strength’ gradiënt88. Ten tweede tegenkrachten die ontstaan in
de vorm van politieke en economische allianties. Deze zijn het gevolg van de werking
van het machtsevenwichtmechanisme (Gilpin, 1981, 147). De derde factor die groei
beperkt betreft economische en technische factoren; factoren waardoor (bijvoorbeeld)
de ‘optimale’ omvang van politieke eenheden - zoals de staat - wordt bepaald.
Gilpin veronderstelt dat de schaalgrootte van een staat of imperium wordt bepaald door
een ‘trade-off’ tussen de baten die zijn verbonden aan een bepaalde schaalgrootte en de
kosten die gemoeid zijn met de instandhouding ervan89 (Gilpin, 1981, 148). Groei van
sociale systemen wordt op een gegeven moment beperkt door een tendens van politieke

88
De ‘loss-of-strength’ gradiënt is gebaseerd op Boulding en heeft betrekking op de mate waarin de
militaire en politieke macht van een staat bij een toename van de geografische afstand afneemt
(Gilpin, 1981, 56).
89
Alesina et al. beargumenteren dat de omvang van een staat in belangrijke mate wordt bepaald door
een ‘trade off’ tussen de baten verbonden aan een bepaalde omvang - waardoor sprake is van
bepaalde schaalvoordelen - enerzijds, én de kosten die verbonden zijn aan de organisatie en
instandhouding van het bestuurlijke vermogen van betreffende staat anderzijds. Een grotere omvang
betekent grotere heterogeniteit en daardoor grotere bestuurlijke complexiteit en kosten (Alesina et al.
2003).
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desintegratie en fragmentatie90. Om fragmentatie te voorkomen worden (krachtige)
bureaucratieën opgezet en universele ideologieën geïntroduceerd (Gilpin, 1981, 150).
Gilpin stelt ook vast dat economische voorspoed - die per definitie toch vaak lokaal is fragmentatie kan stimuleren (Gilpin, 1981, 150). Volgens Holsti draagt ook het steeds
beperktere vermogen van staten om zich af te schermen van invloeden van ‘buitenaf’
bij aan politieke fragmentatie (Holsti, 1995, 78); ook wordt hierdoor de
beleidsautonomie van staten beperkt. Groei wordt volgens Gilpin ook beperkt door
interne factoren: de interne structuur moet groei namelijk kunnen (blijven)
ondersteunen (‘absorberen’). Of dit het geval is ligt onder andere besloten in de
belangen en belangenstructuur van dominante actoren in staten (Gilpin, 1981, 152).
Bovendien treden groeibeperkingen op door (onvermijdelijke) inertie, die besloten ligt
in de belangen van actoren, waardoor verandering wordt ontmoedigd (Gilpin, 1981,
154).
Interne en externe factoren die groei bevorderen of juist beperken beïnvloeden elkaar
én de ontwikkeling van het internationale systeem. Een voorbeeld ter illustratie. In de
negentiende eeuw was in eerste instantie sprake van een sterke intensivering van de
internationale handel: de gemiddelde groei bedroeg in de periode van 1820 tot 1913
circa vier procent per jaar (Kenwood et al. 1999)91. Deze groei was in belangrijke mate
het gevolg van de toenemende importbehoefte van ruwe grondstoffen van een aantal
Europese landen. Vanaf 1880 werd de groei van de internationale handel echter wel
afgeremd. Hierbij speelden verschillende factoren een rol, zoals protectionistische
maatregelen van staten om de eigen industrie af te schermen van buitenlandse
concurrenten in reactie op een economische depressie in de periode van 1873 tot 1879.
Hierdoor werd de economische depressie verder verstrekt.
3.6.3 Groei van het aantal interacties tussen actoren. In algemene zin, of het nu gaat
over handel, de uitwisseling van informatie, buitenlandse investeringen, internationale
organisaties of conferenties, is het aantal en soort interacties in het internationale
systeem in de loop der tijd drastisch toegenomen (Holsti, 1995, 71).
Gedurende de periode van 1648-1792 stond volgens Holsti het internationale systeem
op het punt om wat betreft internationale handel (en ‘travel’) een mondiale reikwijdte
te bereiken (Holsti, 1995, 43). Het mondiale karakter van internationale handel hield
verband met de koloniën die een aantal Europese staten hadden verworven. Dit waren
90
Volgens Holsti wordt politieke fragmentatie ook gestimuleerd door nationalistische sentimenten
(Holsti, 1995, 67).
91
De groeicijfers van de internationale handel zijn gebaseerd op de toename van het exportvolume
van de grootste industriële landen, (Kenwood, 1999, 23-24).
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echter vaak nog beperkte interacties: veelal betrof het de uitwisseling van goederen en
waren verbindingen tussen actoren nog traag en vaak onbetrouwbaar (Holsti, 1998,
44). In deze periode kwam ook een belangrijk ‘instituut’ tot stand om interacties tussen
staten te onderhouden en te reguleren: professionele diplomaten, die als
vertegenwoordigers van staten onderhandelingen voerden, rapportages verzorgden en
informatie (inlichtingen) vergaarden (Holsti, 1995, 45).
Door een toename van het aantal commerciële en sociale verbindingen én de toename
van de connectiviteit van communicatienetwerken in (opeenvolgende) internationale
systemen is volgens Holsti de behoefte aan samenwerking en coördinatie tussen
actoren toegenomen (Holsti, 1995, 64).
Medio jaren negentig van de twintigste eeuw waren er circa 344 formele
intergouvernementele organisaties. Als de organisaties die met deze IGO’s zijn
‘verbonden’ worden meegeteld bedraagt dat aantal circa 1100. 94 procent van deze
organisaties is ontstaan in de periode vanaf 1940. Er blijkt bovendien sprake te zijn van
een toename van de groei van het aantal organisaties: 70 procent van deze organisaties
is namelijk pas na 1960 opgericht. Een groot deel van deze organisaties houdt zich
bezig met economische aangelegenheden en vraagstukken. Deelname van landen aan
dergelijk samenwerkingsverbanden is gebaseerd op de verwachte economische
voordelen en waarborging van de veiligheid die deelname kan opleveren. Deelname
aan samenwerkingsverbanden is dus altijd gericht op de bevordering van bepaalde
doelstellingen. Het netwerk van verbindingen bezit volgens Holsti de grootste
dichtheid in West-Europa.
Ook de reikwijdte van conflictinteracties is in de loop der tijd toegenomen. De
reikwijdte van conflicten - de mogelijkheid en bereidheid om geweld aan te wenden is onder andere een functie van belangen van staten, (reguliere) interacties tussen
staten, het organisatorische vermogen militaire capaciteit op grote afstand aan te
wenden en (dus) beschikbare technologie(ën). De Oorlog van de Spaanse
Troonopvolging (1700-1713) en de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) waren
‘wereldoorlogen’, in die zin dat deze (Europese) conflicten ook tot
gevechtshandelingen leidden in onder andere Noord-Amerika, het Caribische gebied en
de Indische Oceaan (Holsti, 1995). Vanuit een systeemperspectief was in dit stadium
echter nog geen sprake van een ‘wereldoorlogen’.
Wanneer voor de eerste keer sprake was van een conflict met een mondiale reikwijdte althans vanuit een systeemperspectief - bespreek ik in hoofdstuk 12.
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3.6.4 Emancipatie en zelfbeschikking. Tot het einde van de 18e eeuw was de mate van
emancipatie - zeggenschap in aangelegenheden van de staat, zoals de keuze van
doelstellingen en de wijze waarop die gerealiseerd zouden moeten worden - van de
bevolking van staten (zeer) beperkt. De bevolking van staten speelde (nagenoeg) geen
rol in (internationale) politieke kwesties. (Internationale) politieke kwesties waren een
‘privilege’ van een kleine machtselite.
Door een aantal ontwikkelingen werd de emancipatie van de bevolking van staten in
Europa echter gestimuleerd, onder andere door de Franse Revolutie (1792), massale
mobilisatie van de bevolking door Napoleon en de industrialisatie. Holsti stelt vast dat
- vooral vanaf het begin van de 19e eeuw - sprake is van een streven van
bevolkingsgroepen naar onafhankelijkheid en zelfbeschikking, resulterend in de
vorming van nieuwe staten, of pogingen daartoe (Holsti, 1995, 67). In 1816 bestond
het internationale systeem uit nog geen dertig staten, aan het einde van de 20ste eeuw
bedroeg dat aantal bijna tweehonderd (Geller et al. 1998, 1).
Holsti stelt vast dat sinds 1945 het aantal conflicten niet is afgenomen, maar wel het
aantal conflicten in verhouding tot het aantal staten waaruit het internationale systeem
is opgebouwd (Holsti, 1995, 72). Conflicten zijn ook nu nog steeds een belangrijke
vorm van interactie tussen staten.

3.7 Verandering
3.7.1 Inleiding. Gilpin onderscheidt drie gradaties van verandering, die ik in deze
paragraaf zal bespreken. Ook zal ik veranderprocessen - vooral processen van
(her)ordening en omslagen - bespreken.
3.7.2 Verandering en evenwicht. Gilpin onderscheidt drie gradaties - niveaus - van
verandering (Gilpin, 1981, 39-41).
•

Een procesverandering. Dit betreft de meest oppervlakkige - minst ingrijpende vorm van verandering. Veranderingen hebben in dit geval alleen betrekking op de
dynamiek tussen en het gedrag van bestaande actoren. Indien de relatie tussen
twee staten zich ontwikkelt van samenwerking naar conflict, dan is sprake van een
procesverandering.

•

Een ‘systemic’ verandering. Van een ‘systemic’ verandering is sprake als het
aantal en/of de samenstelling van de actoren van het internationale systeem
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veranderen. Ook is sprake van systemic verandering als de (buiten)grenzen van het
systeem wijzigen. Bij een ‘systemic’ verandering veranderen de relatieve
machtsposities van staten, de prestigehiërarchie en regels van het systeem. Deze
vorm van verandering heeft dan ook altijd consequenties voor de besturing
(‘governance’) van het internationale systeem. Ordeningen en herordeningen van
het internationale systeem - die in dit onderzoek aan de orde zijn - behoren meestal
tot deze categorie veranderingen.
•

Een systeemverandering. In het geval van een systeemverandering verandert de
aard van de belangrijkste actoren, en dus ook de interacties tussen deze
deelsystemen en actoren. Dit is volgens Gilpin de meest fundamentele vorm van
verandering.

De veranderingen die in dit onderzoek worden onderzocht kunnen vaak worden
gecategoriseerd als ‘systemic’ veranderingen, echter - zoals ik nog zal beargumenteren
in hoofdstuk 12 - zijn deze ‘systemic’ veranderingen (processen van (her)ordening en
omslagen), onderdeel van - en functioneel in - een systeemverandering die zich in
Europa voltrekt.
Voor een goed begrip van ‘verandering’ en veranderprocessen in en van het
internationale systeem zijn de concepten stabiliteit en evenwicht van belang. Holsti
veronderstelt dat sprake is van stabiliteit van een internationaal systeem (Holsti, 1995,
74) als de belangrijkste karakteristieken van het systeem behouden blijven. Holsti
noemt in dit verband de volgende karakteristieken: de geografische omvang van het
internationale systeem, de aard van de actoren, de systeemstructuur, de belangrijkste
vormen van interactie, en de regels en normen die aan deze interacties ten grondslag
liggen. Stabiliteit betekent dus niet dat geen sprake is van conflicten tussen staten.
Volgens Gilpin is een internationaal systeem in evenwicht als de machtigere staten die
deel uitmaken van dat systeem tevreden zijn met de bestaande territoriale, politieke en
economische omstandigheden (‘arrangements’) (Gilpin, 1981, 11). Volgens Gilpin is in
het internationale systeem echter altijd sprake van een dynamisch evenwicht: (beperkte
en lokale) veranderingen vinden voortdurend plaats en ‘grotere’ veranderingen zijn
vroeg of laat onvermijdelijk (Gilpin, 1981, 12). Gedifferentieerde ontwikkeling van
staten is volgens Gilpin de belangrijkste destabiliserende factor. Hierbij doelt Gilpin op
politieke, economische en technologische ontwikkeling.
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3.7.3 Bronnen van veranderingen en spanningsopbouw. Veranderingen van en in het
internationale systeem worden door uiteenlopende factoren ‘gestimuleerd’; een aantal
van deze factoren heb ik in dit hoofdstuk al besproken.
Gilpin (Gilpin, 1981, 55) constateert evenals Holsti (Holsti, 1995, 49, 76) dat
economische groei, technologische ontwikkeling en demografische veranderingen
belangrijke bronnen van verandering zijn. Door deze veranderingen kan - zoals gezegd
- een onevenwichtige toestand ontstaan (Gilpin, 1981, 56). Volgens Gilpin levert
vooral gedifferentieerde groei van macht een onevenwichtige systeemtoestand op en is
daardoor een belangrijke bron van verandering92 (Gilpin, 1981, 14).
Gilpin definieert macht als militaire, economische en technologische mogelijkheden
(capaciteiten) van staten. Door gedifferentieerde ontwikkeling van de macht van staten,
veranderen voor staten de kosten en baten die verbonden zijn aan verandering van het
internationale systeem. Deze veranderde kosten- en batenstructuur van het
internationale systeem levert een onevenwichtigheid op tussen de componenten ervan:
de formele regels, de verdeling van territorium, en de (formele) prestigehiërarchie zijn
onveranderd, terwijl wel sprake is van wezenlijk andere machtsverhoudingen.
De toename van onevenwichtigheid in een internationaal systeem is volgens Gilpin
ook het gevolg van de toenemende discrepantie tussen de bestaande ‘governance’ van
het systeem en de (her)verdeling van macht in het systeem (Gilpin, 1981, 186). Deze
situatie levert volgens Gilpin vroeg of laat een crisis op in het internationale systeem,
waarbij conflicten het belangrijkste mechanisme zijn om bepaalde veranderingen te
bewerkstelligen (Gilpin, 1981, 15). Gilpin spreekt in dit verband over ‘hegemoniale
conflicten’, dat wil zeggen conflicten waarin wordt bepaald welke staat of staten het
(nieuwe) internationale systeem zullen domineren en besturen93. Na een dergelijk
conflict ontstaat weer een (tijdelijke) evenwichtstoestand.
92

Gedifferentieerde groei van macht is onder andere het gevolg van het feit dat de (relatieve) kosten
voor bescherming en consumptie (van publieke en private goederen en diensten) van dominante
staten, op een gegeven moment relatief sterker stijgen dan investeringen die moeten worden gedaan
om de doelmatigheid en de productiviteit van de economie van betreffende staten te verbeteren. De
(relatieve) kosten verbonden aan politieke dominantie nemen namelijk steeds verder toe terwijl de
economische positie en het technologische leiderschap van deze dominante staten steeds verder
verzwakken. Hierdoor ontstaat er een neerwaartse spiraal. Deze veranderingen leveren vaak interne
conflicten op over de allocatie van het nationale inkomen en kunnen het ‘gezag’ van de regering of
heersers van betreffende staat daardoor aantasten (Gilpin, 1981, 159-167).
93
Levy gebruikt de term ‘general wars’ en definieert deze categorie conflicten als conflicten waaraan
nagenoeg alle grootmachten die op dat moment deel uitmaken van het internationale systeem
deelnemen. Levy constateert dat deze conflicten keerpunten markeren in de geschiedenis
(ontwikkeling) van het internationale systeem, zoals de opkomst en neergang van hegemoniale

151

Dynamiek en Ontwikkeling van het Internationale Systeem

Drie factoren zijn volgens Gilpin nauw verbonden met de kosten en baten die
verbonden zijn aan veranderingen. Ten eerste transport en communicatie. Grote
veranderingen in het internationale systeem zijn volgens Gilpin vaak voorafgegaan
door veranderingen in deze technologieën. Deze technologische ontwikkelingen
creëren namelijk (nieuwe) schaalvoordelen. De opkomst van grote imperia en perioden
van politieke integratie lijken te kunnen worden geassocieerd met belangrijke
verminderingen in transportkosten (Gilpin, 1981, 57). Ten tweede militaire technieken
en technologie (Gilpin, 1981, 59). Hierdoor kan economische en politieke expansie
worden aan- of ontmoedigd. En ten derde economische factoren. Er is altijd sprake van
een wisselwerking tussen het politieke en economische systeem (Gilpin, 1981, 67). Een
belangrijke kwestie die hierbij aan de orde is is de verdeling van het economische
surplus én de verdeelsleutel die daarbij wordt gehanteerd94.
(Structurele) onevenwichtigheid van een internationaal systeem levert (continue)
spanning, onzekerheid en crises op (Gilpin, 1981, 197). Gilpin constateert dat in het
geval van een hegemoniaal conflict - met andere woorden bij een ‘systemic’
verandering van het internationale systeem sprake is van drie precondities (Gilpin,
1981, 200-202).
Ten eerste is er sprake van beperkingen (‘the closing in’) van ‘ruimte’ en
mogelijkheden. Bij een toename van de levensduur van het internationale systeem en
door de groei van staten - onder andere economische groei - neemt de beschikbaarheid
van hulpbronnen en economische groeimogelijkheden - de ‘afstand’ tussen staten - af.
Hierdoor neemt het conflictpotentieel toe. De relaties tussen staten krijgen daardoor
grootmachten. Levy stelt verder vast - evenals Gilpin - dat deze conflicten functioneel zijn in de
fundamentele transformatie van het internationale systeem (Levy, 1983, 3-4). Levy stelt vast dat
negen van dergelijke ‘general wars’ hebben plaatsgevonden (de Dertigjarige Oorlog (1618-1648), de
Oorlog (van de Republiek der Nederlanden) tegen Lodewijk de XIV (1672-1678), De Oorlog van de
Liga van Augsburg (tegen Frankrijk, 1688-1697), de Oorlog van de Spaanse Troonopvolging, de
Oostenrijkse Successieoorlog (1739-1748), de Zevenjarige Oorlog (1755-1763), de Franse
Revolutionaire en Napoleontische Oorlogen (1792-1815) en de Eerste (1914-1918) en Tweede
Wereldoorlog (1939-1945) (Levy, 1983, 75).
94
Gilpin doelt hierbij op de verdeelsleutel tussen kosten en investeringen in consumptie, bescherming
(veiligheid) en productiviteit. Gilpin beargumenteert dat er een tendens bestaat dat de kosten die
verbonden zijn aan de instandhouding van de internationale status quo sneller stijgen dan het
financiële vermogen van de dominante staat/staten om zijn/hun positie en de status quo te handhaven.
Hierbij doelt hij op kosten voor bescherming (Gilpin, 1981, 157). Deze (stijgende) kosten gaan ten
koste van investeringen in de productiviteit, waardoor het economische vermogen en de machtspositie
op de langer termijn in belangrijke mate wordt bepaald. De discrepantie tussen ‘kosten’ en
hulpbronnen levert een fiscale crisis op voor deze staten. Dit proces wordt door snelle economische
en technologische ontwikkelingen versneld (Gilpin, 1981, 92 en 158).
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steeds meer een ‘zero-sum’ karakter. Gilpin veronderstelt dat zolang expansie mogelijk
is - de ruimte en mogelijkheden voor groei aanwezig zijn - gedifferentieerde groei en
ontwikkeling niet (of in ieder geval minder) problematisch zullen zijn (Gilpin, 1981,
201). Als de grenzen van groei worden bereikt komt het internationale systeem in een
toestand van crisis terecht. Een tweede preconditie waarvan in de aanloop naar
hegemoniale conflicten - en dus bij ‘systemic’ veranderingen - volgens Gilpin sprake
is, is de perceptie bij één of meerdere grootmachten dat sprake is van een periode van
fundamentele historische verandering. Hierdoor ontstaat de indruk dat voortschrijding
van de tijd tegen deze grootmacht(en) werkt en dat daarom bepaalde kwesties beter
door preventieve oorlog(en) kunnen worden opgelost; althans zolang deze
grootmacht(en) daartoe nog in staat is (zijn). Aan deze inschatting ligt de opvatting ten
grondslag dat (gedifferentieerde) ontwikkeling in het nadeel van betreffende
grootmacht(en) zal uitwerken. De derde preconditie is dat het verloop van de
gebeurtenissen begint te ontsnappen aan de menselijke controle; rationaliteit lijkt niet
meer - of in ieder geval in mindere mate - van toepassing. Staten schatten volgens
Gilpin de krachten die in het spel zijn niet meer goed in. Gilpin vat de ontstane situatie
- systeemtoestand - als volgt samen: “Hegemonic war arises from the structural
conditions and disequilibrium of an international system, but its consequences are
seldom predicted by statesmen”95 (Gilpin, 1981, 203).
Gilpin stelt dat de Dertigjarige Oorlog (1618-1618), de oorlogen van Lodewijk de XIV
(1667-1713), de oorlogen van de Franse Revolutie en van Napoleon (1792-1814) en de
Eerste en Tweede Wereldoorlog hegemoniale conflicten waren. Tijdens deze conflicten
was de besturing van het internationale systeem aan de orde (Gilpin, 1981, 200).
Volgens Gilpin waren bij deze conflicten de drie genoemde precondities van
toepassing.
95
Holsti noemt de gebeurtenissen die hebben geleid tot de Eerste Wereldoorlog een opmerkelijk
voorbeeld van een beperkte lokale crisis die snel escaleerde in een mondiale oorlog (Holsti, 1995, 225
e.v.). Na de moord op aartshertog Franz Ferdinand in Sarajevo op 28 juni 1914, verklaarde
Oostenrijk-Hongarije met de steun van Duitsland de oorlog aan Servië. Deze reactie en het vervolg
hierop typeert de instabiele politieke en militaire toestand van het internationale systeem (in Europa).
De grote mate van alliantievorming is eveneens, symptomatisch voor deze toestand. Holsti zegt
hierover dat “each mobilization was defended as a necessary action - made more urgent by the
pressure of time - to a previous decision within the other coalition”. Door een aantal staten - te
beginnen Duitsland - werd snelle mobilisatie noodzakelijk geacht om te voorkomen dat (potentiële)
tegenstanders voordeel zouden kunnen behalen door eerder voorzorgsmaatregelen te treffen.
Besluitvormers waren zich bewust van de kritieke toestand die in Europa was ontstaan, waarbij een
beslissing tot mobilisatie vergaande gevolgen zou hebben. De factor tijd speelde bij het ontstaan van
dit positieve feedbackmechanisme een belangrijke rol.
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Geller et al. spreken niet over ‘systemic’ verandering, maar over ‘systeemvormende’
(‘system shaping’) conflicten. Hierbij doelen Geller et al. op wat Gilpin hegemoniale
conflicten (‘systemic’ verandering) noemt. Geller et al. veronderstellen dat door erosie
van de machtsstructuur van een international systeem ‘lower-order’ conflicten tussen
staten gekoppeld worden aan systeemvormende mondiale conflicten. (Geller et al.
1998, 120). Hierdoor wordt de stabiliteit van het internationale systeem aangetast.
Deze dynamiek is een belangrijkere factor bij het ontstaan van grootschalige conflicten
en de ernst van deze conflicten.
3.7.4 Omslagen en herordening. Gilpin beargumenteert dat grootschalige politieke
veranderingen het gevolg zijn van het ‘samenkomen’ van unieke en onvoorspelbare
ontwikkelingen (Gilpin, 1981, 3). Verder stelt Gilpin vast - zoals ik heb besproken dat uit historisch onderzoek blijkt dat de belangrijkste ‘reactie’ van structurele
onevenwichtigheid in een internationaal systeem hegemoniale conflicten zijn (Gilpin
1981, 197).
Gilpin veronderstelt dat staten waarvan de relatieve machtspositie is toegenomen
zullen trachten om de inrichting van het internationale systeem te veranderen, en wel
zodanig dat de nieuwe configuratie een betere afspiegeling is van de feitelijke belangen
en machtsverhoudingen in het internationale systeem (Gilpin, 1981, 187). Historisch
onderzoek laat zien dat indien vreedzame pogingen daartoe falen, de ontstane
onevenwichtigheid zal worden ‘opgelost’ door middel van oorlog.
De (dominante) grootmachten waarvan de posities zijn verzwakt kunnen op twee
manieren trachten hun positie te behouden en het verstoorde evenwicht te herstellen:
door investeringen in machtsbronnen (waarvoor veelal een verhoging van de
productiviteit nodig is) of door de bestaande verplichtingen te verminderen (Gilpin,
1981, 188). Productiviteitsverbetering is echter voor deze categorie staten vaak
problematisch vanwege de toegenomen noodzaak voor investeringen en kosten voor de
bescherming van de belangen van deze staten, én door de interne inertie van deze
staten waardoor het aanpassingsvermogen is aangetast.
Hegemoniale conflicten bezitten volgens Gilpin een aantal typische karakteristieken:
(1) er is sprake van een directe confrontatie tussen de dominante grootmachten van het
internationale systeem en de opkomende grootmachten (de ‘uitdagers’ van het
achterhaalde systeem), (2) de legitimiteit en de besturing van het bestaande
(achterhaalde) internationale systeem worden aan de orde gesteld én (3) hegemoniale
conflicten zijn gelijktijdig politiek, economisch en ideologisch van aard. Gilpin stelt
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ook vast dat dergelijke conflicten vaak gericht zijn op de vernietiging van het sociale,
politieke of economische systeem van de uitdager(s) en worden vaak gevolgd door een
religieuze, politieke en sociale transformatie van de verslagen grootmachten. Tot slot is
een belangrijk kenmerk dat er in het geval van hegemoniale conflicten sprake is van
conflicten met een zeer grote omvang, intensiteit en duur (Gilpin, 1981, 199-200).
De uitkomst van een hegemoniaal conflict is een verandering van het internationale
systeem in overeenstemming met de (nieuwe) machtsverhoudingen; er is sprake van
een herordening van de componenten van het systeem. De uitkomst van een
hegemoniaal conflict bepaalt welke grootmacht(en) het nieuwe internationale systeem
zal (zullen) besturen, dus ook welke belangen van welke staten nu het beste zullen
worden gewaarborgd.
Gilpin stelt dat hegemoniale conflicten functioneel zijn en integraal onderdeel zijn van
de evolutie en dynamiek van het internationale systeem (Gilpin, 1981, 198).
Na een hegemoniaal conflict is een aantal belemmerende inconsistenties weggenomen
en is weer sprake van een zeker - maar altijd tijdelijk - evenwicht. Na de
Napoleontische Oorlogen was ook sprake van een relatief stabiele periode. Deze
periode wordt ook wel aangeduid als de periode van de ‘Dertigjarige Vrede’. Voor
zover zich grootmachtconflicten voordeden waren deze van beperkte omvang en
betekenis. Gedurende deze periode was het machtsevenwichtmechanisme - dat gestalte
had gekregen door het ‘Concert van Europa’ effectief. Gilpin stelt vast dat de ordening
- die in 1815 tijdens het Congres van Wenen werd vastgelegd - in staat was om
conflicten en diplomatieke manoeuvres te beperken, totdat het systeem (Gilpin doelt
hierbij op het machtsevenwichtmechanisme) ineenstortte als gevolg van economische,
technologische en politieke onrust in de tweede helft van de 19e eeuw (Gilpin, 1981,
13).
Volgens Gilpin was na de Tweede Wereldoorlog het vermogen van het internationale
systeem groot om uiteenlopende veranderingen te absorberen en illustratief voor de
initiële veerkracht van dit nieuwe systeem. Bij deze veranderingen doelt Gilpin onder
andere op: het proces van dekolonisatie, technologische ontwikkeling, de opkomst van
nieuwe grootmachten (onder andere India, Brazilië, China), revoluties in
ontwikkelingslanden en verstoringen van de wereldeconomie (Gilpin, 1981, 237). De
relatieve stabiliteit van het systeem werd daarbij ‘verstrekt’ door de stabiliteit van de
twee dominante grootmachten - de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie - die de
dynamiek van het internationale systeem in hoge mate beheersten.
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Tot slot beschrijf ik in het kader van ‘omslagen en herordening’ de
onderzoeksresultaten van Goldstone; dit onderzoek heeft zoals gezegd betrekking op
revoluties in staten (Goldstone, 1991, 418). Goldstone stelt vast dat bij revoluties
sprake is van bepaalde condities en van een bepaalde fasering. Weliswaar is bij
revoluties sprake van een ander niveau van analyse, maar revoluties zouden ook
kunnen worden opgevat als ‘omslagen’ van staten. Gedurende de eerste fase van een
revolutie tracht de staat zijn controle over de situatie én het initiatief te behouden;
gedurende deze fase is sprake van ernstige binnenlandse onrust, conflicten over
(controle over) hulpbronnen en groeiende oppositie en onvrede. In de tweede fase heeft
het oude regime het initiatief verloren en is ‘ingestort’, of strijdt met andere partijen
om een nieuw gezagsmonopolie. Gedurende deze fase trachten partijen medestanders
te mobiliseren en nieuwe economische en politieke structuren te vormen, vaak is er
sprake van een burgeroorlog of terreurbewind. Tijdens de derde fase heeft een nieuw
regime een sterke positie verworven ten opzichte van andere partijen en het initiatief in
handen. Deze (nieuwe) dominante partij tracht haar gezag te vestigen en te stabiliseren,
én een zekere acceptatie te verwerven voor nieuwe politieke, religieuze, economische
en sociale instituties.

3.8 Patronen en trends.
3.8.1 Inleiding. Holsti, Gilpin, Geller et al. en Levy stellen vast dat in de dynamiek en
ontwikkeling van het internationale systeem soms sprake is - of lijkt - van een zekere
patroonvorming en trends. Bij patroonvorming en trends doel ik respectievelijk op
bepaalde ‘regelmatigheden’ in de dynamiek van het internationale systeem en op de
trendmatige ontwikkeling van variabelen waarmee deze dynamiek kan worden
gekarakteriseerd. In deze paragraaf bespreek ik een aantal (veronderstelde) patronen en
trends, zoals de ontwikkeling van de frequentie van conflicten. De schaalwet die door
Richardson is vastgesteld in de slachtofferdynamiek van conflicten - een opmerkelijk
patroon - bespreek ik in hoofdstuk 4.
3.8.2 Voorbeelden van (veronderstelde) patronen. Holsti constateert dat sprake is van
bepaalde cyclische patronen: imperia desintegreren veelal als gevolg van politieke
fragmentatie, waarbij de zeggenschap over het territorium en het systeem vervolgens
worden verdeeld tussen een aantal staten, waarna weer een proces van ‘empire
building’ volgt (Holsti, 1995, 49). De pogingen van Napoleon, Hitler en Stalin om een
imperium te vestigen, zijn hiervan voorbeelden. Holsti constateert ook dat in dergelijke
omstandigheden, waarbij de strijdende staten zich vaak uitputten, een relatieve
‘buitenstaander’ vaak een dominante positie kan verwerven en daardoor in staat is om
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een “homogeneous political order, usually an empire” te vestigen. De interventie van
de Verenigde Staten in Europa voorkwam dat Hitler of Stalin een imperium konden
vestigen, maar zagen daar vervolgens zelf wel kans toe.
Gilpin stelt (veronderstelde) patroonvorming bij opeenvolgende hegemoniale
conflicten aan de orde en verwijst daarvoor onder andere naar Modelski (Gilpin, 1981,
204). Volgens Modelski is sprake van “long cycles of global politics”, die circa
honderd jaar duren en worden beëindigd met globale conflicten (hegemoniale
conflicten volgens de definiëring van Gilpin). Deze cyclus zou overeenkomen met de
opeenvolgende internationale systemen die werden gedomineerd door
achtereenvolgens: Portugal, de Republiek der Nederlanden, het Verenigd Koninkrijk
(twee keer) en de Verenigde Staten. Volgens Gilpin is bij dergelijke benaderingen
problematisch dat voor deze - maar bijvoorbeeld ook economische cycli - verklarende
mechanismen ontbreken (Gilpin, 1981, 205). Gilpin zegt daarover: “Although a
hundred-year cycle of war and peace may exist, until the mechanism that determines
and generates the cycles is defined, the idea must remain speculative, albeit
interesting”.
Levy is (ook) sceptisch over het bestaan van cyclische fluctuaties - periodiciteit - in de
conflictdynamiek van het internationale systeem (Levy, 1983, 136). Levy stelt in dit
verband vast dat “There are no hints of any cyclical patterns in either the occurrence of
war or in any of its other dimensions. For each of the war indicators, the highest peaks
in war as well as the periods of no war appear to be scattered at random” (Levy, 1983,
137) en “It is consistently found that the outbreak of war is random rather than
contagious, regardless of whether we look at short-term or long-term periodicity”
(Levy, 1983, 136). Wel stelt Levy vast dat de waarschijnlijkheid dat conflicten
uitbreken het grootste is als andere conflicten nog niet zijn beëindigd, maar dat het
‘besmettelijke’ effect verdwijnt na beëindiging van het eerste conflict (Levy, 1083,
153, 161).
Geller et al. hebben ook onderzoek gedaan naar systemen en hun gevoeligheid voor
conflicten (Geller et al. 1998, 194). Daarbij hebben zij onder andere de factoren
polariteit, allianties, de mate van de concentratie van capaciteiten, Kondratieff-cycli,
normatieve beperkingen en de aanwezigheid (het bestaan) van intergouvernementele
organisaties, in beschouwing genomen. Geller et al. hebben een aantal min of meer
consistente patronen geïdentificeerd. Systeemfactoren die de waarschijnlijkheid van
conflicten vergroten zijn: (1) een zwakke unipolariteit van het internationale systeem
en een zwakke ‘leider’ (dominante staat), (2) een instabiele hiërarchie, (3) het aantal
gemeenschappelijke grenzen tussen staten die deel uitmaken van het systeem en (4) de
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frequentie van burger- en revolutionaire oorlogen. De ernst van conflicten
(‘seriousness’) wordt volgens dit onderzoek vooral bepaald door de systeemfactor
‘allianties’.
Geller et al. stellen verder vast dat het ‘ontstaan’ van de Eerste Wereldoorlog
consistent is met een aantal ‘probabilistische wetmatigheden’ die door hen zijn
vastgesteld aan de hand van dit empirische onderzoek (Geller et al. 1998, 29). Het
betreft hierbij ‘probabilistische wetmatigheden’ op het niveau van de staat, de dyade en
het internationale systeem. Ik zal de toepassing van deze ‘probabilistische
wetmatigheden’ door Geller et al. toelichten.
De staten die bij de ‘start’ van de Eerste Wereldoorlog betrokken waren, bezaten
gemeenschappelijke grenzen of bevonden zich op relatief korte geografische afstand
van elkaar (Oostenrijk-Hongarije, Rusland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd
Koninkrijk). Drie van deze grootmachten bevonden zich op kritieke punten in hun
machtscycli (‘power cycles’) (Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Rusland),
bovendien bezaten twee van deze grootmachten een instabiele capaciteitenbalans. Drie
van deze grootmachten bezaten geen democratische politieke structuren (OostenrijkHongarije, Duitsland en Rusland), bovendien was de internationale hiërarchie instabiel
als gevolg van een ‘declining’ grootmacht (het Verenigd Koninkrijk). De relatie tussen
Duitsland en Frankrijk kan worden getypeerd als ‘enduring rivalry’, een factor die ook
bijdraagt aan conflictvorming Tot slot stellen Geller et al. vast dat er een sterk
gepolariseerd alliantiesysteem was ontstaan (met enerzijds Duitsland en OostenrijkHongarije en anderzijds het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Rusland). De kans op
een conflict (‘occurrence’) met een enorme omvang, duur en ernst was door deze
combinatie van factoren volgens Geller et al. erg waarschijnlijk geworden en in
overeenstemming met een aantal empirisch vastgestelde conflictpatronen.
Met betrekking tot de machtsposities van staten stellen Geller et al. de volgende
empirische patronen vast (Geller et al. 1998, 161-163). Hoe hoger de positie van een
staat in de statushiërarchie; hoe groter de waarschijnlijkheid dat deze staat betrokken is
bij conflicten en hoe groter de waarschijnlijkheid dat het dan ernstige (‘severe’)
conflicten betreft. Dergelijke conflicten zijn niet alleen noodzakelijk om de positie van
grootmacht te verwerven, maar ook om deze vervolgens te behouden. Grootmachten
definiëren hun belangen namelijk ‘breder’ dan andere staten, waardoor betrokkenheid
bij (gewapende) conflicten waarschijnlijker is. Bovendien beschikken grootmachten
over meer militaire machtsmiddelen waardoor conflicten ook ernstiger zullen zijn.
(Geller et al. 1998, 162).
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Geller et al. verwijzen ook naar onderzoek van Farrar (Geller et al. 1998, 109). Farrar
stelt vast dat er sprake is van (een zekere) patroonvorming in oorlogvoering in Europa.
Het betreft volgens Farrar cycli van circa 100 jaar die zich vier keer hebben herhaald in
de periode van 1494-1973. Tijdens dergelijke cycli is in eerste instantie sprake van
conflicten die een ‘aftastend’ karakter bezitten (‘probing wars’), met minimale
geweldaanwending en weinig verandering tot gevolg. Daarna van conflicten die
aanpassing van het internationale systeem beogen (‘adjusting wars’), met middelmatige
geweldsaanwending door betrokken staten. Deze conflicten leveren volgens Farrar
echter geen bedreiging op van de statushiërarchie. Tot slot is volgens Farrar sprake van
hegemoniale conflicten, met massale geweldsaanwending en die bedreiging van de
hiërarchie van het internationale systeem opleveren. Ook bij dit veronderstelde patroon
is het ‘onderliggende’ mechanisme niet geïdentificeerd.
Goldstein heeft onderzoek gedaan naar de samenhang tussen economische dynamiek
en conflictdynamiek in het internationale systeem (Goldstein, 1988). Goldstein
onderscheidt economische ‘long waves’ en hegemoniale cycli. ‘Long waves’ worden
gedefinieerd door opeenvolgende fases van respectievelijk economische expansie en
stagnatie; het betreft een systeemdynamiek (Goldstein, 1988, 7). Hegemoniale cycli
hebben betrekking op de opeenvolgende hegemoniale grootmachten, die het
internationale systeem in (zeer) belangrijke mate domineerden. In algemene zin stelt
Goldstein vast dat “I find the connection between the causal dynamics of these two
cycles - long waves and hegemony cycles - to be weak. They are not synchronized, and
there is no exact number of long waves that ‘makes up’ a hegemony cycle. Rather, I
see the two cycles as playing out over time, each according to its own inner dynamic
but each conditioned, and interacting with, the other”. Echter ‘binnen’ een hegemoniale
cyclus eindigen de ‘long waves’ volgens Goldstein altijd in een ‘war peak’. Deze cycli
kunnen volgens Goldstein als volgt worden verklaard: door economische groei wordt
surplus gecreëerd, hierdoor bezitten grootmachten inkomsten om conflicten mee te
bekostigen, door deze uitgaven nemen echter investeringen af om (toekomstige) groei
en surplus mee te kunnen genereren, hierdoor wordt dan de economische ‘basis’ om
oorlog te voeren aangetast. Deze fasering van economische activiteiten levert een
‘voorspoed-conflict-stagnatie-vrede’ cyclus op (Goldstein, 1988, 288). Goldstein stelt
vast dat ‘binnen’ hegemoniale cycli sprake is van een zekere synchronisatie van
economische en conflictcycli.
3.8.3 Ontwikkeling van de conflictfrequentie. Levy stelt vast dat de frequentie van
grootmachtconflicten in de afgelopen vijfhonderd jaar is afgenomen. Levy constateert
ook - mede aan de hand van het trendmatige karakter van deze afname - dat deze
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afname geen verband houdt met de ontwikkeling van (moderne) militaire technologie
(Levy, 1983, 116-117).
Levy speculeert over een aantal mogelijke verklaringen voor de trendmatige afname
van de conflictfrequentie. Levy veronderstelt dat de potentiële baten van conflicten
tussen grootmachten (relatief) zijn afgenomen ten opzichte van de humanitaire en
economische kosten die aan deze conflicten verbonden zijn. Bovendien is volgens
Levy sprake van een grotere neiging (tendens) bij andere grootmachten om zich met
deze conflicten te bemoeien, wat een relatieve stijging van de kosten impliceert. Verder
zou de legitimiteit van conflicten tussen grootmachten zijn afgenomen, waardoor de
diplomatieke en interne politieke kosten zijn toegenomen. Tot slot geeft Levy als
mogelijke verklaring voor de afname van de conflictfrequentie, de afgenomen ‘waarde’
van de verovering van territorium. Door deze ontwikkelingen is volgens Levy de
gebruikswaarde van ‘oorlog‘ als rationeel instrument afgenomen, wat de afname van
de conflictfrequentie zou verklaren (Levy, 1983, 148-149).
Holsti stelt vast dat er na 1945 geen conflicten hebben plaatsgevonden tussen
grootmachten, alleen de oorlog in Korea (1950-1953) is volgens Holsti (tot zekere
hoogte) een uitzondering (Holsti, 1995, 76). Holsti stelt dat conflicten geen typische
interactievorm meer is voor industriële staten (Holsti, 1998, 77). Na 1945 hebben de
meeste oorlogen plaatsgevonden in de Derde Wereld. Veel van deze conflicten hielden
verband met de vorming van (nieuwe) staten (het vaststellen van grenzen, hereniging
van bevolkingsgroepen, zwakke instituties e.d.). Europa is al meer dan vijftig jaar
(nagenoeg) vrij van conflicten.
Holsti constateert dat gedurende de 18e en 19e eeuw en in de eerste helft van de 20ste
eeuw vooral sprake was van conflicten tussen Europese staten en van koloniale
(imperialistische) conflicten van Europese staten. Gedurende de tweede helft van de
20ste eeuw was echter vooral sprake van conflicten in en tussen (zwakke) staten in de
Derde Wereld (uitgezonderd de Sovjetinvasies in Hongarije in 1956 en in TsjechoSlowakije en de burgeroorlogen in voormalig Joegoslavië in de jaren negentig) 96
(Holsti, 1995, 332).
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De belangrijkste oorzaken van conflicten na 1945 zijn: de vorming van staten, etniciteitkwesties,
afscheiding en hereniging en controle over grondgebied (Holsti, 1995, 332). Deze conflicten houden
vaak verband met legitimiteit van regeringen, en de status en rechten van minderheidsgroepen (Holsti,
1995, 334). Verder zijn conflicten ontstaan over de samenstelling van regeringen, waarbij vaak
ideologische kwesties aan de orde waren (Vietnam, Panama, Afghanistan, etc.).
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Gochman en Maoz doen een soortgelijke constatering en stellen vast dat bijna alle
conflicten tussen staten voor 1919 het gevolg waren van “European and American
politics” (Geller et al. 1998, 100). Na de Tweede Wereldoorlog vonden de meeste
conflicten vooral in Azië, het Midden-Oosten en Afrika plaats (“most conflict-prone
regions”).
Karl Deutsch heeft het begrip ‘veiligheidsgemeenschap’ geïntroduceerd (Holsti, 1995,
372). In een veiligheidsgemeenschap is een situatie ontstaan - ‘gegroeid’ - waardoor de
aanwending van geweld zeer onwaarschijnlijk is geworden: de conflictfrequentie is dus
feitelijk ‘nul’ in dergelijke gemeenschappen97. In dergelijke gemeenschappen
ontbreken bijvoorbeeld plannen en voorzorgsmaatregelen om tegen andere staten (die
deel uitmaken van die gemeenschap) geweld aan te wenden. Bovendien is sprake van
de acceptatie en toepassing van bepaalde regels (internationale wetgeving), die
samenwerking bevorderen.
De Europese Unie is een dergelijke veiligheidsgemeenschap (Holsti, 1995, 373). In
veiligheidsgemeenschappen zijn veiligheidskwesties geen bron van instabiliteit (meer).
De ontwikkeling om in Europa te komen tot een veiligheidsgemeenschap heeft
(gerekend vanaf 1648) driehonderd jaar geduurd.

3.9 Isomorfie en toepasbaarheid
3.9.1 Inleiding. In eerste instantie geef ik in deze paragraaf een korte samenvatting van
de - voor dit onderzoek - belangrijkste resultaten van deze thematische analyse van de
dynamiek en ontwikkeling van het internationale systeem in de afgelopen vijfhonderd
jaar. Vervolgens zal ik nagaan of en in hoeverre het internationale systeem kan worden
opgevat als een complex systeem. In dit stadium van het onderzoek beperk ik mij bij de
beantwoording van deze vraag tot de hoofdlijnen en gebruik ik daarbij de benaderingen
van complexe systemen van Weaver (Weaver, 1948) en Amaral et al. (Amaral et al.
2004) als referentie. Beide benaderingen heb ik in hoofdstuk 1 besproken. Indien
sprake is van overeenkomsten tussen deze twee benaderingen van complexe systemen
en het internationale systeem is sprake van een zekere isomorfie. Een zekere isomorfie
is een belangrijk criterium voor de toepasbaarheid van inzichten, concepten en
theorieën uit de complexiteitswetenschappen op de dynamiek en ontwikkeling van het
internationale systeem. Verder zal ik - uitgaande van een zekere isomorfie - de
potentiële toepasbaarheid van een aantal inzichten, concepten en theorieën uit de
complexiteitswetenschappen inventariseren.
97

Nota bene: staten zijn in feite veiligheidsgemeenschappen.
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3.9.2 Samenvatting. De actoren van het internationale systeem - onder andere staten en
internationale organisaties - streven bepaalde doelstellingen na - zoals economisch
welzijn en veiligheid - en interacteren op basis van regels. Verschillende ‘vormen’ van
interacties kunnen worden onderscheiden: samenwerking, competitie en conflict. De
interacties
tussen
staten
worden
mede
‘gereguleerd’
door
het
machtsevenwichtmechanisme. Dit mechanisme is tot zekere hoogte inherent aan het
anarchische karakter van het internationale systeem. De doelstellingen van staten,
regels en interactievormen zijn componenten van dit machtsevenwichtmechanisme.
Periodiek vinden tussen grootmachten grootschalige conflicten plaats met een zeer
grote omvang en intensiteit; deze categorie conflicten wordt aangeduid als
hegemoniale conflicten (Gilpin) of ‘general wars’ (Levy) en resulteren altijd in
fundamentele veranderingen - herordeningen - van het internationale systeem.
Dergelijke conflicten leveren nieuwe regels op en nieuwe instituties waarin deze regels
worden verankerd. Door deze conflicten worden inconsistenties die zich in het systeem
hebben opgebouwd ‘verwijderd’: de feitelijke en formele machtsverhoudingen in het
internationale systeem zijn - in ieder geval voorlopig - weer beter met elkaar in
overeenstemming gebracht. Na herordeningen volgen altijd relatief stabiele perioden
en beschikt het internationale systeem weer over een zeker groeipotentieel.
Uit historisch onderzoek blijkt verder dat het internationale systeem voorafgaande aan
hegemoniale conflicten een aantal typische karakteristieken - precondities - bezit.
Door een aantal historici wordt een bepaald cyclisch patroon - periodiciteit verondersteld in de ontwikkeling van het internationale systeem en (hegemoniale)
conflicten; echter een onderliggend mechanisme - dat een dergelijke dynamiek kan
verklaren - is nog niet geïdentificeerd.
Verder blijkt dat een aantal variabelen - zoals de frequentie van conflicten - zich
trendmatig ontwikkelt.
3.9.3 Isomorfie. Voor de toepasbaarheid van inzichten, concepten en theorieën uit de
complexiteitswetenschappen is het - zoals gezegd - van belang dat het internationale
systeem kan worden gerekend tot de categorie complexe systemen. In hoofdstuk 1
(paragraaf 1.2) heb ik twee benaderingen van complexe systemen toegelicht: de
benaderingen van Weaver en Amaral et al. In het kader van dit onderzoek vat ik staten
op als de belangrijkste actoren van het internationale systeem, vaak beperk ik mij in dit
onderzoek tot een ‘selecte’ categorie staten, namelijk grootmachten. Volgens het
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onderzoek van Levy bestond het internationale systeem gedurende de
onderzoeksperiode uit minimaal vier en maximaal acht grootmachten (Levy, 1983).
Volgens de categorisering van Weaver kan het internationale systeem worden
gekwalificeerd als een complex systeem, een systeem met ‘georganiseerde
complexiteit’. Het internationale systeem bestaat - in overeenstemming met de
benadering van Weaver - namelijk uit een aanzienlijk aantal actoren en variabelen. De
stabiliteit van het internationale systeem, de mate van connectiviteit van het
internationale systeem en de mate van rivaliteit tussen grootmachten kunnen worden
opgevat als variabelen van het internationale systeem. Bovendien is sprake van een
zekere mate van organisatie in - en van - het internationale systeem; een typische
eigenschap die Weaver ook noemt voor de categorie complexe systemen. Deze
‘organisatie’ blijkt onder andere uit de patroonvorming die plaatsvindt in interacties
tussen staten én uit mechanismen - zoals het machtsevenwichtmechanisme - die daarbij
een rol spelen.
Amaral et al. veronderstellen dat complexe systemen uit een groot aantal elementen
bestaan die interacteren op basis van veranderende regels. Hierdoor veranderen
interacties en functies in complexe systemen. Het internationale systeem bestaat,
uitgaande van het aantal grootmachten, echter slechts uit een relatief beperkt aantal
elementen. In dit opzicht correspondeert het internationale systeem niet met de
definitie van Amaral et al. Echter als staten zouden worden opgevat als een samenstel
van individuen en groepen, én internationale organisatie ook worden ‘meegerekend’,
dan is wel sprake van een groot aantal elementen. Zoals uit de thematische analyse van
het internationale systeem in dit hoofdstuk blijkt, is sprake van veranderende regels die
de interacties tussen (onder andere) staten en tussen staten en internationale
organisaties reguleren en beïnvloeden. Amaral et al. veronderstellen dat de
complexiteit van een (complex) systeem vooral besloten ligt in deze veranderende
regels en niet zo zeer in het aantal elementen van het systeem in kwestie. Ook zijn
volgens Amaral et al. een zeker aanpassings- en zelforganiserend vermogen
belangrijke eigenschappen van complexe systemen. Beide eigenschappen zijn in het
geval van het internationale systeem aanwezig: in het internationale systeem vinden
namelijk periodiek herordeningen plaats, zodanig dat ontstane inconsistenties worden
opgeheven en weer nieuw groeipotentieel beschikbaar is voor de actoren van het
internationale systeem.
Deze herordeningen kunnen worden opgevat als een vorm van zelforganisatie, in die
zin dat deze herordeningen (omslagen) weer een nieuwe organisatie van het
internationale systeem opleveren. Aan de hand van deze analyse stel ik vast dat - in
ieder geval op hoofdlijnen - sprake is van een zekere correspondentie tussen
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eigenschappen en variabelen van complexe systemen en van het internationale
systeem.
In hoofdstuk 7 en 8 van deze dissertatie pas ik twee modellen toe: het ‘cascademodel’
van Watts en het model van de adaptieve cyclus. Ik zal dan in meer detail nagaan of en in hoeverre - sprake is van isomorfie met het internationale systeem. Dit om een
zorgvuldige en verantwoorde toepassing van beide modellen te waarborgen.
3.9.4 Toepassingen. In deze paragraaf zal ik inventariseren wat de mogelijke
toepasbaarheid is van een aantal inzichten, concepten en theorieën uit de
complexiteitswetenschappen op de dynamiek en ontwikkeling van het internationale
systeem. Ik veronderstel - zoals ik in de vorige paragraaf heb vastgesteld - dat er sprake
is van een zekere isomorfie tussen een aantal inzichten, concepten en theorieën uit de
complexiteitswetenschappen én het internationale systeem. Deze paragraaf is vooral
bedoeld om een ‘brug’ te slaan tussen hoofdstuk 2 en de gepresenteerde empirie in dit
hoofdstuk; het betreft echter slechts een inventarisatie op hoofdlijnen.
Als toepassing van deze inzichten, concepten en theorieën aan de orde is, en
onduidelijk is of er sprake is van (een zekere) isomorfie - zoals het geval is bij de
toepassing van het model van Watts en de adaptieve cyclus - dan zal ik de mate van
isomorfie nader toetsten.
De resultaten van deze inventarisatie heb ik in onderstaand schema weergeven.
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Een inventarisatie van mogelijke toepassingen (1 van 3)
Paragraaf
2.2

Inzicht, concept
of theorie
Zelfstabilisering

2.3

‘System
dynamics’

2.4

Hiërarchietheorie

2.5

Chaostheorie

2.6

Complexe
adaptieve
systemen

Mogelijke toepasbaarheid en toepassingen
Het internationale systeem is vaak in staat om een bepaald
evenwicht te handhaven. Het machtsevenwichtmechanisme ligt aan
dit vermogen tot zelfstabilisering van het internationale systeem ten
grondslag. Periodiek ‘faalt’ dit mechanisme - en dus het vermogen
tot zelfstabilisering - en doet zich een ‘systeemomvattend’
hegemoniaal conflict voor; een omslag naar een nieuwe
evenwichtstoestand.
Actoren en andere variabelen van het internationale systeem
interacteren voortdurend. Hierbij kan sprake zijn van versterkende
en ‘remmende’ verbanden tussen deze actoren en variabelen. Soms
wordt de dynamiek van het internationale systeem (tijdelijk)
gedomineerd door een positief of negatief feedbackmechanisme.
De werking van het machtsevenwichtmechanisme kan inzichtelijk
worden gemaakt met behulp van een ‘system dynamics’
benadering.
Individuen, groepen en staten kunnen worden opgevat als de
hiërarchische bouwstenen van het internationale systeem.
Uitgaande van dit perspectief beïnvloedt het groeiende aantal
verbindingen tussen staten de bijna-ontbindbaarheid en dus ook de
dynamiek van het internationale systeem. De vraag is hoe de bijnaontbindbaarheid van het internationale systeem zich in de tijd
ontwikkelt en welke dynamiek dit vervolgens oplevert.
Een chaotisch systeem is in hoge mate onvoorspelbaar en zeer
gevoelig voor de initiële condities van het systeem. Ondanks dat
bepaalde patronen zijn geïdentificeerd in de conflictdynamiek van
het internationale systeem is de voorspelbaarheid van
(karakteristieken van) conflicten zeer problematisch. De vraag is of
het internationale systeem een chaotische component bezit en wat
hier - in voorkomend geval - de consequenties van zijn voor de
dynamiek van dit systeem. Uit dit hoofdstuk blijkt dat het
internationale systeem een bepaald stabiliteitsdomein bezit, waarin
het zich op een gegeven moment niet meer kan handhaven.
Het internationale systeem bestaat - evenals complexe adaptieve
systemen - uit een relatief groot aantal elementen, waarvan de
interacties worden bepaald door veranderende regels én waarbij
sprake is van patroonvorming.

Dynamiek en Ontwikkeling van het Internationale Systeem

Een inventarisatie van mogelijke toepassingen (2 van 3)
Paragraaf
2.7

Inzicht, concept
of theorie
Schaalwetten

2.8

Kritieke punten en
percolatietheorie

2.9

Netwerktheorieën

2.10

Padafhankelijkheid
en ‘volledige
verstarring’

2.11

“Self-organized
criticality’

Mogelijke toepasbaarheid en toepassingen
Onder andere door Richardson is een schaalwet vastgesteld in de
slachtofferdynamiek van het internationale systeem. Deze
schaalwet is nog niet verklaard. Een dergelijk patroon duidt
echter op een ‘onderliggend’ mechanisme. Identificatie van dit
mechanisme en inzicht in de werking ervan kan een beter begrip
opleveren in de werking van het internationale systeem.
Schaalwetten typeren de dynamiek van systemen op kritieke
punten. De vraag is of schaalwetten die van toepassing zijn op de
dynamiek van het internationale systeem verband houden met
bedoelde kritieke punten.
Het internationale systeem kan worden opgevat als een netwerk
van staten die uiteenlopende verbindingen bezitten. Reguliere
interacties kunnen worden opgevat als verbindingen. Uit dit
hoofdstuk blijkt dat een internationaal systeem voorafgaande aan
een hegemoniaal conflict steeds onevenwichtiger wordt. Mogelijk
dat deze ontwikkeling ook kan worden geïnterpreteerd in termen
van kwetsbare clusters en staten die (vervolgens) hun interacties
(onbedoeld) gaan synchroniseren.
Padafhankelijkheid levert een bepaalde ontwikkelingsrichting op
en resulteert soms in een toestand van volledige verstarring. Het
internationale systeem blijkt ook periodiek te verstarren, waarbij
deze toestand ‘moet’ worden doorbroken door hegemoniale
conflicten.
Er blijkt in het internationale systeem sprake van (hegemoniale)
conflicten die met enige regelmaat voorkomen, de opbouw van
spanning door onvrede en frustratie, én van inertie waardoor
verandering van het internationale systeem (tijdelijk) wordt
beperkt of voorkomen. Deze karakteristieken van het
internationale systeem ‘passen’ mogelijk in een SOC-denkkader.
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Een inventarisatie van mogelijke toepassingen (3 van 3)
Paragraaf
2.12

2.13

Inzicht, concept
of theorie
‘Punctuated
equilibrium’

Adaptieve cycli

Mogelijke toepasbaarheid en toepassingen
In het internationale systeem is periodiek sprake van
‘punctuations’ - hegemoniale conflicten - die functioneel zijn in
de ontwikkeling van het internationale systeem. Deze
hegemoniale conflicten onderbreken relatief stabiele perioden
waarin ‘onderdelen’ van het internationale systeem - zoals
‘regels’ en bijbehorende instituties - slechts gradueel
ontwikkelen.
De (gefaseerde) ontwikkeling van grootmachten en het
internationale systeem kan mogelijk ook worden geïnterpreteerd
vanuit een adaptieve cyclus - perspectief. Ook de machtscyclus
van staten kan mogelijk als een adaptieve cyclus worden opgevat.

Tabel 3.1 Een inventarisatie van mogelijke toepassingen van inzichten, concepten en theorieën
uit de complexiteitswetenschappen.
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HOOFDSTUK 4: SOC-KARAKTERISTIEKEN VAN HET INTERNATIONALE
SYSTEEM

4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk staat de vraag centraal of het internationale systeem Self-Organized
Critical (SOC) - karakteristieken bezit. In hoofdstuk 2 heb ik het SOC-concept
toegelicht.
Voor de beantwoording van deze vraag zal ik in eerste instantie nagaan of in het
internationale systeem kritische fenomenen kunnen worden geïdentificeerd, dat wil
zeggen een fractale dynamiek die kan worden weergegeven door middel van
schaalwetten. Verder zal ik vaststellen of er sprake is van een ‘driving force’ en van
systeemdrempels.
In onderstaande figuur heb ik de relatie tussen het onderzoeksmodel en hoofdstuk 4
weergegeven.

Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 2

Inzichten,
concepten
en theorieën

Hypothese 1:
‘SOC’

Hypothese 2:
‘Punctuated Equilibrium’

Hoofdstuk 4, 5, 6, 7, 8 en 9

Hypothese 3:
‘Condities’

Terugkoppeling
Hoofdstuk 11

Conflictdynamiek
in het int.
politieke systeem
Hoofdstuk 3

Toepassing
Hoofdstuk 12

Hypothese 4:
‘Stabiliteit’
Hypothese 5:
‘Chaos’

Figuur 4.1 Relatie onderzoeksmodel en hoofdstuk 4.
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4.2 Fractale dynamiek
4.2.1 Empirie. Door Richardson (zie ook hoofdstuk 3) is vastgesteld dat het verband
tussen de omvang van conflicten (in termen van het aantal slachtoffers) en het aantal
conflicten met een bepaalde omvang, kan worden weergegeven door een schaalwet
(Richardson, 1960). Richardson was niet in staat dit opmerkelijke patroon te verklaren
(Cederman, 2003)98.
Richardson’s schaalwet heeft echter geen betrekking op de dynamiek van het
internationale systeem zoals bedoeld in dit onderzoek; dat wil zeggen op interacties
tussen staten. De schaalwet van Richardson heeft namelijk betrekking op de
slachtofferdynamiek bij conflicten. In het gaval van Richardson’s schaalwet gaat het
dus over de fractale structuur van zogenoemde ‘conflictsystemen’. Onderzoek naar
karakteristieken van conflictsystemen valt echter buiten de scope van dit onderzoek99.

98

Cederman heeft zoals ook in hoofdstuk 1 besproken, getracht dit typische patroon (Richardson’s
schaalwet) te verklaren op basis van een SOC-benadering en een zgn. ‘agent-based model’ waarmee
Cederman een aantal simulaties heeft uitgevoerd ter bevestiging van zijn veronderstelling. Cederman
stelt vast dat inderdaad sprake is van SOC-karakteristieken die betreffende schaalwet kunnen
verklaren. Ik ga nu niet nader in op zijn benadering en verklaring, die onjuist blijkt te zijn. Zie verder
bijlage 7.
99
Ik heb een verkennend onderzoek gedaan naar deze opmerkelijke ‘slachtofferdynamiek’ in
conflictsystemen. Hierdoor wordt bevestigd dat deze dynamiek geen betrekking heeft op het
internationale systeem - dat wil zeggen op interacties tussen staten - zoals bedoeld in dit onderzoek.
Een kort overzicht van de resultaten van dit verkennende onderzoek. Het blijkt dat niet alleen de
slachtofferdynamiek van conflicten tussen staten een schaalwet oplevert. Aan de hand van de
Correlates of War database (‘intra states wars dataset v.3.0) kan worden vastgesteld dat ook de
slachtofferdynamiek bij burgeroorlogen (‘intra state’ conflicten) - in ieder geval gedurende de periode
van 1816 - 1997 - een schaalwet is (Sarkees, 2000). Hetzelfde blijkt (tot een zekere hoogte) te gelden
voor de slachtofferdynamiek van militaire slachtoffers van het Irak-conflict, in ieder geval in de
periode van 19 maart 2003 tot en met 21 mei 2005 (gebaseerd op ‘Iraq Coalition Casualty Count’,
www.icasulties.org). Dit is echter een ander niveau van analyse: in dit geval gaat het over een enkel
conflict en de omvang van afzonderlijke incidenten en activiteiten tijdens dit conflict. Verder is door
Johnson et al. vastgesteld dat de distributieverdeling van het aantal burgerslachtoffers in de oorlogen
in Colombia en Irak eveneens kan worden voorgesteld door schaalwetten (Johnson et al, 2005).
Cederman baseert zijn verklaring van de schaalwet van Richardson op de besluitvorming van staten,
die in hoge mate rationeel zou zijn en daardoor van invloed op de omvang van conflicten (Cederman,
2003). Uit dit verkennende onderzoek blijkt echter dat de staat geen verklarende factor is in deze
dynamiek. Mijns inziens is de verklaring van deze typische fractale dynamiek gelegen in de structuur
van sociale systemen en militaire organisaties. Ik veronderstel dat sociale systemen een schaalvrije
structuur bezitten; dat wil zeggen dat het aantal en de omvang van ‘clusters’ van individuen (enkele
individuen, groepen van 1, 2, 3, etc. individuen) kan worden weergegeven door een schaalwet. Nota
bene een militaire organisatie bezit een fractale structuur. Er zijn meerder indicaties voor deze
‘organisatievorm’ van sociale systemen: de distributieverdeling van het aantal en de omvang van
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Om vast te stellen of er sprake is van een fractale dynamiek bij interacties tussen staten
heb ik voor een andere invalshoek gekozen. Ik ben nagegaan of de distributieverdeling
van het aantal grootmachten dat betrokken is bij conflicten tussen grootmachten kan
worden weergegeven door een schaalwet. Om dit vast te stellen heb ik gebruik
gemaakt van de dataset van Levy (Levy, 1983). Het grootmachtconcept, de
oparationalisatie en analyse daarvan door Levy heb ik in hoofdstuk 3 besproken100.
In onderstaande figuur heb ik de distributieverdeling van de omvang van conflicten
weergegeven. Ik heb de ‘omvang’ van een conflict in deze context gedefinieerd als ‘het
aantal deelnemende grootmachten aan een conflict tussen grootmachten’.

steden is bijvoorbeeld een schaalwet (zie hoofdstuk 2), bovendien bezit het Internet een schaalvrije
verdeling. Verder onderzoek is echter noodzakelijk.
100
Een korte samenvatting: Levy stelt vast dat in de periode van 1495 tot 1975 119 conflicten tussen
‘Great Powers’ hebben plaatsgevonden, zgn. grootmachtconflicten. Levy spreekt over een ‘Great
Power System’ ofwel grootmachtsysteem. Grootmachten zijn staten met een aantal specifieke
kenmerken, die deze staten onderscheidt van ‘gewone’ staten (Levy, 1983, 16-20). Het onderscheid
tussen ‘gewone’ staten en grootmachten kan worden geobjectiveerd. Het grootmachtsysteem is een
dominant subsysteem van het internationale systeem, maar heeft geen vaste samenstelling: in de
periode van 1495 tot 1975 varieert het aantal grootmachten tussen vier (in de periode 1519-1556) en
acht (in de periode 1905-1918).
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Relatieve verdeling van de omvang van conflicten tussen grootmachten, op basis van
Levy
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Figuur 4.2 Distributieverdeling van de omvang van conflicten tussen grootmachten. In deze
figuur is de distributieverdeling van de omvang van conflicten weergegeven op een dubbele
logaritmische schaal. Van de 119 conflicten hadden 41 conflicten een omvang van twee
grootmachten (2,41) en vijf conflicten een omvang van vier (5,4) grootmachten, etc. Er blijkt
sprake van een relatief groot aantal conflicten met een omvang van zes grootmachten: vooral dit
aantal levert een afwijking op van een typische schaalwetverdeling.

Uit deze figuur blijkt dat de frequentieverdeling van de omvang van conflicten een
schaalwetverdeling benadert; met dien verstande dat er sprake is van een afwijking
voor conflicten met een grotere omvang101 (zie onder andere Newman, 2005).
Om vast te stellen of ook een schaalwetpatroon kan worden geïdentificeerd in
samenwerkingsverbanden tussen staten, heb ik de distributieverdeling onderzocht van
101

Het blijkt dat schaalwetten vaak een afwijking bezitten aan het ‘einde’ van de schaalwet; dit wordt
wel aangeduid met de term ‘heavy tail’. Hiervoor is een aantal ‘technische’ redenen aan te geven,
zoals het feit dat het systeem wat omvang betreft eindig is en het gegeven dat het geringe aantal
waarnemingen aan het ‘einde’ van de verdeling dusdanig beperkt is dat deze vaak een
disproportionele afwijking van de schaalwet opleveren. Vaak worden deze waarnemingen genegeerd
omdat deze niet representatief zijn voor de frequentieverdeling.
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het aantal grootmachten dat betrokken is bij allianties in Europa. Deze analyse is
gebaseerd op de ‘correlates of war’ (COW) alliantiedatabase (Gibler et al. 2004). In dit
gegevensbestand zijn alle formele allianties opgenomen die zijn gevormd in de periode
van 1816 tot 2000.

Aantal en omvang van formele allianties met grootmachtbetrokkenheid in
Europa, op basis van COW
1000
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Figuur 4.3 Distributieverdeling van de omvang van allianties met grootmachtbetrokkenheid in
Europa. In deze figuur is de distributieverdeling van de omvang van formele allianties in Europa
in de periode van 1816 tot 2000 weergegeven. Zoals ik heb uitgelegd kan de ‘heavy tail’ worden
genegeerd. Het betreft slechts twee van de in totaal 198 waarnemingen. Nota bene (2,157)
betekent dat er 157 allianties met een omvang van twee staten zijn geteld.

Ook voor wat betreft samenwerkingsinteracties tussen staten - althans allianties - blijkt
sprake van een verdeling die een schaalwet goed benadert. De ‘heavy tail’ kan - zoals
ik heb uitgelegd - worden genegeerd. Ik zal mij in dit onderzoek - zoals ik ook in
hoofdstuk 1 heb uitgelegd - voornamelijk richten op conflicten tussen staten102.

102

Een belangrijkste reden voor deze ‘beperking’ is de beschikbaarheid van betrouwbare gegevens
over allianties over een lange periode.
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4.2.2 Percolatietheorie. Om vast te stellen of er overeenkomsten of raakvlakken
bestaan tussen empirie en theorie zal ik in eerste instantie nagaan wat de theoretische
distributieverdeling is van de clusteromvang in een percolatiemodel op het kritieke
punt. Hiervoor gebruik ik de percolatietheorie, die zich onder andere op kritische
fenomenen en faseovergangen richt (Stauffer, 2003).
De theoretische distributieverdeling heb ik berekend aan de hand van Albert et al.
Albert et al. stellen dat de clusteromvang in de nabijheid van het kritieke punt kan
worden berekend aan de hand van de formule n ≈ s tot de macht -5/2, waarbij ‘n’ het
aantal clusters is met omvang ‘s’ (Albert et al. 2002, 65)103.
In onderstaande figuur heb ik de theoretische verdeling van de clusteromvang
weergegeven op basis van de percolatietheorie én van de verdeling van de
conflictomvang op basis van Levy. De overeenkomsten tussen beide
distributieverdelingen zijn - uitgezonderd de afwijking bij een conflictomvang van zes
- opmerkelijk. De correlatiecoëfficiënt104 van beide verdelingen is 0,993105.

103

Albert et al. stellen vast dat “Thus close to the critical point the cluster size distribution follows n ≈
s ‘tot de macht’ -5/2, as predicted by infinite-dimensional percolation, but now extended to a large
family of random graphs with arbitrary degree distribution” (Albert et al. 2002, 65).
104
De correlatiecoëfficiënten van twee gegevensverzamelingen - een maatstaf voor de mate van
samenhang tussen deze verzamelingen - wordt in dit onderzoek vastgesteld door het quotiënt te
berekenen van de covariantie van beide verzamelingen en het product van de standaarddeviaties van
beide gegevensverzamelingen (Buijs, 2003).
105
Op de correlatiecoëfficiënt van de distributieverdeling van de alliantieomvang en de
distributieverdeling van de clusteromvang van een percolatiemodel bij het kritieke punt is 0,982.
Zoals besproken ga ik hier echter niet nader in.
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Relatieve verdeling van de om vang van conflicten tussen grootm achten ( bovenste verdeling, op
basis van Levy) en van clusters op basis van een percolatiem odel op het kritieke punt (op basis van
Albert et al.)
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Figuur 4.4 Empirische en theoretische distributieverdeling van clusters, respectievelijk op basis
van Levy en Albert et al.

4.2.3 Afwijkende dynamiek. De afwijking in de distributieverdeling (omvang en aantal
conflicten met een bepaalde omvang) wordt zoals besproken veroorzaakt door een
‘oververtegenwoordiging’ van conflicten met een relatief grote omvang; vooral
conflicten met een omvang van zes.
Uit de data van Levy blijkt dat in de periode van 1657 tot en met 1763 een relatief
groot aantal conflicten tussen grootmachten heeft plaatsgevonden met een grote
omvang (Levy, 1983)106. Deze conflicten bezitten niet alleen een grote omvang, maar
ook een grote intensiteit (Levy, 1983). De intensiteit van een conflict wordt bepaald
door het aantal slagvelddoden van het betreffende conflict in verhouding tot de totale

106

Van de 119 conflicten bezitten zes conflicten een omvang van zes (dat wil zeggen dat zes
grootmachten aan deze conflicten deelnamen). Drie van deze conflicten vonden plaats in de relatief
korte periode van 1657 tot 1763.
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bevolkingsomvang in betreffende periode107 (Levy, 1983, 78-79). De ontwikkeling van
de intensiteit van opeenvolgende conflicten heb ik in onderstaande figuur weergegeven
(Levy, 1983, 88-91). De conflicten die plaatsvonden gedurende de periode van 1657
tot en met 1763 heb ik omcirkeld.

Ontwikkeling van de intensiteit van conflicten op basis van Levy
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Figuur 4.5 Afwijkende intensiteit. In de omcirkelde periode van circa 1657 tot en met 1763 is
sprake van een ander patroon: de intensiteit van een aantal conflicten is erg groot, bovendien is
sprake van een zich herhalende en ‘oplopende’ dynamiek.

De (21) conflicten (met de nummers 57 tot en met 77) die in de periode van 1657 tot en
met 1763 hebben plaatsgevonden, heb ik vervolgens weggelaten uit de tellingen die de
schaalwetdistributie ‘met afwijking’ heeft opgeleverd. Ik veronderstel namelijk dat
deze periode een afwijkende dynamiek bezit; een onderwerp waarop ik in hoofdstuk 9
nog uitgebreid terugkom. Het blijkt dat zonder de bedoelde categorie conflicten een
iets betere ‘fit’ ontstaat tussen beide verdelingen. Nu bedraagt de correlatiecoëfficiënt
0,997. Zie onderstaande figuur.

107

Intensiteit van conflicten is door Levy gedefinieerd als “the relative human costs of war compared
tot the population as a whole”, dat wil zeggen van Europa (Levy, 1983, 87). Hierbij is ‘human cost’
gedefinieerd als “the number of battle-connected deaths of military personnel” (Levy, 1983, 83).
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Relatieve verdeling van de omvang van conflicten tussen grootmachten, uitgezonderd
conflicten gedurende de periode 1657-1763 ( bovenste verdeling, op basis van Levy) en van
clusters op basis van een percolatiemodel op het kritieke punt
1

Relatieve verdeling

1

10

0,1

0,01

0,001

Omvang

Omvang:

2

3

4

5

6

7

8

Figuur 4.6 De aangepaste relatieve verdeling van de omvang van conflicten tussen
grootmachten. Conflicten die in de periode van 1657 tot 1763 hebben plaatsgevonden zijn nu
weggelaten. Verder beschouw ik de Franse Revolutionaire en Napoleontische oorlogen als één
enkel conflict. Wederom heb ik ook de theoretische verdeling weergegeven.

4.2.4 Voorlopige conclusies. Op basis van dit onderzoek heb ik vastgesteld dat de
distributieverdeling van de omvang van conflicten in de periode van 1495 tot 1975
schaalwetkarakteristieken bezit. Mogelijk dat een deel van de ‘afwijking’ van de
theoretische verdeling kan worden toegeschreven aan conflicten die hebben
plaatsgevonden in de periode van 1657 - 1763. De periode tussen 1657 en 1763 lijkt
een wezenlijk andere conflictdynamiek te bezitten. Op deze afwijkende dynamiek kom
ik in hoofdstuk 9 nog uitgebreid terug: beargumenteerd kan worden dat het
internationale systeem gedurende deze specifieke periode een andere
voorkeurstoestand bezat.

4.3 De ‘driving force’ van het internationale systeem
4.3.1 Inleiding. Een andere belangrijke karakteristiek van SOC-systemen is de
aanwezigheid van een ‘driving force’, dat wil zeggen een ‘factor’ met een relatief trage
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invloed op het systeem, waardoor zich een zekere spanning in het systeem opbouwt. In
eerste instantie was mijn vermoeden dat het veiligheidsdilemma de (uit)werking van
een ‘driving force’ op het internationale systeem heeft. Dat blijkt bij nader inzien
echter niet het geval te zijn; in ieder geval niet als het veiligheidsdilemma wordt
gedefinieerd en geoperationaliseerd zoals ik dat in deze paragraaf doe.
Deze benadering en analyse blijken echter wel degelijk belangrijke informatie op te
leveren over de werking van het internationale systeem, vooral over de dynamiek op
het netwerk van het internationale systeem. De betekenis van dit onderzoek naar de
werking van het veiligheidsdilemma zal duidelijk worden in hoofdstuk 6.
4.3.2 Het veiligheidsdilemma nader gedefinieerd. In hoofdstuk 3 is het
veiligheidsdilemma al ter sprake geweest. Het veiligheidsdilemma is inherent aan de
anarchische structuur van het internationale systeem. Veiligheid voor de ene staat, is
onveiligheid voor andere staten. Veiligheid heeft in hoge mate een ‘zero sum’ karakter.
Staten trachten in een anarchisch systeem met een veiligheidsdilemma hun veiligheid
te vergroten door machts- en alliantievorming. Machts- en alliantievorming hebben in
een competitieve context een opdrijvend effect, er ontstaat een positief
feedbackmechanisme: machtsvorming door een staat stimuleert machtsvorming bij
andere staten én alliantievorming tussen staten. Het machtsevenwicht mechanisme kan
daarbij (tijdelijk) de werking bezitten van een negatief feedbackmechanisme. De
werking van het veiligheidsdilemma vanuit een ‘system dynamics’ perspectief heb ik
in het onderstaande figuur - door middel van causale loopdiagrammen - schematisch
weergegeven108.

108

Een causaal loopdiagram geeft niet de interacties weer tussen de variabelen van het systeem die
‘onvermijdelijk’ zullen plaatsvinden: het betreft slechts een overzicht van causale relaties. Een
causaal loopdiagram geeft dus niet het gedrag van een sociaal systeem weer, maar de structuur ervan.
De richting en de polariteit van causale relaties worden vastgesteld door de mogelijke interacties
tussen twee variabelen afzonderlijk (‘in isolatie’) te bezien. Andere causale verbanden en interacties
die mogelijk (gelijktijdig) een rol spelen, worden bij deze beoordeling dus niet betrokken. Interacties
tussen variabelen kunnen bovendien door drempels worden vertraagd, waardoor bijvoorbeeld
oscillaties (kunnen) optreden. Ook deze effecten blijken niet uit deze diagrammen. Zie voor een
nadere uitleg van deze methode bijlage 1; in deze bijlage beschrijf ik de basisfuncties van sociale
systemen en maak ik eveneens gebruik van de methodiek van Sterman.
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Figuur 4.7 Werking van het veiligheidsdilemma. In deze figuur is schematisch de opdrijvende
werking van het veiligheidsdilemma weergegeven.
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(Vervolg van de toelichting bij figuur 4.7) +FB en -FB staan respectievelijk voor positieve en
negatieve feedback. De variabelen van dit mechanisme zijn: (1) de veiligheid van een
willekeurige staat van het anarchische systeem, (2) de machtsvorming door die staat, (3) de
participatie van deze staat in allianties, (4) de participatie van andere staten in allianties en (5)
de machtsvorming door andere staten. Verondersteld wordt dat de ‘andere staat’ wordt gezien
als een (potentiële) bedreiging van de eigen belangen. Een aantal variabelen bezit in dit
mechanisme een positieve relatie: de eigen veiligheid wordt bevorderd door ‘eigen’
machtsvorming en participatie in allianties109. Aan de veiligheid van deze staat wordt echter
afbreuk gedaan door de participatie van een potentieel bedreigende staat in (bedreigende)
allianties en door machtsvorming door die staat. De participatie van een potentieel bedreigende
staat in allianties en de machtsvorming door die staat kunnen twee negatieve
feedbackmechanismen opleveren (in rood weergegeven); beide doen namelijk afbreuk aan de
veiligheid van bedoelde staat (figuur (a)). Gelet op het grote (vitale) belang van veiligheid voor
staten in een anarchische systeem zal de eigen machtsvorming en alliantievorming continue
worden gestimuleerd: de resulterende positieve feedbackmechanismen zullen het internationale
systeem domineren (figuur (b)). (Deze methodiek om dynamische processen te analyseren is
gebaseerd op John D. Sterman, ‘Systems Thinking and Modeling for a Complex World’ (2000),
gebruik is gemaakt van Vensim software voor de constructie van deze feedbackloops).

4.3.3 De machtsflux van het internationale systeem. Machtsvorming is een belangrijke
variabele bij het veiligheidsdilemma en een belangrijke oorzaak van de opdrijvende
werking die uitgaat van dit mechanisme. In deze paragraaf zal ik de machtsvorming in
het internationale systeem in de periode van 1816 tot 2000 operationaliseren en
kwantificeren aan de hand van de ‘National Material Capabilities dataset, versie 3.01’,
een onderdeel van de COW-database. In deze dataset zijn de jaarlijkse waarden voor
alle staten opgenomen van zes variabelen die macht representeren: (1) het
bevolkingsaantal van de betreffende staat, (2) het deel van de bevolking dat
woonachtig is in verstedelijkte gebieden (‘urban population’), (3) productie van ijzer
en staal, (4) consumptie van energie, (5) militair personeel en (6) uitgaven aan militaire
middelen en organisatie. Dit zijn de variabelen van wat de ‘Composite Index of
National Capability’ (CINC) index wordt genoemd (Singer et al. 1972, 19-48 and
Singer 1987).
Van de grootmachten in de periode van 1816 tot 2000 heb ik de ontwikkeling van de
CINC-index weergeven van 1816, 1820, 1825 etc. tot het jaar 2000.

109

Er is in deze benadering sprake van een positieve relatie tussen twee variabelen als een vergroting
(of verkleining) van de ene variabele een vergroting (of verkleining) tot gevolg heft van de andere
variabele. Als een vergroting of verkleining van een variabele resulteert in respectievelijk een
verkleining of vergroting van de andere variabele is sprake van een negatief verband.
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Ontwikkeling van de CINC-index van grootmachten in de periode 1816-2000
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Figuur 4.8 Ontwikkeling van de CINC-waarden van grootmachten. In deze figuur is de
ontwikkeling van de CINC-index (op basis van COW) weergegeven van de grootmachten die zijn
gedefinieerd door Levy. Het betreft de periode 1816-2000. Vooral de periode tussen 1860 en
1950 is turbulent: er blijkt sprake van een groot aantal wisselingen van positie in de zgn.
prestigehiërarchie van het internationale systeem.

Om beter inzicht te krijgen in de mate van machtsverandering heb ik vervolgens de wat ik zal noemen - machtsflux van het internationale systeem gedefinieerd en
gekwantificeerd. De machtsflux is een maatstaf voor de totale ‘machtsverandering’ van
de grootmachten van het internationale systeem. Ik heb de machtsflux berekend door
de som van de absolute waarden van de verandering van de CINC-index van alle
grootmachten op te tellen. Deze benadering levert onderstaand figuur op.
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De machtsflux van het internationale systeem in de periode van 1820 tot 2000
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Figuur 4.9 De machtsflux. De machtsflux van het internationale systeem in de periode van 1820
tot 2000.

De machtsflux heeft een aantal herkenbare pieken: er is sprake van de opbouw van
macht en daardoor van spanning voorafgaande en rond een aantal conflicten. Op het
verband tussen de machtsflux, conflicten en alliantiedynamiek kom ik nog terug.
4.3.4 Alliantiedynamiek. Met behulp van de COW-alliantiedatabase (Gibler et al. 2004)
kan ook de ontwikkeling van de ‘alliantiedynamiek’ van het internationale systeem
worden gekwantificeerd; dit is evenals de machtsflux - zoals ik heb uitgelegd - een
belangrijke variabele van het veiligheidsdilemma. De alliantiedynamiek van het
internationale systeem heb ik gekwantificeerd door vast te stellen hoeveel allianties
zijn gevormd en beëindigd in de periode van 1816 - 2000 door de staten die ook deel
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uitmaken van de machtsflux110. Het betreft het voortschrijdende gemiddelde van deze
variabele berekend van telkens vijf perioden van vijf jaar111.
Uit deze berekeningen blijkt dat de correlatie tussen machtsflux en alliantiedynamiek
aanzienlijk is, de correlatiecoëfficiënt bedraagt 0,658. In meer algemene zin kan
worden vastgesteld dat perioden waarin sprake is van een grote mate van machtsflux
ook sprake is van grote alliantiedynamiek. Uit vergelijking van beide afbeeldingen
blijkt verder dat over het algemeen veranderingen in de alliantiedynamiek voorafgaan
aan veranderingen van de machtsflux. Mogelijk dat dit komt omdat door
alliantievorming sneller de eigen veiligheid kan worden vergroot dan door vergroting
van de eigen macht.

Alliantiedynamiek: vorming (blauw) en beëindiging (roze)
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Figuur 4.10 Alliantiedynamiek. De alliantiedynamiek van het internationale systeem op basis
van COW-gegevens. Omdat het voortschrijdende gemiddelde van de waarden van deze variabele
zijn weergegeven (vijf perioden van telkens vijf jaar) is er sprake van een naijleffect.

110

In de ‘Formal Alliances v3.03’ dataset zijn alle formele allianties tussen tenminste twee staten in
de periode van 1816 - 2000 opgenomen. Het betreft wederzijdse ‘defense pacts’, verdragen waarin
staten afspraken maken om elkaar te hulp komen in het geval van vijandelijkheden door een derde
staat, niet-agressie verdragen en vriendschapsverdragen tussen staten. Allianties zijn belangrijke
instrumenten in de internationale politiek. Het effect van allianties is volgens Gibler et al. niet
eenduidig: door allianties worden conflicten voorkomen of juist gestimuleerd.
111
Dit betekent dat een alliantie waarbij vijf staten partij zijn, vijf keer wordt meegeteld.
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Totale alliantiedynamiek: de som van het aantal gevormde en beëindigde allianties
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Figuur 4.11 De totale alliantiedynamiek. De totale alliantiedynamiek, dat wil zeggen de som van
het aantal gevormde en beëindigde allianties. Wederom is sprake van (hetzelfde) naijleffect.

4.3.5 Conflicten. Ik zal nu nagaan wat de relatie is tussen enerzijds de ‘timing’ en
omvang van conflicten (de onafhankelijke variabelen) en anderzijds de machtsflux en
de alliantiedynamiek in het internationale systeem. In deze analyse beperk ik mij
noodgedwongen tot de periode van 1816 tot 1995112, omdat betrouwbare gegevens
over allianties en de machtsflux over de periode voor 1816 ontbreken.
In onderstaande figuur heb ik alle grootmachtconflicten die hebben plaatsgevonden
aangegeven op de x-as; de nummering is gebaseerd op de dataset van Levy (Levy,
1983). Dit is dus geen lineaire tijdlijn. Op de verticale as is de relatieve omvang - de
fractie - van deze conflicten weergegeven. De fractie heb ik berekend door het aantal
deelnemende grootmachten aan betreffend conflict, te delen door het aantal
grootmachten dat zich in het systeem bevindt.

112
Het jaartal 1995 is gebaseerd op de beschikbaarheid van data in de COW-dataset die betrekking
heeft op conflicten en ‘overschrijdt’ de periode waarop dit onderzoek (1495 - 1945) zich vooral richt.
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Ontwikkeling van de fractie van conflicten op basis van Levy
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Figuur 4.12 Conflictfracties. In deze figuur is voor de periode van 1827 tot 1975 de fractie van
conflicten weergegeven. De fractie wordt berekend door het aantal deelnemende grootmachten
te delen door het aantal grootmachten in het internationale systeem.

Uit deze analyse blijkt dat de alliantiedynamiek en de verandering van de machtsflux
pas kort voorafgaande aan conflicten toeneemt. De vertraging - het naijleffect - is
beperkt. Verder blijkt dat de drie ‘dynamieken’ in hoge mate samenvallen in de tijd.
Tot slot valt op - een belangrijke constatering voor de beantwoording van de vraag of
het veiligheidsdilemma kan worden opgevat als de ‘driving force’ van het
internationale systeem - dat beide variabelen van het veiligheidsdilemma geen trage en
min of meer continue invloed uitoefenen op het systeem. Integendeel: alliantievorming,
machtsflux en conflicten bezitten in hoge mate een identiek ‘profiel’ in de tijd. Door
deze hoge mate van synchronisatie is geen sprake van de ‘noodzakelijke’ separatie van
tijdschalen, kenmerkend voor de ‘driving force’ van SOC-systemen.
4.3.6 Voorlopige conclusies. Ik stel aan de hand van dit onderzoek vast dat het
veiligheidsdilemma niet kan worden beschouwd als de ‘driving force’ van het
internationale systeem. Zoals nog aan de orde zal komen, kunnen alliantiedynamiek,
machtsflux en conflicten worden opgevat als dynamiek op het netwerk van het
internationale systeem. Bij netwerk doel ik in dit verband op het netwerk van
machtsrelaties en belangen tussen staten, en dan vooral op de veiligheidsdimensie
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daarvan. Er blijkt sprake te zijn van een vrij grote samenhang tussen deze drie
‘dynamieken’ van het internationale systeem. Deze samenhang heb ik inzichtelijk
gemaakt door de correlatiecoëfficiënten te berekenen tussen enerzijds de
alliantiedynamiek en de machtsflux en anderzijds de intensiteit van conflicten. In
onderstaande tabel zijn de respectievelijke correlatiecoëfficiënten weergegeven.

Variabelen

Correlatiecoëfficiënt

Totale alliantiedynamiek en machtsflux, periode 1836-1991

0,658

Machtsflux en intensiteit van conflicten, periode 1836-1971

0,685

Tabel 4.1 Correlatiecoëfficiënten. De correlatiecoëfficiënten van een aantal variabelen uit het
model.

4.4 Drempels
Een andere belangrijke conditie voor SOC is dat het systeem ‘drempels’ bezit, die het
mogelijk maken dat spanning zich opbouwt. De ‘inertie’ van het internationale systeem
heeft dat effect. Een fundamentele omslag (zie hoofdstuk 5 en 6) van een internationaal
systeem levert altijd - anders is er geen sprake van een fundamentele omslag - een
systeem op met een andere configuratie. Bij ‘configuratie’ doel ik op het netwerk van
machtsverhoudingen en belangen, de regels op basis waarvan interacties plaatsvinden
én de instituties waarin de machtsverhoudingen en regels van het internationale
systeem zijn verankerd, zoals de Verdrag van Westfalen, het Congres van Wenen en
het ‘Concert of Europe’ dat daaruit is voortgekomen113 (Spruyt, 1994, 25). Een
(nieuwe) configuratie levert in eerste instantie een zekere stabiliteit en

113

Spruyt stelt ook vast dat het internationale systeem een bepaalde inertie en stabiliteit bezit. Spruyt
zegt hierover: “…there are good reasons why actors do not redesign institutions unless conditions
force them to do so. Transaction costs, set belief systems and standard operating procedures mitigate
against frequent overhaul. Moreover, given the fact that institutions reflect a particular distribution of
power, such changes are unlikely to
occur without fundamental shifts in that distribution. Once one form has established itself as
dominant, relative stability in institutional types should follow. There is a certain path dependency in
institutional design”. Zie voor de ‘rol’ van instituties in dit verband ook: Douglass C. North,
‘Institutions, Institutional Change and Economic Performance’ (1990).
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voorspelbaarheid op; stabiliteit en voorspelbaarheid zijn noodzakelijk voor de
vervulling van de basisfuncties van staten114.
Een omslag is altijd (ik kom hier nog op terug) het resultaat van een grootschalig
conflict. Na een dergelijk conflict (met de uitwerking van een omslag) zijn de staten
die behoren tot de sterkste coalitie - de ‘overwinnaars’ - in een positie om vorm en
inhoud te geven aan de nieuwe - door hen gewenste - configuratie. Een omslag levert
veelal ook een hegemoniale grootmacht op die leiding geeft aan deze coalitie. Deze
staten zullen trachten om - binnen de ontstane speelruimte - de behartiging van hun
belangen te maximaliseren. De nieuwe configuratie reflecteert dus vooral de
machtsposities en belangen van de overwinnende staten.
In de loop der tijd zal de ‘verankerde’ configuratie achterhaald raken door de feitelijke
machtsverhoudingen en belangen in het internationale systeem. De discrepanties die
ontstaan zijn onder andere het gevolg van de gedifferentieerde groei en ontwikkeling
van staten. Een en ander heb ik toegelicht in hoofdstuk 3.
Door het belang dat een aantal grootmachten en andere staten hechten aan de
instandhouding van de bestaande configuratie, ontbreekt bij deze staten de bereidheid
tot ‘planmatige’ en meer fundamentele verandering. Deze weerstand tegen verandering
heeft een drempeleffect, zoals bedoeld in het SOC-concept. Dit ‘mechanisme’ kan ook
worden gedefinieerd in termen van padafhankelijkheid, waarbij zelfversterkende
mechanismen een bepaalde ontwikkelingsrichting stimuleren en resulteren in
verstarring van het internationale systeem. Deze verstarring kan het bedoelde
drempeleffect opleveren.

4.5 Voorlopige conclusies
In dit hoofdstuk stond de vraag centraal of en in hoeverre het internationale systeem
SOC-karakteristieken bezit; dit onderzoek laat zien dat dit tot zekere hoogte het geval
lijkt te zijn. De conflictdynamiek van het internationale systeem blijkt te kunnen
worden weergegeven met een distributieverdeling die een schaalwet goed benadert. Er
blijkt echter wel sprake te zijn van een afwijking; deze afwijking kan mogelijk worden
toegewezen aan een reeks conflicten die hebben plaatsgevonden in een relatief korte
‘uitzonderingsperiode’ (van 1657 tot 1763).
114

Bij basisfuncties van staten doel ik op een zeker niveau van veiligheid, economisch welzijn,
culturele en individuele ontplooiing en bestuurlijk vermogen, zie bijlage 1.
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Naast een fractale conflictdynamiek kunnen systeemdrempels worden geïdentificeerd.
De inertie van het internationale systeem kan deze functie vervullen. Deze inertie is
onder andere het gevolg van de verankering van belangen van staten in regels en
instituties. Ook speelt de behoefte aan een zekere stabiliteit en voorspelbaarheid voor
de vervulling van de basisfuncties van staten een rol. Dit onderzoek maakt echter ook
duidelijk dat het veiligheidsdilemma - met de machtsflux en alliantiedynamiek als
variabelen - niet de functie van ‘driving force’ vervult. De machtsflux en
alliantievorming blijken geen trage invloed uit te oefenen op het internationale
systeem; er is wel sprake van een opvallend grote mate van ‘overlap’ met de
conflictdynamiek in het internationale systeem. Het veiligheidsdilemma levert ook niet
de voor SOC noodzakelijke separatie van tijdschalen op.

‘Driving force’

Fractale dynamiek

Internationale systeem
met drempels:
‘verankerde inertie’

?

Output

Interacties tussen staten met
schaalwetkarakteristieken

Figuur 4.13 Het internationale systeem als SOC-systeem. De ‘driving force’ van het
internationale systeem - vooropgesteld dat die bestaat - is nog niet geïdentificeerd.
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HOOFDSTUK 5: PATROONVORMING OP MACRONIVEAU

5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk onderzoek ik in eerste instantie de ontwikkeling van de omvang van
grootmachtconflicten in de tijd. Er blijkt - in tegenstelling tot wat algemeen wordt
verondersteld - wel degelijk sprake te zijn van een cyclisch patroon. Aan de hand van
dit onderzoek kan het internationale systeem worden ‘opgedeeld’ in een aantal
opeenvolgende internationale systemen: ik maak dus onderscheid tussen ‘het’
internationale systeem (1495 - 1945) en een aantal opeenvolgende internationale
(sub)systemen. Het begin - de start - en het einde van deze internationale systemen
wordt gemarkeerd met omslagen, dat wil zeggen uitzonderlijk grote en intense
conflicten. Elk internationaal systeem doorloopt een ‘eigen’ conflictcyclus. Deze
conflictcycli zal ik nader analyseren. Deze indeling van internationale systemen blijkt
tot zekere hoogte in overeenstemming met de indeling die een aantal historici hanteert
(zie hoofdstuk 3).
Vervolgens onderzoek ik een aantal karakteristieken van deze internationale systemen
en omslagen. Er blijkt geen samenhang te bestaan tussen variabelen binnen een enkel
systeem, terwijl wel degelijk sprake is van een zeker verband tussen een aantal
variabelen van opeenvolgende systemen. Bovendien blijkt sprake te zijn van de
trendmatige ontwikkeling van een aantal variabelen.
In onderstaande figuur heb ik de relatie tussen het onderzoeksmodel en hoofdstuk 5
weergegeven.
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‘Chaos’

Figuur 5.1 Relatie onderzoeksmodel en hoofdstuk 5.

5.2 Ontwikkeling van de fractie van conflicten in de tijd
Bij de vraag op welke wijze de omvang van conflicten zich in de tijd ontwikkelt, zal ik
de ‘conflictfractie’ als maatstaf gebruiken. Ik heb de conflictfractie gedefinieerd als het
quotiënt van het aantal grootmachten dat betrokken is bij het betreffende conflict én
van het aantal grootmachten dat het internationale systeem op dat moment bevat.
Indien de fractie één bedraagt heeft het betreffende conflict de omvang van het systeem
bereikt en is vanuit de percolatietheorie sprake van een spanning- ofwel
percolatiecluster. Levy en Gilpin duiden dergelijke grote conflicten respectievelijk aan
als ‘general wars’ en hegemoniale conflicten (zie hoofdstuk 3).
In onderstaand figuur heb ik de ontwikkeling van de conflictfractie op basis van de
dataset Levy weergegeven.
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Ontwikkeling van de conflictfractie op basis van Levy
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Figuur 5.2 Ontwikkeling van conflictfracties. In deze figuur is de ontwikkeling van de
conflictfractie weergegeven. Er is bij een fractie van 1,0 sprake van een conflict ter grootte van
het internationale systeem (strikt genomen ter grootte van het. ‘grootmachtsysteem’). In termen
van de percolatietheorie is er dan sprake van een spanningcluster.

Op basis van dit ‘patroon’ en de veronderstelling dat gedurende de periode van 1657
tot 1763 sprake was van een uitzonderingsperiode115, onderscheid ik vier ‘omslagen’.
De conflicten die deel uitmaken van een omslag zijn omcirkeld. Conflicten
kwalificeren zich (in dit stadium van het onderzoek) als omslagen als aan de volgende
criteria is voldaan: het betreft conflicten (1) met een zeer grote omvang (in beginsel
met een fractie van 1,0)116, (2) met een zeer grote intensiteit, (3) conflicten die deel
uitmaken van een omslag leveren altijd ‘nieuwe’ internationale systemen op (onder
andere met andere regels en instituties) en ‘markeren’ dus de start en het einde van
opeenvolgende internationale (sub)systemen, en (4) conflicten die deel uitmaken van
omslagen hebben niet plaatsgevonden tijdens de uitzonderingsperiode117 (1657-1763).

115

De conflicten die gedurende de uitzonderingsperiode van 1657 tot 1763 plaatsvonden hebben de
nummers 57 - 77.
116
Dat in het geval van de Dertigjarige Oorlog geen sprake was van een spanningcluster, maar wel
van een omslag, kan komen doordat het systeem te groot is geschat. Dat wil zeggen dat een aantal
grootmachten - geïdentificeerd door Levy - in feite niet die status bezat. Maar dat is speculatie.
117
Aan het laatste criterium ligt - zoals gezegd - de veronderstelling ten grondslag dat gedurende deze
periode sprake was van een wezenlijk andere conflictdynamiek; in hoofdstuk 9 stel ik vast dat dat
inderdaad het geval is.
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In dit onderzoek zal ik vaststellen dat de opeenvolgende internationale systemen een
bepaalde cyclische levensloop bezitten, waarbij onder andere de fractie van de
conflicten tijdens de levenscyclus (dus tussen twee opeenvolgende omslagen) zich
volgens een vast patroon ontwikkelen. Dit patroon is in overeenstemming met de
veronderstelling dat in de afgelopen vijfhonderd jaar vier omslagen kunnen worden
onderscheiden.
In onderstaand schema geef ik een overzicht van de vier omslagen en de kwalitatieve
veranderingen die dat heeft opgeleverd. Voor een toelichting verwijs ik naar hoofdstuk
3.

Omslagen en kwalitatieve veranderingen
Omslag

Periode

1

De Dertigjarige Oorlog

1618-1648

2

1792-1815

3

De Franse Revolutionaire en
Napoleontische Oorlogen
De Eerste Wereldoorlog

Nieuwe regels en
instituties
Formalisering van het
soevereiniteitsbeginsel
Het Concert van Wenen

1914-1918

De Volkenbond

4

De Tweede Wereldoorlog

1939-1945

De Verenigde Naties

Tabel 5.1 Specificatie van omslagen.

Om een wat ‘rustiger’ beeld te krijgen heb ik het voortschrijdende gemiddelde
berekend van de fracties van telkens vijf opeenvolgende conflicten. Nadeel van deze
aanpak is dat er een zekere (visuele) vertekening optreedt. In het onderstaande figuur is
het resultaat afgebeeld. Het blijkt dat het voortschrijdende gemiddelde van de fracties
van opeenvolgende conflicten zich volgens een bepaald patroon ontwikkelt; dit patroon
heb ik aangegeven door middel van pijlen.
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Voortschrijdend gemiddelde van de conflictfractie op basis van Levy
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Figuur 5.3 Het voortschrijdende gemiddelde van conflictfracties. Met de pijlen heb ik de
ontwikkeling van de fractie aangegeven kort voor en na een omslag.

Er blijkt sprake van een patroon: na een omslag neemt de gemiddelde conflictfractie
zeer snel af, vervolgens stijgt de gemiddelde fractie, om vervolgens weer te dalen.
Daarna - kort voor de volgende omslag - vindt weer een sterke stijging plaats van de
gemiddelde conflictfractie. Dit patroon heeft zich een aantal keren herhaald. Vanuit
deze invalshoek is er dus een wezenlijk onderscheid tussen bijvoorbeeld de
Dertigjarige Oorlog en de Franse Revolutionaire en Napoleontische Oorlogen, die zich
vanuit dit perspectief als omslagen kwalificeren, en de conflicten gedurende de
uitzonderingsperiode. Sterk vereenvoudigd en op een schematische wijze kan het
beschreven patroon in de ontwikkeling van de fractie van opeenvolgende conflicten
worden weergegeven volgens onderstaande afbeelding.
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Voortschrijdend gemiddelde van de conflictfractie, schematische weergave op basis van Levy
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Figuur 5.4 Schematische weergave van de fractiedynamiek van het internationale systeem. In
deze figuur heb ik door middel van een rode lijn op een sterk vereenvoudigde en schematische
wijze de ontwikkeling van de conflictfracties weergegeven.

5.3 Kwantitatieve karakteristieken van opeenvolgende internationale systemen en
omslagen
Om beter inzicht te krijgen in dit patroon in opeenvolgende internationale systemen en
omslagen, heb ik een aantal variabelen en de verbanden daartussen nader onderzocht.
Bij deze analyse maak ik wederom gebruik van de gegevens van Levy. Ik baken het
onderzoek verder af. Deze analyse beperk ik tot de periode van 1495 tot en met 1945
én tot conflicten die hebben plaatsgevonden in Europa of tussen Europese
grootmachten buiten Europa. Er heeft zich slechts één conflict tussen Europese
grootmachten buiten Europa voorgedaan: de Amerikaanse Revolutie (1778-1784), met
betrokkenheid van Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Spanje). Dit conflict betrek
ik echter wel bij de analyse omdat ik ervan uitga dat dit conflict van invloed was op de
relaties en interacties tussen grootmachten in Europa, en dus ook van grote(re) invloed
was op de ontwikkeling van Europa118.

118

Ik ben nagegaan wat de invloed is op de kwantitatieve analyse van conflictvariabelen in dit
hoofdstuk en de patroonvorming en trendmatige ontwikkeling die ik daarin vaststel. Het blijkt dat dit
enkele conflict daarop geen invloed heeft.
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Voor deze afbakening in tijd en ruimte heb ik verder de volgende redenen:
•

In de periode tot de Tweede Wereldoorlog werd de dynamiek in het internationale
systeem in hoge mate gedomineerd door Europese grootmachten. In feite was
sprake van een ‘Europees’ internationaal systeem. Pas aan het einde van de
negentiende eeuw hadden zich buiten Europa twee grootmachten ontwikkeld: de
Verenigde Staten in 1898 en Japan in 1905. In de Eerste Wereldoorlog was
‘slechts’ sprake van beperkte Amerikaanse inmenging in een Europese oorlog.

•

Het internationale systeem dat de Tweede Wereldoorlog heeft opgeleverd lijkt nog
niet te zijn beëindigd. Er heeft zich tot op heden ook nog geen conflict voorgedaan
met de omvang van het systeem (een mondiaal conflict) en een conflict dat
bovendien een uitzonderlijke intensiteit bezit119.

•

Uit nader onderzoek (zie ook hoofdstuk 6) blijkt dat de Tweede Wereldoorlog een
duidelijke ‘trendbreuk’ - een wezenlijk andere omslag - was, dan de voorafgaande
omslagen. Ook leverde de Tweede Wereldoorlog een fundamenteel ander
internationaal systeem op.

Door mij te beperken tot conflicten op Europees grondgebied (met uitzondering van de
Amerikaanse Revolutie) heb ik acht conflicten - die hebben plaatsgevonden voor de
Tweede Wereldoorlog - uitgesloten. Afgezien van het gegeven dat deze conflicten niet
op Europees grondgebied hebben plaatsgevonden, betreft het conflicten waarbij aan
zeven van deze conflicten slechts door één grootmacht is deelgenomen. Het betreft de
volgende conflicten:

119

Een belangrijke vraag is of het internationale systeem nu nog functioneert zoals het dat (in ieder
geval) in de periode van 1495 tot 1945 lijkt te hebben gedaan. Deze vraag valt buiten de context van
dit onderzoek. Ik kom hier nog wel op terug.
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Uitgesloten conflicten
Conflict
Brits-Perzische Oorlog
Frans-Mexicaanse Oorlog
Chinees-Franse Oorlog
Russisch-Japanse Oorlog
Oorlog in Mantsjoerije
Italiaans-Ethiopische
Oorlog
Chinees-Japanse Oorlog
Russisch-Japanse Oorlog

Periode

Deelnemende grootmacht

1856-1857
1862-1867
1884-1885
1904-1905
1931-1933
1935-1936

Het Verenigd Koninkrijk
Frankrijk
Frankrijk, China had nog geen grootmachtstatus
Rusland, Japan had nog geen grootmachtstatus
Japan
Italië

1937-1941
1939

Japan
Rusland en Japan

Tabel 5.2 Afbakening van grootmachtconflicten. In deze tabel zijn de niet-Europese conflicten
benoemd die zijn uitgesloten van analyse.

Aan de hand van een gevoeligheidsanalyse heb ik vastgesteld dat deze uitsluiting geen
enkele afbreuk doet aan de patroonvorming die ik tot dusverre heb vastgesteld120. Om
beter inzicht te krijgen in de patroonvorming in het internationale systeem heb ik in
eerste instantie onderzocht of binnen de opeenvolgende internationale systemen sprake
is van een zekere samenhang tussen een aantal variabelen.
Op dit niveau van analyse spreek ik over ‘conflictvariabelen’. De conflictvariabelen die
ik in beschouwing neem zijn: de intensiteit, de duur, de fracties, de concentratie en de
‘returntijden’ van conflicten. De intensiteit van conflicten heb ik gedefinieerd in
hoofdstuk 4. De ‘returntijd’ (wachttijd) is de tijd die verstrijkt tussen het begin - de
‘start’ - van twee opeenvolgende conflicten. De concentratie van conflicten wordt
gedefinieerd als het quotiënt van het aantal slagvelddoden en de ‘magnitude’ van
conflicten. De ‘magnitude’ wordt gedefinieerd als het aantal ‘nation-years of war’, dat

120

Bij ‘gevoeligheidsanalyse’ doel ik op een analyse van het effect van deze afbakening (uitsluiting
van een aantal conflicten) op de geïdentificeerde patroonvorming. Nota bene bij de vaststelling van de
distributieverdeling van de omvang van conflicten tussen grootmachten, zijn in ieder geval geen
conflicten meegeteld waaraan slechts één grootmacht deelnam: het gaat in dit onderzoek vooral om
conflicten tussen grootmachten. Verder blijkt ook dat aan het typische patroon in de ontwikkeling van
de fractie geen afbreuk wordt gedaan.
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wil zeggen het product van het aantal deelnemende grootmachten en de duur van
betreffend conflict (Levy, 1983, 78-79)121.
Het vierde internationale systeem - de periode tussen de Eerste en Tweede
Wereldoorlog - is in deze analyse niet meegenomen, omdat in deze periode slechts één
conflict heeft plaatsgevonden.
De resultaten van deze analyse zijn in onderstaande tabellen weergegeven.

Correlatiecoëfficiënten tussen conflictvariabelen van opeenvolgende internationale
systemen (1 van 3)
Systeem

Periode

Intensiteit
en
returntijd

Returntijd
en duur

Intensiteit
en duur

Fractie en
intensiteit

1
2
3

1495-1618
1648-1792
1815-1914

-0,04
0,12
-0,13

0,03
0,19
0,00

0,68
0,32
0,38

0,37
0,71
0,34

Correlatiecoëfficiënten tussen conflictvariabelen van opeenvolgende internationale
systemen (2 van 3)
Systeem

Periode

Fractie en
returntijd

Fractie en
duur

Intensiteit en
concentratie

1
2
3

1495-1618
1648-1792
1815-1914

0,16
0,06
-0,39

0,07
0,07
0,06

0,43
0,18
0,63

Returntijd
en
concentratie
-0,13
0,21
-0,13

121

De concentratie van conflicten is een maatstaf die los staat van de bevolkingsomvang en bevat
door de ‘magnitude’ ook een ruimte- en tijdcomponent.
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Correlatiecoëfficiënten tussen conflictvariabelen van opeenvolgende
internationale systemen (3 van 3)
Systeem

Periode

1
2
3

1495-1618
1648-1792
1815-1914

Duur en
concentratie
-0,12
0,01
-0,06

Fractie en
concentratie
0,18
0,08
0,08

Tabel 5.3 Correlatiecoëfficiënten van de conflictvariabelen van de eerste drie internationale
systemen.

Uit dit overzicht blijkt dat er binnen de drie onderzochte systemen nauwelijks of geen
sprake is van enige statistische samenhang tussen conflictvariabelen. Het ontbreken
van enige statistische én oorzakelijke samenhang tussen deze variabelen (binnen een
internationaal systeem), is - zoals ik in hoofdstuk 9 zal uitleggen - in overeenstemming
met het (veelal) chaotische - en stochastische karakter van de conflictdynamiek binnen
een internationaal systeem.
Vervolgens heb ik de onderlinge samenhang tussen de gemiddelde waarden van een
aantal variabelen onderzocht. Op dit niveau van analyse spreek ik over
‘systeemvariabelen’. Dit zijn de gemiddelde waarden van conflictvariabelen van de
afzonderlijke systemen. Deze analyse levert een heel ander beeld op. Zie onderstaande
tabellen.

Gemiddelde waarden van systeemvariabelen (1 van 2)
Systeem

Periode

Levensduur

Aantal
conflicten

Conflictfrequentie

Gem.
‘returntijd’

1
2
3
4

1495-1618
1648-1792
1815-1914
1918-1939

123
144
99
21

45
34
17
1

0,37
0,24
0,17
0,05

2,7
4,5
4,4
N.v.t
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Gemiddelde waarden van systeemvariabelen (2 van 2)
Systeem

Periode

1
2
3
4

1495-1618
1648-1792
1815-1914
1918-1939

Gem.
conflictintensiteit
294
1459
327
37

Gem.
conflictduur

Gem.
Concentratie

4,2
6,4
1,2
3

3018
10885
35065
385

Gem. fractie
van
conflicten
0,39
0,39
0,31
0,71

Tabel 5.4 Overzicht van systeemvariabelen van internationale systemen.

Waarden van omslagvariabelen
Omslag

Periode

1
2
3
4

1618-1648
1792-1815
1914-1918
1939-1945

Duur
Omslag
30
23
4
6

Intensiteit
23468
21929
57616
93665

Tabel 5.5 Overzicht van karakteristieken van omslagen.

In een aantal gevallen - zoals het aantal conflicten dat plaatsvond gedurende
opeenvolgende internationale systemen én de conflictfrequenties van deze systemen blijkt sprake van een nagenoeg lineaire ontwikkeling van variabelen. In bijlage 3 heb ik
de ontwikkeling van deze systeemvariabelen grafisch weergegeven.
In onderstaande tabel heb ik de correlatiecoëfficiënten - de correlatiematrix - van de
systeemvariabelen uitgewerkt. Het betreft bij deze correlaties de statistische
samenhang tussen de ontwikkeling van telkens twee systeemvariabelen van vier of drie
opeenvolgende systemen. Bij de analyse van drie systemen zijn het vierde
internationale systeem - de periode van 1918-1939 - en de vierde omslag uitgesloten122.
122

Nota bene: omdat tijdens het vierde internationale systeem slechts sprake was van één conflict
heeft de systeemvariabele ‘returntijd’ van dit internationale systeem geen betekenis.
199

Dynamiek en Ontwikkeling van het Internationale Systeem

Deze statistische verbanden kunnen aanknopingspunten opleveren voor de identificatie
van oorzakelijke verbanden tussen systeemvariabelen.

Correlatiematrix

Levensduur systeem
Aantal conflicten

1
2

Conflictfrequentie

3

Gemiddelde returntijd

4

Gemiddelde
conflictintensiteit
Gemiddelde
conflictduur
Omslagduur

5

Intensiteit van
omslagen
Gemiddelde
concentratie
Gemiddelde
fractie

8

6
7

9
10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0,88/
0,63
0,82/
0,36*
Nvt/
0,01
0,73/
0,83
0,54/
1,00*
0,69/
0,73
-0,97/
-0,90
0,25/
-0,75*
-0,85/
0,89*

0,98/
0,95
Nvt/
-0,77
0,47/
0,10*
0,56/
0,67
0,92/
0,99
-0,96/
-0,91
-0,10/
-0,99*
-0,66/
0,91*

Nvt/
-0,93
0,30/
-0,22*
0,41/
0,41
0,88/
0,90
-0,91/
-0,73
-0,07/
-0,89*
-0,67/
0,74*

Nvt/
0,56
Nvt/
-0,04
Nvt/
-0,68
Nvt/
0,43
Nvt/
0,66
Nvt/
-0,45

0,78/
0,80
0,44/
0,23
-0,67/
-0,51
0,07/
-0,26
-0,41/
0,49

0,75/
0,77
-0,62/
-0,92
-0,55/
-0,78
0,00/
0,91*

-0,84/
-0,96
-0,49/
-1,00*
-0,31/
0,96*

-0,04/
0,96*
0,74/
-1,00*

-0,68/
-0,97

Tabel 5.6 De correlatiematrix van systeemvariabelen. Per cel zijn twee correlatiecoëfficiënten
weergegeven: deze coëfficiënten hebben betrekking op de correlaties tussen systeemvariabelen
van respectievelijk vier en drie internationale systemen. Indien één van beide
correlatiecoëfficiënten groter is dan 0,80 of kleiner dan -0,80, dan is de betreffende cel geel
gearceerd: er is dan sprake van een sterke statistische samenhang. In een aantal gevallen zijn
cellen gemarkeerd met een *: er is dan sprake van een verschil van minimaal 0,3 tussen beide
correlatiecoëfficiënten.

In onderstaande diagrammen heb ik op schematische wijze de statistische verbanden
weergegeven tussen systeemvariabelen waarvan de correlatiecoëfficiënt groter is dan
0,80 of kleiner is dan -0,80. Het eerste en tweede diagram hebben betrekking op de
vastgestelde statistische verbanden uitgaande van respectievelijk vier (bovenste
diagram, (a)) en drie (onderste diagram, (b)) opeenvolgende internationale systemen en
omslagen.
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Opvallend is dat - uitgaande van drie opeenvolgende systemen en omslagen (met
andere woorden als het vierde systeem en de Tweede Wereldoorlog niet in
beschouwing worden genomen) - de statistische samenhang tussen de onderzochte
systeemvariabelen significant groter is. Op deze verschillen kom ik - onder andere in
hoofdstuk 6 - nog terug.

+
Omslagduur

Gemiddelde
concentratie

Aantal conflicten

-

+

+

+
Intensiteit
van omslagen

Conflictfrequentie

-

Levensduur van systemen,
returntijden van omslagen

+

Gemiddelde
conflictintensiteit

-

Gemiddelde
conflictduur

Gemiddelde
fractie

(a) Diagram op basis van vier opeenvolgende internationale systemen en omslagen.
(Voor toelichting zie volgende pagina)
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+
Omslagduur

Aantal conflicten

+
Gemiddelde
concentratie

+

-

+
-

+ +
Intensiteit
van omslagen

-

Levensduur van systemen,
returntijden van omslagen

+

Gemiddelde
conflictintensiteit

+
+

Conflictfrequentie

+

Gemiddelde
conflictduur

+

Gemiddelde
fractie

(b) Diagram op basis van drie opeenvolgende internationale systemen en omslagen.
Figuur 5.5 Schematische weergave van de statistische verbanden tussen systeemvariabelen. Het
bovenste diagram heeft betrekking op vier opeenvolgende internationale systemen, het onderste
diagram op drie systemen. Statistische verbanden die sterker zijn dan 0,80 zijn met blauwe pijlen
aangegeven, indien de correlatiecoëfficiënt kleiner is dan -0,80 zijn de pijlen rood.

Belangrijk is om (nogmaals) vast te stellen dat bij de systeemvariabelen ‘slechts’
sprake is van statistische verbanden, wat niet wil zeggen dat ook sprake is van
oorzakelijke verbanden. Op basis van de tot dusverre verworven inzichten in de
werking van het internationale systeem is het nog niet mogelijk om de (mogelijke)
oorzakelijke verbanden tussen deze systeemvariabelen te identificeren en te verklaren.
Daarvoor is nader onderzoek noodzakelijk.
Samenvattend kan dus worden vastgesteld dat er geen sprake is van enige statistische
samenhang tussen conflictvariabelen - dat wil zeggen tussen variabelen binnen
internationale systemen - terwijl er wel degelijk sprake is van een - soms zeer sterke samenhang tussen systeemvariabelen van opeenvolgende internationale systemen,
vooral als het de drie eerste internationale systemen en omslagen betreft.
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Ik zal nu nagaan of de dynamiek van het internationale systeem kan worden
gekarakteriseerd als een ‘punctuated equilibrium’ - dynamiek.

5.4 ‘Punctuated equilibrium’ - dynamiek
Wil er sprake zijn van ‘punctuated equilibrium’ - dynamiek dan moet zijn voldaan aan
drie condities: ten eerste moet sprake zijn van relatief langdurige min of meer stabiele
periodes (‘equilibrium’). Ten tweede moet er sprake zijn van een dynamiek waarbij
deze stabiele periodes ‘kortstondig’ worden onderbroken (‘punctuated’) door
omslagen. Tot slot moeten deze omslagen resulteren in een bepaalde ontwikkeling - of
in ieder geval een kwalitatieve verandering- van het systeem in kwestie. Ik zal nu
nagaan of er sprake is van deze condities.
In onderstaande tabel heb ik de levensduur van opeenvolgende internationale
systemen, de duur van voorafgaande omslagen én de ratio van deze variabelen
weergegeven.

Ratio’s van de levensduur van internationale systemen en de duur van omslagen
Systeem

Periode

Levensduur

1
2
3

1495-1618
1648-1792
1815-1914

138
144
99

4

1918-1939

21

Voorafgaande omslag

Periode

Duur

Ratio

Dertigjarige Oorlog
Franse Revolutionaire
en Napoleontische
Oorlogen
De Eerste Wereldoorlog

1618-1648
1792-1815

30
23

0,21
0,23

1914-1918

4

0,19

Tabel 5.7 Overzicht van ratio’s van de levensduur van opeenvolgende internationale systemen
en de duur van opeenvolgende omslagen.
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Levensduurontwikkeling van internationale systemen en (volgende) omslagen

160
140
120
Duur

100
80
60
40
20
0
0

1

2

3

4

5

Inte rnationaal syste e m/omslag

Figuur 5.6 Ontwikkeling van de levensduur van opeenvolgende internationale systemen en
omslagen. Er is - uitgezonderd de levensduur van het tweede internationale systeem - sprake van
een verkorting van de levensduur van opeenvolgende internationale systemen én van de duur van
omslagen. De correlatiecoëfficiënt tussen de eerste drie waarden is 0,73. De duur van de vierde
omslag - de Tweede Wereldoorlog - wijkt echter af en levert (indien vier waarden in
beschouwing worden genomen) een correlatiecoëfficiënt op van 0,69. In dit onderzoek zal ik
beargumenteren waarom de Tweede Wereldoorlog een andersoortige omslag is.

Vastgesteld kan worden dat er sprake is van relatief langdurige stabiele periodes die
periodiek - met een zekere regelmaat - worden onderbroken door kortstondige
omslagen. De correlatiecoëfficiënt van de ontwikkeling van de levensduur van de
eerste drie internationale systemen en van de daaropvolgende omslagen bedraagt
0,73123. Nota bene de levensduur van internationale systemen kan ook worden opgevat
als de returntijd van omslagen.

123

In paragraaf 7.7 zal ik een berekening - schatting is een beter woord - maken van de theoretische
levensduur van de eerste twee internationale systemen. Deze speculatieve ‘correctie’ is gebaseerd op
een aantal nieuwe inzichten die nog aan de orde zullen komen. Als de levensduur van het eerste en
tweede internationale systeem worden gecorrigeerd (respectievelijk 138 i.p.v. 123 jaar en 130 i.p.v.
144 jaar), dan blijkt de correlatiecoëfficiënt tussen de levensduur van internationale systemen en
omslagen 1,00 te bedragen.
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5.5 Voorlopige conclusies
De ontwikkeling - in kwalitatieve zin - van opeenvolgende internationale systemen heb
ik in hoofdstuk 3 besproken en zal nog verder aan de orde komen in onder meer
hoofdstuk 6. De ontwikkeling in kwantitatieve zin van opeenvolgende internationale
systemen is in dit hoofdstuk besproken. Voor wat betreft een aantal systeemvariabelen
blijkt sprake van een bepaalde ontwikkelingsrichting, die nog uitgebreid zal worden
geanalyseerd.
Kwantitatief onderzoek in dit hoofdstuk laat zien dat in een aantal opzichten sprake is
van patroonvorming in de dynamiek en ontwikkeling van het internationale systeem.
•

De ontwikkeling van de fractie van conflicten lijkt een cyclisch patroon te bezitten.
Na een omslag neemt de gemiddelde conflictfractie in eerste instantie snel en sterk
af om vervolgens geleidelijk toe te nemen naar een ‘lokaal maximum’. Na dit
lokale maximum - dat ik in het vervolg zal aanduiden als het ‘tipping point’ van
een internationaal systeem - neemt de conflictfractie weer af, om vervolgens weer
zeer snel toe te nemen. Deze sterke toename is de ‘aanloop’ naar de volgende
omslag. Dit patroon is herkenbaar bij alle internationale systemen, met dien
verstande dat gedurende de periode van 1657 tot 1763 sprake is van een
significantie afwijking. Deze afwijking betreft niet zo zeer het verloop van de
cyclus, maar de grote fractie van een aantal conflicten rond het lokale maximum.
De conflictcyclus kan niet worden herkend in de periode van 1918 tot 1939 - het
vierde internationale systeem - en kwam toen blijkbaar niet tot ontwikkeling.

•

Een aantal systeemvariabelen ontwikkelt zich soms nagenoeg volledig lineair; er is
dan sprake van een opmerkelijke trendmatige ontwikkeling. Verder blijkt er sprake
te zijn van een sterke statistische samenhang in de ontwikkeling van een aantal
systeemvariabelen.

•

De dynamiek van het internationale systeem kan worden gedefinieerd als een
‘punctuated equilibrium’ - dynamiek: relatief langdurige stabiele perioden worden
met een zekere regelmaat afgewisseld door kortstondige omslagen. Als gevolg van
deze omslagen is zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin sprake van
ontwikkeling.

Deze patroonvorming vindt plaats op macroniveau van het internationale systeem en
kan worden opgevat als een vorm van zelforganisatie: micro-interacties - interacties
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tussen staten - resulteren in opmerkelijke macropatronen. Deze dynamiek is
‘onbedoeld’ en is een emergente eigenschap van het internationale systeem.
Zoals ik in hoofdstuk 1 en 2 heb besproken is patroonvorming op macroniveau een
belangrijk kenmerk van systemen die tot de categorie complexe systemen worden
gerekend. Een belangrijke vraag is hoe deze patroonvorming - onder andere de
cyclisch conflictpatronen gedurende de levenscycli van internationale systemen - zou
kunnen worden verklaard. Verder is een belangrijk openstaand vraagstuk wat de
oorzaak zou kunnen zijn van de afwijkende dynamiek gedurende het tweede
internationale systeem. Deze vragen komen respectievelijk in hoofdstuk 6, 7, 8 en 9
aan de orde.
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HOOFDSTUK 6: CAUSALE VERBANDEN

6.1 Inleiding
In hoofdstuk 4 heb ik vastgesteld dat het internationale systeem een aantal SOCkarakteristieken bezit; een ‘driving force’ kon echter niet worden geïdentificeerd.
Vervolgens heb ik mij in hoofdstuk 5 gericht op patroonvorming op macroniveau van
het internationale systeem. Hierbij heb ik de fractiedynamiek als aangrijpingspunt voor
analyse gebruikt. Vervolgens heb ik vastgesteld dat een ‘punctuated equilibrium’ dynamiek kan worden geïdentificeerd. De ‘fasering’ die op grond van dit macropatroon
mogelijk is heb ik vervolgens gebruikt om de ontwikkeling van - en het (statistische)
verband tussen - een aantal (systeem)variabelen nader te onderzoeken.
In dit hoofdstuk zal ik op basis van de verworven inzichten de dynamiek van het
internationale systeem verder onderzoeken. De volgende onderwerpen komen aan de
orde:
•

De stabiliteit en veerkracht van opeenvolgende internationale systemen. Deze
benadering is gebaseerd op soortgelijke concepten die worden gebruikt in de
ecologie. Ik zal deze concepten operationaliseren door een verband te leggen
tussen een aantal systeemvariabelen.

•

Vervolgens zal ik de - wat ik noem - statusdynamiek van grootmachten nader
onderzoeken. Bij statusdynamiek doel ik op staten die de status van grootmacht
verkrijgen of juist verliezen. Er blijkt een verband te bestaan tussen deze dynamiek
en de ontwikkeling van de stabiliteit van het internationale systeem.

•

Tot slot zal ik de ontwikkeling van de connectiviteit en ‘drempels’ (regels en
instituties) van het internationale systeem in de tijd onderzoeken; beide blijken in
de loop der tijd toe te nemen.

Dit hoofdstuk sluit ik af door een verband te definiëren tussen de eigenschappen
stabiliteit, veerkracht, connectiviteit en drempels van het internationale systeem.
In onderstaande figuur heb ik het verband tussen het onderzoeksmodel en hoofdstuk 6
weergegeven.
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Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 2

Inzichten,
concepten
en theorieën

Hypothese 1:
‘SOC’

Hypothese 2:
‘Punctuated Equilibrium’

Hoofdstuk 4, 5, 6, 7, 8 en 9

Hypothese 3:
‘Condities’

Terugkoppeling
Hoofdstuk 11

Conflictdynamiek
in het int.
politieke systeem
Hoofdstuk 3

Toepassing
Hoofdstuk 12

Hypothese 4:
‘Stabiliteit’
Hypothese 5:
‘Chaos’

Figuur 6.1 Relatie onderzoeksmodel en hoofdstuk 6.

6.2 Stabiliteit en veerkracht
Om beter inzicht te krijgen in een aantal verbanden tussen systeemvariabelen en de
ontwikkelingsrichting van het internationale systeem is het onderscheid tussen de
stabiliteit en de veerkracht van het internationale systeem van belang. Deze begrippen en benadering van systemen - zijn afkomstig uit de ecologie (zie onder andere
Gunderson et al. 2002, Holling, 2001 en Pimm, 1991).
Stabiliteit betreft het vermogen van een systeem om in de nabijheid van een
evenwichtstoestand, dit evenwicht te handhaven. Stabiliteit is in de woorden van
Gunderson et al. (Gunderson et al. 2002, 27 en verder) gericht op: “control, constancy
and predictability”. In de context van dit onderzoek kan een situatie zonder conflicten
als een evenwichtstoestand worden opgevat. De frequentie van verstoringen van dit
evenwicht (conflicten), in combinatie met de omvang van deze conflicten (in termen
van conflictfracties), is vanuit dit perspectief een belangrijke maatstaf voor de
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stabiliteit van het internationale systeem. Hoe minder verstoringen en hoe kleiner de
omvang daarvan, hoe groter de stabiliteit van het systeem. Ik duid het product van de
conflictfrequentie en de gemiddelde fractie van conflicten aan met het begrip
‘onrustfactor’.
De conflictfrequentie en de gemiddelde fractie van conflicten hebben in dit verband
betrekking op de relatief stabiele perioden tussen opeenvolgende omslagen, met andere
woorden op de levenscycli van internationale systemen. Hoe lager de waarde van de
onrustfactor (dus hoe rustiger het systeem is), hoe groter de stabiliteit van een
internationaal systeem is.
Ook de ontwikkeling van de ‘statusdynamiek’ - het aantal staten dat in een bepaalde
periode de grootmachtstatus verliest of verkrijgt - kan worden opgevat als een indicatie
van de ontwikkeling van de stabiliteit van het internationale systeem. Ik kom hier nog
op terug.
Het begrip veerkracht benadrukt het vermogen van een systeem zich in een bepaalde
voorkeurstoestand te handhaven, in de woorden van Gunderson et al. is veerkracht
gericht op: “persistence, adaptiveness, variability, and unpredictability” (Gunderson et
al. 2002, 27 en verder). Als maatstaf voor veerkracht gebruik ik het aantal verstoringen
dat een systeem absorbeert, alvorens het systeem van voorkeurstoestand verandert. Het
aantal conflicten dat voorafgaat aan een omslag is volgens deze benadering indicatief
voor de veerkracht van een internationaal systeem. Verder is de levensduur van een
internationaal systeem een indicatie: een afname van de levensduur van een
internationaal systeem bij een gelijkblijvende of lagere conflictfrequentie betekent dat
de veerkracht van het systeem is afgenomen.
In onderstaande tabel en twee figuren heb ik de ontwikkeling van de belangrijkste
maatstaven voor stabiliteit en veerkracht van internationale systemen weergegeven.
Aan de hand van deze tabel kan worden vastgesteld dat de stabiliteit van
opeenvolgende internationale systemen steeds verder is toegenomen (er is sprake van
een afname van de onrustfactor, dat wil zeggen van het product van conflictfrequentie
en gemiddelde fractie van conflicten gedurende opeenvolgende internationale
systemen), terwijl de veerkracht is afgenomen (een afname van het aantal conflicten).
Dit betekent dat opeenvolgende internationale systemen ‘rustiger’ zijn geworden, maar
dat deze systemen zich steeds minder goed kunnen handhaven binnen een bepaalde
voorkeurstoestand.
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Ontwikkeling van de stabiliteit en veerkracht
Internationale
systeem
1
2
3
4

Periode
1495 - 1618
1618 - 1792
1815 - 1914
1918 - 1939

Onrustfactor
(maatstaf stabiliteit)
0,14
0,09
0,05
0.03

Aantal conflicten
(maatstaf veerkracht)
45
34
17
1

Tabel 6.1 Ontwikkeling van de stabiliteit en veerkracht van opeenvolgende internationale
systemen, op basis van respectievelijk de onrustfactor en het aantal conflicten in opeenvolgende
internationale systemen.

Toename van de stabiliteit: afname van de onrustfactor van
opeenvolgende internationale systemen

Onrustfactor (frequentie x gem.
fractie)

0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
0

1

2

3

4

5

Internationale systeem

Figuur 6.2 Ontwikkeling van de stabiliteit van opeenvolgende internationale systemen,
vastgesteld door het product van de frequentie en gemiddelde fractie van conflicten gedurende
opeenvolgende internationale systemen te berekenen. De stabiliteit neemt nagenoeg lineair toe.
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Afname van de veerkracht: het aantal conflicten in opeenvolgende
internationale systemen
50
45

Aantal conflicten

40
35
30
25
20
15
10
5
0
0

1

2

3

4

5

Internationaal systeem

Figuur 6.3 Ontwikkeling van de veerkracht van opeenvolgende internationale systemen,
vastgesteld aan de hand van het aantal conflicten dat heeft plaatsgevonden tussen omslagen. De
veerkracht neemt nagenoeg lineair af.

De ontwikkeling van beide variabelen kan op de volgende manier schematisch worden
uitgebeeld. In deze figuur stelt een ‘golfbeweging’ een voorkeurstoestand voor. De
‘lengte’ van de golf is indicatief voor de veerkracht van het betreffende internationale
systeem en de frequentie van de golf is een maatstaf voor de stabiliteit.
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Toename
veerkracht

1

2
3
Toename stabiliteit

4

Figuur 6.4 Schematische weergave van de ontwikkeling van de stabiliteit en de veerkracht van
opeenvolgende internationale systemen. In het eerste systeem is sprake van een
voorkeurstoestand met een relatief grote veerkracht, maar met een beperkte stabiliteit.

Aan de hand van de ‘typische’ fractiedynamiek van internationale systemen kan een
bepaalde fasering in de levenscycli van internationale systemen worden onderscheiden.
Aan de hand van deze fasering ben ik nagegaan hoe de stabiliteit van een internationaal
systeem zich gedurende een levenscyclus ontwikkelt.

6.3 Clustering op basis van ‘tipping points’ en ontwikkeling van de stabiliteit
In het vorige hoofdstuk heb ik vastgesteld dat er sprake is van vier omslagen en vijf
opeenvolgende internationale systemen. Het blijkt nu mogelijk om aan de hand van de
typische fractiedynamiek van het internationale systeem, drie ‘tipping points’ vast te
stellen gedurende de levenscyclus van de eerste drie internationale systemen124.
124

Het is niet mogelijk om de ‘tipping points’ van het vierde en vijfde internationale systeem vast te
stellen: gedurende het vierde internationaal systeem heeft op Europees grondgebied slechts één
conflict plaatsgevonden en de levenscyclus van het vijfde systeem (na 1945) is nog niet beëindigd.
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Na een omslag neemt in eerste instantie de fractie van conflicten toe, om vervolgens na
het passeren van een ‘tipping point’ weer af te nemen tot nagenoeg ‘nul’, daarna volgt
weer een ‘spontane’ omslag. Deze dynamiek heb ik in onderstaande figuur schematisch
weergegeven.

Omslag
(‘punctuation’)

‘Tipping point’
fractie

Relatief stabiele periode
Figuur 6.5 Schematische weergave van een ‘tipping point’ van een internationaal systeem.

De ‘tipping points’ van de eerste drie internationale systemen kunnen (visueel) worden
afgeleid uit de grafische weergave van de ‘punctuated equilibrium’ - dynamiek (zie
hoofdstuk 5, figuur 5.3). Dit levert het volgende resultaat op.
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‘Tipping points’ van internationale systemen
Internationaal
systeem
1
2
3

Periode
1495 - 1618
1648 - 1792
1815 - 1914

‘Tipping point’
(circa)
1514
1774
1856

Tabel 6.2 ‘Tipping points’ van internationale systemen. Aan de hand van de ontwikkeling van de
fracties van conflicten tijdens de relatieve stabiele periodes tussen omslagen, kunnen deze
‘tipping points’ worden geïdentificeerd.

Het is nu mogelijk om aan de hand van de ‘tipping points’ van deze internationale
systemen voor elk systeem twee clusters van conflicten te definiëren: voor en na de
‘tipping points’. Aangezien een dergelijke splitsing niet mogelijk is voor het vierde
systeem (er vond in de periode 1918-1939 slechts één conflict tussen grootmachten
plaats) is in deze analyse dus sprake van zes clusters (twee per internationaal systeem).
In deze paragraaf zal ik nagaan of splitsing inzicht kan opleveren in de ontwikkeling
van de stabiliteit van een internationaal systeem tijdens de levenscyclus van een
internationaal systeem.
De ontwikkeling van de stabiliteit tijdens een levenscyclus onderzoek ik door de beide
variabelen van de onrustfactor - de frequentie en gemiddelde fractie - voor de zes
conflictclusters te berekenen én hun ontwikkeling in de tijd vast te stellen. Dit
onderzoek heb ik in eerste instantie gericht op de verzameling conflicten waaraan door
minimaal twee grootmachten is deelgenomen (nota bene: uitgezonderd conflicten die
deel uitmaakten van omslagen).
De frequentie van conflictclusters heb ik berekend door het quotiënt van het aantal
conflicten dat deel uitmaakt van een conflictcluster te delen door de levensduur ervan.

214

Dynamiek en Ontwikkeling van het Internationale Systeem

Ontwikkeling van de frequentie van conflicten tussen grootmachten
0,30

Frequentie
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7

Conflictcluster

Figuur 6.6 Ontwikkeling van de frequenties van conflictclusters gedurende de levenscycli van
drie internationale systemen. De virtuele ligging van de ‘tipping points’ is aangegeven met een
pijl.

Er blijkt sprake van een opvallend patroon: de conflictfrequenties van clusters na de
‘tipping points’ blijken - het derde internationale systeem uitgezonderd (zie x-as bij 6)
- groter dan de conflictfrequenties van clusters voor de respectievelijke ‘tipping
points’. Bovendien is sprake van een trendmatige afname van de frequenties op de
langere termijn. De vraag is of de gemiddelde fracties van de conflictclusters zich
volgens een overeenkomstig patroon ontwikkelen. Als dat het geval is, zou dat
betekenen dat de stabiliteit van een internationaal systeem ook tijdens de levenscyclus
afneemt.
De ontwikkeling van de gemiddelde fracties (omvang) van conflictclusters voor en na
de ‘tipping points’ laat een tegengestelde ontwikkeling zien. De gemiddelde fractie van
conflicten die deel uitmaken van conflictclusters voor een ‘tipping point’ is namelijk
altijd - in alle drie gevallen - groter dan de gemiddelde fractie van conflicten die deel
uitmaken van conflictclusters na een ‘tipping point’.
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Ontwikkeling van de gemiddelde fractie van conflicten tussen
grootmachten

Gemiddelde fractie
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Conflictcluste r

Figuur 6.7 De ontwikkeling van de gemiddelde omvang van conflictclusters voor en na de
‘tipping points’ van opeenvolgende internationale systemen. Er is - evenals bij de ontwikkeling
van de frequenties - wederom sprake van een opvallend, maar nu tegengesteld, patroon.

Vervolgens ben ik nagegaan hoe de onrustfactor van opeenvolgende clusters zich heeft
ontwikkeld: er blijkt ook op dit niveau van analyse - op het niveau van conflictclusters
- sprake van een nagenoeg lineaire afname van de onrustfactor.

Ontwikkeling van de onrustfactor van conflicten tussen grootmachten

Product frequentie en
gemiddelde fractie
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Conflictcluster

Figuur 6.8 De onrustfactor neemt (nagenoeg) lineair af; dit betekent een overeenkomstige
toename van de stabiliteit.
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Deze (nagenoeg) lineaire ontwikkeling impliceert dat schommelingen in de frequentie
van conflictclusters - die overigens opvallend regelmatig zijn - klaarblijkelijk worden
‘gecorrigeerd’ door tegengestelde schommelingen in de gemiddelde fracties van
conflicten die deel uitmaken van conflictclusters (of omgekeerd). De
ontwikkelpatronen van beide variabelen bezitten een tegengestelde fase.
Ik ben vervolgens nagegaan of van eenzelfde dynamiek - een (nagenoeg) lineaire
afname van de onrustfactor - ook sprake is als grootmachtconflicten waaraan slechts
door één grootmacht is deelgenomen, in beschouwing worden genomen. Het blijkt dat
de beide variabelen van de onrustfactor afzonderlijk een grilliger patroon bezitten,
maar dat ook nu sprake is van een zeker ‘correctie-effect’ waardoor de onrustfactor
ook wederom gelijkmatig - nagenoeg lineair - afneemt. Zie onderstaande figuur.

Ontwikkeling van de onrustfactor van grootmachtconflicten

Product frequentie en
gemiddelde fractie
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5

6

7
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Figuur 6.9 Ontwikkeling van de onrustfactor van grootmachtconflicten, inclusief een lineaire
trendlijn met een maximale ‘fit’.

In bovenstaand figuur heb ik tevens een lineaire trendlijn weergegeven met de beste
‘fit’ met de lijn die de ontwikkeling van de onrustfactor op basis van empirische
gegevens weergeeft. De correlatiecoëfficiënt van beide reeksen bedraagt 0,98, hetgeen
de nagenoeg lineaire afname van de onrustfactor - en toename van de stabiliteit onderstreept.
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6.4 De statusdynamiek van grootmachten
In paragraaf 6.2 heb ik verondersteld dat ook de mate van statusdynamiek indicatief is
voor de stabiliteit van het internationale systeem. Ik veronderstel dat een toename van
de stabiliteit, een afname van de statusdynamiek oplevert: staten, inclusief hun status
(positie), raken dan namelijk steeds meer en beter verankerd - ingekapseld - in een
systeem dat steeds ‘rustiger’ wordt. In deze paragraaf ga ik na of er inderdaad sprake is
van een afname van de statusdynamiek.
Om beter inzicht te krijgen in de dynamiek van grootmachten ben ik nagegaan wanneer
- in welk stadium van de conflictcyclus - veranderingen van grootmachtstatus hebben
plaatsgevonden. Dat wil zeggen wanneer staten een grootmachtstatus hebben
verworven of juist hebben verloren. Het volgende overzicht - gebaseerd op Levy - is
hierbij uitgangspunt (Levy, 1983).

Start- en einde van grootmachten
Grootmacht
Frankrijk
Het Verenigd Koninkrijk
Habsburgse Rijk/ Oostenrijk-Hongarije
(1)
Spanje
Ottomaanse Rijk
Habsburgse Rijk/ Oostenrijk-Hongarije
(2)
Republiek der Nederlanden
Zweden
Rusland/Sovjet-Unie
Pruisen/Duitsland/West-Duitsland
Italië
Verenigde Staten
Japan
China

Start
1495
1495
1495
1556
1495
1556
1495
1519

Einde
1975
1975
1519
1918
1519
1808
1699
1556

1609
1617
1721
1740
1861
1898
1905
1949

1713
1721
1975
1975
1943
1975
1945
1975

Tabel 6.3 Overzicht van het start- en eindjaar van de grootmachtstatus van staten.
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In onderstaand overzicht wordt weergegeven wanneer - voor of na het ‘tipping point’
van een internationaal systeem - deze ‘wisselingen’ hebben plaatsgevonden.
Statuswisselingen
Eerste internationaal
systeem

1495 - 1514
1514 - 1618

Omslag

1618 - 1648

Tweede internationaal
systeem

1648 - 1774
1774 - 1792

Omslag
Derde internationaal
systeem

1792 - 1815
1815 - 1856
1856 - 1914

Omslag

1914 - 1918

Vierde internationaal
systeem
Omslag

1918 - 1939

Vijfde internationaal
systeem

1945 - 1975

1939 - 1945

Plus
Min
Plus
Min
Plus
Min
Plus
Min
Plus
Min
Plus
Min
Plus
Min
Plus
Min
Plus
Min
Plus
Min
Plus
Min
Plus
Min

5 (1519, 2 x 1556, 1609, 1617)
3 (2 x 1519, 1556)

2 (1721, 1740)
3 (1699, 1713, 1721)

1 (1808)

3 (1861, 1898 (VS), 1905 (Japan)

1 (1918)

2 (1943, 1945 (Japan))
1 (1949 (China))

Tabel 6.4 Overzicht van statuswisselingen in het internationale systeem. ‘Plus’ betekent dat een
staat de grootmachtstatus verkrijgt, in het geval van een ‘min’ is het tegenovergestelde het geval.

In totaal hebben in de periode 1495-1975 21 statuswisselingen plaatsgevonden, dat wil
zeggen dat een staat de grootmachtstatus wist te verwerven of verloor. Zes van de 21
wisselingen vonden plaats kort voor (Zweden), tijdens (Spanje, Oostenrijk-Hongarije,
Italië en Japan) of kort na (China) een omslag. Het betrof in vijf van deze zes gevallen
een ‘statusverlies’. Opvallend is dat tijdens de fasen tussen de omslagen - de relatief
stabiele perioden - vijftien wisselingen plaatsvonden, waarvan twee wisselingen buiten
Europa (de Verenigde Staten en Japan). Van de dertien statuswisselingen in Europa
219

Dynamiek en Ontwikkeling van het Internationale Systeem

vonden er twaalf plaats tijdens dergelijke ‘stabiele’ perioden, dat wil zeggen gedurende
de levenscyclus van de respectievelijke internationale systemen. Vastgesteld kan dus
worden dat van de statuswisselingen in Europa het overgrote deel plaatsvond tijdens de
relatief stabiele perioden - dat wil zeggen tijdens de levenscycli van internationale
systemen - en niet tijdens omslagen; de verhouding is 2:1.
Tijdens het eerste internationale systeem vonden alle statuswisselingen plaats ná het
‘tipping point’ en tijdens het tweede internationale systeem vóór het ‘tipping point’ van
dat systeem. Anders gezegd: maar liefst dertien statuswisselingen vonden plaats rond
de Dertigjarige Oorlog.
Verder valt op dat het aantal wisselingen in de tijd - tijdens de opeenvolgende
internationale systemen - afneemt. Gedurende de eerste drie opeenvolgende
internationale systemen vonden respectievelijk acht, vijf en één statuswisselingen
plaats van Europese staten. Deze afname van het aantal statuswisselingen vat ik op als
een indicatie voor de toename van de stabiliteit van Europa, en is in overeenstemming
met de ontwikkeling van de onrustfactor.
Op basis van deze analyse kan worden vastgesteld dat de samenstelling van het
internationale systeem - dat wil zeggen welke staten al dan niet een grootmachtstatus
bezitten- vooral verandert tijdens de relatief stabiele perioden (gedurende de
levenscycli van internationale systemen). De organisatie van het internationale systeem
- dat wil zeggen de regels en instituties die een belangrijke rol spelen - verandert echter
pas tijdens de eerstvolgende omslag. Veelal zit daar de nodige tijd tussen. Dit is
opmerkelijk, omdat het voor de hand zou liggen als ‘nieuwe’ grootmachten zo snel
mogelijk het systeem wijzigen om hun belangen beter te waarborgen. Klaarblijkelijk is
dat niet zo maar mogelijk. Een relevant vraag is wat hierbij belemmeringen (kunnen)
zijn. In het volgende hoofdstuk zal ik beargumenteren dat dit de grote lokale stabiliteit
van het systeem kan zijn, die mogelijk weer het gevolg is van de toenemende
connectiviteit.

6.5 Ontwikkeling van de connectiviteit van het internationale systeem
Het internationale systeem bezit vanuit een netwerkperspectief een bepaalde
connectiviteit. De eigenschap connectiviteit van het internationale systeem heeft
betrekking op het aantal verbindingen dat staten met andere staten en (onder andere)
internationale instituties bezit. Hierbij doel ik ook op de connectiviteit van het netwerk
van belangen en machtsrelaties. In hoofdstuk 3 heb ik al beschreven dat onder andere
220

Dynamiek en Ontwikkeling van het Internationale Systeem

Holsti een toename van de connectiviteit heeft geconstateerd (Holsti, 1995). Zoals ik
in hoofdstuk 2 heb uitgelegd bestaat er een nauwe relatie tussen de connectiviteit van
systemen en de dynamiek ervan. In deze paragraaf onderzoek ik de ontwikkeling van
de connectiviteit van het internationale systeem in meer detail.
Staten in het internationale systeem hebben uiteenlopende ‘verbindingen’ - zoals
relaties en interacties - met andere staten. Vier categorieën verbindingen kunnen
worden onderscheiden, deze verbindingen hebben betrekking op: (1) economische
behoeften, variërend van vitale voorzieningen tot specifieke wensen van de bevolking,
(2) de (externe) veiligheid van de staat, gericht op de waarborging van de soevereiniteit
en territoriale integriteit, (3) culturele en individuele ontplooiing en (4) de besturing
van de staat, onder andere door (internationale) politieke organisaties. Deze indeling is
gebaseerd op de basisfuncties van staten (zie bijlage 1). Voorbeelden van deze
verbindingen zijn achtereenvolgens: handelsbetrekkingen en economische
samenwerkingsverbanden, de uitwisseling van grondstoffen en informatie, allianties,
een overeenkomstige identiteit of geloofsovertuiging en deelname aan internationale
organisaties en politieke samenwerkingsverbanden tussen staten. In het kader van deze
verbindingen kan bijvoorbeeld sprake zijn van de uitwisseling van informatie,
goederen en diensten of symbolen. Deze verbindingen kunnen worden gekarakteriseerd
in termen van samenwerking, competitie of conflict.
Het relatieve belang van deze verbindingen varieert in de tijd en is onder meer
afhankelijk van interne behoeften van de (bevolking van de) staat en de externe
context. Verder bezit elke categorie verbindingen in meer of mindere mate aspecten
van andere verbindingen. Gedurende een lange periode bezaten bijvoorbeeld
economische verbindingen - zoals handelsrelaties met andere staten - een expliciete
veiligheidsdimensie.
In algemene zin is in de loop der eeuwen sprake van een toename van de connectiviteit
van het internationale systeem. Een dergelijke ontwikkeling is ook door onder andere
Hosti vastgesteld (Holsti, 1995, 71, zie hoofdstuk 3). Ik zal de ontwikkeling van de
connectiviteit nader toelichten aan de hand van onderzoek dat is gedaan naar de
ontwikkeling van het internationale systeem vanuit een ‘mondialiseringperspectief’.
Deze toelichting is gebaseerd op ‘Global Transformations, Politics, Economics and
Culture’ van Held et al. (Held et al. 1999).
In hun onderzoek richten Held et al. zich op het (historische) proces van
mondialisering en onderscheiden daarbij vier zogenoemde ‘ruimte-tijd’ (‘spatiotemporal’) dimensies: (1) (geografische) ‘uitgebreidheid’ ofwel reikwijdte (‘extension,
stretching’) van sociale, politieke en economische activiteiten, (2) de mate en
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intensiteit van verbindingen en interacties (‘intensification, or growing magnitude of
interconnectedness’), (3) de versnelling van mondiale interacties en processen en (4) de
impact van gebeurtenissen (Held et al. 1999, 1-28).
Held et al.
onderscheiden bovendien vier organisatorische dimensies van
mondialisering: (1) de infrastructuur, (2) de institutionalisering van mondiale
netwerken en de aanwending van geweld, (3) een patroon van mondiale stratificatie,
daarbij doelend op hiërarchische verhoudingen en ongelijkheid - bijvoorbeeld een
internationale arbeidsverdeling, die van invloed is op het vermogen van staten om
economisch surplus op te bouwen - en (4) dominante vormen van mondiale interactie.
Bij dominante vormen van mondiale interactie doelen Held et al. op samenwerkings-,
competitieve en conflictinteracties en op de dominante machtsinstrumenten die worden
aangewend; bijvoorbeeld militaire of economische macht.
Held et al. definiëren mondialisering als: “a process (or set of processes) which
embodies a transformation in the spatial organization of social relations and
transactions - assessed in terms of their extensity, intensity, velocity and impact generating transcontinental or interregional flows and networks of activity, interaction,
and the exercise of power”.
Op basis van dit analysekader stellen Held et al. vast dat vier belangrijke tijdperken
(perioden) van mondialisering kunnen worden geïdentificeerd: de premoderne periode
tot circa 1500, de vroegmoderne periode van Westerse (dat wil zeggen Europese)
expansie van circa 1500 tot 1850, de periode van industrialisatie van circa 1850 tot
1945 en tot slot de huidige periode die startte in 1945. Het blijkt dat zowel sprake is
van opvallende continuïteit als van ‘onderbrekingen’ en discontinuïteiten. Processen
blijken op verschillende momenten te zijn gestart en uiteenlopende trajecten met een
‘eigen’ tempo te hebben gevolgd.
Onderstaand schema is gebaseerd op Held et al. De acht dimensies en de tijdsindeling
van Held et al. zijn hierbij uitgangspunt (Held et al. 1999, 432-435). Dit schema is
bedoeld ter illustratie van de gestage groei van de connectiviteit van het internationale
systeem.
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Ontwikkeling van tijd/ruimte dimensies
Premoderne periode tot
1500

Vroegmoderne periode
van 1500 - 1850

Moderne periode
(industrialisatie) van 1850
- 1945
Toename van mondiale
interacties. Het VerreOosten en Afrika worden
onderdeel van Europese
imperia. De mondiale
economie neemt in omvang
toe.
Nieuwe politieke en
militaire imperia die
gedurende langere duur
stand weten te houden. De
intensiteit van economische
en culturele interacties en
impact nemen sterk toe.

Uitgebreidheid
(reikwijdte)

De meeste interacties
vinden nog slechts plaats in
en tussen Europa en Azië.
Beperkte interregionale
uitwisselingen en contacten
tussen beschavingen.

Intensiteit van de
connectiviteit

Periodiek intense
interacties over korte
afstanden. Lage intensiteit,
er is sprake van een afname
van de intensiteit bij een
toename van de afstand.

Snelheid en versnelling

Laag

Meer mondiale interacties,
Amerika en Oceanië zijn tot
zekere hoogte verbonden
met Europa.
Een toename van interacties
tussen Europa en het
Midden-Oosten en Afrika.
Periodiek intense interacties
over korte afstanden.
Politieke interacties zijn
beperkt, imperia
fragmenteren. De intensiteit
van economische transatlantische economische interacties
neemt toe.
Laag

Medium

Impact

Laag

Laag

Medium

Huidige periode vanaf
1945
De belangrijkste domeinen
(economie, veiligheid,
cultuur) bezitten mondiale
dimensies. Een aantal
netwerken is mondiaal,
zoals internationale handel.
Een zeer grote economische
connectiviteit. Een sterke
toename van de culturele
interacties. Een afname van
migratiestromen.

Hoog wat betreft transport
en communicatie.
Hoog

Tabel 6.5 Ontwikkeling van variabelen als gevolg van mondialisering. In bovenstaand schema is de ontwikkeling van de extensie
(uitgebreidheid), connectiviteit en intensiteit daarvan, de snelheid en versnelling en impact van de tijd/ruimte-dimensies van het
mondialiseringproces weergegeven.
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Ontwikkeling van organisatorische dimensies (1 van 2)
Premoderne periode tot
1500
Infrastructuur

Schrift. Gebruik van dieren
voor transport. Beperkt
wegstelsel. Ontwikkeling van
maritieme technologie en
cartografie.

Institutionalisering

Zeer beperkt, kleine
(geloofs)gemeenschappen,
sociale systemen gebaseerd
op bloedverwantschap.

Vroegmoderne periode
van 1500 - 1850
Europese innovaties,
o.a. in maritieme
technologie en
navigatie.
Gemechaniseerde druk
in Europa en koloniën.
Organisatie van
beperkte Europese
postverzorging.
Zeer beperkt.
Ontwikkeling van
diplomatieke
betrekkingen.

Moderne periode
(industrialisatie) van
1850 - 1945
Spoorwegen.
Gemechaniseerd
scheepstransport.
Telegraaf, telefonie.
Ontwikkeling en
beperkte toepassing van
de benzinemotor, radio
en televisie.
Medium, vooral groei
van economische
instituties, zoals banken.

Huidige periode vanaf 1945

Vliegverkeer. Toepassing van
computers en digitalisering.
Miniaturisering. Een mondiaal
kabelnetwerk. Satellieten Internet.

Hoog, in alle domeinen en op basis
van verschillende (ideologische)
beginselen.
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Ontwikkeling van organisatorische dimensies (2 van 2)
Premoderne periode
tot 1500
Stratificatie

Binnen samenlevingen
is sprake van zeer grote
stratificatie.
Uitwisselingen tussen
samenlevingen blijft
beperkt tot een beperkt
aantal handelsroutes,
waarbij coördinatie
vaak plaatsvindt op
basis van
bloedverwantschap.

Gedragsvormen
(‘modes’).

Dwang, Voornamelijk
religieus en ideologisch.

Vroegmoderne
periode van 1500 1850
Transatlantische
netwerken worden
gedomineerd door
Europese grootmachten.
Kolonisatie en controle
van handelsroutes
eveneens door Europese
grootmachten. Wel is
hierbij sprake van
lokale competitie en
strijd. Kolonisatie blijft
hoofdzakelijk beperkt
tot kustgebieden. Er is
een netwerk van steden
en elites die handel
beheersen.
Dwang. Imperialistische
relaties. Voornamelijk
religieus en ideologisch.

Moderne periode
(industrialisatie) van 1850 1945
Mondiale instituties en
netwerken worden
gedomineerd door de
Verenigde Staten en Europa.
Modernisatie vindt in een
aantal landen plaats zoals
Japan.

Dwang. Ideologisch, maar in
toenemende mate is sprake
van secularisatie. Meer
nadruk op competitie.
Tabel 6.6 De ontwikkeling van de organisatorische dimensies van mondialisering.

Huidige periode vanaf 1945

Verschillende patronen van stratificatie in
uiteenlopende domeinen. Politiek-militaire
interactie wordt in hoge mate gedomineerd
door de rivaliteit tussen de Verenigde
Staten en de Sovjet-Unie. Sprake van
sterke hiërarchiesering in dit domein. Na
de Koude Oorlog is sprake van
multipolaire stratificatie.
Eveneens economische stratificatie, zowel
binnen als tussen samenlevingen.
Geïndustrialiseerde landen domineren
economische interacties, resulterend in
zeer grote - toenemende - verschillen in
ontwikkeling en economisch welzijn.
Amerikaanse cultuur domineert, hierdoor
is sprake van een hoge mate van culturele
stratificatie. Engels is dominante taal.
Competitie, in toenemende mate
samenwerking. Aanscherping van
culturele verschillen en identiteit.
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Op basis van dit overzicht kan worden vastgesteld dat de connectiviteit van het
internationale systeem - in de meest brede zin des woords - is toegenomen. De
ontwikkeling van de connectiviteit van het netwerk van economische interacties kan
worden gekwantificeerd. Het blijkt dat in de periode van 1800 tot 1913 sprake was van
een sterke groei van onder andere de internationale handel, wat kan worden
geïnterpreteerd als een toename van de connectiviteit van de betrokken staten en het
internationale systeem (Kenwood, et al. 1999).
Over de toename van de connectiviteit van het ‘netwerk’ van conflictinteracties tussen
staten, kan nog het volgende worden geconstateerd. Ook het bereik van militaire macht
is in de loop der tijd toegenomen. Met betrekking tot het toegenomen machtsbereik van
staten spreekt Boulding over de ‘loss-of-power’ gradiënt (Boulding, 1962). Indien
sprake is van een hoge gradiënt dan neemt de macht van een staat bij een toename van
de afstand snel af. Indien dat voor alle staten in een systeem het geval is dan is
‘wederzijdse’ overleving relatief eenvoudig. Het tegendeel is echter het geval; de ‘lossof-power’ gradiënt is afgenomen, onder andere door technologische ontwikkelingen.
Een aantal staten beschikt over een mondiaal machtsbereik. De afname van deze
gradiënt heeft bijgedragen aan grotere invloedssferen van staten én heeft een grotere
connectiviteit van het internationale systeem opgeleverd.
Op een mogelijk verband tussen de connectiviteit en stabiliteit van het internationale
systeem kom ik in de afsluitende paragraaf van dit hoofdstuk terug.

6.6 Ontwikkeling van de drempelwaarde van het internationale systeem
In het internationale systeem is er ook sprake van ‘drempels’ die de aanwending van
geweld tegen andere staten bemoeilijkt of soms zelfs verhindert. Bij drempels doel ik
in dit verband bijvoorbeeld op regels en instituties. Indien dergelijke regels worden
genegeerd kan dat bijvoorbeeld sancties opleveren van andere staten of van instituties.
Deze regels en instituties hebben zich in de loop der tijd ontwikkeld van betrekkelijk
vrijblijvende spelregels tot regels met een meer dwingend karakter (zoals humanitair
oorlogsrecht). Een en ander heb ik kort besproken in hoofdstuk 3.
Operationalisering en kwantificering van de drempelwaarde van het internationale
systeem - om bijvoorbeeld de ontwikkelingsrichting in de tijd van deze variabele te
kunnen vaststellen - is echter lastig, zonder daarbij de realiteit geweld aan te doen. Ik
beperk mij daarom tot een kwalitatieve analyse, waarbij ik een aantal factoren
identificeer die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de drempelwaarde. Voor
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elke factor geef ik aan wat de werking zou kunnen zijn, dat wil zeggen het verband
tussen betreffende factor en de drempelwaarde. Verder geef ik aan - voor zover dat het
geval is - of er sprake is van een bepaalde ontwikkelingsrichting.

Factoren van invloed op de drempelwaarde van het internationale systeem (1 van 2)
Factor
Tegenstrijdige belangen .

De mate van
interdependentie van
staten.
Regels die beogen het
gedrag van staten te
reguleren.
Instituties.

De verwachte
ontwikkelingsrichting van
relatieve machtsposities.
De ‘subjectieve’ modellen
van staten.

De interne toestand van
de staat.

Werking
Hoe groter de tegenstrijdige
belangen tussen staten, hoe lager
de drempelwaarde.
Hoe groter de wederzijdse
afhankelijkheid, hoe hoger de
drempelwaarde.
Regels kunnen de aanwending van
geweld ontmoedigen. Deze regels
kunnen een drempelverhogend
effect hebben.
Instituties kunnen in meer of
mindere mate interacties en gedrag
reguleren, en bieden een
‘platform’ voor overleg. Hoe meer
instituties, hoe hoger de drempels.
Een verwachte ongunstige
ontwikkeling van de machtspositie
van een staat werkt
drempelverlagend.
Opvattingen over
geweldsaanwending kunnen
geweldsaanwending bemoedigen
of juist beperken, de politieke
structuur van staten speelt hierbij
een rol.
Er blijkt sprake te zijn van een
relatie tussen interne stabiliteit
(revoluties) van staten én
conflicten tussen staten (Geller et
al. 1998).

Ontwikkeling
Niet vast te stellen.

De wederzijdse afhankelijkheid is
toegenomen.
Er is sprake van een toename van
beperkende regelgeving.

Het aantal en ‘soort’ instituties is
toegenomen.

Er is sprake van een voortdurende
dynamiek (Gilpin, 1981). Volgens
sommige theorieën is sprake van
cycli (Doran, 2000).
Staten met een democratische
structuur zijn terughoudender met
de aanwending van geweld tegen
andere democratische staten
(Geller et al. 1998). Het aantal
democratieën is sterk
toegenomen.
Er is sprake van een afname van
revoluties in Europa en een
toename buiten Europa.
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Factoren van invloed op de drempelwaarde van het internationale systeem (2 van 2)
Factor
Maatschappelijk
draagvlak.

Werking
Hoe hoger het maatschappelijke
draagvlak voor de aanwending van
geweld, hoe lager de drempelwaarde.

Ontwikkeling
Het belang van maatschappelijk
draagvlak in staten met een
democratische structuur lijkt
toegenomen. Conflicten moeten
bij voorkeur kort zijn (Castells,
1996)125.

Tabel 6.7 Factoren van invloed op de drempelwaarde van het internationale systeem. Overzicht
van factoren die mogelijk van invloed zijn op de ontwikkeling van de drempelwaarden van
internationale systemen.

Het effect van deze factoren op de drempelwaarden van staten is zoals gezegd moeilijk
te kwantificeren: ik veronderstel dat er sprake is van een zekere toename.

6.7 Voorlopige veronderstellingen
In dit hoofdstuk heb ik het volgende vastgesteld:
•

Een toename van de stabiliteit en afname van de veerkracht van opeenvolgende
internationale systemen. Hierbij is de definiëring van het begrip stabiliteit
gebaseerd op het product van de systeemvariabelen conflictfrequentie en
gemiddelde fractie; de onrustfactor. De ontwikkeling van de systeemvariabelen
‘aantal conflicten’ en levensduur zijn indicatief voor de ontwikkeling van de
veerkracht van het internationale systeem.

•

Een afname van de statusdynamiek van opeenvolgende internationale systemen, in
overeenstemming met een toename van de stabiliteit van het internationale
systeem.

•

Een toename van de connectiviteit en drempelwaarden van het internationale
systeem.

125

Castells spreekt in dit verband over de maatschappelijke noodzaak dat conflicten (tegenwoordig)
‘instant wars’ zouden moeten zijn: kort, beslissend en met weinig slachtoffers. Dit om
maatschappelijk draagvlak te behouden (Castells, 1996).
228

Dynamiek en Ontwikkeling van het Internationale Systeem

Het is voorbarig om op basis van deze onderzoeksresultaten conclusies te trekken. Ik
veronderstel echter dat sprake is van de volgende causale verbanden tussen
systeemvariabelen eigenschappen. De connectiviteit en de drempelwaarde van het
internationale systeem (wat betreft de aanwending van geweld tegen andere staten) zijn
in de loop der tijd toegenomen. Ik veronderstel dat door de toename van de
connectiviteit en drempelwaarde de stabiliteit van het internationale systeem is
toegenomen. Voorts veronderstel ik een causaal verband tussen de stabiliteit en de
veerkracht van het internationale systeem: door de toename van de stabiliteit van
opeenvolgende systemen, neemt het aanpassingsvermogen - het vermogen van een
systeem zich binnen een bepaalde voorkeurstoestand te handhaven - af.
Twee modellen - het ‘cascademodel’ van Watts (Watts, 2002) en het model van de
adaptieve cyclus (Gunderson et al. 2002) - blijken een aantal empirisch vastgestelde
eigenschappen van het internationale systeem redelijk goed te beschrijven. Ik zal in de
volgende twee hoofdstukken aan de hand van een ‘confrontatie’ tussen de empirische
onderzoeksresultaten en beide modellen, nagaan of hierdoor het inzicht in de werking
van het internationale systeem verder kan worden vergroot.
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HOOFDSTUK 7: CONFRONTATIE VAN EMPIRIE EN HET MODEL VAN
WATTS

7.1 Inleiding
In het vorige hoofdstuk heb ik op basis van een empirische analyse een causaal
verband verondersteld tussen een aantal eigenschappen van het internationale systeem
en de ontwikkeling van een aantal systeemvariabelen.
Tot zekere hoogte bezitten empirie en het cascademodel van Watts identieke
eigenschappen en worden overeenkomstige variabelen gebruikt. Bij nader inzien blijkt
dat er een aantal overeenkomsten bestaat tussen empirie (mijn onderzoeksresultaten) en
de simulatieresultaten van Watts op basis van zijn model; er is echter ook sprake van
een aantal wezenlijke verschillen.
In dit hoofdstuk gebruik ik het model van Watts als denkkader om een beter inzicht te
krijgen in de werking en dynamiek van het internationale systeem. Ik richt mij hierbij
vooral op de veronderstelde causale verbanden tussen een aantal eigenschappen, zoals
ik die heb besproken in hoofdstuk 6.
Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde:
•
•
•
•

Isomorfie: overeenkomsten en verschillen tussen eigenschappen en variabelen
De werking van het model van Watts
Confrontatie
Evaluatie
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In onderstaande afbeelding geef ik de ‘plaats’ aan van dit hoofdstuk in het
onderzoeksmodel.

Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 2

Inzichten,
concepten
en theorieën

Hypothese 1:
‘SOC’

Hypothese 2:
‘Punctuated Equilibrium’

Hoofdstuk 4, 5, 6, 7, 8 en 9

Hypothese 3:
‘Condities’

Terugkoppeling
Hoofdstuk 11

Conflictdynamiek
in het int.
politieke systeem
Hoofdstuk 3

Toepassing
Hoofdstuk 12

Hypothese 4:
‘Stabiliteit’
Hypothese 5:
‘Chaos’

Figuur 7.1 Relatie onderzoeksmodel en hoofdstuk 7
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7.2 Isomorfie: overeenkomsten en verschillen tussen eigenschappen en variabelen
Watts stelt vast dat cascades in uiteenlopende systemen - ongeacht de exacte
samenstelling ervan - een aantal overeenkomstige karakteristieken bezitten. Door
Watts is een model ontwikkeld met behulp waarvan hij het verband onderzoekt tussen
de connectiviteit van een systeem, drempels in een systeem, de ontwikkeling van
kwetsbare clusters én cascades die zich periodiek voordoen (Watts, 2002). Aan de hand
van dit model wil Watts onder andere een verklaring geven voor zeldzame
grootschalige cascades in systemen, die het gevolg zijn van slechts kleine verstoringen.
De vorm en frequenties van deze cascades blijken - zoals ik in dit hoofdstuk zal
uitleggen - vooral te worden bepaald door de ontwikkeling van de connectiviteit van
het netwerk ‘waarover’ deze cascades worden gecommuniceerd. De variabelen en
eigenschappen van dit model bezitten - zoals gezegd - een aantal overeenkomsten met
de variabelen en eigenschappen van het internationale systeem, die ik in het kader van
dit onderzoek heb gedefinieerd en onderzocht.
Alvorens nader in te gaan op de werking van het model van Watts en zijn
simulatieresultaten, zal ik in deze paragraaf nagaan wat de overeenkomsten en
verschillen zijn tussen enerzijds de variabelen en eigenschappen van het model van
Watts en anderzijds mijn benadering van het internationale systeem. Ik ga dus na wat
de mate van ‘isomorfie’ (gelijkvormigheid, mate van correspondentie) is tussen het
model van Watts en mijn benadering van het internationale systeem in dit onderzoek.
Het model van Watts is gebaseerd op een ‘sparse’ en ‘random’ netwerk. Een ‘sparse’
netwerk is een netwerk waarvan het aantal verbindingen (vaak aangeduid met de letter
M) aanzienlijk kleiner is dan het maximale aantal verbindingen dat het netwerk,
gegeven het aantal knooppunten (‘nodes’), kan bezitten (Watts, 2004 (2)). Nota bene:
als een netwerk ‘n’ knooppunten bezit, is het maximale aantal verbindingen n(n-1)/2;
het betreft in dat geval een volledig verbonden netwerk. Voor een ‘sparse’ netwerk
geldt dat M << n(n-1)/2.
Het is lastig te beoordelen of het aantal verbindingen tussen staten (aanzienlijk) kleiner
is dan het maximale aantal verbindingen dat (theoretisch) mogelijk is. Ik veronderstel
dat het internationale systeem eerder een ‘sparse’ dan een ‘compleet’ netwerk
benaderd. Dit kan onder andere worden vastgesteld aan de hand van de COWalliantiedatabase (Gibler, 2004) en de economische interacties en financiële transacties
tussen staten (Kenwood et al. 1999).
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Een ‘random’ netwerk is een netwerk waarvan de verbindingen tussen de knooppunten
willekeurig tot stand zijn gekomen (Watts, 2004 (2)). In het geval van een ‘random’
netwerk is dus geen sprake van een blauwdruk (een ontwerp). Ondanks het feit dat op
het niveau van het internationale systeem een dergelijke blauwdruk ontbreekt, wordt
door staten niet op een willekeurige wijze verbindingen aan het netwerk van het
internationale systeem toegevoegd. Bij interacties tussen staten zal altijd een bepaalde
selectie plaatsvinden op basis van bijvoorbeeld belangen, culturele overeenkomsten en
verschillen en machtsrelaties. De ‘niet-randomness’ van het internationale systeem
blijkt ook als het ‘netwerk’ van conflictinteracties gedurende de periode van 1495 tot
en met 1945 op Europees grondgebied wordt gekwantificeerd.
In onderstaande figuur heb ik de participatie van grootmachten aan
grootmachtconflicten weergegeven. Frankrijk is in dit netwerk de grootmacht met het
grootste aantal verbindingen (anders gezegd: is de staat die het meest vatbaar is voor
oorlog) 126.

126

Er bestaat natuurlijk een verband tussen de ‘vorm’ van deze verdeling en de schaalwet
waarvan sprake als het gaat over het aantal en de omvang van conflicten tussen grootmachten.
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Deelname van grootmachten aan grootmachtconflicten, inclusief (bovenste lijn) en
exclusief omslagen, 1495 - 1945, op basis van Levy
50
45
40

Aantal conflicten

35
30
25
20
15
10
5
0
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1

2

3

4

5
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8

9

10

11

Respectieve lijke grootmachten

Figuur 7.2 Deelname van grootmachten aan conflicten. De x-as is een ordinale schaal; de
getallen representeren grootmachten: Frankrijk 1, Habsburgse rijk/Oostenrijk-Hongarije (1) 2,
het Verenigd Koninkrijk 3, Spanje 4, Turkije 5, Rusland/Sovjet-Unie 6, Republiek der
Nederlanden 7, Duitsland 8, Habsburgse rijk/Oostenrijk-Hongarije (1) 9, Zweden 10, Italië 11.

Vastgesteld kan dus worden dat het internationale systeem tot zekere hoogte een
‘sparse’ maar geen ‘random’ netwerk is en dat de isomorfie tussen model en empirie het internationale systeem - niet volledig is. Dit is een belangrijk gegeven voor de
interpretatie van de confrontatie tussen het model van Watts en mijn benadering en
onderzoeksresultaten.
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In onderstaande tabel vergelijk ik definities van eigenschappen en variabelen die Watts
hanteert met de definities die ik in het kader van dit onderzoek heb geïntroduceerd.

Vergelijking van definities en eigenschappen (1 van 2)
Variabele,
eigenschap
Connectiviteit

Drempelwaarde

Model van Watts
Het aantal verbindingen dat een
actor bezit met andere actoren is een
maatstaf voor de connectiviteit van
de actor. Een netwerk bezit ook een
bepaalde connectiviteit. Indien het
aantal verbindingen van actoren
verschillend is, is sprake van een
heterogeen netwerk (Watts, 2002,
5767).
Actoren hanteren ‘drempelwaarden’
bij hun besluitvorming: een
standpunt of toestand van een actor
wijzigt als een bepaalde fractie van
het aantal verbindingen een zekere
waarde - de drempelwaarde overstijgt. De drempelwaarde heeft
in dit model een (zuiver)
kwantitatief karakter. Omdat
actoren hun eigen standpunt baseren
op de standpunten van andere ‘verbonden’ - actoren is sprake van
‘local depedencies’ (Watts, 2002,
5766). De drempelwaarden van
actoren in het model kunnen in
meer of mindere mate verschillen,
heterogeen, zijn (Watts, 2002,
5767).

Definiëring volgens eigen
onderzoek
De eigenschap connectiviteit van het
internationale systeem heeft
betrekking op het aantal
verbindingen dat staten, met andere
staten en internationale instituties
bezitten.

Drempels in het internationale
systeem hebben onder andere
betrekking op regels en instituties
die de aanwending van geweld tegen
andere staten bemoeilijkt of
verhindert. Bijvoorbeeld doordat
schending van internationale
regelgeving, resulteert in sancties of
reputatieschade. Staten kunnen
verschillende drempelwaarden
hanteren. Verdragen (zoals
allianties) kunnen resulteren in een
zekere synchronisatie van
drempelwaarden.
De besluitvorming van actoren in het
internationale systeem wordt
beïnvloed door de standpunten en
acties van ‘omringende’ (verbonden)
staten en internationale instituties. Er
is dus sprake van een zekere ‘local
dependencies’.
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Vergelijking van definities en eigenschappen (2 van 2)
Variabele,
eigenschap
Cascades

Stabiliteit

Model van Watts
Cascades zijn periodieke
ontladingen of verschuivingen in
een systeem (Watts, 2002, 5766).
Bij stabiliteit doelt Watts op het
aantal en (soms) de omvang van
cascades bij een bepaalde
connectiviteit en drempelwaarde
van het systeem. Watts hanteert ook
het begrip ‘lokale stabiliteit’ en
doelt daarbij op het verband tussen
het aantal verbindingen van een
knooppunt en veranderingen van de
toestand (bijvoorbeeld standpunt)
van betreffend knooppunt.

Definiëring volgens eigen
onderzoek
Conflicten kunnen worden opgevat
als ontladingen van opgebouwde
spanning.
Stabiliteit betreft het vermogen van
een systeem om in de nabijheid van
een evenwichtstoestand, dit
evenwicht te handhaven. De
onrustfactor is een maatstaf voor de
mate van stabiliteit van een systeem
en is de uitkomst van het product
van de frequentie en gemiddelde
fractie van conflicten in een
bepaalde periode.

Tabel 7.1 Vergelijking van definities.

Uit deze vergelijking blijkt verder dat de betekenis en de eigenschappen van de
begrippen connectiviteit en drempelwaarde tot zekere hoogte overeenkomen.
Conflicten kunnen worden opgevat als cascades in het internationale systeem. Aan het
begrip stabiliteit kent Watts een andere betekenis toe. Maar Watts verschaft wel
simulatieresultaten aan de hand waarvan de stabiliteit van het model van Watts kan
worden bepaald, daarbij uitgaande van mijn eigen definitie.
Ik stel vast dat de mate van isomorfie beperkt is, vooral als het de eigenschap
‘randomness’ betreft. Bij de confrontatie tussen empirie en model moet hiermee
rekening worden gehouden.

7.3 De werking van het model van Watts
Het model van Watts stelt zoals gezegd een ‘sparse’ en ‘random’ netwerk voor dat is
samengesteld uit actoren die besluiten nemen aan de hand van de acties - bijvoorbeeld
standpunten die worden ingenomen - van omringende actoren. Watts veronderstelt dat
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deze actoren daarbij een eenvoudige ‘threshold rule’ hanteren. Door deze
drempelwaarde wordt bepaald wanneer een actor van toestand verandert, bijvoorbeeld
een ander standpunt zal innemen of instabiel wordt. Een verandering van standpunt
doet zich voor als een bepaalde fractie van het aantal verbindingen dat die actor bezit,
instabiel is geworden. Een concreet voorbeeld: een actor die standpunt A inneemt en
een drempelwaarde van 0,6 heeft, zal standpunt B innemen als minimaal 6 van de 10
omringende actoren dat ook hebben gedaan. Dit betekent dat het standpunt dat een
bepaalde actor heeft wordt bepaald door de standpunten van omringende actoren.
Hierdoor is wat Watts noemt sprake van ‘lokale afhankelijkheid’ (‘local
dependencies’) (Watts, 2002, 5767).
Watts introduceert het begrip ‘kwetsbare clusters’. Een actor waarbij een
standpuntverandering van één enkele andere (verbonden) actor, resulteert in een
standpuntverandering (van de eerste actor), maakt deel uit van een kwetsbaar cluster.
Watts stelt in dit verband: “We call vertices127 that are unstable in this one-step sense
vulnerable, and those that are not, stable” (Watts, 2002, 5767). Deze kwetsbare actoren
kunnen clusters - subnetwerken - vormen: kwetsbare clusters. Vanuit dit perspectief
kan dus worden gesproken over de dynamiek van het onderliggende netwerk (van
kwetsbare clusters) en van de dynamiek op dat netwerk (de cascades).
Indien het systeem zich onder de percolatiedrempelwaarde bevindt, dan kan zich geen
globaal kwetsbaar cluster vormen en zijn globale cascades per definitie uitgesloten. Bij
een globale cascade wordt gedoeld op een cascade ter grootte van het model (systeem).
Indien de percolatiedrempelwaarde is overschreden, dan kan het netwerk wel een
‘percolating vulnerable cluster’ bevatten en kunnen globale cascades ontstaan (Watts,
2003, 236). Watts benadrukt dat globale cascades zich niet ‘noodzakelijkerwijze’
voordoen als zich globale kwetsbare clusters hebben gevormd (met andere woorden als
door het onderliggende netwerk de percolatiedrempelwaarde is overschreden).
In het model van Watts is sprake van een cascade ‘window’. Binnen dit ‘window’ zijn
globale cascades mogelijk128: voor wat betreft de onderliggende kwetsbare clusters is
dan namelijk de percolatiedrempelwaarde overschreden129.

127

‘Vertices’ zijn knooppunten.
Zoals Levy (Levy, 1983) heeft uitgelegd is vanaf circa 1495 sprake van een grootmachtsysteem.
Gesteld zou kunnen worden dat vanaf 1495 - in ieder geval in Europa - sprake kan zijn van globale
cascades: in termen van het model van Watts is de onderste faseovergang van het ‘cascadewindow’ in
1495 overschreden. Een dergelijke globale cascade (ter grootte van het Europese systeem)
manifesteerde zich voor de eerste keer in 1618 (start van de Dertigjarige Oorlog). Op mondiale schaal
was voor de eerste keer sprake van een ‘globale’ cascade in 1939, althans dat veronderstel ik op basis

128
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De ‘omvang en vorm’ van het cascade ‘window’ worden bepaald door de
drempelwaarden en het gemiddelde aantal verbindingen van actoren waarbij globale
cascades mogelijk zijn. Dit cascade ‘window’ is de uitkomst van een reeks simulaties
en is in onderstaand figuur weergegeven.

Figuur 7.3 Het fasediagram van het model van Watts. In dit diagram is het cascade ‘window’
zoals dat is vastgesteld aan de hand van een aantal simulaties, weergegeven. Als aan de
condities van het cascade ‘window’ is voldaan, dan kunnen zich globale cascades voordoen. Op
de x-as staat de drempelwaarde (‘threshold fraction’) vermeld. Deze drempelwaarde is
indicatief voor de weerstand van een actor tegen bijvoorbeeld een meningsverandering (de
weerstand om een idee te accepteren, de bereidheid om geweld aan te wenden of om zich aan te
sluiten bij een alliantie). Hoe lager deze drempelwaarde, hoe groter de veranderingsbereidheid
en hoe sneller zich (globale) cascades kunnen voordoen. Een globale cascade betekent in dit
voorbeeld dat sprake is van een grootschalige meningsverandering. ‘Z’ is het gemiddelde aantal
verbindingen van actoren die deel uitmaken van het netwerk (y-as). Z is het (gemiddelde) aantal
actoren waaraan een actor aandacht schenkt bij de vaststelling van zijn of haar mening.(Uit:
Watts, 2002).

Uit deze figuur blijkt dat zich in drie gevallen geen cascades kunnen voordoen, indien
(1) de drempelwaarden van alle actoren te hoog zijn (in dit model indien de

van dit onderzoek. Dit betekent dat pas in de periode tussen 1918 en 1939 de onderste faseovergang is
overschreden.
129
Bij een kritieke toestand van het onderliggende netwerk kunnen cascades voorkomen met elke
mogelijke omvang: niet elke cascade is een cascade met de omvang van het systeem. Dit werd ook al
geconstateerd in hoofdstuk 2.
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drempelwaarde > 0,25), (2) de connectiviteit (‘Z’) van het netwerk te laag is (in dit
model als Z < 1) of (3) de connectiviteit van het netwerk te groot is (Z > 13,8).
Het systeem in het model van Watts ondergaat in de nabijheid van de grenzen van het
cascade ‘window’ een faseovergang. Watts constateert dat de dynamiek van het
systeem bij beide faseovergangen fundamenteel verschillend is.
Bij de onderste faseovergang - bij een (initieel) lage connectiviteit van het systeem wordt de vorming van globale cascades mogelijk door een toename van de
connectiviteit. In dit geval - bij de onderste begrenzing van het ‘cascade window’ is de
connectiviteit van het systeem het belangrijkste ‘obstakel’ voor (globale) cascades en
niet zo zeer de drempelwaarde van actoren die deel uitmaken van het systeem130. In dit
regime - dat wil zeggen in het geval van netwerken met een beperkte connectiviteit zijn vooral goed verbonden actoren in staat om cascades te laten voortplanten
(verspreiden).
Als de connectiviteit van actoren toeneemt dan richten actoren zich op een steeds
groter aantal (‘verbonden’) actoren om hun ‘standpunt’ te bepalen: het wordt dan
steeds ‘lastiger’ dat een standpuntwijziging van één enkele actor het standpunt van de
eerste actor zal veranderen. Door de toename van de connectiviteit neemt in het model
van Watts de frequentie van cascades af. Ik zal dit uitleggen aan de hand van een
voorbeeld. Zoals gezegd bepaalt een actor zijn of haar standpunt aan de hand van een
drempelwaarde die is gebaseerd op de fractie van het aantal verbindingen dat een
bepaalde waarde bezit. Als het aantal verbindingen vijf bedraagt en de drempelwaarde
is 0,5 dan zal de standpuntverandering van een derde (verbonden) actor resulteren in
een ‘omslag’ (de fractie was 0,4 (twee gedeeld door vijf) en wordt 0,6 (drie gedeeld
door vijf)): de drempelwaarde wordt nu namelijk overschreden.
Als het aantal verbindingen daarentegen twintig bedraagt en de fractie ook 0,4 is (acht
van de twintig verbonden actoren heeft een bepaald standpunt), dan zal de
standpuntverandering van één enkele (verbonden) actor geen enkele invloed hebben:
de fractie gaat nu van 0,4 naar 0,45 (negen gedeeld door twintig) en is nog steeds lager
dan de drempelwaarde. Een toename van de connectiviteit vergroot dus de stabiliteit
van het systeem; globale cascades worden daardoor onwaarschijnlijker.

130

Nota bene de waarde van Z is ongeveer één, terwijl de drempelwaarde kan variëren tussen 0,1 en
0,25.
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Samenvattend kan dus worden vastgesteld dat in netwerken die onvoldoende
verbonden zijn - met een te lage connectiviteit - zich geen globale cascades kunnen
voordoen: de kwetsbare clusters in het systeem zijn te gefragmenteerd.
Aan de andere kant kan een te grote connectiviteit de vorming van globale cascades
ook belemmeren. Deze systemen zitten als het ware ‘vast’ (‘locked-in’) in een soort
stabiele toestand: elke actor is stabiel door haar of zijn hoge connectiviteit en actoren
kunnen elkaar daardoor niet - of slechts heel moeilijk - beïnvloeden. Watts stelt dan
ook dat in een systeem alleen globale cascades kunnen plaatsvinden als er een ‘tradeoff’ heeft plaatsgevonden tussen lokale stabiliteit en globale connectiviteit. De
uitkomst van deze ‘trade-off’ wordt weergegeven door het cascade ‘window’ (Watts,
2003, 241).
Het blijkt dat het systeem aan de bovengrens - de ‘bovenste’ faseovergang - ook een
typische dynamiek bezit. De dichtheid van het aantal kwetsbare actoren is dan nog net
groot genoeg om een percolerend kwetsbaar cluster te kunnen vormen. Het systeem is
in die toestand nagenoeg overal lokaal stabiel, uitgezonderd rond dit kwetsbare cluster.
Het kwetsbare cluster bezet dan slechts een relatief kleine fractie van het totale netwerk
en de kans dat een verstoring dit kwetsbare cluster ‘raakt’ is dan ook klein. Dit
betekent dat cascades in die toestand zeer zeldzaam zijn, echter nu en dan zal een
verstoring dit kwetsbare cluster toch weten te raken en resulteren in een cascade.
Er is bij deze faseovergang echter sprake van een fundamenteel andere dynamiek. Bij
de onderste faseovergang zal de cascade zich door het systeem voortplanten
(verspreiden) totdat het gehele kwetsbare cluster is bereikt (‘bezet’); deze cascades
zullen echter slechts een relatief beperkte fractie van het gehele netwerk bezetten (dit
ondanks het feit dat wel degelijk sprake is van een globaal kwetsbaar cluster).
Bij de bovenste faseovergang daarentegen, zijn de actoren die deel uitmaken van het
kwetsbare cluster door hun hoge connectiviteit in hoge mate geïntegreerd in het totale
systeem. De actoren die deel uitmaken van dat kwetsbare cluster zijn als gevolg van de
hoge connectiviteit weliswaar stabiel voor de verandering van standpunt van een
enkele aangrenzende actor, maar als het kwetsbare cluster (toch) wordt geactiveerd,
dan zullen actoren worden geconfronteerd met een (relatief) groot aantal aangrenzende
actoren dat van standpunt verandert. Er treedt als het ware een sneeuwbaleffect op. Dit
is het gevolg van de grote connectiviteit van het systeem.
Door de verandering van standpunt van actoren op grote schaal zal de drempelwaarde
van een groot aantal andere actoren ook worden overschreden. Dit fenomeen - de min
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of meer gelijktijdige overschrijding van de drempelwaarde door een zeer groot aantal
actoren - wordt wel aangeduid als ‘crossing the chasm’ (Watts, 2003, 242). Watts stelt
vast dat dit een dramatische ontwikkeling is: de cascade zal zich verspreiden over het
gehele systeem “triggering a cascade of universal proportions”. In dit geval beperkt de
cascade zich dus niet meer tot de omvang van het onderliggende kwetsbare cluster
(Watts, 2002, 5769). Een dergelijke faseovergang (bij de bovengrens van het cascade
‘window’) wordt ook wel aangeduid als een ‘discontinue faseovergang’, dit omdat de
omvang van een succesvolle cascade in die toestand van het systeem, ‘spontaan’ van
‘nul’ naar de omvang van het totale systeem springt (Watts, 2003, 242). Cascades bij
de bovengrens van het cascade ‘window’ zijn dus niet alleen zeldzaam, maar ook van
extreem grote omvang.
Aan de hand van deze analyse kan dus worden vastgesteld dat in de omgeving van de
onderste faseovergang de voortplanting van cascades (in eerste instantie) wordt beperkt
door de beperkte connectiviteit van het systeem. De toename van de connectiviteit
levert grotere en meer cascades op. Door de toename van de connectiviteit neemt de
lokale stabiliteit van het systeem toe: hierdoor worden cascades op een gegeven
moment belemmerd (Watts, 2002, 5770).
Door de verschillende ‘regimes’ bij beide faseovergangen zal bij een toename van de
connectiviteit (binnen het cascade ‘window’) de frequentie van cascades in eerste
instantie toenemen. Bij de ‘nadering’ van de bovenste faseovergang zal de frequentie
van cascades echter gaan afnemen tot een waarde van nagenoeg nul; er is dus voor wat
betreft de ontwikkeling van de frequentie sprake van een ‘tipping point’. Uiteindelijk
zal een grootschalige discontinue faseovergang plaatsvinden. De omvang van cascades
blijft echter voortdurend toenemen,
Zoals uit het onderzoek in hoofdstuk 5 blijkt bezit een internationaal systeem ook een
dergelijke typische dynamiek, echter de variabelen frequentie en fractie (omvang)
ontwikkelen zich dan ‘omgekeerd’. In het internationale systeem is bij de ontwikkeling
van de fractie (en niet de frequentie) sprake van een ‘tipping point’. Ik kom hier nog
uitgebreid op terug.
Afgezien van de connectiviteit en drempelwaarde blijkt nog een variabele van invloed
op de omvang en frequentie van cascades. Watts demonstreert dat de heterogeniteit van
het systeem van invloed is op de frequentie en omvang van cascades in het systeem.
Watts onderscheidt bij zijn simulaties twee vormen van heterogeniteit: (1) de mate
waarin de knooppunten van het systeem een verschillend aantal verbindingen bezitten
(een andere waarde van ‘Z’, door Watts netwerkheterogeniteit genoemd) en (2) de
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mate
waarin
knooppunten
verschillende
drempelwaarden
bezitten
(drempelwaardenheterogeniteit genoemd). Het blijkt dat systemen met een hoge
netwerkheterogeniteit minder gevoelig zijn voor willekeurige verstoringen, maar wel
gevoeliger zijn voor gerichte verstoringen. Dit effect heb ik in hoofdstuk 2 besproken.
Met betrekking tot de heterogeniteit van de drempelwaarden stelt Watts vast, dat bij
een toename van deze vorm van heterogeniteit de cascadefrequentie en - omvang
toenemen.
Watts constateert verder dat de distributieverdelingen van de cascades bij beide
faseovergangen wezenlijk verschillen. In de omgeving van de onderste faseovergang is
sprake van een schaalwetverdeling - typerend voor de dynamiek in een SOC-systeem terwijl bij de bovenste verdeling sprake is van een bimodale verdeling. In de
onderstaande figuur zijn beide verdelingen weergegeven.

Twee modaliteiten: een exponentiële verdeling en de verdeling ‘op’ de bovenste faseovergang.
Figuur 7.4 Cumulatieve distributieverdeling van de omvang van cascades. Deze cumulatieve
distributieverdeling van de omvang van cascades is vastgesteld aan de hand van een reeks
simulaties met het model van Watts. De rechte lijn - een schaalwet - geeft de frequentieverdeling
van cascades in de omgeving van de onderste faseovergang weer, de andere verdeling heeft
betrekking op de bovenste faseovergang en bestaat in feite uit twee ‘delen’ (modaliteiten). (Uit:
Watts, 2002).
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Met betrekking tot deze distributieverdelingen constateert Watts dat beide
distributieverdelingen in overeenstemming zijn met de waarneming dat grote cascades
zich slechts sporadisch voordoen. Watts stelt verder vast dat empirische gegevens (van
‘real-world’ systemen) ontbreken om (eenduidig) te kunnen vaststellen welke
verdeling nu bij welk ‘type’ systeem hoort.

7.4 Confrontatie
In deze paragraaf confronteer ik mijn benadering en onderzoeksresultaten met het
model en de simulatieresultaten van Watts. Het blijkt dat sprake is van een aantal
overeenkomsten, maar ook van een aantal wezenlijke verschillen.
Bij deze evaluatie ga ik na of de ontwikkeling van de frequentie en omvang van
cascades zoals besproken door Watts, overeenkomsten vertoont met de ontwikkeling
van de frequentie en omvang van conflicten tijdens de levenscycli van opeenvolgende
internationale systemen. Ik zal beargumenteren dat een omslag aan het einde van de
levenscyclus van een internationaal systeem, correspondeert met de bovenste
faseovergang in het model van Watts.
Door deze confrontatie tracht ik beter begrip te krijgen van de causale relaties - en
onderliggende mechanismen - die ik veronderstel tussen een aantal eigenschappen en
variabelen van het internationale systeem.
Met betrekking tot de variabelen - frequentie en omvang van cascades - heeft Watts het
volgende vastgesteld:
•

De frequentie van globale cascades, dat wil zeggen cascades die succesvol zijn,
neemt bij een toename van de connectiviteit in eerste instantie toe om vervolgens
weer af te nemen bij de ‘nadering’ van de bovenste faseovergang. Watts stelt dat
de frequentie van cascades wordt bepaald door de omvang van het (onderliggende)
uitgebreide kwetsbare cluster. Dit cluster bestaat uit het kwetsbare cluster en
aangrenzende (verbonden) knooppunten die een grotere stabiliteit bezitten
(bijvoorbeeld knooppunten die van toestand veranderen als twee aangrenzende
knooppunten van toestand veranderen) (Watts, 2002, 5769).

•

De omvang van cascades (de dynamiek op het netwerk) wordt in het model van
Watts niet bepaald door de omvang van het onderliggende (uitgebreide) kwetsbare
clusters, maar door de connectiviteit van het netwerk (Watts, 2002, 5769). Dit
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betekent dat bij een toename van de connectiviteit de cascades in omvang blijven
toenemen. Watts kan dit systeemgedrag niet goed verklaren en veronderstelt dat
(stabiele) knooppunten worden geconfronteerd met de (min of meer gelijktijdige)
verandering van de toestand van aangrenzende knooppunten.
•

Bij een toename van de drempelwaarde neemt de frequentie van cascades af
(Watts, 2003, 237).

Deze dynamiek in het model van Watts is afgebeeld in onderstaande figuur.

Figuur 7.5 Eigenschappen van cascades op basis van het model van Watts. De bovenste lijn in
deze figuur geeft aan hoe bij een bepaalde drempelwaarde (0,18) de omvang van cascades zich
ontwikkelt bij een toename van de connectiviteit. De middelste lijn (met open cirkels) geeft de
ontwikkeling aan van de frequentie van cascades. Deze worden in belangrijke mate bepaald
door de omvang (als fractie van het systeem weergegeven) van de uitgebreide kwetsbare cluster
(onderste lijn).(Uit Watts, 2002)

In het model van Watts is dus bij een toename van de connectiviteit ook sprake van een
‘tipping point’, echter het betreft nu niet de omvang, maar de frequentie van cascades.
De omvang van cascades blijft in het model van Watts - bij een toename van de
connectiviteit - gestaag toenemen. Beide ‘tipping points’ - het empirisch vastgestelde
‘tipping point’ bij de fractiedynamiek van het internationale systeem en dit ‘tipping
point’ - zijn dus niet identiek: het betreft het gedrag van twee verschillende variabelen.
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Onderste faseovergang

Omslag
(‘punctuation’)

Bovenste faseovergang

‘Tipping point’
Model Watts: frequentie
Internationale systemen: fractie

Toename van de connectiviteit en lokale stabiliteit
Figuur 7.6 ‘Tipping points’ in internationale systemen en het model van Watts. ‘Tipping points’
hebben in internationale systemen betrekking op de fracties van conflicten, en niet - zoals in het
model van Watts - op de frequentie van cascades.

Er kan nog een opmerkelijk verschil worden vastgesteld tussen de simulatieresultaten
van Watts en mijn onderzoeksresultaten. Er blijkt namelijk sprake van opmerkelijke
verschillen tussen de distributieverdeling van de omvang van cascades bij de onderste
en bovenste faseovergang in het model van Watts (zie figuur 7.2) én de
distributieverdeling van de omvang (fractie) van conflicten voor en na de ‘tipping
points’ van opeenvolgende internationale systemen.
Zoals besproken heeft Watts vastgesteld dat bij de onderste faseovergang sprake is van
een schaalwet en bij de bovenste faseovergang van een bimodale verdeling. Uit dit
onderzoek blijkt dat er bij de onderste en bovenste faseovergangen van internationale
systemen sprake is van de omgekeerde situatie: bij de bovenste faseovergang is er
sprake van een verdeling die een schaalwet zeer goed benadert, terwijl bij de onderste
faseovergang eerder sprake lijkt van een exponentiële verdeling131. Bij de vaststelling
131

In de wetenschap dat conflicten gedurende de uitzonderingsperiode tijdens het tweede
internationale systeem, mogelijk een ‘vertekening’ hebben opgeleverd, ben ik ook nagegaan wat de
distributieverdelingen bij beide faseovergangen is zonder deze categorie conflicten. Er blijkt dan
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van deze distributieverdelingen heb ik het ‘tipping point’ - het lokale maximum - als
‘scheidingslijn’ gehanteerd tussen beide regimes. Het betreft conflicten tussen
grootmachten. Conflicten die deel uitmaken van omslagen heb ik niet meegeteld. Zie
onderstaande figuur.

Cumulatieve frequentieverdeling van de conflictomvang in de omgeving van de onderen bovengrens van het cascade "window", tot 1914

Cumulatieve frequentie

100

Ondergrens cascade "window"
10

Bovengrens cascade "window"

1
1

10

Omvang

Omvang:

2

3

4

5

Figuur 7.7 Cumulatieve frequentieverdeling van de conflictomvang in de omgeving van de
onderste en bovenste faseovergang, tot 1914. Conflicten die deel uitmaken van omslagen zijn
niet meegeteld.

Afgezien van een aantal belangrijke verschillen tussen model en empirie, lijkt wel
sprake van een identieke ontwikkelingsrichting van de onrustfactor voor en na het
‘tipping point’. In het model van Watts neemt bij een toename van de connectiviteit de
onrustfactor - in dit geval door een afname van de frequentie en niet van de omvang
van cascades - eveneens af.

sprake van een duidelijker resultaat: een (nog) duidelijkere schaalwet- en exponentiële
distributieverdeling bij respectievelijk de bovenste faseovergang en onderste faseovergang.
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7.5 Evaluatie
In onderstaande afbeelding heb ik de belangrijkste verschillen tussen de dynamiek van
het model van Watts en van opeenvolgende internationale systemen schematisch
weergegeven.

Overeenkomsten en verschillen
Model van Watts

Internationale systemen

Bepaald door omvang
kwetsbaar cluster
Frequentie

‘Tipping point’

Bepaald door
connectiviteit

‘Tipping point’

Omvang

Onrustfactor

Neemt af

Neemt af

Figuur 7.8 Overzicht van verschillen tussen het gedrag van variabelen in het model van Watts en
in opeenvolgende internationale systemen.

De vraag is nu hoe het ‘omgekeerde’ gedrag van de variabelen frequentie en omvang
kan worden verklaard. Ik veronderstel dat de beperkte isomorfie tussen het model en
het internationale systeem daarbij een factor kan zijn.
De ‘omgekeerde’ dynamiek zou verband kunnen houden met de organisatie - de ‘nietrandomness’ - van het internationale systeem. Hierdoor kunnen onderliggende
kwetsbare clusters in het internationale systeem - in vergelijking met een ‘random’
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systeem - andere configuraties bezitten, die een ander effect opleveren bij de bovenste
faseovergang. Verder is het een realistische veronderstelling dat staten meer dan één
drempelwaarde hanteren als het gaat over de aanwending van geweld tegen andere
staten. Bijvoorbeeld een drempelwaarde (en bijbehorend kwetsbaar cluster) die
betrekking heeft op de start van een conflict met een enkele andere staat én een andere
drempelwaarde die van toepassing is op de besluitvorming om deel te nemen aan een
conflict tussen twee staten dat al is gestart. Dit is slechts speculatie, nader onderzoek is
noodzakelijk.
Ondanks het feit dat de variabelen frequentie en omvang zich in het model van Watts
‘omgekeerd’ gedragen, heeft dit model geen nieuwe inzichten opgeleverd die
noodzaken tot aanpassing van het veronderstelde causale verband (zie hoofdstuk 6)
tussen de toename van de connectiviteit en de ontwikkeling van de drempelwaarden
van het internationale systeem aan de ene kant, en de toename van de stabiliteit aan de
andere kant. Nota bene de onrustfactor - de door mij geïntroduceerde maatstaf voor
stabiliteit - neemt in het model van Watts ook af bij een toename van de connectiviteit.
Ik kom nu tot de volgende speculatieve verklaring voor de typische dynamiek van
opeenvolgende internationale systemen. Tijdens een omslag van het internationale
systeem wordt de connectiviteit van het ‘oude’ (achterhaalde) systeem (zoals het
netwerk van belangen en machtsrelaties) - en de ‘bijbehorende’ regels en instituties (gedeeltelijk) ‘vernietigd’.
Na een omslag van het internationale systeem zal in eerste instantie de connectiviteit
van het (‘nieuwe’) netwerk van verbindingen tussen staten relatief beperkt zijn. Er is
dan onder andere sprake van een ‘nieuw’ netwerk van belangen en machtsrelaties,
bovendien is er sprake van een aantal ‘nieuwe’ regels op basis waarvan staten (gaan)
interacteren. Deze nieuwe configuratie heeft na een omslag nog geen volledige
‘invulling’ gekregen.
In de loop der tijd vormen zich nieuwe verbindingen tussen staten, zoals nieuwe
handelsbetrekkingen en verdragen, nieuwe symbolische relaties maar bijvoorbeeld ook
nieuwe strijdige belangen. Het conflictpotentieel in het internationale systeem zal in de
loop der tijd toenemen. Dit is onder andere het gevolg van een toename van de
discrepanties tussen de formele (verankerde) configuratie en de feitelijke configuratie
van het internationale systeem. Deze discrepanties zijn onder andere het gevolg van de
gedifferentieerde ontwikkeling van staten (Gilpin, 1981, besproken in hoofdstuk 3).
Ook dragen statuswisselingen bij aan het ‘frustratieniveau’ en de onvrede in - en met het internationale systeem.
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Ik veronderstel nu dat gedurende de fase direct na een omslag tot het moment van het
‘tipping point’, conflicten in omvang zullen toenemen als gevolg van de toename van
de connectiviteit van het internationale systeem. In deze fase beperkt de connectiviteit
dus de omvang van conflicten. Op een bepaald punt zal de connectiviteit de vorming
van cascades - conflicten - echter gaan beperken, dit is het geval na het passeren van
een ‘tipping point’. Vanaf dit punt gaat de (toenemende) lokale stabiliteit van het
internationale systeem de conflictdynamiek steeds meer domineren. Hierdoor neemt na
het passeren van het ‘tipping point’ de omvang van conflicten af.
De toename van de conflictfrequentie (zoals vastgesteld in hoofdstuk 6) na het ‘tipping
point’ kan worden verklaard door een toename van het aantal en de omvang van
kwetsbare clusters. Ik duid in het kader van dit onderzoek de trade-off tussen de
globale connectiviteit en de lokale stabiliteit van het internationale systeem - die
resulteert in de beschreven dynamiek - aan als een ‘netwerkeffect’. Dit netwerkeffect is
dus een functie van de connectiviteit en de drempelwaarden van het internationale
systeem en bepaalt - kanaliseert - de omvang van de conflicten in internationale
systemen volgens het ‘punctuated equilibrium’ - patroon vastgesteld in hoofdstuk 5.
Op een gegeven moment is de omvang van conflicten beperkt tot bijna ‘nul’. Het
internationale systeem bevindt zich nu in de directe nabijheid van wat Watts de
‘bovenste’ faseovergang noemt. Door de combinatie van de waarden van een aantal
variabelen - de connectiviteit en drempelwaarde - en de configuratie van het
onderliggende netwerk van kwetsbare clusters, kan de omvang van conflicten nu van
bijna ‘nul’ naar de omvang van het systeem ‘springen’.Bij deze toestand van het
internationale systeem zal zich - als het onderliggende kwetsbare cluster met deze
typische configuratie wordt ‘geraakt’ - een cascade voordoen, die door de (zeer) grote
connectiviteit van het internationale systeem zeer grote vormen zal aannemen. Bij een
dergelijke cascade is sprake van een discontinue faseovergang, zoals beschreven door
Watts: de omvang van een cascade - een conflict in dit verband - springt dan
‘spontaan’ van (nagenoeg) ‘nul’ naar de omvang van het totale systeem. Door de
toestand van het systeem en de omvang van deze discontinue faseovergang ontstaat nu
de mogelijkheid voor een herordening van het internationale systeem. Tijdens een
omslag komen de nieuwe machtsverhoudingen tussen staten tot uitdrukking.
Gedurende een omslag zal op een gegeven moment een dominante grootmacht een
overwicht weten te verwerven en daardoor in staat zijn om zijn ‘wil’ op te leggen aan
het internationale systeem.
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Zoals besproken in hoofdstuk 3 zal de nieuwe configuratie in hoge mate een
afspiegeling zijn van de nieuwe machtsverhoudingen en belangen in het internationale
systeem. Hierdoor worden de spanningen en frustraties uit het systeem - in ieder geval
tijdelijk - weggenomen en is in feite weer een zeker groeipotentieel ontstaan. Deze
typische dynamiek is duidelijk herkenbaar bij de ‘ontwikkeling’ van de Eerste
Wereldoorlog. Deze omslag werd geïnitieerd door een kleinschalig incident - de
aanslag op Franz Ferdinand - waardoor het ‘onderliggende’ kwetsbare cluster in het
internationale systeem werd geactiveerd.
Uiteenlopende verdragen en veiligheidsgaranties tussen staten, (wederzijdse) belangen,
economische relaties met een veiligheidsdimensie en mobilisatieplannen en dergelijke
zijn de componenten van dit kwetsbare cluster. Kenmerkend voor dit cluster is de grote
connectiviteit ervan en de aanwezigheid van ‘verbindingen’ tussen verschillende
hiërarchische niveaus en aspectsystemen (dimensies) van het internationale systeem132.
De besluitvorming om naar aanleiding van de ‘beperkte’ aanslag op Franz Ferdinand
legers te mobiliseren is illustratief voor de zeer grote connectiviteit en correlatielengte
van het systeem133.
132

Bij ‘hiërarchische niveaus’ doel ik op niveaus zoals die door Simon zijn gedefinieerd. In deze
context kan dat groepen in staten betreffen, de staat, regio’s én het niveau van het internationale
systeem. Bij ‘aspectsystemen’ doel ik op een bepaald gedeelte van de relaties tussen de gehele
verzameling van staten (De Leeuw, 1990, 73).
133
Sornette gebruikt een iets andere invalshoek om omslagen in complexe systemen te verklaren, die
ik kort zal toelichten. Dit perspectief is consistent met de benadering van Watts. Omwille van een
goed inzicht in de werking van omslagen zal ik de invalshoek van Sornette kort toelichten. Sornette
gaat uit van metastabiele toestanden van (delen van) complexe systemen (Sornette, 2004, 402). Door
de combinatie van de ‘driving force’ en drempels in het internationale systeem kunnen metastabiele
toestanden ontstaan. Deze metastabiele toestanden zijn tot zekere hoogte vergelijkbaar met kwetsbare
clusters. Metastabiele toestanden zijn tijdens de subkritische toestand van het systeem nog beperkt in
omvang. Bij het kritieke punt bereiken deze metastabiele clusters de omvang van het systeem. Een
systeem kan vanuit dit perspectief een vertraagde faseovergang ‘uitvoeren’. In dat geval weet het
betreffende systeem zich nog tijdelijk te handhaven in de ‘oude’ toestand, terwijl de control
parameter(s) al wel kritieke waarden hebben overschreden. Het systeem bevindt zich dan in een
metastabiele toestand en ‘twijfelt’ als het ware tussen beide toestanden. De ‘mate van discrepantie’
tussen de formele en feitelijke configuratie van het internationale systeem zou kunnen worden
opgevat als een maatstaf voor de metastabiliteit van het internationale systeem. Een voldoende harde maar soms beperkte - shock of verstoring is nodig om het systeem uit deze metastabiele toestand te
‘duwen’. Sornette beschrijft ook de dynamiek in de aanloop naar en tijdens een omslag vanuit een iets
andere invalshoek. Sornette stelt dat deze dynamiek kan worden opgevat als een ‘coöperatief
fenomeen’ en beschrijft dit proces als volgt: “Such critical behavior is fundamentally a cooperative
phenomenon, resulting from the repeated interactions between ‘microscopic’ elements which
progressively ‘phase up’ and construct a ‘macroscopic’ self-similar state” (Sornette, 2004, 242). In dit
verband zijn staten de ‘microscopic elements’. De aanpassing (verandering) van de toestand van
staten onder invloed van het gedrag en de besluitvorming van aangrenzende (‘verbonden’) staten zoals door Watts beschreven vanuit een netwerkperspectief - is het ‘phase up’ proces waar Sornette
op doelt. Een faseovergang is vanuit het perspectief van Sornette een collectief proces: “the repetitive
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Uit de analyse in hoofdstuk 5 blijkt dat de conflictomvang kort voor deze omslag was
afgenomen tot (nagenoeg) nul, om vervolgens - na het uitbreken van vijandelijkheden
in augustus 1914 - abrupt naar ‘oneindig’ (ter grootte van het grootmachtsysteem in
Europa) te springen. Het feit dat door drie conflicten, kort voor het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog geen omslag werd geïnitieerd, geeft aan dat de ‘juiste’
configuratie voor een omslag van het internationale systeem vrij plotseling wordt
bereikt134.
In onderstaande afbeelding heb ik de veronderstelde dynamiek in het internationale
systeem ‘geprojecteerd’ op het model van Watts. Dit is een speculatieve interpretatie.
Ik veronderstel dat voor wat betreft de ontwikkeling van de connectiviteit van het
internationale systeem er sprake is van een oscillerende dynamiek. Het internationale
systeem oscilleert daarbij tussen de onderste en bovenste faseovergang; de bovenste
faseovergang is daarbij de voorkeurstoestand van het internationale systeem. De
oscillaties nemen wat ‘amplitude’ betreft af in de tijd. Deze oscillaties zijn dus het
gevolg van een toename van de connectiviteit en de drempelwaarden van het
internationale systeem én van de omslagen die periodiek plaatsvinden. Tijdens
omslagen wordt de connectiviteit van het internationale systeem deels vernietigd. Het
internationale systeem valt dan telkens terug in het ‘cascadewindow’ en het proces
begint weer opnieuw.

actions of interactive nonlinear influences on many scales lead to a progressive build-up of large-scale
correlations and ultimately to the crisis” (Sornette, 2004, 255). Bij de bovenste faseovergang bezit het
internationale systeem een dusdanige structuur - een dusdanige ‘trade off’ tussen globale
connectiviteit en lokale stabiliteit - dat dit coöperatieve gedrag mogelijk is. Vanuit het perspectief van
Sornette is bij de bovenste faseovergang een punt - een toestand van het systeem - bereikt, waarbij
“the coupling between the different components becomes strong enough to trigger or synchronize the
initially incoherent sub-systems” (Sornette, 2004, 257). De connectiviteit en de stabiliteit zijn ook
volgens de invalshoek van Sornette control parameters van het internationale systeem.
134
Ik doel op de volgende drie conflicten: de oorlog tussen Italië en Turkije (een grootmachtconflict
van 1911-1912, (Levy, 1983)) en de Eerste en Tweede Balkanoorlog (respectievelijk van 1912-1913
en in 1913, (Sarkees, 2000))
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Figuur 7.9 Samenhang tussen de ontwikkeling van de connectiviteit en de drempelwaarden van
opeenvolgende internationale systemen. Op de x-as is de drempelwaarde weergegeven en op de
y-as de mate van connectiviteit. In deze figuur heb ik de veronderstelde samenhang tussen de
ontwikkeling van de connectiviteit en de drempelwaarde van het internationale systeem
weergegeven. Deze ontwikkeling heb ik geprojecteerd op het ‘cascadewindow’ van Watts,
daarmee overigens niet volledige isomorfie suggererend. In deze afbeelding valt het
internationale systeem na de vierde discontinue faseovergang - de Tweede Wereldoorlog - niet
meer terug binnen het cascade ‘window’ en heeft zich - in ieder geval tijdelijk - gestabiliseerd in
een regime waar de grote connectiviteit van het netwerk in combinatie met de drempelwaarde,
globale cascades verhinderen. Dit is slechts één scenario aan de hand waarvan de grote
stabiliteit van Europa kan worden verklaard.

Op basis van deze onderzoeksresultaten veronderstel ik nu dat de ontwikkeling gestage toename - van de connectiviteit van het internationale systeem de werking
heeft van een ‘driving force’. Door de toename van de connectiviteit kan de spanning
en frustratie in het internationale systeem opbouwen. Dit betekent dat alle
componenten van een SOC-systeem nu zijn geïdentificeerd: niet-lineaire dynamiek,
(fractale) dynamiek die met een schaalwet kan worden weergegeven, drempels, een
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relatief trage ‘driving force’ die een separatie van tijdschalen oplevert en een kritiek
punt, de bovenste faseovergang.
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HOOFDSTUK 8: CONFRONTATIE VAN EMPIRIE EN DE ADAPTIEVE CYCLUS

8.1 Inleiding
In hoofdstuk 2 heb ik de adaptieve cyclus van Gunderson en Holling besproken
(Gunderson, et al. 2002 en Holling, 2001). Deze cyclus heeft betrekking op de werking
van ecosystemen en is gebaseerd op empirisch onderzoek; het is dus in tegenstelling tot
het model van Watts geen theoretische benadering.
Een interessante vraag is of de fasering volgens de adaptieve cyclus ook van toepassing
is op de levenscycli van (opeenvolgende) internationale systemen en welke nieuwe
inzichten een dergelijke toepassing kan opleveren. Gunderson en Holling
veronderstellen dat de adaptieve cyclus van toepassing kan zijn op sociale systemen.
In dit hoofdstuk zal ik de onderzoeksresultaten en een aantal bevindingen in hoofdstuk
7 confronteren met de adaptieve cyclus. Mogelijk dat deze confrontatie nieuwe
inzichten kan opleveren in de veronderstelde causale verbanden tussen variabelen en
onderliggende mechanismen.
Achtereenvolgens komen in dit hoofdstuk de volgende onderwerpen aan de orde:
•
•
•

Isomorfie: overeenkomsten en verschillen tussen eigenschappen en variabelen
Confrontatie
Evaluatie
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In onderstaande afbeelding geef ik het verband aan tussen dit hoofdstuk en het
onderzoeksmodel.

Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 2

Inzichten,
concepten
en theorieën

Hypothese 1:
‘SOC’

Hypothese 2:
‘Punctuated Equilibrium’

Hoofdstuk 4, 5, 6, 7, 8 en 9

Hypothese 3:
‘Condities’

Terugkoppeling
Hoofdstuk 11

Conflictdynamiek
in het int.
politieke systeem
Hoofdstuk 3

Toepassing
Hoofdstuk 12

Hypothese 4:
‘Stabiliteit’
Hypothese 5:
‘Chaos’

Figuur 8.1 Relatie onderzoeksmodel en hoofdstuk 8.

256

Dynamiek en Ontwikkeling van het Internationale Systeem

8.2 Isomorfie: overeenkomsten en verschillen tussen eigenschappen en variabelen
In deze paragraaf zal ik nagaan wat de mate van isomorfie is tussen de eigenschappen
en variabelen van de adaptieve cyclus en een aantal eigenschappen en variabelen van
het internationale systeem, zoals ik die in het kader van dit onderzoek heb
geformuleerd.
Ecosystemen, zijn systemen waarbij dier- en planten soorten worden opgevat als de
actoren van een systeem en waarbij deze dier- en plantensoorten op uiteenlopende
wijze interacteren. De ‘wie-eet-wie’ relaties in een ecosysteem kunnen worden
weergegeven in een voedselketen. In ecosystemen is er ook - evenals in sociale
systemen - sprake van een zekere hiërarchische opbouw en regels op basis waarvan
actoren interacteren (Levin, 1999). Ook is er sprake van een zekere dynamiek
(wisselwerking) op en tussen verschillende tijd- en ruimteschalen (Gunderson, 2002).
Er is echter ook sprake van een aantal wezenlijke verschillen met sociale systemen, in
ieder geval met de actoren - individuen en groepen - die daarvan deel uitmaken.
Individuen en groepen bezitten bijvoorbeeld een relatief groot lerend vermogen,
waardoor de evolutie van regels snel kan verlopen, het vermogen te anticiperen en over
de kennis en vaardigheden om technologie toe te passen. Ik acht deze fundamentele
verschillen slechts van betrekkelijk belang als het gaat over het niveau van analyse het internationale systeem - dat in dit onderzoek aan de orde is.
Gunderson en Holling onderscheiden drie dimensies van de adaptieve cyclus:
connectiviteit, potentieel en veerkracht. Zoals ik in hoofdstuk 6 heb toegelicht, is de
definiëring van de begrippen veerkracht en stabiliteit in mijn onderzoek gebaseerd op
de definiëring van deze begrippen door Gunderson en Holling. De operationalisering
van deze begrippen is in overeenstemming met suggesties van beide onderzoekers.
Beide benaderingen - mijn onderzoek en de adaptieve cyclus - corresponderen in dit
opzicht dus in hoge mate.
Connectiviteit heeft in het geval van de adaptieve cyclus - in ieder geval op het eerste
gezicht - een andere betekenis dan in mijn onderzoek. Gunderson et al. definiëren
connectiviteit (‘connectedness’) als de mate van samenhang tussen ‘controlling
variables’, dat wil zeggen de samenhang tussen variabelen die in belangrijke mate de
dynamiek van een systeem bepalen (Gunderson et al. 2002, 34 en verder). Bij een lage
connectiviteit zijn de elementen van het systeem op een ‘losse’ manier met elkaar
verbonden; het gedrag van deze elementen wordt dan namelijk in belangrijke mate
bepaald door relaties met elementen en variabelen buiten het systeem. In het geval van
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een hoge connectiviteit van het systeem is sprake van geaggregeerde elementen
waarvan het gedrag wordt gedomineerd door relaties tussen de elementen van het
systeem zelf. Deze relaties beïnvloeden en beheersen (‘control’) de effecten van
externe variabiliteit waarmee het systeem wordt geconfronteerd.
Deze definiëring heeft een aantal overeenkomsten met het begrip ‘losse koppeling’
zoals die wordt toegepast bij de ‘system dynamics’ benadering. Mijns inziens mag er
een verband worden verondersteld tussen connectiviteit tussen elementen van een
systeem - in de betekenis van het aantal verbindingen - en de mate van koppeling, zoals
Gunderson et al. dat bedoelen (zie ook hoofdstuk 2).
Potentieel heeft in de adaptieve cyclus betrekking op de geaccumuleerde hulpbronnen
(zoals biomassa en mineralen) in het ecosysteem. Een dergelijk begrip heb ik niet
geïntroduceerd in het kader van dit onderzoek. Het is echter wel mogelijk een
soortgelijke invalshoek toe te passen. ‘Potentieel’ heeft dan in het kader van dit
onderzoek betrekking hebben op geaccumuleerde ervaring, regels en instituties in het
internationale systeem. Ik veronderstel dat tijdens de levenscyclus van een
internationaal systeem dit potentieel toeneemt, en dat een deel daarvan in de volgende
omslag wordt vernietigd.
Op basis van deze analyse stel ik vast dat er sprake is van een hoge mate van
overeenstemming tussen eigenschappen en variabelen van het internationale systeem
zoals ik die in het kader van dit onderzoek heb gedefinieerd, en de adaptieve cyclus.

8.3 Confrontatie
In het onderstaande schema heb ik op schematische wijze de ontwikkeling van de drie
variabelen - dimensies - van de adaptieve cyclus weergegeven. Voor een bespreking
van de werking van de adaptieve cyclus verwijs ik naar hoofdstuk 2. De ontlading- en
reorganisatiefase zijn beide onderdeel van een omslag van het systeem, zoals
gedefinieerd in dit onderzoek. Dit schema is gebaseerd op Gunderson, et al.
(Gunderson et al. 2002).
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Ontwikkeling van variabelen
Fase adaptieve cyclus

Connectiviteit

Potentieel

Veerkracht

Exploitatie
(‘exploitation’)
Conservatie
(‘conservation’)
Ontlading
(‘release’)
Reorganisatie
(‘reorganization’)

Neemt toe.

Neemt toe.

Neemt af.

Neemt toe.

Neemt toe.

Neemt af.

Neemt af.

Neemt af.

Neemt toe.

Neemt af.

Neemt toe.

Neemt toe.

Tabel 8.1 De ontwikkeling van variabelen volgens de adaptieve cyclus van Gunderson et al.
(Gunderson et al. 2002).

In het onderstaande schema heb ik aangegeven hoe de drie variabelen van de adaptieve
cyclus én de variabele stabiliteit van internationale systemen zich ontwikkelen; het
niveau van analyse is in dit geval dus een enkel internationaal systeem. Stabiliteit is in
mijn benadering de vierde dimensie van de adaptieve cyclus van het internationale
systeem.
Ik ga er in mijn benadering vanuit dat de fase direct na een omslag (van het
internationale systeem) tot het ‘tipping point’ overeenkomt met de exploitatiefase zoals
gedefinieerd door Gunderson et al. De fase vanaf het ‘tipping point’ tot aan de
volgende omslag komt volgens deze invalshoek overeen met de ‘conservation’ fase; ik
duid deze fase aan als de fase van instandhouding en inkapseling van het systeem.
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De adaptieve cyclus van een internationaal systeem
Fase adaptieve
cyclus

Exploitatie en
groei

Instandhouding
en inkapseling

Ontlading

Reorganisatie

Fase
levenscyclus
van een
internationaal
systeem
Relatief
stabiele fase
vóór het
‘tipping point’.
Relatief
stabiele fase ná
het ‘tipping
point’.
Eerste fase van
een omslag.

Tweede fase
van een
omslag.

Connectiviteit

Neemt toe.

Neemt toe.

Neemt af door
de
‘vernietiging’
van
verbindingen.
Neemt af,
nieuwe
structuren
worden
gedefinieerd.

Potentieel

Veerkracht

Stabiliteit

Neemt af.

Neemt toe.

Neemt af.

Neemt toe.

Neemt af,
hulpbronnen
gaan (deels)
verloren.

Niet van
toepassing.

Niet van
toepassing.

Neemt toe, de
basis voor een
nieuwe
configuratie
wordt gelegd.

Niet van
toepassing.

Niet van
toepassing.

Neemt toe
(hulpbronnen
i.t.v. regels en
instituties
e.d.).
Neemt toe.

Tabel 8.2 Toepassing van het model van de adaptieve cyclus op de dynamiek van een
internationaal systeem.

Ik zal nu de ontwikkeling van de vier variabelen van een internationaal systeem
gedurende de respectievelijke fasen van de adaptieve cyclus toelichten. Zoals
besproken heeft connectiviteit volgens de benadering van Gunderson et al. een andere
betekenis. Ik veronderstel echter dat - zoals uitgelegd - sprake is van een zeker verband
tussen de connectiviteit zoals bedoeld door Gunderson et al. én de connectiviteit van
het internationale systeem zoals bedoeld in dit onderzoek: een toename van het aantal
verbindingen levert een grotere koppeling op tussen de actoren van het internationale
systeem.
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De connectiviteit neemt na een omslag toe, deze veronderstelling heb ik toegelicht in
hoofdstuk 6 en 7. Tijdens de ontladingsfase van een omslag wordt de connectiviteit
gedeeltelijk vernietigd. Vervolgens zal gedurende de omslag één dominante
grootmacht samen met een aantal bondgenoten, door verzwakking van de tegenstander,
een dominante positie weten te verwerven.
De reorganisatiefase van de omslag wordt afgesloten met de verankering van de
nieuwe afspraken en configuratie in verdragen en instituties. De wijze waarop dit
gebeurt is onder andere afhankelijk van de voorkeuren - subjectieve modellen - van de
dominante staten en van de ‘remembercapaciteit’ van het systeem (dat wil zeggen
‘hoeveel’ en welke hulpbronnen (potentieel) behouden blijven).
In onderstaande tabel zijn de respectievelijke ‘verankeringen’ weergegeven.

Verankering tijdens de reorganisatiefasen
Omslag

Periode

Verankering van de nieuwe
configuratie
De Vrede van Westfalen.

De Dertigjarige Oorlog

1618 - 1648

Franse Revolutionaire en
Napoleontische Oorlogen
De Eerste Wereldoorlog

1792 - 1815
1914 - 1918

Het Congres van Wenen en het
‘Concert van Europa’.
De Vrede van Versailles.

De Tweede Wereldoorlog

1939 - 1945

De Verenigde Naties.

Tabel 8.3 Overzicht van ‘verankeringen’ tijdens de reorganisatiefasen van opeenvolgende
internationale systemen.

De ontwikkeling van de variabele connectiviteit volgens de adaptieve cyclus is in
overeenstemming met de onderzoeksresultaten.
Het potentieel - de hulpbronnen - van een internationaal systeem neemt na een omslag
toe. Tijdens de ontladingsfase van een omslag neemt het potentieel af. Tijdens de
reorganisatiefase worden nieuwe hulpbronnen gemobiliseerd, onder andere door (de
basis te leggen voor) nieuwe regels en instituties. De ontwikkeling van deze variabele

261

Dynamiek en Ontwikkeling van het Internationale Systeem

in het internationale systeem komt overeen met de ontwikkeling volgens de adaptieve
cyclus.
Ik heb vastgesteld dat de veerkracht van opeenvolgende systemen (lineair) afneemt,
uitgaande van de operationalisering die ik heb toegepast. Tijdens de levenscyclus
neemt de veerkracht ook af: na elk conflict is het incasseringsvermogen telkens
afgenomen. Ontwikkeling van deze variabele tijdens beide fasen is in
overeenstemming met de resultaten van dit onderzoek. De (variabele) veerkracht van
een internationaal systeem heeft geen betekenis tijdens een omslag.
Aan het overzicht heb ik de variabele stabiliteit toegevoegd. Vergelijking heeft echter
geen zin omdat deze variabele niet wordt benoemd in de adaptieve cyclus.
In drie afbeeldingen heb ik de cyclische dynamiek van opeenvolgende internationale
systemen en de (gelijktijdige) ontwikkeling van een aantal variabelen schematisch
weergegeven. In de eerste afbeelding geef ik aan hoe de stabiliteit en de veerkracht van
opeenvolgende internationale systemen zich ontwikkelen. Zoals besproken neemt de
stabiliteit van het internationale systeem in de tijd toe en de veerkracht af. In de
volgende afbeelding heb ik de fasering van de adaptieve cyclus gecombineerd met de
ontwikkeling van de veerkracht op termijn: de mate van veerkracht neemt af. Zoals
besproken zijn telkens minder conflicten ‘nodig’ om een omslag te bewerkstelligen.
Verder is de afname van de levensduur van opeenvolgende systemen indicatief voor de
afname van de veerkracht. De afname van de veerkracht en levensduur wordt
uitgebeeld door een afname van de diameter van de cyclus. In de laatste afbeelding is
sprake van een ‘zijaanzicht’ van deze dynamiek.
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Omslag
Stabiliteit en connectiviteit
Veerkracht

Tijdens de levenscyclus: toename van de
connectiviteit en afname van de veerkracht
Tijdens een omslag: afname van de connectiviteit,
gedeeltelijk herstel van de veerkracht

Figuur 8.2 Schematische weergave van de ontwikkeling van de connectiviteit, stabiliteit en
veerkracht. Tijdens een stabiele periode (tussen twee omslagen) nemen de connectiviteit en
stabiliteit van een internationaal systeem toe. Tijdens een omslag is sprake van een afname. Ik
veronderstel dat de connectiviteit en stabiliteit - zich ondanks periodieke ‘correcties’ tijdens
omslagen - in de loop der tijd toenemen. Tijdens een stabiele periode neemt de veerkracht van
opeenvolgende internationale systemen juist af en ‘herstelt’ zich gedeeltelijk tijdens een omslag.
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1648

Reorganisatie

1815
1939
1918
1945

1914
1792

Exploitatie en groei

Ontlading

Instandhouding en
inkapseling
Veerkracht
Figuur 8.3 ‘Bovenaanzicht’ op basis van de adaptieve cyclus van de dynamiek van
opeenvolgende internationale systemen.

Reorganisatie

Exploitatie en
groei

Ontlading

Op langere termijn,
afname van de:

Op langere termijn,
toename van de:

• Conflictfrequentie
• Veerkracht
• Levensduur

• Connectiviteit
• Stabiliteit
Instandhouding
en inkapseling

Figuur 8.4 ‘Zijaanzicht’ van de adaptieve cycli van opeenvolgende internationale systemen.
Tevens heb ik de ontwikkelingsrichting van een aantal variabelen aangegeven.
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8.4 Evaluatie
De dynamiek en de ontwikkeling van een aantal variabelen van het internationale
systeem blijkt in hoge mate consistent met de ontwikkeling van de variabelen van de
adaptieve cyclus. Deze confrontatie levert geen nieuwe inzichten op waardoor de
veronderstelde causale verbanden tussen eigenschappen en variabelen van het
internationale systeem zouden moeten worden aangepast.
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HOOFDSTUK 9: AFWIJKENDE DYNAMIEK

9.1 Inleiding
In hoofdstuk 4, 5, 6 en 7 heb ik herhaaldelijk vastgesteld dat een aantal
verstoringen van regelmatige patronen mogelijk kan worden ‘toegewezen’ aan de
dynamiek gedurende (een deel van) het tweede internationale systeem. Ik doel
hierbij onder andere op de ‘verstoring’ van de schaalwet die van toepassing is op
de distributieverdeling van de omvang van conflicten.
In dit hoofdstuk zal ik deze uitzonderingsperiode nader onderzoeken. Echter, om
een goed begrip te krijgen van de dynamiek in deze uitzonderingsperiode, zal ik
mij ook richten op de dynamiek gedurende de andere perioden. Ik zal proberen de
voorkeurstoestanden
van
het
internationale
systeem
tijdens
de
uitzonderingsperiode én gedurende de andere perioden vast te stellen.
Twee categorieën voorkeurstoestanden die (veelal) in niet-lineaire systemen
voorkomen zijn daarbij relevant: (1) voorkeurstoestanden die een dynamiek met
een grote mate van periodiciteit opleveren (‘limit cycles’, waarbij de variabelen
van het systeem bij herhaling dezelfde waarden bezitten, quasi-periodiciteit,
waarbij het systeem twee fundamentele frequenties bezit) en (2) chaotische
voorkeurstoestanden (Kendall, 2001). In het laatste geval zal de dynamiek in het
systeem zich nooit herhalen, terwijl het systeem wel gedetermineerd is. Door dit
chaotische regime wordt de dynamiek van het betreffende systeem in belangrijke
mate bepaald door de initiële condities van het systeem en is de resulterende
dynamiek in hoge mate onvoorspelbaar.
Ik veronderstel dat het internationale systeem tot op zekere hoogte ook
gedetermineerd is: interacties in het internationale systeem zijn namelijk in hoge
mate gebaseerd op een aantal regels, die soms zijn geformaliseerd - bijvoorbeeld
in internationale verdragen - of inherent zijn aan de noodzakelijke vervulling van
de basisfuncties door sociale systemen.
Om het inzicht in de dynamiek van het internationale systeem te vergroten maak ik
gebruik van zgn. tijdserie-analyses, verder zal ik de ‘phase states’ ‘toestandruimten’ van de respectievelijke systemen onderzoeken. Bij tijdserieanalyses vergelijk ik de fracties en intensiteit van conflicten op tijdstip t, met
respectievelijk de fracties en intensiteit van conflicten op tijdstip t+1 (dat wil
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zeggen van het volgende conflict). Hierdoor ontstaat inzicht in de ontwikkeling
van deze variabelen in de tijd.
Ik onderzoek aan de hand van de ‘toestandruimten’ op welke wijze de fracties en
intensiteit van opeenvolgende conflicten zich ontwikkelen. Met behulp van deze
toestandruimten kan ook worden vastgesteld of daarbij sprake is van
patroonvorming. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn.
Uit dit aanvullende onderzoek blijkt dat gedurende het tweede internationale
systeem inderdaad sprake is van een periode met een fundamenteel andere
conflictdynamiek. Ik zal vervolgens deze veranderingen ‘duiden’ aan de hand van
nader (historisch) onderzoek.
Tot slot zal ik beargumenteren dat de typische dynamiek tijdens de
uitzonderingsperiode de ‘normale’ ontwikkeling van het tweede internationale
systeem heeft verstoord.
Het verband tussen het onderzoeksmodel en hoofdstuk 9 is als volgt.

Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 2

Inzichten,
concepten
en theorieën

Hypothese 1:
‘SOC’

Hypothese 2:
‘Punctuated Equilibrium’

Hoofdstuk 4, 5, 6, 7, 8 en 9

Hypothese 3:
‘Condities’

Terugkoppeling
Hoofdstuk 11

Conflictdynamiek
in het int.
politieke systeem
Hoofdstuk 3

Toepassing
Hoofdstuk 12

Hypothese 4:
‘Stabiliteit’
Hypothese 5:
‘Chaos’

Figuur 9.1 Relatie onderzoeksmodel en hoofdstuk 9.
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9.2 Tijdserie-analyses
Aan de hand van een aantal zgn. tijdserie-analyses heb ik de ontwikkeling van de
fracties en intensiteit van opeenvolgende conflicten onderzocht. De resultaten van
deze tijdserie-analyses zijn opgenomen in bijlage 4. Door middel van dergelijke
tijdserie-analyses kan de dynamiek in niet-lineaire systemen beter ‘zichtbaar’
worden gemaakt, soms is dan een typering van deze dynamiek mogelijk.
In deze toepassing vergelijk ik de fractie en intensiteit van een conflict op tijdstip t
met de fractie en intensiteit van het volgende conflict (op tijdstip t + 1). Conflicten
die deel uitmaken van omslagen zijn niet verwerkt in deze analyse, evenals
conflicten die niet op Europees grondgebied hebben plaatsgevonden. Er blijkt
sprake van een zekere patroonvorming. Tot op zekere hoogte lijken de
opeenvolgende internationale systemen een ‘eigen’ dynamiek te bezitten.
Aangezien de configuraties en regels van opeenvolgende internationale systemen
verschillen, is dat niet onlogisch.
Tijdens het tweede internationale systeem is sprake van een wezenlijk andere
dynamiek van de fracties en intensiteit van opeenvolgende conflicten; er lijkt
sprake van een ‘simplificatie’ in vergelijking tot andere perioden. Als deze periode
op basis van de waargenomen dynamiek wordt verdeeld in subperiodes, dan blijkt
dat er sprake is van een (zichtbaar) afwijkende dynamiek in de periode van 1684
tot 1763 (uitgaande van de fractieanalyse) of van 1672 tot 1763 (uitgaande van de
analyse van de intensiteit). In 1763 eindigde de Zevenjarige Oorlog.
De resultaten van beide tijdserie-analyses zijn in onderstaande figuren afgebeeld.
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Tijdserie-analyse van fracties, tweede internationale systeem van 1684 tot
en met 1763

Fractie van het volgende
conflict op tijdstip t+1

1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

Fractie van conflict op tijdstip t

Figuur 9.2 Tijdserie-analyse van de fractie van opeenvolgende conflicten in de periode van 1684
tot en met 1763. De tweede subperiode van het tweede internationale systeem. Er is sprake van
een opvallend eenvoudig patroon.

Tijdserie-analyse van de intensiteit, tweede internationale systeem van 1672 tot
en met 1763

Intensiteit van het volgende
conflict op tijdstip t+1

14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
-2000 -2000 0

2000
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6000

8000

10000

12000

14000

Intensite it van conflict op tijdstip t

Figuur 9.3 Tijdserie-analyse van de intensiteit van opeenvolgende conflicten in de periode van
1672 tot en met 1763. De tweede subperiode van het tweede internationale systeem. Er is ook bij
de ontwikkeling van de intensiteit sprake van een opvallend eenvoudig patroon.
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In de onderstaande figuur heb ik de ontwikkeling van de verandering van de fractie en
intensiteit van telkens twee opeenvolgende conflicten weergegeven. Er blijkt sprake
van een hoge mate van synchronisatie: de correlatiecoëfficiënt van de fractie en
intensiteit van de conflicten gedurende de periode van 1672 tot en met 1763 is 0,68.
Gedurende de eerste acht conflicten (de eerste cyclus die duidelijk kan worden
waargenomen in de ontwikkeling van de intensiteit, zie bijlage 4) bedraagt de
correlatiecoëfficiënt 0,85 en gedurende de tweede cyclus (nummers 9 tot en met 16)
bedraagt de correlatiecoëfficiënt 0,67. Ter vergelijking: de correlatiecoëfficiënten van
deze variabelen gedurende het eerste en derde internationale systeem zijn aanzienlijk
lager, respectievelijk 0,37 en 0,34.

Verandering van de fractie en intensiteit
(gedeeld door 1000)

Ontwikkeling van de verandering van de fractie en intensiteit van
opeenvolgende conflicten (t - (t+1)) gedurende de periode van 1672 tot en met
1763
1,50
1,00
0,50
0,00
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

-0,50
-1,00
-1,50

Figuur 9.4 Synchronisatie van fractie en intensiteit. Ontwikkeling van de verandering van de
fractie (donkere lijn, met startwaarde 0,71) en intensiteit van conflicten gedurende de periode
van 1672 tot en met 1763: er is sprake van een hoge mate van synchronisatie, ook wel
periodiciteit genoemd.

9.3 Vaststelling van de toestandruimte van opeenvolgende internationale systemen
In deze paragraaf analyseer ik de ontwikkeling van de toestandruimte van de fracties
en intensiteit van conflicten. Een punt in een toestandruimte representeert een
combinatie van de fractie en intensiteit van een enkel conflict: de toestand van het
systeem - althans wat betreft deze variabelen- gedurende de duur van het conflict. Door
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de combinaties van deze variabelen van opeenvolgende conflicten weer te geven in een
enkel figuur ontstaat een beter beeld van de ontwikkeling van deze variabelen - van het
internationale systeem - in de tijd. In een gedetermineerd systeem kunnen deze
trajecten naar de voorkeurstoestand van dat systeem ‘leiden’ (Kendall, 2001).
In onderstaande figuur heb ik de opeenvolgende punten met elkaar verbonden. De
trajecten die ontstaan suggereren dat er sprake is van een bepaalde
ontwikkelingsrichting en een patroon. Bij de interpretatie van deze ‘trajecten’ moet
echter wel rekening worden gehouden met het discrete karakter van opeenvolgende
conflicten. In bijlage 5 zijn de resultaten opgenomen van deze analyses. Er blijkt ook
vanuit dit perspectief sprake te zijn van een uitzonderingsperiode gedurende het tweede
internationale systeem: van 1657 tot en met 1763.

Toestandruimte gedurende de tweede subperiode van het tweede internationale
s ysteem (1657 - 1763)
1,40
Intensiteit (gedeeld door
1000 0)

1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
-0,200,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

Fractie

Figuur 9.5 Toestandruimte van de uitzonderingsperiode van 1657 tot en met 1763.

9.4 Interpretatie vanuit een niet-lineair perspectief
In deze paragraaf zal ik de onderzoeksresultaten interpreteren vanuit inzichten en
concepten uit de niet-lineaire dynamica. Dit is een speculatieve interpretatie van de
onderzoeksresultaten. Alvorens de onderzoeksresultaten te interpreteren vanuit een
dergelijk niet-lineair perspectief, zal ik een aantal begrippen nader definiëren.
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Strogatz onderscheidt aan de hand van twee karakteristieken - het aantal
vrijheidsgraden van een systeem en de vraag of al dan niet sprake is van niet-lineaire
dynamiek - een aantal categorieën dynamische systemen (Strogatz, 1994). Het aantal
vrijheidsgraden bepaalt hoeveel parameters (‘n’) de dynamiek van het systeem bepaalt
of in ieder geval domineert. De eenvoudigste systemen bezitten slechts één of twee
vrijheidsgraden en vertonen vaak lineair gedrag. Chaotische systemen behoren tot de
categorie systemen die drie of meer vrijheidsgraden bezitten én niet-lineaire dynamiek
vertonen. Chaotische systemen zijn gedetermineerde systemen die ‘a-periodiek’ gedrag
vertonen en die zeer gevoelig zijn voor de initiële condities van het betreffende
systeem (zie ook hoofdstuk 2). Ik zal de begrippen ‘gedetermineerd’, ‘periodiciteit’ en
‘a-periodiek’ nader toelichten.
Een systeem is gedetermineerd als het systeem geen ‘random’ parameters bezit. Dit
betekent dat het niet-lineaire gedrag van het chaotische systeem inherent is aan het
systeem zelf en besloten ligt in de gedetermineerde ‘regels’ van het betreffende
systeem.
Het is echter wel degelijk mogelijk dat de dynamiek van een chaotisch systeem ook
wordt beïnvloed door stochastische invloeden, bijvoorbeeld willekeurige
gebeurtenissen en interacties (ook wel ‘random noise’ genoemd). Hierdoor kan de
gedetermineerde dynamiek worden verstoord.
Het is lastig om vast te stellen of de (fluctuaties) in de dynamiek van een systeem het
gevolg zijn van een chaotische voorkeurstoestand, aan stochastische invloeden moeten
worden toegewezen, of het gevolg zijn van beide. Om dit vast te kunnen stellen is een
aantal methoden ontwikkeld die echter niet kunnen worden toegepast op discrete
systemen135 (Kaplan, 1993 en Strogatz 1994).
Onderscheid kan worden gemaakt tussen gedetermineerde systemen waarbij sprake is
van periodiciteit of van a-periodieke dynamiek, zoals het geval is bij de categorie
chaotische systemen). Bij periodiciteit kan weer onderscheid worden gemaakt tussen
‘limit cycles’ en ‘quasiperiodieke’ cycli. ‘Limit cycles’ - dat wil zeggen niet-lineaire
dynamiek met een hoge mate van periodiciteit - zijn typerend voor niet-lineaire
systemen met twee vrijheidsgraden. Ook kan er sprake zijn van quasiperiodieke cycli.
‘Limit cycles’ zijn kenmerkend voor systemen waarbij sprake is van ‘self-sustained’
oscillaties, dat wil zeggen oscillaties die zichzelf als het ware in stand houden. Deze
135

Onderscheid kan worden gemaakt tussen ‘continue’ en ‘discrete’ systemen. Een discreet systeem
ontwikkelt zich stapsgewijs, waardoor sommige variabelen niet alle (‘willekeurige’) waarden kunnen
bezitten. Het internationale systeem is een discreet systeem: halve staten - evenals conflicten waaraan
door twee en een halve staat wordt deelgenomen - bestaan niet.
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oscillaties bezitten een typische periode, vorm en amplitude. ‘Limit cycles’ worden
bepaald door de structuur van het systeem (Strogatz, 1994, 196 en verder). ‘Predatorprey cycles’ in ecosystemen zijn voorbeelden van deze cyclische dynamiek in nietlineaire systemen met twee vrijheidsgraden136. Typerend voor een quasiperiodieke
voorkeurstoestand is dat er sprake is van een dynamiek met twee fundamentele
frequenties.
Er is sprake van a-periodieke dynamiek als er een aantal trajecten in het systeem is (in
de toestandruimte) dat geen regelmaat - periodiciteit - vertoont, zoals een bepaalde
cyclische dynamiek.
Ecosystemen, economieën en sociale systemen behoren tot de categorie systemen
waarvan het aantal vrijheidsgraden veel groter is dan één (n>>1) en waarbij bovendien
sprake is van niet-lineaire dynamiek. Ons begrip van deze systemen is nog beperkt;
Strogatz spreekt in dit verband over “The Frontier” (Strogatz, 1994, 11)137.
Ik zal de onderzoeksresultaten nu interpreteren vanuit dit perspectief. Dit is een
speculatieve interpretatie. In dit hoofdstuk heb ik vastgesteld dat gedurende de periode
van circa 1657 tot en met 1763 sprake is van een afwijkende patroonvorming in de
toestandruimte van de intensiteit en fracties van opeenvolgende conflicten, en een
zekere periodiciteit in de ontwikkeling van beide variabelen (intensiteit en fracties)
afzonderlijk138. Om die reden sluit ik uit dat gedurende deze periode sprake is van een
chaotische voorkeurstoestand of van ‘willekeurige’ (niet-gedetermineerde) dynamiek.
Deze veronderstelling betekent dat tijdens de uitzonderingsperiode sprake zou zijn van
niet-lineaire dynamiek in een gedetermineerd systeem met twee vrijheidsgraden.
Logischerwijze impliceert deze veronderstelling dat een toename van het aantal

136

Roofdieren en hun prooien kunnen worden opgevat als gekoppelde systemen, waarbij het aantal
exemplaren van beide soorten zich cyclisch ontwikkelt. Als er veel prooidieren zijn zal de
roofdierpopulatie toenemen. Door deze toename zal het aantal prooidieren echter weer (snel)
afnemen, waardoor de (toegenomen) roofdierpopulatie zich niet meer in stand kan houden. Door de
afname van de roofdierpopulatie neemt vervolgens de prooipopulatie weer in aantal toe, etc.
137
Strogatz zegt over deze categorie systemen: ‘These topics are not completely unexplored, of
course, but it is fair to say that they lie at the limits of current understanding. The problems are very
hard, because they are both large and nonlinear. The resulting behaviour is typically complicated in
both space and time (….)’.
138
Nota bene, de ‘ondergrens’ voor deze dynamiek met een zekere periodiciteit en afwijkende
regelmaat verschilt per variabele en analyse. De ‘bovengrens’ is altijd 1763. Voor wat betreft de
tijdserie-analyse van de intensiteit is de ondergrens 1672, voor de fractiedynamiek 1684 en van de
toestandruimte van beide variabelen is de ondergrens 1657. Uitgangspunt voor de vaststelling van de
periode met een afwijkende dynamiek is de patroonvorming in de toestandruimte. Ik verwijs om die
reden naar de periode van 1657-1763.
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vrijheidsgraden zou moeten resulteren in chaotische dynamiek. De transitie van de ene
vorm naar de andere vorm van dynamiek - bijvoorbeeld van n (het aantal
vrijheidsgraden) is twee naar n is drie - wordt een bifurcatie genoemd. Dit betekent dat
omstreeks 1657 en omstreeks 1763 bifurcaties hebben plaatsgevonden, respectievelijk
resulterend in een af- en toename van het aantal vrijheidsgraden.
Opvallend is dat de uitzonderingsperiode wordt voorafgegaan en gevolgd door
perioden waarin in de toestandruimte een aantal cirkelvormige trajecten kan worden
waargenomen, zie bijlage 5.
Zoals gezegd is het lastig - in het bijzonder in het geval van discrete systemen - om aan
te tonen dat de ‘willekeurige’ dynamiek van een systeem het gevolg is van een
chaotische voorkeurstoestand, en niet van stochastische invloeden (bijvoorbeeld
willekeurige gebeurtenissen en invloeden) of van een combinatie van beide. Door de
toestandruimte van het internationale systeem tijdens perioden met cirkelvormige
trajecten nader te onderzoeken, kunnen mogelijk aanknopingspunten worden gevonden
voor de bevestiging van het bestaan van een chaotische voorkeurstoestand. Typerend
voor een chaotisch systeem is de typische structuur (vorm) van de voorkeurstoestand:
er is sprake van cirkelvormige of spiraalvormige trajecten. De chaotische
voorkeurstoestand van een (chaotisch) systeem wordt ook wel een fractale of
‘vreemde’ voorkeurstoestand genoemd139. Door Lorenz is een dergelijke vreemde
voorkeurstoestand voor het eerst geïdentificeerd in weersystemen (Lorenz, 1993). In de
onderstaande afbeelding heb ik een vreemde (‘fractale’) voorkeurstoestand afgebeeld.

139

In feite verwijzen de begrippen chaotische (‘chaotic’) en ‘vreemde’ (strange’) voorkeurstoestanden
naar twee verschillende concepten (Bertuglia et al. 2005, 141-150). Indien wordt gesproken over een
chaotische voorkeurstoestand, dan wordt gerefereerd naar de chaotische dynamiek van een systeem
‘waarin’ (veelal) de vreemde voorkeurstoestand ontstaat (‘originates’) en niet naar de geometrische fractale - vorm van deze voorkeurstoestand. Er wordt in het geval van een ‘chaotische
voorkeusrtoestand’ dus verwezen naar een voorkeurstoestand die wordt voortgebracht door een
dynamiek in een gedetermineerd systeem die in hoge mate afhankelijk is van de initiële condities van
dat systeem, maar waarvan de ‘orbits’ (trajecten) beperk blijven tot een bepaald (beperkt) deel van de
toestandruimte. In de meeste gevallen - maar niet altijd - gaan chaotische en vreemde
voorkeurstoestanden samen en is ook het omgekeerde het geval: “A chaotic system evolves towards a
chaotic attractor that is almost always also a strange attractor” (Bertuglia et al. 2005, 146).
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Figuur 9.6 Een ‘vreemde’ voorkeurstoestand afgebeeld in een driedimensionale ruimte.

Zoals gezegd, blijkt uit de afbeeldingen van de toestandruimte van het internationale
systeem, dat er ook sprake is van cirkelvormige trajecten. Dergelijke trajecten bestaan
uit een aantal opeenvolgende conflicten. Om beter inzicht te krijgen in deze trajecten
en (bijbehorende) conflicten heb ik de dynamiek van het internationale systeem in
bedoelde perioden nader onderzocht. De resultaten van dit onderzoek - en de
identificatie van tien van dergelijke cirkelvormige trajecten - heb ik in de onderstaande
tabel uitgewerkt. Voor aanvullende informatie zie bijlage 6.
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Cirkelvormige trajecten in de toestandruimte van het internationale systeem
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Vorm
1e ‘cirkel’
2e ‘cirkel’
3e ‘cirkel’
4e ‘cirkel’
?
5e ‘cirkel’
6e ‘cirkel’
7e ‘cirkel’
?
?
Zigzag
8e ‘cirkel’
9e ‘cirkel’
?
10e ‘cirkel’

Start
1495
1511
1521
1532
1542
1556
1576
1587
1610
1642
1657
1768
1808
1849
1864

Einde
1509
1526
1535
1550
1556
1580
1604
1601
1621
1668
1763
1790
1849
1859
1912

IS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3

Richting
R
L
L
L
n.v.t.
R
R
L
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
L
L
n.v.t.
L

Duur
14
15
14
18
14
24
28
14
11
26
106
22
41
10
48

Tabel 9.1 Overzicht van de geïdentificeerde cirkelvormige trajecten in de toestandruimte van het
internationale systeem. Een traject bestaat uit een aantal opeenvolgende conflicten. ‘IS’ staat
voor internationaal systeem, ‘Richting’ voor de richting van de dynamiek.

Aan de hand van deze analyse kunnen tien cirkelvormige trajecten worden
onderscheiden waarvan er zeven linksomdraaiend zijn en drie rechtsomdraaiend.
In onderstaand figuur heb ik de zeven cirkelvormige trajecten van het eerste
internationale systeem afgebeeld in één figuur140. Uitgezonderd twee korte perioden van 1542 tot 1562 en van 1600 tot 1621, direct voorafgaande aan de Dertigjarige
Oorlog - was sprake van dergelijke cirkelvormige trajecten. Om de rechtsomdraaiende
trajecten ‘afzonderlijk’ af te beelden heb ik de fracties van de conflicten die deel
uitmaken van deze trajecten een negatieve waarde gegeven. Dit is een
tweedimensionale weergave van de voorkeurstoestand van het eerste internationale

140

Ik beperk mij in deze afbeelding en een aantal aanvullende analyses in deze paragraaf, tot de
cirkelvormige trajecten in het eerste internationale systeem. Deze trajecten zijn namelijk
‘voortgebracht’ door hetzelfde systeem, dat wil zeggen in een systeem met dezelfde configuratie en
regels. Verder is gedurende de levensloop van dit systeem sprake van een geleidelijke ontwikkeling
van de connectiviteit en drempelwaarde zoals bedoeld in hoofdstuk 6.
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systeem. Door deze kunstgreep lijken deze trajecten ook een linksomdraaiende
beweging te maken.

Ontwikkeling van de fractie en intensiteit van de zeven conflictcycli gedurende het
eerste internationale systeem, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen links- en
rechtsomdraaiende cycli
1,4
1,2
Intensiteit (gedeeld door 1000)

1
0,8
0,6
0,4
0,2

-0,80

-0,60

-0,40

-0,20

0
0,00
-0,2

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

Fractie

Figuur 9.7 De toestandruimte van de zeven cirkelvormige trajecten gedurende het eerste
internationale systeem. In het rechter kwadrant staan de linksomdraaiende cycli afgebeeld.

Het blijkt dat er opvallende - in ieder geval visuele - overeenkomsten zijn tussen de
‘theoretische’ voorkeurstoestand van een chaotisch systeem en de voorkeurstoestand
van het eerste internationale systeem. Als het eerste internationale systeem een
chaotische voorkeurstoestand bezit, moet sprake zijn van minimaal drie
vrijheidsgraden. Het is in dit stadium van het onderzoek nog niet duidelijk wat die
vrijheidsgraden zijn.
De onregelmatige vorm van de cirkelvormige trajecten kan mogelijk worden verklaard
door de invloed van een ‘stochastische component’ op de dynamiek van het
(chaotische) internationale systeem. Deze stochastische component - dat wil zeggen
willekeurige invloeden en gebeurtenissen - levert afwijkingen op van het ‘theoretische’
traject behorende bij een vreemde (chaotische) voorkeurstoestand.
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De cirkelvormige trajecten in de toestandruimte van het eerste internationale systeem
bezitten een eigen ontwikkelingsrichting. Deze ontwikkelingsrichting komt tot
uitdrukking in de ontwikkeling van de gemiddelde fractie en intensiteit van conflicten
van opeenvolgende cirkelvormige trajecten. De ontwikkeling van de gemiddelde
waarden van deze variabelen bevestigt dat er geen sprake is van ‘willekeurige’
cirkelvormige trajecten, maar dat die trajecten - en deze variabelen - zich volgens een
bepaald patroon ontwikkelen. Door deze samenhang en patroonvorming in de
ontwikkeling van een aantal variabelen worden het gedetermineerde karakter van het
eerste internationale systeem benadrukt.

Ontwikkeling van de gemiddelde fractie en gemiddelde intensiteit van zeven cirkelvormige
trajecten (1495 - 1601) gedurende het eerste internationale systeem

Gemiddelde waarde van de fractie en
intensiteit (gedeeld door 1000)
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Figuur 9.8 Ontwikkeling van de gemiddelde fracties en intensiteiten van zeven cirkelvormige
trajecten gedurende het eerste internationale systeem. In deze figuur zijn de gemiddelde fractie
en intensiteit van beide afwijkende subperioden niet afgebeeld.

Uit deze figuur blijkt dat beide variabelen vanaf de derde cyclus een tegengestelde
ontwikkelingsrichting hebben: een afname van de gemiddelde fractie levert een
toename van de gemiddelde intensiteit op. Anders gezegd: als de gemiddelde omvang
van conflicten afneemt, neemt de intensiteit toe. Verder blijkt er sprake te zijn van een
synchrone afvlakking van beide patronen: de amplitudes van beide patronen nemen
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‘gelijktijdig’ af bij het naderen van de eerste omslag. Worden de gemiddelde fractie en
intensiteit van beide afwijkende subperiodes (zonder cirkelvormige trajecten)
toegevoegd, dan levert dat een ander patroon op: de gesignaleerde regelmaat wordt dan
enigszins onderbroken.

Ontwikkeling van de gemiddelde fractie en gemiddelde intensiteit van alle subperioden van
het eerste internationale systeem (1495 - 1618)
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Figuur 9.9 Ontwikkeling van de gemiddelde fracties en intensiteiten van het eerste internationale
systeem, inclusief beide niet-cirkelvormige trajecten.

In de volgende figuur heb ik de ontwikkeling van de gemiddelde fractie - een maatstaf
voor gemiddelde omvang van conflicten - en van de frequentie van de zeven
cirkelvormige trajecten gedurende de periode van 1495 tot 1601 afgebeeld. De afname
van de frequentie - uitgezonderd tijdens de vijfde cyclus - duidt op een toename van de
stabiliteit (op het niveau van cirkelvormige trajecten) van het eerste internationale
systeem en is in overeenstemming met eerdere bevindingen.
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Ontwikkeling van de gemiddelde fractie en frequentie van de zeven cirkelvormige
trajecten (1495 - 1601) gedurende het eerste internationale systeem
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Figuur 9.10 Ontwikkeling van de gemiddelde fracties en frequenties van de cirkelvormige
trajecten gedurende het eerste internationale systeem.

In hoofdstuk 6 heb ik ontwikkeling van de gemiddelde omvang en van de gemiddelde
frequentie van verzamelingen van conflicten onderzocht. Ik heb betreffend patroon in
onderstaand figuur afgebeeld (nota bene dit is een combinatie van figuur 6.9 en figuur
6.10). Hier betreft het echter de ontwikkeling van deze variabelen op de langere
termijn (van 1495 tot 1914), waarbij ik telkens de gemiddelde waarden van betreffende
variabelen heb berekend van conflicten vóór en ná de respectievelijke ‘tipping points’
van de drie eerste internationale systemen. In dit geval is er dus sprake van een ander
niveau van analyse: namelijk van het internationale systeem en niet van een
internationaal systeem zoals in het geval van de zeven cirkelvormige cycli.
Opvallend is dat dit ‘type’ dynamiek overeenkomsten vertoont met de ontwikkeling
van de gemiddelde fractie en gemiddelde intensiteit van de zeven cirkelvormige
trajecten: in beide gevallen is sprake van een tegengestelde ontwikkelingsrichting en
van een zekere afvlakking. In dit geval treedt echter afvlakking op bij het naderen van
de omslag van het internationale systeem - de Tweede Wereldoorlog - en niet van een
internationaal systeem (de Dertigjarige Oorlog), zoals het geval is bij de cirkelvormige
trajecten van het eerste internationale systeem.
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Ontwikkeling van de gemiddelde omvang en frequentie van conflicten voor en na de
"tipping points" van drie opeenvolgende internationale systemen (1495 - 1914)
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Figuur 9.11 Ontwikkeling van de gemiddelde omvang van conflicten voor en na de
respectievelijke ‘tipping points’ van de eerste drie internationale systemen. Dit is een combinatie
van figuur 6.6 en 6.7.

Aan de onderzoeksresultaten en analyses in deze paragraaf verbind ik de conclusie dat
het internationale systeem gedetermineerde karakteristieken bezit. Deze
gedetermineerde karakteristieken komen onder andere tot uitdrukking in de eenvoudige
‘periodieke’ dynamiek tijdens de uitzonderingsperiode gedurende het tweede
internationale systeem én blijken verder uit de cirkelvormige trajecten in de
ruimtetoestand tijdens de overige perioden. De cirkelvormige trajecten duiden op een
chaotische voorkeurstoestand; de onregelmatigheden in deze trajecten kunnen worden
toegewezen aan een stochastische component die - in meer of mindere mate - van
invloed is op de chaotische conflictdynamiek van het internationale systeem.
De verandering van de dynamiek van cirkelvormige trajecten naar een dynamiek met
een hoge periodiciteit en vice versa, betekent dat zich twee bifurcaties hebben
voorgedaan, die respectievelijk hebben geresulteerd in een afname van het aantal
vrijheidsgraden naar twee (rond 1657) en een toename van het aantal vrijheidsgraden
naar minimaal drie (in 1763). Beide typen dynamiek liggen vanuit een niet-lineair
perspectief op gedetermineerde systemen - zoals door Strogatz uitgelegd - ‘dicht bij
elkaar’. Dit gegeven bevestigt de consistentie van deze denklijn. Verder is de
geconstateerde eenvoudige samenhang in de ontwikkeling van een aantal variabelen
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gedurende het eerste internationale systeem, in overeenstemming met het
veronderstelde gedetermineerde karakter ervan.
De vaststelling dat de dynamiek van het internationale systeem en de fluctuaties daarin,
de uitkomst zijn van een combinatie van chaotische (gedetermineerde) interacties en
stochastische invloeden, is waardevolle informatie. Dit betekent onder andere dat de
onvoorspelbaarheid van de intensiteit en omvang (fracties) van conflicten ligt besloten
in het chaotische internationale systeem. Ik hier nog op terug.
De vraag is nu of deze dynamiek - en dan vooral de eenvoudige dynamiek gedurende
de uitzonderingsperiode - ook kan worden verklaard vanuit een historisch perspectief.
Dit is het onderwerp van de volgende paragraaf.

9.5 Historische interpretatie
De geïdentificeerde uitzonderingsperiode - de periode van 1657 tot en met 1763, met
een dynamiek met een hoge mate van periodiciteit - vond plaats tijdens de levenscyclus
van het tweede internationale systeem.
Na de Dertigjarige Oorlog (1648) was in eerste instantie de Republiek der Nederlanden
de dominante grootmacht in Europa. De Republiek der Nederlanden kon deze positie
echter niet lang handhaven: in 1713 verloor de Republiek der Nederlanden zijn
grootmachtstatus (Goldstein, 1988).
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk trachtten deze dominante - hegemoniale - positie
over te nemen. De conflictdynamiek in het internationale systeem werd gedurende de
uitzonderingsperiode in hoge mate gedomineerd door de rivaliteit tussen Frankrijk en
het Verenigd Koninkrijk, die beiden - zoals gezegd - streden om een hegemoniale
positie in Europa. Gedurende deze periode vond een aantal grootschalige conflicten
plaats die werden onderbroken door relatief langdurige stabiele periodes (zie onder
andere Goldstein, 1988, 242).
Zoals uit de toestandruimte gedurende de periode van 1657 tot en met 1763 blijkt, was
gedurende deze periode sprake van slechts twee categorieën conflicten: conflicten met
een kleine fractie en beperkte intensiteit of conflicten met een zeer grote fractie en
grote intensiteit. Deze ‘alles-of-niets’ situatie voor beide dominante grootmachten - er
stond veel op het spel - levert het ‘simpele’ zigzagpatroon in de toestandruimte op (zie
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figuur 9.5). De categorie conflicten met een redelijk grote fractie en intensiteit
ontbreken in deze periode bijna volledig.
De rivaliteit tussen beiden grootmachten bereikte gedurende de Zevenjarige Oorlog een
hoogtepunt. Het Verenigd Koninkrijk wist in 1763 de felomstreden hegemoniale
positie te verwerven. Dit is de tweede bifurcatie tijdens het tweede internationale
systeem.
De periode van 1763 tot 1792 was een relatief stabiele periode, waarbij zich wel met
enige regelmaat politieke crises en kleinere conflicten voordeden, die wel voortdurend
dreigden te escaleren.
Schroeder beschouwt deze periode van 1763 tot 1792 als de laatste fase van het tweede
internationale systeem. Gedurende deze periode kreeg de transformatie van Europa zoals beschreven door Schroeder - langzaam gestalte. In de periode van 1792 tot en
met 1815 vond de tweede omslag plaats, resulterend in een aantal fundamentele
veranderingen van de regels van het internationale systeem vanaf 1815 (Schroeder,
1994). Ook de regels van het tweede internationale systeem waren van invloed op de
rivaliteit tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk én daardoor op de ‘vorm’ van de
dynamiek van het internationale systeem gedurende de uitzonderingsperiode141.
Interacties tussen staten waren gedurende het tweede internationale systeem veelal
gebaseerd op een aantal ‘overzichtelijke’ en algemeen geaccepteerde regels. Er werd
door betrokken staten gedacht en gehandeld op basis van macht en invloed, waarbij het
machtsevenwichtmechanisme een belangrijke ‘leidraad’ was. In deze periode speelden
ook de status en de eer van de koningshuizen een belangrijke rol in de interacties die
plaatsvonden en de wijze waarop relaties tussen staten gestalte kregen. De staat als
‘organisatievorm’ was in hoge mate instrumenteel voor deze koningshuizen: de staat
141

Ik ben ook nagegaan of er een verband is tussen de ontwikkeling van de economische cyclus en
conflicten gedurende het tweede internationale systeem. Hierbij ben ik uitgegaan van Goldstein
(Goldstein, 1988). Gedurende de uitzonderingsperiode was sprake van een zekere synchronisatie. Een
dergelijke synchronisatie deed zich ook voor gedurende de uitzonderingsperiode. Gedurende de
levenscyclus van het tweede internationale systeem startte volgens Goldstein een economische
‘upswing’ fase - een fase van voorspoed - rond 1689. De piek van deze economische cyclus viel
samen met de Oorlog van de Spaanse Troonopvolging, waarna een periode van stagnatie en vrede
volgde. Een dergelijke cyclus herhaalde zich, met de Zevenjarige Oorlog als piek van beide cycli.
Vervolgens startte in 1790 een nieuwe ‘upswing’ periode die in de periode tussen 1810 en 1817 weer
een piek bereikte (Goldstein, 1988). Ondanks het feit dat er sprake was van een zekere synchronisatie
van economische en conflictcycli, valt op de (veronderstelde) synchronisatie wel één en ander af te
dingen. De ‘keuze’ van de eerste upswing (rond 1689) lijkt enigszins arbitrair. Nota bene: in 1688
startte een relatief groot conflict (de oorlog van de Liga van Augsburg) waaraan door vijf
grootmachten werd deelgenomen, bovendien bezat dit conflict een aanzienlijke intensiteit. Dit
betekent dat een relatief groot conflict min of meer tegelijkertijd startte met de voorspoedfase van de
economische cyclus.
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had geen ‘verbinding’ met de bevolking, ook ontbrak (bij de bevolking) een gevoel van
identiteit en nationaliteit die aan de staat werd ontleend. Verder werden interacties
tussen staten in belangrijke mate gereguleerd door een bepaalde (familiaire)
verbondenheid tussen verschillende Europese koningshuizen (Schroeder, 1994).
Samenvattend stel ik vanuit een historisch perspectief vast, dat de combinatie van de
intense rivaliteit tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en de regels van het
tweede internationale systeem, tijdelijk - gedurende de uitzonderingsperiode - hebben
geresulteerd in een simplificatie van de dynamiek in het internationale systeem. Deze
interpretatie ‘past’ bij een aantal veronderstellingen die ik in dit hoofdstuk heb gedaan
over de chaotische dynamiek van het internationale systeem.
Door de intense rivaliteit tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk werd het aantal
vrijheidsgraden van het systeem beperkt tot twee. Voor staten in Europa waren de
(inter)acties van andere staten (anders dan van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk)
namelijk niet meer relevant bij de keuze van de eigen (inter)acties. Door deze
beperking van het aantal vrijheidsgraden tot twee was (tijdelijk) geen sprake van een
chaotisch - en dus in hoge mate onvoorspelbaar - systeem. Door deze tijdelijke
toename van de voorspelbaarheid van het systeem lijkt het alsof het
grootmachtsysteem ‘soepel’ werkte en het machtsevenwichtmechanisme optimaal
functioneerde. Dat is dus geen juiste - of in ieder geval geen volledige - interpretatie.
De onvoorspelbaarheid van de dynamiek in het internationale systeem tijdens normale
- dat wil zeggen chaotische perioden - is het gevolg van de karakteristieken van het
systeem (drie vrijheidsgraden) en niet van het functioneren van het
machtsevenwichtmechanisme als zodanig. Nota bene deze onvoorspelbaarheid heeft
betrekking op de intensiteit en fracties van conflicten.

9.6 Verstarring en verlenging van de levensduur
In hoofdstuk 5 heb ik onder andere vastgesteld dat de gemiddelde returntijd van
conflicten gedurende het tweede internationale systeem een relatief hoge waarde bezit
en dat de levensduur van dit systeem relatief lang is. De gemiddelde returntijd van het
tweede internationale systeem zou ‘theoretisch’ lager moeten zijn dan feitelijk het
geval is, uitgaande van de waarden van deze variabele in het eerste en derde
internationale systeem én uitgaande van het ontwikkelde perspectief in de vorige
hoofdstukken.
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Verder zou sprake moeten zijn van een afname en niet een toename van de levensduur
van het tweede internationale systeem ten opzichte van de levensduur van het eerste
systeem. Deze veronderstellingen zijn gebaseerd op de ontwikkeling op de langere
termijn van de stabiliteit en de veerkracht van het internationale systeem (in de periode
van 1495 tot en met 1945), zoals ik onder nadere in hoofdstuk 6 heb beargumenteerd.
De relatief langdurige rustige perioden tussen de grootschalige conflicten gedurende de
uitzonderingsperiode zijn ook door historici opgemerkt.
Aan de hand van onderzoek naar de uitzonderingsperiode in dit hoofdstuk heb ik een
simplificatie van de dynamiek geconstateerd, waarbij het aantal vrijheidsgraden
tijdelijk was beperkt tot twee. Ik veronderstel nu dat deze tijdelijke simplificatie een
verlenging van de levensduur van het tweede internationale systeem heeft opgeleverd.
De bedoelde simplificatie heeft volgens deze redenering geresulteerd in een verstarring
van het systeem en de ‘normale’ levenscyclus - uitgaande van een dynamiek met een
gedetermineerde component met minimaal drie vrijheidsgraden en een gestage
toename van de connectiviteit - is daardoor verstoord.
Doordat de dynamiek gedurende de uitzonderingsperiode ‘volledig’ werd gedomineerd
door de rivaliteit tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, is de ‘normale’
ontwikkeling van de connectiviteit van het tweede internationale systeem tijdelijk
gestopt, of in ieder geval vertraagd. Door deze verstarring is de ontwikkeling van het
systeem richting de bovenste faseovergang dus vertraagd, resulterend in een
levensduurverlenging.
Mogelijk dat nog een tweede mechanisme dit effect - vertraging van de ontwikkeling heeft versterkt. In hoofdstuk 6 heb ik uitgelegd dat ook de heterogeniteit van de
drempelwaarden van de actoren die deel uitmaken van een systeem, van invloed
kunnen zijn op de stabiliteit van het systeem: een afname van de heterogeniteit, levert
een toename van de stabiliteit op. Althans simulaties met het model van Watts leveren
dit resultaat op (Watts, 2002, 5770).
Een toename van de stabiliteit betekent in de context van het internationale systeem
een toename van de returntijden en dus afname van de conflictfrequentie in een
bepaalde periode.
De toename van de returntijden tijdens de uitzonderingsperiode impliceert een toename
van de stabiliteit. Ik veronderstel dat de afname van de heterogeniteit van de
drempelwaarden van invloed is geweest op de ontwikkeling van de stabiliteit
gedurende de uitzonderingsperiode. Aangezien alleen Frankrijk en het Verenigd
Koninkrijk de dynamiek in het systeem domineerden en voor beide grootmachten
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conflicten een hoog alles-of-niets aspect hadden, mag namelijk worden verondersteld
dat de heterogeniteit van de drempelwaarden eveneens werd beperkt. Grootmachten het gaat in deze periode in feite slechts om twee grootmachten - hanteerden in hoge
mate identieke criteria voor de ‘start’ van een conflict.
Deze interpretatie - waarbij ik een verband veronderstel tussen de ontwikkeling van
een complex systeem en het aantal vrijheidsgraden van het betreffende systeem - is in
overeenstemming met een aantal veronderstellingen en hypothesen hierover.
Een dergelijk verband wordt onder andere door Kauffman verondersteld in complexe bijvoorbeeld biologische - systemen (Kauffman, 1995, 90 en Solé et al. 1999). Volgens
deze opvattingen kan een systeem niet functioneren - en dus ook niet overleven - in een
toestand met een te grote mate van ordening. Door deze ordening wordt namelijk de
flexibiliteit van het systeem aangetast, waardoor - in het geval van ontwikkelingen in
de omgeving van het systeem - aanpassing niet (tijdig of onvoldoende) mogelijk is.
Echter er mag ook geen sprake zijn van te grote wanorde - chaos - omdat dan
noodzakelijk structuren en stabiliteit ontbreken. Het optimum - met de grootste
overlevingswaarde voor het systeem - zou liggen ‘at the edge of chaos’142. Bij ‘the
edge of chaos’ is namelijk enerzijds sprake van een zekere stabiliteit om de
consistentie en het functioneren van het betreffende systeem te kunnen waarborgen
(zoals de vervulling van de basisfuncties), terwijl anderzijds de stabiliteit niet zo groot
is dat verstarring optreedt en de noodzakelijke ontwikkeling en aanpassing van het
systeem worden belemmerd.

9.7 Herberekening van de levensduur van het eerste en tweede internationale systeem
9.7.1 Inleiding. In deze paragraaf zal ik aan de hand van de verworven inzichten de
(gemiddelde) waarden van een aantal systeemvariabelen opnieuw ‘berekenen’ of
daarvan een betere schatting proberen te maken. Dit zijn speculatieve ‘berekeningen’
die zijn gebaseerd op de waargenomen consistentie in de ontwikkeling van een aantal
variabelen.

142

Kauffman constateert aan de hand van simulaties met verschillende modellen dat “the edge of
chaos might be an attractive regime to coordinate complex behaviour” en dat “the reason complex
systems exist on, or in the ordered regime near, the edge of chaos is because evolution takes them
there”.
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In deze paragraaf maak ik twee ‘berekeningen’. Eerst zal ik nagaan wat een logischere
‘startdatum’ van het eerste internationale systeem - met andere woorden van het
moderne grootmachtsysteem - is. Door Levy en andere historici wordt vaak de
startdatum 1495 gehanteerd (zie hoofdstuk 3). Daarna zal ik trachten te schatten wat de
levensduurverlenging is van het tweede internationale systeem als gevolg van de
verstarring van de dynamiek die plaatsvond tijdens de uitzonderingsperiode.
9.7.2 Start van het moderne grootmachtsysteem. Door Levy - maar ook door andere
historici - wordt verondersteld dat het moderne grootmachtsysteem startte rond 1500
(Levy, 1983, 8, Tilly, 1992). De keuze van deze startdatum houdt verband met de
uitkristallisatie van de staat als dominante organisatievorm in het internationale
systeem.
Uit de cyclische dynamiek van het internationale systeem kan worden opgemaakt dat
de cyclus voorafgaande aan de eerste omslag (de Dertigjarige Oorlog) vroeger startte
dan in het betreffende figuur is afgebeeld. Deze ‘missing link’ heb ik door middel van
een rode lijn afgebeeld in onderstaande afbeelding.

Voortschrijdend gemiddelde van de conflictfractie op basis van Levy
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Figuur 9.12 De ‘missing link’ bij de start van het grootmachtsysteem, aangegeven door middel
van een rode lijn.

Dit is een constatering op basis van een visuele observatie van deze cyclus. Deze
veronderstelling wordt versterkt door een aanvullende observatie: namelijk door de
constatering dat het aantal conflicten zich (nagenoeg) lineair ontwikkelt (uitgaande van
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het aantal conflicten van opeenvolgende internationale systemen), maar dat het aantal
conflicten gedurende het eerste internationale systeem relatief laag is.
Aan de hand van deze veronderstellingen kan worden berekend wanneer het eerste
internationale systeem - het moderne grootmachtsysteem - startte. Ik heb een lineaire
vergelijking afgeleid van het aantal conflicten gedurende het tweede en derde
internationale systeem. De vergelijking luidt ‘het aantal conflicten = -17
vermenigvuldigd met het nummer van het systeem plus 68’. Dit betekent dat
gedurende het eerste internationale systeem 51 conflicten hebben plaatsgevonden en
niet de veronderstelde door Levy veronderstelde 45 conflicten143. Deze conflicten
hebben plaatsgevonden gedurende een periode van ruim vijftien jaar (6 x de returntijd
van het eerste internationale systeem). Deze zes conflicten completeren dus de eerste
cyclus. De startdatum van het eerste internationale systeem en van het moderne
grootmachtsysteem is volgens deze redenatie niet 1495 maar eerder rond 1480.
Gedurende deze periode - in de periode van 1477 tot en met 1485 - hebben zich in
ieder geval vijf conflicten voorgedaan met grootmachtbetrokkenheid (Overy, 2004).
Bij nader inzien zouden deze conflicten moeten worden opgenomen in het overzicht
van (onder andere) Levy.
9.7.3 Schatting van de levensduurverlenging van het tweede internationale systeem. In
hoofdstuk 7 heb ik vastgesteld dat de beperking van het aantal vrijheidsgraden van het
internationale systeem gedurende de uitzonderingsperiode mogelijk een verstoring van
de levenscyclus van dit systeem heeft opgeleverd. Deze verstarring zou in een
vertraagde ontwikkeling en een verlenging van de levensduur hebben geresulteerd,
althans dat veronderstel ik.
Bij de schatting van deze vertraging ga ik uit van de volgende drie uitgangspunten:
•

Een levensduur van het eerste, derde en vierde internationale systeem van
respectievelijk 138 (1480 - 1618), 99 (1815 - 1914) en 21 (1918 - 1939) jaar;

•

Een levenduur van het tweede internationale systeem die korter moet zijn dan van
het eerste systeem. Deze veronderstelling is gebaseerd op het uitgangspunt dat de
veerkracht van opeenvolgende internationale systemen in de tijd afneemt;

143

De correlatiecoëfficiënt van het systeemnummer en de empirische gegevens is -0,9961 ( x = 1, 2,
3, 4 en y = 45, 34, 17 en 1) terwijl de correlatiecoëfficiënt van het systeemnummer en waarden die
zijn berekend aan de hand van de afgeleide lineaire vergelijking exact -1 bedraagt (x = 1, 2, 3, 4 en y
= 51, 34, 17 en 0). Anders gezegd: uitgaande van 51 conflicten is sprake van een ‘zuivere’ lineaire
afname van het aantal conflicten.
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•

Een geleidelijke ontwikkeling van de levensduur van opeenvolgende internationale
systemen.

Aan de hand van deze veronderstellingen blijkt dat de levensduur van het tweede
internationale systeem zo’n veertien jaar is verlengd door de verstarrende dynamiek
gedurende de uitzonderingsperiode. Deze waarde heb ik grafisch vastgesteld.

Systeem
1
2
3
4

Oorspronkelijke levensduur
123
144
99
21

Gecorrigeerde levensduur
138
130
99
21

Tabel 9.2 Oorspronkelijke en gecorrigeerde waarden van de levensduur van opeenvolgende
internationale systemen.

Aanpassing van de levensduur van het tweede internationale systeem
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Figuur 9.13 Aanpassing van de levensduur van het tweede internationale systeem. Weergave van
de ontwikkeling van de levensduur van opeenvolgende internationale systemen op basis van een
herberekening van de levensduur van het eerste internationale systeem (plus 15 jaar) en het
tweede internationale systeem (minus 14 jaar). De onderste lijn is gebaseerd op de waarden na
herberekening.

290

Dynamiek en Ontwikkeling van het Internationale Systeem

In bijlage 7 ben ik nagegaan wat het effect is van deze aanpassingen op de
correlatiecoëfficiënten tussen een aantal systeemvariabelen, die ik in hoofdstuk 5 heb
gepresenteerd. Uit dit overzicht blijkt dat aanpassing van de levenduur en het aantal
conflicten dat plaatsvond gedurende het eerste internationale systeem een aantal
sterkere correlaties oplevert. Deze toename kan worden geïnterpreteerd als een
bevestiging van de veronderstelde oorzakelijke samenhang tussen een aantal
systeemvariabelen.

9.8 Voorlopige conclusies
Aan de hand van het aanvullende onderzoek in dit hoofdstuk - waarbij de verklaring
voor de dynamiek gedurende de uitzonderingsperiode centraal stond - stel ik vast dat
de dynamiek van het internationale systeem de resultante is van gedetermineerde
interacties tussen staten én van een stochastische component. Afhankelijk van het
aantal vrijheidsgraden is er sprake van een dynamiek met chaotische karakteristieken
of van een ‘eenvoudige’ dynamiek met hoge periodiciteit - met twee vrijheidsgraden zoals het geval was tijdens de uitzonderingsperiode.
De ‘eenvoudige’ dynamiek gedurende de uitzonderingsperiode is in overeenstemming
met historische gebeurtenissen in en rond die periode: de uitzonderingsperiode is een
periode die in zeer hoge mate werd gedomineerd door de rivaliteit tussen Frankrijk en
het Verenigd Koninkrijk. Het einde van de uitzonderingsperiode (de tweede bifurcatie)
valt samen met het einde van de Zevenjarige Oorlog; een oorlog waarin het Verenigd
Koninkrijk (uiteindelijk) een hegemoniale positie wist te verwerven.
Aan de hand van deze inzichten kan worden beargumenteerd dat de eenvoudige
dynamiek gedurende de uitzonderingsperiode de ontwikkeling van het tweede
internationale systeem heeft verstoord én heeft geresulteerd in verstarring en een
verlenging van de levensduur.
Dit onderzoek naar de verklaring van de dynamiek gedurende de uitzonderingsperiode,
levert ook beter inzicht op in de werking van complexe systemen. Indien er sprake is
van slechts twee vrijheidsgraden blijkt - in ieder geval in het internationale systeem SOC-dynamiek niet mogelijk. Hierdoor - door de beperking van het aantal
vrijheidsgraden - werd het schaalwetpatroon namelijk verstoord. Uit dit onderzoek
blijkt dus dat voor SOC-dynamiek een systeem minimaal drie vrijheidsgraden moet
bezitten.
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In het internationale systeem blijken conflicten, chaos en SOC - en de ontwikkeling
van het internationale systeem - ‘onlosmakelijk’ met elkaar verbonden. Chaotische
dynamiek op het niveau van ‘conflictclusters’ (conflicten behorende tot dezelfde
cirkelvormige trajecten), levert op het niveau van het internationale systeem een
dynamiek met SOC-karakteristieken op (Turcotte, et al. 2002)144. Een dergelijk
verband tussen ‘typen’ dynamiek én ontwikkeling van een systeem, is nog niet eerder
in sociale systemen vastgesteld. Dit verband is ‘strijdig’ met de opvatting dat SOC - bij
een verdere toename van de vrijheidsgraden - volgt op chaotische dynamiek (Creutz,
1996).

144

Chaos en ‘self-organized complexity’ zijn door Turcotte et al. vastgesteld in een zgn. ‘slider block’
model waarmee aardverschuivingen worden nagebootst. Verwarrend is dat deze auteurs weliswaar
spreken over dezelfde categorie systemen, maar (soms) andere begrippen gebruiken: ‘self-organized
complexity’ in plaats van ‘self-organized criticality’. Turcotte en Rundle stellen vast dat “The sliderblock model is fully deterministic and clearly illustrates the transition from a low-order system (two
slider blocks) that exhibits deterministic chaos to a high-order system (large numbers of slider blocks)
that exhibits self-organizing complexity”. Bij dit model is dus geen sprake van chaos en SOC, in
tegenstelling tot de dynamiek (op verschillende niveaus) in het internationale systeem.
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HOOFDSTUK 10: CONFRONTATIE

10.1 Inleiding
In dit hoofdstuk licht ik vijf hypothesen toe, die de uitkomst zijn van de confrontatie
tussen het formele en het materiële object van onderzoek. In hoofdstuk 11 zal ik
vervolgens de implicaties van de onderzoeksresultaten voor een aantal historische
inzichten en verklaringen bespreken.
Het verband tussen dit hoofdstuk en het onderzoeksmodel heb ik in onderstaande
afbeelding weergegeven.

Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 2

Inzichten,
concepten
en theorieën

Hypothese 1:
‘SOC’

Hypothese 2:
‘Punctuated Equilibrium’

Hoofdstuk 4, 5, 6, 7, 8 en 9

Hypothese 3:
‘Condities’

Terugkoppeling
Hoofdstuk 11

Conflictdynamiek
in het int.
politieke systeem
Hoofdstuk 3

Toepassing
Hoofdstuk 12

Hypothese 4:
‘Stabiliteit’
Hypothese 5:
‘Chaos’

Figuur 10.1 Relatie onderzoeksmodel en hoofdstuk 10.
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Deze confrontatie levert de volgende vijf hypothesen op, die betrekking hebben op de
werking van het internationale systeem:
•
•
•
•
•

Het internationale systeem bezit SOC-karakteristieken.
De ontwikkeling van het internationale systeem voltrekt zich volgens een
‘punctuated equilibrium’ - dynamiek en fasering.
Omslagen in het internationale systeem voltrekken zich bij een combinatie van
bepaalde condities.
Het internationale systeem ontwikkelt in de richting van een toestand van grotere
stabiliteit;
Het internationale systeem is een chaotisch systeem.

Aan de hand van dit onderzoek stel ik vast dat het internationale systeem kan worden
opgevat als een complex systeem.

10.2 SOC-karakteristieken van het internationale systeem
In deze paragraaf zal ik beargumenteren dat het internationale systeem SOCkarakteristieken bezit. Ik doe dat door de typische karakteristieken van deze categorie
complexe systemen te benoemen en te definiëren voor het internationale systeem. De
dynamiek die het SOC-mechanisme oplevert komt later aan de orde.
•

Kritiek punt. Het internationale systeem bezit een kritiek punt. Dit punt bevindt
zich bij de bovenste faseovergang, dat wil zeggen bij het ‘punt’ waarbij de
stabiliteit van het systeem als een gevolg van de toename van de connectiviteit, de
dynamiek gaat domineren en daardoor conflicten onmogelijk worden. De
connectiviteit van opeenvolgende internationale systemen neemt gedurende de
levenscyclus gestaag toe. Door de toename van de connectiviteit zal in eerste
instantie de omvang van conflicten toenemen, om na het ‘tipping point’ weer af te
nemen. De lokale stabiliteit gaat de systeemdynamiek dan steeds meer domineren
resulterend in een afname van de omvang van conflicten. Bij de ‘nadering’ van het
kritieke punt is de lokale stabiliteit weliswaar zeer groot, maar is door de structuur
van het internationale systeem een discontinue faseovergang - een omslag mogelijk én - zoals uit historisch onderzoek blijkt - onvermijdelijk.

•

Niet-lineaire interacties en fractale dynamiek. De interacties tussen staten bezitten
niet-lineaire karakteristieken, waardoor oorzaak en gevolg niet altijd proportioneel
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zijn. Verder blijkt dat de distributieverdeling van het aantal en de omvang van
conflicten tussen grootmachten - een uitzonderingsperiode daargelaten - een
schaalwet is. Ook samenwerkingsinteracties - de vorming van allianties - bezitten
een fractale dynamiek. Een fractale distributieverdeling is karakteristiek voor
systemen op een kritiek punt.
•

‘Driving force’. De ‘driving force’ van het internationale systeem is de geleidelijke
toename van de connectiviteit van het internationale systeem. Connectiviteit heeft
in deze context betrekking op het netwerk van interacties tussen staten. Door dit
proces ontstaat gedurende een levenscyclus van een internationaal systeem een
steeds grotere discrepantie tussen de formele - en deels verankerde - configuratie
en de feitelijke configuratie van het systeem. Hierdoor vindt een gestage
spanningsopbouw in het systeem plaats. De relatief trage werking van de ‘driving
force’ levert een scheiding van tijdschalen op die karakteristiek is voor SOCsystemen.

•

Drempels. Het internationale systeem bezit een aantal drempels waardoor zich
‘spanning’ in het systeem kan opbouwen. Ik onderscheid drie categorieën
drempels: (1) de verankering in instituties en regels van de configuratie van een
internationaal systeem na een omslag, (2) de belangen van een aantal staten die
door middel van de betreffende configuratie worden behartigd en (3) de noodzaak
van enige stabiliteit en voorspelbaarheid van de dynamiek in het internationale
systeem om te kunnen voorzien in de basisfuncties van staten (veiligheid,
economisch welzijn, ontplooiing en bestuurlijk vermogen).

Schematisch kan het internationale systeem vanuit een SOC-perspectief als volgt
worden weergegeven.

295

Dynamiek en Ontwikkeling van het Internationale Systeem

Interacties met
schaalwetkarakteristieken
,

‘Driving force’

Input

Internationale systemen
met drempels: instituties, regels,
belangen en basisbehoeften

Toename van de connectiviteit
en discrepanties

Output

Een nieuw systeem met
o.a. grotere stabiliteit

Figuur 10.2 Schematische weergave van het internationale systeem vanuit een SOC-perspectief.

10.3 ‘Punctuated equilibrium’ - dynamiek
Het internationale systeem bezat in de periode van 1495 (1480 volgens de
herberekening) tot en met 1945 een typische ‘punctuated equilibrium’ - dynamiek.
Deze dynamiek heeft betrekking op de ontwikkeling van het voortschrijdende
gemiddelde van de fracties van opeenvolgende conflicten. Deze ‘punctuated
equilibrium’ - dynamiek is het gevolg van de SOC-dynamiek en een netwerkeffect in
het internationale systeem.
Gedurende de periode van 1495 (1480) tot en met 1945 werden relatief langdurige
stabiele periodes - waarin slechts een graduele ontwikkeling van het internationale
systeem plaatsvond - periodiek onderbroken door relatief kortdurende omslagen ‘punctuations’ - die een meer fundamentele ontwikkeling opleverden. Deze
‘punctuations’ - omslagen - leverden telkens nieuwe internationale systemen op met
andere configuraties, dat wil zeggen andere machtsverhoudingen en regels en
instituties waarmee getracht wordt om de interacties tussen staten te reguleren.
De systeemvariabelen - zoals de conflictfrequentie en de gemiddelde returntijden van
opeenvolgende internationale systemen - bezitten andere waarden. De ontwikkeling
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van deze systeemvariabelen in de tijd is vaak consistent en vertoont in een aantal
gevallen een trendmatige ontwikkelingsrichting.
Relatief stabiele perioden: graduele ontwikkeling
volgens een adaptieve cyclus

Tijd

Kortstondige omslagen resulterend
in nieuwe configuraties

Figuur 10.3 Schematische weergave van de ‘punctuated equilibrium’ - dynamiek van het
internationale systeem. De horizontale as geeft een tijdas weer en de verticale as de omvang
(fractie) van opeenvolgende conflicten. Nota bene dit is een zeer schematische weergave: de
tipping points vallen niet halverwege de levenscycli van opeenvolgende internationale systemen.

Het blijkt ook dat de opeenvolgende internationale systemen zich ontwikkelen volgens
een adaptieve cyclus met een duidelijke fasering; deze adaptieve cyclus typeert de
levenscyclus - de fasering - van een internationaal systeem.

10.4 Condities bij omslagen
Omslagen vinden niet willekeurig plaats, maar volgens een duidelijk - en zelfs
voorspelbaar - patroon. Kort voor een omslag is sprake van een relatief grote
connectiviteit van het internationale systeem, waardoor de lokale stabiliteit groot is en
de fractie van conflicten laag is. Het ‘tipping point’ is gepasseerd. De discrepantie
tussen de formele - deels verankerde - en de feitelijke configuratie van het
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internationale systeem is dan erg groot: hierdoor is er sprake van een hoge mate van
frustratie en spanning. Door de hoge connectiviteit en deze grote discrepantie, is een
situatie ontstaan waarin sprake is van een hoge mate van koppeling en een grote
correlatielengte in het internationale systeem. Het systeem heeft nu de bovengrens van
het cascade ‘window’ bereikt en een discontinue faseovergang zal onvermijdelijk
plaatsvinden. Een enkele verstoring kan bij deze condities een disproportioneel groot
conflict veroorzaken, waarbij de omvang van dit conflict groter is dan van het
onderliggende kwetsbare cluster.

10.5 Stabilisering van het internationale systeem
Op basis van de trendmatige ontwikkeling van de onrustfactor van opeenvolgende
internationale systemen, kan worden vastgesteld dat de stabiliteit van het internationale
systeem toeneemt in de tijd. De afname van de statusdynamiek is ook indicatief voor
een toename van de stabiliteit. De veerkracht van opeenvolgende internationale
systemen neemt echter af. Veerkracht heb ik gedefinieerd als het aantal conflicten dat
plaatsvindt gedurende de levenscyclus van een internationaal systeem, met andere
woorden tussen twee opeenvolgende omslagen. Het blijkt dat het aantal ‘benodigde’
conflicten om een omslag te bereiken afneemt. Een andere indicatie voor de afname
van de veerkracht van opeenvolgende internationale systemen is de afname van de
levensduur.

10.6 Conflictdynamiek met een chaotische component
Uit onderzoek van de ontwikkeling van de intensiteit en fracties van opeenvolgende
conflicten blijkt dat de dynamiek van het internationale systeem veelal - normaliter een chaotische component bezit. Deze chaotische component betekent dat sprake is van
een - chaotische - voorkeurstoestand en dat (minimaal) drie vrijheidsgraden de
dynamiek van het internationale systeem bepalen. Het ‘bestaan’ van een chaotische
component betekent ook dat de conflictdynamiek voor wat betreft een aantal aspecten de fractie en intensiteit van opeenvolgende conflicten - een intrinsieke
onvoorspelbaarheid bezit.
Gedurende een korte periode (1657-1763) was het aantal vrijheidsgraden van het
internationale systeem beperkt tot twee; dit was het gevolg van de intense rivaliteit
tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Beargumenteerd kan worden dat deze
afwijkende dynamiek de SOC-dynamiek van het internationale systeem heeft
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belemmerd, resulterend in een afwijking in de schaalwet die van toepassing is op het
aantal en de omvang van conflicten tussen grootmachten. Ook kan worden beredeneerd
dat deze afwijkende dynamiek heeft geleid tot een verlenging van de levensduur van
het tweede internationale systeem (1648-1792).
Uit deze inzichten blijkt dat er sprake is van een zekere samenhang tussen SOCdynamiek, chaos, conflicten en de ontwikkeling van het internationale systeem.
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HOOFDSTUK 11: TERUGKOPPELING

11.1 Inleiding
In dit hoofdstuk ga ik na of dit onderzoek nieuwe ‘historische’ inzichten heeft
opgeleverd. Om dat vast te stellen zal ik de onderzoeksresultaten terugkoppelen naar
de in hoofdstuk 3 besproken historische gebeurtenissen, ontwikkelingen en
inzichten. Bij deze terugkoppeling komen de volgende onderwerpen aan de orde:
•
•
•
•
•
•

Cyclische dynamiek en trendmatige ontwikkeling;
Condities;
Patroonvorming;
Feedback;
Beperkingen van de realistische denkrichting;
Conclusie.

In onderstaande figuur heb ik de relatie tussen het onderzoeksmodel en hoofdstuk 11
weergegeven.

Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 2

Inzichten,
concepten
en theorieën

Hypothese 1:
‘SOC’

Hypothese 2:
‘Punctuated Equilibrium’

Hoofdstuk 4, 5, 6, 7, 8 en 9

Hypothese 3:
‘Condities’

Terugkoppeling
Hoofdstuk 11

Conflictdynamiek
in het int.
politieke systeem
Hoofdstuk 3

Toepassing
Hoofdstuk 12

Hypothese 4:
‘Stabiliteit’
Hypothese 5:
‘Chaos’

Figuur 11.1 Relatie onderzoeksschema en hoofdstuk 11.
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11.2 Cyclische dynamiek en trendmatige ontwikkeling
Uit dit onderzoek blijkt dat er sprake is van een cyclische dynamiek op het niveau
van het internationale systeem. In de periode van 1495 tot 1945 kunnen vier van
dergelijke cycli worden onderscheiden. Deze cycli kunnen worden vastgesteld vanuit
een ‘punctuated equilibrium’ - en een adaptieve cyclus - perspectief. Deze
‘punctuated equilibrium’ dynamiek heeft betrekking op het voortschrijdende
gemiddelde van de fracties van opeenvolgende conflicten. Uit dit onderzoek blijkt
verder dat deze cyclische dynamiek naar alle waarschijnlijkheid wordt
‘voortgebracht’ door de SOC-dynamiek van het internationale systeem.
Doran stelt ook dat er sprake is van een cyclische dynamiek: Doran doelt daarbij op
de machtscycli van staten. Doran veronderstelt dat er een verband bestaat tussen
deze machtscycli van staten en conflicten in het internationale systeem. Volgens
Doran - en volgens Geller et al. - is bijvoorbeeld sprake van een verband tussen de
dynamiek in de machtscycli van en tussen een aantal grootmachten én (het uitbreken
van) de Eerste Wereldoorlog in 1914. Met betrekking tot de toestand van
grootmachten voor de Eerste Wereldoorlog stelt Doran namelijk vast dat drie (van de
vijf) meest machtige staten in Europa toen een kritiek punt passeerden in hun
respectievelijke ‘power cycles’. De machtscycli van Doran en de cycli die ik heb
vastgesteld aan de hand van het ontwikkelde complexiteitsperspectief vallen echter
niet altijd samen. Op basis van dit onderzoek stel ik vast dat slechts sprake is van een
statistisch verband tussen de machtscycli van staten en conflicten in het
internationale systeem.
Opvallend is dat de intensieve machtscyclusdynamiek in de periode van circa 1650
tot 1750 niet samenvalt met een ‘punctuation’, een omslag van het internationale
systeem. Het omgekeerde is echter ook het geval: tijdens de Dertigjarige Oorlog en
de Franse Revolutionaire en Napoleontische Oorlogen is geen sprake van een
machtscyclusdynamiek van en tussen grootmachten zoals bedoeld door Doran.
Op basis van dit onderzoek stel ik vast dat de benadering en argumentatie van Doran
onjuist - in ieder geval onvolledig - zijn. Mijns inziens ligt aan de benadering van
Doran - nog los van de beperkte empirische onderbouwing - ook een aantal weinig
realistische veronderstellingen ten grondslag. Ik doel nu op de veronderstelling dat
staten altijd besluiten zouden nemen op basis van de ontwikkeling van hun
machtsposities ten opzichte van andere grootmachten, én op de veronderstelling van
Doran dat de besluitvorming van staten in hoge mate rationeel zou zijn.
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Vanuit het ontwikkelde complexiteitsperspectief op de dynamiek en de ontwikkeling
van het internationale systeem berust de synchronisatie van de
machtscyclusdynamiek van grootmachten zoals bedoeld door Doran én van
conflicten dus in hoge mate op toeval.
De door mij geïdentificeerde cycli lopen ook niet synchroon met het door Modelski
veronderstelde patroon met cycli van circa honderd jaar. Bovendien zijn mijn
bevindingen tot zekere hoogte strijdig met de analyseresultaten van Levy: Levy stelt
namelijk vast dat het bestaan van cycli door zijn analyseresultaten niet wordt
bevestigd. Het feit dat Levy geen cyclisch patroon heeft geïdentificeerd houdt echter
vooral verband met de invalshoek van Levy. Levy onderzoekt de ontwikkeling van
bepaalde variabelen ‘per eeuw’ en maakt bovendien geen onderscheid tussen
conflicten die deel uitmaken van omslagen en conflicten die plaatsvinden gedurende
de relatief stabiele levenscycli van opeenvolgende internationale systemen. Dit is een
wezenlijk andere invalshoek dan het door mij toegepaste ‘punctuated equilibrium’ perspectief en de indeling van het internationale systeem dat een dergelijk
perspectief oplevert.
De in hoofdstuk 3 besproken indeling van Farrar is ook niet in overeenstemming met
mijn onderzoeksresultaten. Farrar maakt zoals besproken onderscheid tussen
verschillende categorieën conflicten: ‘probing’, ‘adjusting’ en hegemoniale
conflicten, die in deze volgorde plaatsvinden gedurende cycli van circa honderd jaar.
Farrar stelt vast dat de ‘probing’ en ‘adjusting’ conflicten in tegenstelling tot
hegemoniale conflicten geen bedreiging opleveren voor de statushiërarchie van het
internationale systeem. Ik heb aan de hand van de gegevens van Levy vastgesteld dat
de statusdynamiek tijdens de stabiele perioden relatief groot is en ‘beperkt’ is
gedurende hegemoniale conflicten.
Door onder andere Gilpin, Holsti en Levy is vastgesteld dat het aantal conflicten in
Europa in de loop der tijd is afgenomen. Levy veronderstelt - zoals besproken in
hoofdstuk 3 - dat de afgenomen ‘waarde’ van de verovering van territorium aan deze
trendmatige ontwikkeling ten grondslag ligt. Uit mijn onderzoek blijkt dat deze
veronderstelling niet juist is, of in ieder geval niet volledig is. Uit mijn onderzoek
blijkt namelijk dat de trendmatige afname van de conflictfrequentie in Europa in
belangrijke mate kan worden toegeschreven aan een systeemeffect: namelijk de
structurele toename van de connectiviteit van het internationale systeem en de
verankering van deze connectiviteit in instituties en regels met een steeds grotere
‘diepgang’ en reikwijdte.
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11.3 Condities
In hoofdstuk 3 heb ik toegelicht dat (onder andere) Gilpin constateert dat
voorafgaande aan hegemoniale conflicten sprake is van een aantal specifieke
condities. Gilpin stelt vast dat sprake is van (1) “beperkingen van ‘ruimte’ en
mogelijkheden”, (2) de perceptie bij dominante grootmachten dat sprake is van een
periode waarin fundamentele historische veranderingen plaatsvinden en (3) een
afname van de rationaliteit van besluitvormers en een verkeerde inschatting van
krachten die in het spel zijn.
Deze observaties zijn tot zekere hoogte in overeenstemming met de resultaten van dit
onderzoek. De toename van de connectiviteit, koppeling en correlatielengte van het
internationale systeem leveren de door Gilpin bedoelde beperkingen van ‘ruimte’ en
mogelijkheden op. De niet-lineaire effecten waarvan dan sprake is - en die (deels)
kunnen worden toegewezen aan de chaotische component in de conflictdynamiek
van het internationale systeem - geven echter niet alleen het gevoel dat
“gebeurtenissen aan de menselijke controle beginnen te ontsnappen”: dit is ook
daadwerkelijk het geval. Een chaotisch systeem is - zoals ik heb uitgelegd - in hoge
mate onvoorspelbaar, wat een intrinsieke eigenschap van deze categorie systemen is.
Geller et al. constateren dat in het geval van systeemvormende conflicten (deze
conflicten zijn vergelijkbaar met hegemoniale conflicten zoals bedoeld door Gilpin),
‘lower-order’ conflicten tussen grootmachten gekoppeld worden aan dergelijke
systeemvormende mondiale conflicten. Een dergelijke dynamiek is vanuit het
ontwikkelde complexiteitsperspectief indicatief voor een toename van de koppeling
en correlatielengte van het systeem. Door de toename van de koppeling en
correlatielengte kan ook worden verklaard waarom de rol en de betekenis van de
(inter)acties van kleine staten (niet-grootmachten) tijdens de levenscyclus van een
internationaal systeem toenemen. Grootmachten zullen namelijk in toenemende mate
worden geconfronteerd met de (consequenties van de) acties van kleine staten. De
sterke koppeling van het internationale systeem resulteert in een ‘uitvergroting’ van
acties en effecten, en de grote correlatielengte vergroot de reikwijdte van effecten.

11.4 Patroonvorming
Er blijkt sprake van een aantal opmerkelijke overeenkomsten tussen de fasering van
revoluties - die kunnen worden opgevat als ‘omslagen’ van staten - en omslagen van
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het internationale systeem145. Hierbij refereer ik naar de fasering van revoluties zoals
die wordt verondersteld door Goldstone. Goldstone onderscheidt - zoals ik in
hoofdstuk 3 heb besproken - drie fasen tijdens een revolutie (Goldstone, 1991, 418).
In het proces van omslagen van het internationale systeem kunnen eveneens drie
(overlappende) fasen worden onderscheiden. Tijdens de eerste fase, de periode
voorafgaande aan de omslag, nemen de inconsistenties in het internationale systeem
toe en ontstaat een kritieke toestand. Tijdens deze periode tracht een aantal actoren
die belang hebben bij de status quo, hun controle over het internationale systeem te
vergroten of (doelgerichte) veranderingen ervan te voorkomen. Andere actoren - die
belang hebben bij verandering - trachten de besturing van het internationale systeem
te ondermijnen. Er is daardoor sprake van een toename van competitie en conflict.
De tweede fase betreft de omslag zelf: een hegemoniaal conflict dat ‘onvermijdelijk’
plaatsvindt. Tijdens een omslag vallen institutionele ‘beperkingen’ weg: de inertie
van het systeem wordt nu op verschillende niveaus doorbroken. Gedurende een
omslag trachten staten grip te krijgen op de ontstane dynamiek en hun positie(s) te
versterken. Allianties spelen daarbij een belangrijke rol. Er wordt een gunstige
(uitgangs)positie nagestreefd om invloed uit te kunnen oefenen op de vorming van
een nieuw internationaal systeem. De invloed van ideologische en normatieve
opvattingen van actoren - en de strijd daartussen - neemt toe. Deze opvattingen zijn
van invloed op de (in)richting van het nieuwe systeem en dienen tevens als
rechtvaardiging voor bepaalde keuzen.
De derde fase, de eindfase van de omslag en de periode direct daarna, zullen de
(veelal) ‘nieuwe’ dominante grootmachten trachten de ontstane situatie te
stabiliseren en hun (machts)posities te consolideren. Dit gebeurt onder andere door
de besturing van het nieuwe internationale systeem te verankeren in nieuwe
structuren (zoals internationale organisaties) en regels (internationale wetgeving en
afspraken over invloedssferen en dergelijke).

11.5 Feedback
Jervis veronderstelt dat in het internationale systeem feedbackmechanismen
‘werkzaam’ kunnen zijn (zie hoofdstuk 3). Dergelijke mechanismen kunnen afhankelijk van een aantal condities - resulteren in domino-effecten. Volgens Jervis
145

Nota bene de ‘punctuated equilibrium’ - dynamiek heb ik in paragraaf 11.2 besproken.
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zijn daarbij relevante condities: de toestand van het internationale systeem in termen
van beschikbare technologieën en strategieën, de aanwezigheid van ‘zwakke’ staten
in het internationale systeem en (dominante) overtuigingen en opvattingen van
besluitvormers.
Uit dit onderzoek blijkt echter dat deze condities slechts van betrekkelijke betekenis
zijn en dat domino-effecten en conflicten vooral worden ‘gegenereerd’ door typische
systeemeigenschappen, zoals de mate van connectiviteit en de werking van het
veiligheidsmechanisme. Beschikbare technologieën en opvattingen van
besluitvormers hebben daarop nauwelijks invloed: conflicten zijn namelijk in hoge
mate de uitkomst van een autonoom proces en worden als het ware ‘opgedrongen’
aan besluitvormers.

11.6 Beperkingen van de ‘Realistische’ denkrichting
In de politieke wetenschappen wordt een aantal denkrichtingen onderscheiden. Deze
denkrichtingen hanteren elk een eigen ‘perspectief’ op basis waarvan verschijnselen
in het internationale systeem worden waargenomen en verklaard. De realistische
denkrichting is de dominant (Holsti, 1995).
Realisten benadrukken het anarchische karakter van het internationale systeem en
richten hun aandacht vooral op veiligheid, conflicten en vredesvraagstukken.
Realisme wordt ook vaak geassocieerd met pragmatisme: er wordt vooral gedacht in
termen van belangen, macht en invloed. Een ander belangrijk kenmerk van het
realisme is de veronderstelde rationaliteit in de besluitvorming van staten. De start
van of de deelname van staten aan conflicten is volgens deze denkrichting de
uitkomst van een kosten- en batenanalyse, waarbij de belangen van de staat
uitgangspunt zijn. Los van de vraag of deze kosten en baten met enige
betrouwbaarheid kunnen worden geschat, blijkt uit dit onderzoek dat deze
interpretatie van de (conflict)dynamiek in het internationale systeem in hoge mate
een illusie is.
Conflicten blijken vooral het gevolg te zijn van een autonome - zelforganiserende dynamiek van het internationale systeem, en niet de uitkomst van ‘rationele’
besluiten van besluitvormers van staten. Conflicten - in ieder geval de frequentie en
omvang ervan - zijn, zoals uit dit onderzoek blijkt, in hoge mate een emergente
eigenschap van het systeem; dat wil zeggen het ‘autonome’ resultaat van een proces
van zelforganisatie. De ‘ruimte’ voor conflicten blijkt in belangrijke mate te worden
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bepaald door een netwerkeffect: de connectiviteit van het internationale systeem in
relatie tot de lokale stabiliteit ervan.
De door ‘realisten’ veronderstelde keuzevrijheid om al dan niet een conflict te starten
of daarin te participeren, is dus veel beperkter dan door deze denkrichting wordt
verondersteld. Dit betekent dat de causaliteit in feite ‘andersom’ is: conflicten en de
omvang ervan zijn niet de uitkomst van rationele besluitvorming, maar
besluitvorming vindt plaats op basis van conflicten die door het systeem aan
besluitvormers worden ‘opgedrongen’.
Door de organisatiepsycholoog Karl Weick is onderzoek gedaan naar de
veronderstelde rationaliteit van strategische besluitvorming in organisaties (Weick,
1995 en 2001). Volgens Weick wordt de complexiteit en dubbelzinnigheid van
organisaties en hun omgeving in rationele besluitvormingsmodellen vaak genegeerd.
Volgens Weick wordt altijd pas achteraf betekenis toegekend aan situaties. Dit
‘achterafproces’ van betekenis- en zingeving geeft vorm aan organisaties en het
gedrag ervan. Een dergelijke interpretatie van besluitvormingsprocessen lijkt ook op
(het ontstaan van) conflicten van toepassing.

11.7 Conclusie
Uit deze terugkoppeling blijkt dat in de dynamiek en de ontwikkeling van het
internationale systeem sprake is van een aantal systeemeffecten waarvan het bestaan
en de betekenis vaak niet worden onderkend. Deze effecten - onder andere het
gevolg van de connectiviteit, stabiliteit en veerkracht van het internationale systeem én de ontwikkeling van deze variabelen - beïnvloeden de conflictdynamiek en de
ontwikkeling van het internationale systeem in belangrijke mate. Het internationale
systeem is in hoge mate - in ieder geval in hogere mate dan vaak wordt verondersteld
- een gedetermineerd systeem.
Op een aantal van deze - weliswaar nog steeds enigszins speculatieve veronderstellingen ga ik in het volgende hoofdstuk nader in.
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HOOFDSTUK 12: TOEPASSING VAN DE ONDERZOEKSRESULTATEN

12.1 Inleiding
In dit hoofdstuk pas ik een aantal nieuwe inzichten toe op een aantal historische
gebeurtenissen. Het betreft een speculatieve interpretatie van deze gebeurtenissen,
een aantal patronen dat kan worden waargenomen in de ontwikkeling van het
internationale systeem, én van ‘onderliggende’ mechanismen die daarbij mogelijk
een rol spelen.
Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde: (1) het onderscheid
tussen drie niveaus van analyse op basis van de typische dynamiek die op
uiteenlopende niveaus in het internationale systeem kan worden waargenomen, (2)
de vraag of de Eerste en Tweede Wereldoorlog twee fasen zijn van hetzelfde
conflict, zoals wel door historici wordt beweerd, (3) de constatering dat de Tweede
Wereldoorlog een wezenlijk andere omslag is dan de drie voorafgaande omslagen,
(4) de stabilisering van Europa, dat wil zeggen de vorming van een
veiligheidsgemeenschap in Europa, en (5) het proces van sociale schaalvergroting en
een zelfversterkend mechanisme dat daaraan ten grondslag lijkt te liggen. In de
laatste paragraaf van dit hoofdstuk ga ik in op de voorspelbaarheid van de dynamiek
van het internationale systeem.
In onderstaande figuur heb ik de relatie tussen het onderzoeksmodel en hoofdstuk 12
weergegeven.
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Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 2

Inzichten,
concepten
en theorieën

Hypothese 1:
‘SOC’

Hypothese 2:
‘Punctuated Equilibrium’

Hoofdstuk 4, 5, 6, 7, 8 en 9

Hypothese 3:
‘Condities’

Terugkoppeling
Hoofdstuk 11

Conflictdynamiek
in het int.
politieke systeem
Hoofdstuk 3

Toepassing
Hoofdstuk 12

Hypothese 4:
‘Stabiliteit’
Hypothese 5:
‘Chaos’

Figuur 12.1 Relatie onderzoeksmodel en hoofdstuk 12.

12.2 Niveaus van analyse
In dit onderzoek heb ik vastgesteld dat in het internationale systeem sprake is van
patroonvorming, een duidelijke ontwikkelingsrichting van een aantal eigenschappen
van het internationale systeem én dat de conflictdynamiek van het internationale
systeem mogelijk een chaotische component bezit.
Bij patroonvorming doel ik onder andere op (1) SOC-patronen, (2) de ‘punctuated
equilibrium’ - dynamiek van het internationale systeem, (3) de fasering volgens een
adaptieve cyclus die van toepassing is op de ontwikkeling van internationale
systemen, (4) cirkelvormige trajecten (clusters) in het geval van chaotische
dynamiek en (5) de lineaire ontwikkeling van de onrustfactor.
Op basis van deze verschillende vormen van patroonvorming is het mogelijk om
onderscheid te maken tussen drie ‘niveaus van analyse’. Ik onderscheid de volgende
drie ‘dynamieken’: (1) het niveau van een enkel conflict, (2) het niveau van een
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internationaal systeem en (3) het niveau van het internationale systeem146 (Paczuski
et al. 1999). Elk niveau bezit een ‘eigen’ typische dynamiek147. Er is sprake van een
zekere wisselwerking tussen de dynamieken op deze niveaus148. Nota bene
afzonderlijke ‘conflicten’ - het eerste niveau van analyse - is geen onderwerp van dit
onderzoek149.

Niveaus in het internationale systeem
Niveau
1

Systeem

Type systeem

Conflict

Onbekend

2

Een internationaal systeem

3

Het internationale systeem

Een systeem met SOC-karakteristieken en
veelal een chaotische component
Een systeem met SOC-karakteristieken en
een ‘punctuated equilibrium’ - dynamiek

Tabel 12.1 Overzicht van niveaus.

146

Deze ‘opbouw’ van het internationale systeem is in overeenstemming met de waarneming van
Paczuski en Bak dat complexiteit een hiërarchisch fenomeen is, waarbij elke niveau van complexiteit
weer resulteert in een volgend (complex) niveau. Paczuski en Bak spreken in dit verband over een
‘hierachy of emergence’ (Paczuski et al. 1999).
147
De historicus Fernand Braudel onderscheidt vanuit zijn perspectief op beschavingen drie niveaus
van interactie en ontwikkeling. Hierbij is het ‘tempo’ van deze interacties en (resulterende)
ontwikkeling een belangrijk criterium. Braudel onderscheidt: (1) het niveau van dagelijkse
gebeurtenissen, het microniveau, (2) een niveau van interactie en ontwikkeling waarbij sprake is van
meer structurele economische en politieke veranderingen, bestaande uit cycli van zo’n tien tot soms
vijftig jaar en (3) ontwikkeling op lange termijn; op het niveau van het totale systeem (beschavingen).
Deze benadering - en de constatering dat sprake is van een afname van de interactiefrequentie bij een
toename van het niveau - is in overeenstemming met de observaties van Simon met betrekking tot
hiërarchische systemen (Braudel, 1980).
148
In dit verband spreken Paczuski et al. over complexe systemen waarbij structuren en netwerken in
die systemen “each other co-generate into a complex critical state”. Van een dergelijke dynamiek lijkt
ook sprake in het internationale systeem (Paczuski et al. 2003).
149
De vraag is of conflicten die deel uitmaken van een enkel cirkelvormig cluster - tenminste als
sprake is van chaotische dynamiek - kunnen worden opgevat als een afzonderlijke ‘typische’
dynamiek; daarvoor is nader onderzoek noodzakelijk. Op alle drie niveaus kan onderscheid worden
gemaakt tussen de dynamiek van en op het netwerk van het betreffende systeem. Ook tussen deze
netwerken is sprake van een zekere wisselwerking.
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12.3 De Eerste en Tweede Wereldoorlog: een herinterpretatie
Zoals besproken vinden periodiek omslagen - fundamentele herordeningen - van het
internationale systeem plaats. In deze paragraaf zal ik beargumenteren dat de Eerste
en Tweede Wereldoorlog niet twee fasen van eenzelfde conflict zijn, maar twee
afzonderlijke conflicten150 (Zie onder andere Carr, 1939 en Goldstein, 1988, 338).
Ook zal ik uitleggen dat de Tweede Wereldoorlog in een aantal opzichten een
wezenlijk andere omslag is dan de drie voorafgaande omslagen.
In hoofdstuk 5 heb ik geconstateerd dat er sprake is van een min of meer consistente
ontwikkelingsrichting van de levensduur van opeenvolgende internationale systemen
én van de duur van de eerste drie omslagen. De levensduur van de vier
opeenvolgende internationale systemen (uitgezonderd van het tweede internationale
systeem) en van de eerste drie omslagen neemt af. De correlatiecoëfficiënt van beide
variabelen van de eerste drie systemen en ‘bijbehorende’ omslagen is 0,73 (zie
paragraaf 5.4).
De Tweede Wereldoorlog, en niet de levensduur van het internationale systeem
tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog, is een uitzondering op deze ontwikkeling.
Dit inzicht - de continuïteit in de ontwikkeling van de levensduur van opeenvolgende
internationale systemen - inclusief het vierde internationale systeem - in combinatie
met de afwijkende levensduur van de Tweede Wereldoorlog - ondergraaft de
veronderstelling dat er sprake is van twee fasen van één en dezelfde omslag.
In een ander opzicht is er ook sprake van opvallende continuïteit: ik doel nu op de
ontwikkeling van het aantal conflicten en de conflictfrequentie van opeenvolgende
internationale systemen. In dit opzicht ‘past’ namelijk de periode tussen beide
wereldoorlogen bij de lineaire ontwikkeling van deze variabelen vanaf 1495. In
Europa vond - in overeenstemming met de ontwikkeling van het aantal conflicten en
de conflictfrequentie - gedurende deze periode slechts één conflict plaats: de

150

Goldstein bespreekt en ondersteunt deze veronderstelling van onder andere Wallerstein en
Modelski (blz. 338). Goldstein veronderstelt dat de kosten van een grootschalig conflict in de
twintigste eeuw niet meer voor langere tijd - zoals het geval was tijdens de Dertigjarige Oorlog kunnen worden opgebracht: “…. the war had to proceed in pieces, with a long readjustment and
recovery period in between”. Carr stelt vast dat gedurende de periode van 1919 tot en met 1939
sprake is van een “twenty years crisis”, waarin van een functionerend internationaal systeem geen
sprake was.
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Russische Burgeroorlog van 1918 tot 1921, waarbij sprake was van buitenlandse
bemoeienis (van vier grootmachten).
Conflicten kwalificeren zich als omslagen als aan een aantal criteria is voldaan. Het
betreft namelijk altijd conflicten (1) met een zeer grote omvang (in beginsel met een
fractie van 1,0)151, (2) met een zeer grote intensiteit, (3) conflicten die altijd ‘nieuwe’
internationalen systemen opleveren (onder andere met andere regels, en instituties)
en (4) conflicten waarbij (vanuit een netwerkperspectief) sprake is van een
discontinue faseovergang. Beide wereldoorlogen voldoen aan deze criteria.
Het feit dat de Eerste Wereldoorlog een internationaal systeem opleverde met een
korte levensduur dat niet adequaat functioneerde, laat onverlet dat de Eerste
Wereldoorlog een separate omslag is. De korte levensduur is inherent aan de lange
termijn ontwikkelingsdynamiek van het internationale systeem. Het gebrekkige
functioneren van dit systeem kan mogelijk worden verklaard door de zeer grote
connectiviteit van het internationale systeem en de omslag van een Europees naar
een mondiaal systeem die ‘onvermijdelijk’ moest plaatsvinden. Ik kom hier nog op
terug.

Levensduurontwikkeling van internationale systemen en (volgende) omslagen
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Figuur 12.2 Ontwikkeling van de levensduur van opeenvolgende internationale systemen
(bovenste lijn) en omslagen.
151

Dat in het geval van de Dertigjarige Oorlog geen sprake was van een spanningcluster, maar wel
van een omslag, kan komen doordat het systeem te groot is geschat. Maar dat is slechts speculatie.
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Er is wel sprake van een aantal opmerkelijke verschillen tussen de Tweede
Wereldoorlog en voorafgaande omslagen: de Tweede Wereldoorlog was het eerste
conflict (omslag) met een mondiale omvang en leverde (om die reden) ook de eerste
mondiale configuratie - met ‘bijbehorende’ verankering - op.
De Eerste Wereldoorlog was namelijk nog steeds in belangrijke mate een Europees
conflict, maar dan met (beperkte) niet-Europese bemoeienis van de zijde van de
Verenigde Staten. Deze bemoeienis was inherent aan de nieuwe status van de
Verenigde Staten (met min of meer mondiale belangen en een groot machtsbereik).
De Eerste Wereldoorlog leverde geen mondiaal internationaal systeem op152. De
Eerste Wereldoorlog vond hoofdzakelijk in en ‘rond’ Europa plaats153, verder was er
sprake van een aantal conflicten in het Verre Oosten, die veelal het gevolg waren van
Japanse agressie en expansie154. De laatste categorie conflicten was echter geen
onderdeel van een ‘integraal’ mondiaal conflict.
De Tweede Wereldoorlog was dus in kwalitatief opzicht een wezenlijk ander conflict
dan de Eerste Wereldoorlog: dit is het eerste conflict dat kan worden getypeerd als
een mondiaal conflict. Vanuit een netwerkperspectief vervulden Duitsland en de
Verenigde Staten tijdens de Tweede Wereldoorlog ‘hubfuncties’. Na de Japanse
verrassingsaanval op Pearl Harbour, verklaarde Duitsland de oorlog aan de
Verenigde Staten. Hierdoor kwam een koppeling tot stand tussen een Europees
conflict en een grootschalig conflict in het Verre Oosten. Door deze koppeling - die
indicatief is voor de mondiale connectiviteit van het internationale systeem - bereikte
het ‘totale’ conflict een mondiale schaal. De Verenigde Staten werden door deze
koppeling genoodzaakt hun militaire capaciteit ‘te verdelen’ over beide
(deel)conflicten.
Na de Tweede Wereldoorlog werd onder (vooral) Amerikaans en Russisch
leiderschap de nieuwe configuratie van het internationale systeem verankerd: de
mondialisering van het internationale systeem was een feit.

152
Na de Eerste Wereldoorlog overheersten isolationistische sentimenten in de Verenigde Staten en
zagen de Verenigde Staten af van deelname aan de Volkenbond. Dit ondanks het feit dat het een
Amerikaans initiatief betrof.
153
Ik doel bij conflicten ‘rond’ Europa onder andere op conflicten in het Midden-Oosten en Afrika.
154
Japan bezette onder andere Duitse ‘bezittingen’ in China en claimde delen van China. De Japanse
claims werden geformaliseerd tijdens de vredesconferentie in Parijs in 1919 (zie onder andere Overy,
2004, 268).
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In termen van de cyclische en oscillerende dynamiek van opeenvolgende
internationale systemen interpreteer ik de situatie nu als volgt. Na de Eerste
Wereldoorlog nam de connectiviteit slechts in beperkte mate af en viel het systeem
niet meer terug naar de (omgeving van de) onderste faseovergang. Dit was het
gevolg van de structurele toename van de connectiviteit, mogelijk in combinatie met
een verdere verhoging van de drempelwaarde van het internationale systeem. Het
vierde internationale systeem ‘stabiliseerde’ zich dus tijdelijk in een regime met een
grote connectiviteit en daardoor lokale stabiliteit. Hierdoor waren conflicten beperkt.
In
onderstaande
figuur
heb
ik
deze
dynamiek
schematisch
weergegeven.
16
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Figuur 12.3 Beperkte afname van de connectiviteit na de Eerste Wereldoorlog. Na de Eerste
Wereldoorlog was de connectiviteit van het internationale systeem nog groot. Hierdoor waren
conflicten beperkt.

Op basis van de verworven inzichten in dit onderzoek stel ik dus vast dat de Eerste
en Tweede Wereldoorlog niet twee fasen waren van één en hetzelfde conflict, zoals
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wel door historici wordt verondersteld. Ik baseer deze conclusie op: (1) de
continuïteit van de ontwikkeling(srichting) van een aantal variabelen, (2) de
overeenkomsten tussen de Eerste Wereldoorlog en voorafgaande omslagen, (3) de
verschillen tussen de Tweede Wereldoorlog en voorafgaande omslagen en (4) een
verklaring - in termen van de ontwikkeling van de connectiviteit en stabiliteit van het
internationale systeem - aan de hand van het ontwikkelde perspectief in voorgaande
paragrafen. Voorts stel ik vast dat de Tweede Wereldoorlog een andersoortige mondiale - omslag was, wat de afwijkende duur van dit conflict zou kunnen
verklaren.

12.4 Stabilisering van Europa
12.4.1 Inleiding. De Tweede Wereldoorlog heeft een systeem in Europa opgeleverd
met een zeer grote stabiliteit: conflicten tussen Europese grootmachten hebben zich
sinds 1945 niet meer voorgedaan (Levy, 1983)155. In de bewoordingen van Deutsch
heeft zich in Europa een ‘pluralistische veiligheidsgemeenschap’ gevormd (Holsti,
1995)156. Uitgaande van de ontwikkeling in de tijd van een aantal systeemvariabelen,
zoals de toename van de stabiliteit en de afname van het aantal conflicten, is de zeer
stabiele periode na 1945 in Europa een logische voortzetting van de vastgestelde
trendmatige ontwikkeling.
In deze paragraaf zal ik proberen te verklaren hoe deze stabiele toestand in Europa
heeft kunnen ontstaan en als het ware is verankerd, hierbij onderscheid ik drie
scenario’s.
12.4.2 Overschrijding van de bovenste faseovergang. In deze paragraaf zal ik de
‘stabilisering van Europa’ trachten te verklaren aan de hand van het ontwikkelde
perspectief in dit onderzoek. Stabilisering betekent vanuit deze optiek dat de
bovenste faseovergang niet meer de voorkeurstoestand van het internationale
systeem is. Een belangrijke voorwaarde is dat de connectiviteit van het internationale
155

Volgens de opgave van Levy (tot 1975) is er sprake van één conflict in Europa- de Sovjetinval in
Hongarije in 1956. De Sovjet-Unie trachtte zijn invloedssfeer veilig te stellen. Bij dit conflict was één
grootmacht betrokken. Tot zekere hoogte kunnen de reeks conflicten die het gevolg waren van het
uiteenvallen van Joegoslavië - in het laatste decennium van de vorige eeuw - ook worden aangemerkt
als een grootmachtconflict. Echter ook in het laatste geval was geen sprake van een conflict tussen
grootmachten.
156
Van een dergelijke gemeenschap is sprake als militaire plannen ontbreken die betrekking hebben
op andere staten (behorende tot die gemeenschap), verwachtingen dat oorlog uitbreekt afwezig zijn en
internationale verdragen worden gerespecteerd.
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systeem niet afneemt, waardoor het Europese systeem weer binnen het cascade
‘window’ valt.
Ik onderscheid met betrekking tot de stabilisering van Europa drie scenario’s.
•

Scenario 1. De connectiviteit van Europa is vanaf 1945 dusdanig groot, dat het
Europese systeem zich in een regime bevindt waarbij (globale) cascades zijn
uitgesloten. Volgens dit scenario is de bovenste faseovergang - in ieder geval
voorlopig - overschreden. De grote connectiviteit levert stabiliteit op en
bevordert intensivering van de samenwerking in Europa. Bovendien is het
veiligheidsdilemma geneutraliseerd. De veiligheid van West- en Oost-Europa
werd in de periode van 1945 tot 1989 namelijk gewaarborgd door respectievelijk
de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Hierdoor werd de onderlinge rivaliteit
tussen
Europese
grootmachten
(verder)
geneutraliseerd
en
het
veiligheidsdilemma ‘uitgeschakeld’.
De (toegenomen) samenwerking en connectiviteit in Europa is vervolgens
verankerd in een aantal instituties. In eerste instantie in de Noord-Atlantische
Verdragsorganisatie, in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, daarna
in de Europese Gemeenschap en vervolgens in de Europese Unie. Na het
uiteenvallen van de Sovjet-Unie werden Oost-Europese staten ‘aangetrokken’
tot deze ‘verworvenheden’ en werd de Europese Unie ook in geografische zin
uitgebreid. Boulding spreekt in dit verband van ‘integratieve macht’ (Boulding,
1989)157.
Deze dynamiek kan ook worden geïnterpreteerd vanuit een ‘system dynamics’
perspectief, waarbij een positief feedbackmechanisme na 1945 niet (meer) de
onveiligheid bevorderde, maar samenwerking en connectiviteit (Jervis, 1997).
Zoals besproken werden tot 1945 de relaties en interacties tussen staten in
Europa - de dynamiek op het netwerk - vooral gedomineerd door het
veiligheidsdilemma. Dat dilemma en de bijbehorende dynamiek hebben na 1945
plaatsgemaakt voor een integratieve feedbackdynamiek. Belangrijke variabelen
van dit mechanisme zijn: economisch welzijn en bestuurlijke vermogen (het
vermogen om sociale systemen effectief aan te sturen en om problemen op te
lossen). Door vergroting van het bestuurlijke vermogen konden (economische)

157

Boulding onderscheidt drie vormen van macht: destructieve, productieve en integratieve macht.
Destructieve macht betreft het vermogen om ‘te vernietigen’ en productieve macht het vermogen om
te creëren (Boulding, 1990). Voor de definitie van integratieve macht zie hoofdstuk 3.
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belemmeringen - zoals handelsbarrières - worden weggenomen en economische
en bestuurlijke schaalvoordelen worden gerealiseerd. Hierdoor werd het
economische welzijn bevorderd. Door vergroting van economische activiteiten
werd het bestuurlijke vermogen weer (verder) bevorderd, onder andere door
grotere financiële armslag en vergroting van de legitimiteit van ‘bestuurlijke
organen’.
•

Scenario 2. Bij dit scenario bevindt Europa - vanuit een systeemoptiek - zich
weliswaar nog binnen het ‘cascade window’, maar wordt de dynamiek op het
netwerk beperkt door de neutralisatie van het veiligheidsdilemma.

•

Scenario 3. Een combinatie van de eerste twee scenario’s, waarbij Europa zich
na de Tweede Wereldoorlog in eerste instantie nog binnen het cascade ‘window’
bevond, maar door een toename van de connectiviteit en samenwerking de
bovenste faseovergang ‘alsnog’ is gepasseerd, zonder dat daarbij sprake was van
een ‘mondiaal’ conflict (nota bene, als gevolg van de neutralisatie van het
veiligheidsdilemma).
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Deze drie scenario’s kunnen als volgt op een schematische wijze worden afgebeeld.
WO I

WO II

Bovenste
faseovergang

(Scenario 1)
Neutralisatie van het
veiligheidsdilemma

Bovenste
faseovergang

(Scenario 2)

Stabilisering

Bovenste
faseovergang

(Scenario 3)

Figuur 12.4 Schematische weergave van de drie beschreven scenario’s.

Ik acht het eerste of derde scenario het meest waarschijnlijk. De afwezigheid van een
veiligheidsdilemma in Europa vanaf 1989 lijkt indicatief voor de structurele toename
van de samenwerking en de connectiviteit.
Volgens deze invalshoek betekent een structurele aantasting van de connectiviteit en
samenwerking dat het veiligheidsdilemma weer kan worden ‘geactiveerd’. Hierdoor
zou het Europese systeem kunnen ‘terugvallen’ binnen het cascade ‘window’.

12.5 Sociale schaalvergroting
12.5.1 Inleiding. In het kader van dit onderzoek heb ik vastgesteld dat er sprake is
van vier opeenvolgende internationale systemen en dat de configuratie van de
respectievelijke internationale systemen de uitkomst is van de voorafgaande omslag.
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Het blijkt dat deze internationale systemen een typische levenscyclus bezitten met
een identieke fasering. De ontwikkeling van deze systemen kan worden getypeerd in
termen van een toename van de connectiviteit, het aantal conflicten dat plaatsvond,
de gemiddelde returntijd, etc. Voor wat betreft de stabiliteit van het Europese
systeem is sprake van een trendmatige toename, die na 1945 heeft geresulteerd in
een hoge mate van stabiliteit.
Verder heb ik vastgesteld dat de Tweede Wereldoorlog niet alleen in kwantitatieve
zin, maar ook vanuit een kwalitatief oogpunt een andersoortige omslag was. De
Tweede Wereldoorlog was de eerste omslag op een mondiale schaal en markeert het
einde van een periode - vanaf circa 1480 - waarin Europa - Europese grootmachten het internationale systeem domineerde. De dynamiek in het internationale systeem op mondiale schaal - was tot 1939 vrijwel altijd het resultaat van interacties tussen
Europese staten.
In deze paragraaf zal ik uitleggen dat de stabilisering op Europese schaal de logische
uitkomst is van een proces van sociale schaalvergroting. Volgens deze invalshoek
zijn de levenscyclus van het Europese internationale systeem - van circa 1480 tot en
met 1945 - en dit proces van sociale schaalvergroting namelijk onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Het stabiliseringproces dat ik in de vorige paragraaf heb toegelicht
is vanuit deze optiek ‘slechts’ een fase in dit proces van sociale schaalvergroting. Het
proces van institutionalisering - verankering - en het proces van afbakening van deze
‘onvermijdelijke’ schaalvergroting vindt nu plaats. Dit proces vertoont grote
overeenkomsten met de dynamiek tijdens het proces van staatvorming dat
(voornamelijk) in de 14e en 15e eeuw plaatsvond. Tot slot zal ik in deze paragraaf het
proces van sociale schaalvergroting toelichten vanuit de hiërarchietheorie.
12.5.2 De levenscyclus van het Europese internationale systeem. In het kader van dit
onderzoek heb ik vastgesteld dat de opeenvolgende internationale systemen een
typische levenscyclus bezitten. Alle levenscycli bezitten een ‘vaste’ fasering; deze
fasen bezitten een aantal typische kenmerken, ongeacht het internationale systeem
waarvan sprake is.
De ontwikkeling van het Europese internationale systeem in de periode van 1480 1945 kan ook worden geïnterpreteerd in termen van een levenscyclus. Aan dit
Europese systeem gaat weer een proces vooraf met een eigen levenscyclus. Dit
proces heeft staten opgeleverd.
Ik veronderstel dat aan de totstandkoming van de staat dezelfde ‘driving force’ namelijk een structurele toename van de connectiviteit - ten grondslag ligt. Ook in
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dit geval ontstond een punt waarop de vervulling van de basisbehoeften van de
betreffende sociale systemen, beter kon worden bereikt door samenwerk op een
grotere schaal. Deze omslag kon alleen worden gemaakt - net zoals het geval is bij
de laatste omslag van het Europese systeem - als is voorzien in de nodige stabiliteit
en voldaan was aan een aantal condities voor samenwerking: duurzame relaties,
gemeenschappelijke belangen en wederkerige interacties (Axelrod, 184 en 1997)158.
Het proces van schaalvergroting is in feite een optimalisatieproces waarbij de
vervulling van een aantal - deels strijdige - basisbehoeften centraal staat.
In onderstaande figuur heb ik het proces van schaalvergroting schematisch
uitgebeeld. Ik veronderstel daarbij dat een soortgelijke dynamiek tussen sociale
eenheden heeft plaatsgevonden voorafgaande aan de het Europese systeem, en dat de
dynamiek die het Europese internationale systeem heeft gekenmerkt zich ook zal
voortzetten in de volgende fase die in 1945 is gestart. Gedurende de volgende fase
kunnen nieuwe regiostructuren ontstaan, kunnen bestaande regio’s verder groeien, en
zou (uiteindelijk) sprake kunnen zijn van een omslag naar een mondiale structuur.

158

Axelrod beschrijft onder andere de condities die noodzakelijk zijn om samenwerking te
bereiken tussen actoren in een sociaal systeem. Axelrod gebruikt een evolutionair perspectief en
gaat uit van egoïstische actoren en een situatie waarbij een centrale autoriteit ontbreekt.
(Axelrod, 1984, viii). Uitgangspunt is een situatie die kan worden getypeerd met een ‘prisoners
dilemma’. Hierbij hebben actoren een korte termijn belang bij egoïstisch gedrag en een lange
termijn belang bij samenwerking. Een belangrijke voorwaarde voor samenwerking bij de actoren
van een sociaal systeem is volgens Axelrod het vooruitzicht van herhaling van interacties.
Axelrod stelt verder vast dat wederzijdse samenwerking kan starten tussen actoren met
egoïstische doelstellingen, terwijl een centraal gezag ontbreekt: “by starting with a cluster of
individuals who rely on reciprocity” (Axelrod, 1984, 69). De condities in een sociaal systeem
kunnen dan zodanig veranderen dat met “sustained interaction, the stable outcome could be
mutual cooperation based upon reciprocity”. Axelrod stelt dat het (iteratieve) process van
samenwerking (of ‘egoïsme’) zelfversterkend kan zijn: “…the appreciation of the value of
reciprocity becomes self-reinforcing. Once it gets going, it gets stronger and stronger” (Axelrod,
1984, 189). Axelrod stelt dat de strategische ‘setting’ in een sociaal systeem kan worden
veranderd zodat samenwerking wordt bevorderd, door: (1) het toekomstperspectief te verlengen,
bijvoorbeeld door de interacties meer ‘durable’ te maken of door verandering van ‘straffen en
beloningen’, (2) actoren te leren om rekening met elkaar te houden, (3) wederkerigheid te leren
en (4) ‘herkenningsvaardigheden’ te verbeteren (bijvoorbeeld herkenning van egoïstisch gedrag)
(Axelrod, 19846, 124-126). Verder stelt Axelrod met betrekking tot de robuustheid van
samenwerking vast dat “…mutually rewarding relations become so commonplace that the
separate identities of the participants can become blurred” en “when the interaction is likely to
continue for a long time, and the players care enough about their future together, the conditions
are ripe for the emergence and maintenance of cooperation” (Axelrod, 1984, 179-182). Volgens
Axelrod draagt transparantie bij aan stabiliteit: door transparantie kan snel(ler) worden
vastgesteld wat de reactie van een actor is op een bepaalde actie van een andere actor, hierdoor
vindt onzekerheidsreductie plaats waardoor de voorspelbaarheid van het systeem toeneemt.
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Gegeven de voortdurende toename van de connectiviteit is dit een ‘onvermijdelijk’
groeiproces. Problematisch is dat een toename van de connectiviteit in een
anarchisch statensysteem met een veiligheidsdilemma, onvermijdelijk samengaat
met conflicten. Conflicten zijn vanuit deze optiek functioneel en creëren de
basisvoorwaarden voor samenwerking.

Sociale
schaalgrootte
Mondiaal
niveau

1945

Europa

De staat

Tijd

Figuur 12.5 Schematische weergave van het proces van sociale schaalvergroting in de tijd. Ik
veronderstel dat de dynamiek in het systeem voorafgaande en volgend op het Europese
internationale systeem identiek is.

12.5.3 Interpretatie aan de hand van de hiërarchietheorie. De transitie - ik vermijd
het woord omslag om verwarring te voorkomen - waarbij het internationale systeem
zich in Europa heeft gestabiliseerd in een regime waar globale cascades (conflicten)
zijn uitgesloten, kan ook inzichtelijk worden gemaakt aan de hand van de
hiërarchietheorie van Simon. Vanuit deze invalshoek is de stabilisering van Europa
het gevolg van een combinatie van twee factoren: van de neutralisatie van het
veiligheidsdilemma én van de toevoeging van een hiërarchisch niveau.
Het internationale systeem kan worden opgevat als een hiërarchisch systeem met een
‘genestelde’ opbouw. Staten zijn de bouwstenen van het internationale systeem;
staten bezitten (eveneens) een hiërarchische opbouw. Volgens Simon bezit een
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systeem met een hiërarchische opbouw een aantal ‘evolutionaire’ voordelen, zoals
een beperktere kwetsbaarheid in het geval van verstoringen en daardoor het
vermogen tot snellere ontwikkeling.
Nogmaals benadruk ik dat hiërarchie hier niet de betekenis heeft van een
gezagsrelatie.
In de loop der tijd is de connectiviteit - het aantal verbindingen tussen staten toegenomen. Ik veronderstel verder dat de connectiviteit ook in toenemende mate
van invloed is geworden op het vermogen van staten om hun basisfuncties te
vervullen; dat wil zeggen het vermogen van staten om in hun veiligheid,
economische welzijn, mogelijkheden tot ontplooiing en bestuurlijke vermogen te
kunnen voorzien.
De ‘span’ van een systeem - dus ook van een staat - is echter beperkt en wordt onder
andere bepaald door de informatieverwerkingscapaciteit van het systeem. De ‘span’
legt beperkingen op aan het aantal verbindingen dat een staat ‘effectief’ kan
onderhouden. Bij de overschrijding van de ‘span’ neemt de effectiviteit van de staat
af.
Door de toename van de connectiviteit neemt ook de bijna-ontbindbaarheid van het
internationale systeem af: staten zijn in toenemende mate (structureel) met elkaar
verbonden. Door de afname van de bijna-ontbindbaarheid neemt de kwetsbaarheid
van het systeem toe, hierdoor neemt de veerkracht af. Een dergelijke ontwikkeling
kan in het internationale systeem worden waargenomen: een toename van de
connectiviteit, resulteert in een afname van de bijna-ontbindbaarheid en een afname
van de veerkracht van het systeem. De afname van de veerkracht blijkt - zoals
besproken - onder andere uit de afname van het aantal conflicten dat nodig is om een
omslag te bereiken en uit de afname van de levensduur van opeenvolgende
internationale systemen.
De beperkingen die ontstaan in het systeem kunnen worden opgeheven door de
toevoeging van een nieuw ‘overkoepelend’ niveau, waarbij dat niveau een aantal
verbindingen als het ware overneemt. Hierdoor vindt complexiteitsreductie plaats en
wordt weer ‘ruimte’ voor groei en ontwikkeling gecreëerd. Deze ‘stap’ is echter
alleen mogelijk als aan een aantal belangrijke voorwaarden voor samenwerking
aanwezig is.
De omvang van dit nieuwe systeem - in dit verband de Europese Unie - wordt
bepaald door een aantal factoren. Alesina et al. veronderstellen dat voor wat betreft
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de omvang van staten sprake is van een ‘trade-off’ tussen schaalvoordelen die een
grotere omvang met zich meebrengt - dat zijn de baten - en een toename van de
kosten als gevolg van een toename van de bestuurlijke complexiteit (Alesina et al.
2003). De grotere bestuurlijke complexiteit is weer een gevolg van de toename van
de heterogeniteit van het nieuwe sociale systeem. Het is denkbaar dat dergelijke
‘trade-offs’ bij de toevoeging van een hiërarchisch niveau in het internationale
systeem - of delen daarvan - ook een rol spelen.
In onderstaande afbeelding heb ik de besproken transitie op basis van de
hiërarchietheorie schematisch weergegeven.

(a)

(b)

(c)

Figuur 12.6 Complexiteitsreductie vanuit een hiërarchieperspectief. In deze figuur heb ik op
een schematische wijze het proces van schaalvergroting van het Europese deel van het
internationale systeem weergegeven. Deze interpretatie is gebaseerd op de hiërarchietheorie
van Simon. In eerste instantie - van 1480 tot en met 1945 - is sprake van interacties tussen
staten in een anarchisch systeem. In de loop der tijd - gedurende de levenscyclus van het
Europese internationale systeem - neemt de connectiviteit van ‘Europa’ structureel toe (a).
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(Vervolg van de toelichting bij figuur 12.6) Als gevolg van de beperkingen die inherent zijn
aan de ‘span’ van staten ontstaan belemmeringen en wordt aan de vervulling van de
basisfuncties afbreuk gedaan (b). Echter, door een structurele toename van de connectiviteit
zijn staten voor de vervulling van hun basisfuncties in toenemende mate afhankelijk van
effectieve interacties met andere staten. Door toevoeging van een hiërarchisch niveau - op
Europees niveau - vindt op het niveau van de staat een zekere complexiteitsreductie plaats,
hierdoor ontstaat weer ruimte voor groei en ontwikkeling (c).

12.6 Ontwikkeling als een zelfversterkend proces
12.6.1 Inleiding. In dit onderzoek heb ik vastgesteld dat het internationale systeem
zich ontwikkelt richting een toestand met een steeds grotere connectiviteit en dus
stabiliteit én dat bij dit ontwikkelproces sprake is van ‘sprongsgewijze’
schaalvergroting. Dit ontwikkelproces kan ook worden geïnterpreteerd in termen van
padafhankelijkheid en als de uitkomst van een zelfversterkend proces. In deze
paragraaf ga ik nader in op de werking van dit mechanisme.
Zoals ik in hoofdstuk 2 heb uitgelegd kan padafhankelijkheid in systemen optreden
als er sprake is van positieve feedback. Door een combinatie van een aantal
eigenschappen van het systeem en gebeurtenissen en verstoringen die plaatsvinden,
wordt de dynamiek in een bepaalde richting - een bepaald patroon - ‘geduwd’. Er
treedt een kanaliserend effect op richting een voorkeurstoestand. Als een dergelijk
patroon zich uitkristalliseert - een proces waarbij ook selectie een rol speelt - kan een
volledig verstarde toestand (‘lock-in’) ontstaan.
Een proces van positieve feedback, selectie en kanalisering kan een zelfversterkend
proces opleveren. Ik zal uitleggen dat er voor wat betreft de ontwikkeling van het
internationale systeem sprake is van een dergelijk zelfversterkend mechanisme. Ik
zal de variabelen en de werking van dit mechanisme in deze paragraaf specificeren,
verder zal ik toelichten hoe een bepaalde ontwikkelingsrichting ontstaat.
12.6.2 Variabelen van het mechanisme. Ik onderscheid de volgende variabelen in dit
zelfversterkende proces:
•

Groei en vernieuwing. Sociale systemen vertonen vaak groei en vernieuwing. Ik
doel hierbij niet alleen op bevolkingsgroei en op ondernemingen die groei
nastreven, maar bijvoorbeeld ook op staten die trachten hun nationale inkomen
of invloedssferen te vergroten. Door middel van groei en vernieuwing kunnen
de basisfuncties en overlevingskansen van sociale systemen worden bevorderd.
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Door de bevordering van de basisfuncties en vergroting van de
overlevingskansen die dat oplevert ontstaat een positieve feedbackdynamiek.
Groei gaat verdere groei stimuleren: hierdoor ontstaat een autonome
groeidynamiek. Groei en vernieuwing worden verder gestimuleerd door het
anarchische karakter van het statensysteem en het inherente veiligheidsdilemma
waarvan dan (meestal) sprake is. Onderbreking van deze groei(dynamiek) kan
voor het sociale systeem in kwestie levensbedreigend zijn, onder andere omdat
door het sociale systeem wordt geanticipeerd op voortzetting van groei159.
Bovendien kan er sprake zijn van een ‘koppeling’ tussen legitimatie (acceptatie)
van politieke structuren en van voortzetting van economische groei. Ook door
deze factoren wordt groei bevorderd.
•

Toename van de connectiviteit. Mede als gevolg van groei en vernieuwing, maar
ook als gevolg van het streven van staten om invloed te kunnen uitoefenen,
neemt de connectiviteit van het internationale systeem voortdurend toe.

•

Inertie en toename van de discrepanties tussen de formele en feitelijke
machtsverhoudingen en belangen. Zoals ik heb uitgelegd wordt na een omslag
de nieuwe configuratie van het internationale systeem verankerd in
uiteenlopende instituties. Groei en vernieuwing vinden echter niet voor staten
gelijkmatig plaats waardoor sprake is van gedifferentieerde ontwikkeling;
hierdoor ontstaan discrepanties tussen de formele en feitelijke configuratie van
het internationale systeem. Een aantal staten zal de status quo echter trachten te
handhaven.

•

Optimalisatie van basisfuncties. Als gevolg van schaarste en uiteenlopende
prioriteiten van basisfuncties, kunnen deze basisfuncties niet gelijktijdig worden
gemaximaliseerd. Er is (onvermijdelijk) sprake van optimalisatie en van ‘trade
offs’. Sociale systemen bezitten ‘eigen’ prioriteiten.

12.6.3 Werking van het mechanisme. In deze paragraaf zal ik de werking van het
zelfversterkende mechanisme beschrijven.

159

Dit is bijvoorbeeld het geval in kapitalistische economieën. Handel in aandelen (en valuta) is
bijvoorbeeld gebaseerd op een schatting van toekomstige groei van ondernemingen. Op groei staat
dan letterlijk een premie. Groei en overleving (van onder andere aandeelhouders en ondernemingen)
zijn mede daardoor nauw met elkaar verbonden.
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Vervulling van de basisfuncties is cruciaal voor de overleving van staten. Door groei
en vernieuwing wordt de vervulling van de basisfuncties bevorderd en kunnen de
overlevingskansen worden vergroot. Bevordering van de basisfuncties stimuleert
verdere groei en vernieuwing: er is sprake van positieve feedback tussen deze
variabelen. De anarchische structuur van het statensysteem en schaarste bevorderen
groei en vernieuwing en het competitieve karakter daarvan. Groei en vernieuwing
leveren ook een toename van de connectiviteit én van de inertie van het
internationale systeem op. Verder nemen de discrepanties tussen de formele en
feitelijke configuratie van het internationale systeem toe.
De toename van de connectiviteit van het internationale systeem levert een
netwerkeffect op waardoor de omvang van conflicten wordt beperkt - gekanaliseerd volgens een cyclisch patroon. Bij het bereiken van de bovenste faseovergang vindt
vervolgens een omslag plaats.
Tijdens een omslag vindt een reorganisatie (herordening) plaats waarbij de
discrepanties en onevenwichtigheden in de configuratie worden ‘hersteld’. Tijdens
de omslag vindt selectie plaats van een nieuwe oplossing. Dit selectieproces waarbij de keuze van ‘oplossingen’ aan de orde is - wordt in hoge mate beïnvloed
door de grootmachten die gedurende een omslag een dominante positie weten te
verwerven. De keuzecriteria die door deze dominante grootmachten worden
gehanteerd, zijn een resultante van de subjectieve modellen van deze staten. Bij
subjectieve modellen doel ik onder andere op de normen, waarden, regels,
overtuigingen (ideologieën) en beloningssystemen van deze staten.
De nieuwe configuratie en de wijze waarop deze wordt verankerd in het
internationale systeem is in hoge mate een afspiegeling van de belangen - en dus tot
op zekere hoogte van de subjectieve modellen - van deze dominante grootmachten.
Omslagen leveren een afname van de connectiviteit op; hierdoor ontstaat weer
groeipotentieel.
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Figuur 12.7 Dynamiek tussen variabelen resulterend in een zelfversterkend proces. De
belangrijkste variabelen die een rol spelen in dit proces zijn: ‘groei en vernieuwing’, ‘
connectiviteit’ en ‘omslagen’.

12.6.4 Kanalisatie van de ontwikkelingsrichting. Kanalisatie van de
ontwikkelingsrichting wordt in belangrijke mate bepaald door de dominante
subjectieve modellen ‘in’ het systeem, de selectie tijdens omslagen en het
zelfversterkende mechanisme. Factoren van invloed zijn hierbij de initiële condities
van het internationale systeem, ontwikkelingen - zoals technologische
ontwikkelingen - en gebeurtenissen en verstoringen die plaatsvinden tijdens het
ontwikkelproces.
In algemene zin lijkt in het internationale systeem sprake te zijn van een
ontwikkelingsrichting die wordt gekenmerkt door:
•

Een
toename
van
de
‘empowerment’.
Volkssoevereiniteit
en
zelfbeschikkingsrecht zijn vormen van ‘empowerment’ en hebben
respectievelijk geresulteerd in democratische politieke structuren en een
toename van het aantal staten.
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•

Een toename van (het streven) naar economisch welzijn. Positieve feedback is
inherent aan kapitalistische economische structuren.

•

Een streven naar autonomie en identiteit.

De kanalisatie van de ontwikkelingsrichting van het internationale systeem heb ik
schematisch afgebeeld in onderstaand figuur (Gould, 2002, 1052)160.

Gebeurtenissen
en verstoringen

Zelfversterking

Selectie

Ontwikkelingen

Subjectieve modellen

Initiële condities
Figuur 12.8 Factoren van invloed op de ontwikkelingsrichting van het internationale systeem.
Volgens dit model wordt de ontwikkelingsrichting van het internationale systeem in
belangrijke mate bepaald door een selectiemechanisme, waarbij subjectieve modellen van
actoren (zoals staten) een belangrijke rol spelen, en een mechanisme dat resulteert in een
zekere zelfversterking. De initiële condities van het internationale systeem, ontwikkelingen,
gebeurtenissen en verstoringen beïnvloeden dit proces.

160

Zie Gould voor een min of meer soortgelijke benadering van evolutieprocessen in biologische
systemen.
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12.7 Voorspelling
Uit dit onderzoek blijkt dat de dynamiek en de ontwikkeling van het Europese
internationale systeem in de periode van circa 1480 tot en met 1945 in hoge mate
bepaald was en dat voorspelling van de ontwikkeling van een aantal
systeemvariabelen mogelijk zou zijn geweest, vooropgesteld dat de patroonvorming
en de dynamiek van en in opeenvolgende internationale systemen waren
geïdentificeerd.
De voorspelbaarheid van de dynamiek van het internationale systeem ligt vooral
besloten in de patroonvorming op het niveau van opeenvolgende internationale
systemen. Voorspelling op het niveau van (opeenvolgende) conflicten is
problematisch vanwege de chaotische component waarvan op dat niveau van het
systeem sprake is.
Ik noem een aantal van deze patronen die aanknopingspunten voor voorspelling - op
systeemniveau - kunnen opleveren:
•

De ratio tussen de omvang van conflicten tussen grootmachten en het aantal
conflicten met een bepaalde omvang. Deze ratio kan worden afgeleid uit de
schaalwet die van toepassing is op het aantal en de omvang van deze categorie
conflicten;

•

De cyclische ontwikkeling van de fractie van conflicten gedurende de
levenscycli van internationale systemen;

•

De periodieke omslagen die plaatsvinden;

•

De trendmatige ontwikkeling van een aantal systeemvariabelen;

•

De lineaire afname van de onrustfactor.

Zoals ik heb beargumenteerd startte het huidige - mondiale - internationale systeem
in 1945. Het lijkt mij een realistische veronderstelling dat de typische dynamiek in
het internationale systeem, waarbij sprake is van periodieke omslagen en relatief
stabiele perioden met een cyclische conflictdynamiek, zich voortzet. Echter deze
dynamiek zal in toenemende mate gaan plaatsvinden op mondiaal niveau.
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De basisstructuur en dynamiek van het internationale systeem zijn namelijk
ongewijzigd: er is nog steeds sprake van een anarchisch statensysteem met een
‘onvermijdelijk’ veiligheidsdilemma, van een gestage toename van de connectiviteit
en van de verankering van een bepaalde configuratie in instituties. Deze instituties
bezitten ook nu nog de werking van drempels, zoals bedoeld in het SOC-concept.
Een belangrijke conditie van het internationale systeem moet verder zijn dat het
systeem zich binnen het cascade ‘window’ bevindt. Aangezien sinds 1945 periodiek
(kleinschalige) conflicten hebben plaatsgevonden en nog steeds plaatsvinden, lijkt
het een aannemelijke veronderstelling dat het internationale systeem zich binnen het
cascade ‘window’ bevindt, en dat mondiale conflicten in beginsel mogelijk zijn.
Vanaf 1945 tot heden hebben zich nog geen conflicten voorgedaan tussen
grootmachten, wel is sprake van een (beperkt) aantal conflicten waarbij
grootmachten (indirect) betrokken waren.
Op basis van veronderstellingen en waarneming kan worden aangenomen dat het
internationale systeem zich in een relatief stabiele toestand bevindt, nog vóór het
‘tipping point’161. Dit betekent dat in eerste instantie sprake zal zijn van een toename
van de conflictomvang. Het is niet mogelijk om in dit stadium systeemvariabelen te
kwantificeren, tenslotte is dit internationale systeem waarschijnlijk ‘pas’ het eerste
systeem in een nieuwe reeks.
In hoofdstuk 9 heb ik vastgesteld dat de ‘eenvoudige’ dynamiek gedurende de
uitzonderingsperiode met slechts twee vrijheidsgraden, heeft geresulteerd in
verstarring en een verstoorde levensloop én in een verlenging van de levensduur van
het tweede internationale systeem. Aan deze beperking van het aantal
vrijheidsgraden lag - zoals beargumenteerd - de intense rivaliteit tussen Frankrijk en
het Verenigd Koninkrijk ten grondslag, die het internationale systeem gedurende die
periode in belangrijke mate domineerde.
Gedurende de periode van circa 1945 tot 1989 werd de dynamiek in het
internationale systeem in hoge mate gedomineerd door de rivaliteit tussen de
Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Ik veronderstel dat de ontwikkeling van de
connectiviteit van het internationale systeem gedurende deze periode eveneens werd
161

De val van de Berlijnse Muur (1989) en de te terreuraanslagen in de Verenigde Staten (2001) zijn
opvallende historische gebeurtenissen. Beide gebeurtenissen hebben grote invloed op de dynamiek
van het internationale systeem, maar kunnen volgens het ontwikkelde perspectief in deze dissertatie,
niet worden opgevat als (fundamentele) omslagen van het internationale systeem. Beide
gebeurtenissen hebben geen ‘nieuw’ internationaal systeem opgeleverd.
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belemmerd en dat pas recentelijk weer sprake is van een toename van het aantal
vrijheidsgraden. Hierdoor is nu weer sprake van een chaotische dynamiek en
mogelijk naar een SOC-systeem. Het feit dat een chaotische component de dynamiek
van het internationale systeem (in belangrijke mate) bepaalt, betekent dat de
conflictdynamiek - althans wat betreft de intensiteit en fracties van conflicten - zeer
onvoorspelbaar is: onvoorspelbaarheid is zoals besproken een intrinsieke eigenschap
van chaotische systemen.
Als de geïdentificeerde conflictdynamiek wordt hervat dan is het slechts een kwestie
van tijd alvorens de bovenste faseovergang wordt bereikt en een grootschalige
omslag plaatsvindt. Tijdens het ‘traject’ richting deze faseovergang zal de
discrepantie tussen de formele en feitelijke configuratie van het internationale
systeem steeds verder toenemen. Momenteel is al waarneembaar dat de huidige
instituties en regels - zoals de Verenigde Naties en het Non-proliferatieverdrag - in
steeds mindere mate een afspiegeling zijn van de feitelijke machtsverhoudingen en
belangen van grootmachten en staten in het internationale systeem. De onvrede over
deze instituties en regels zal steeds verder toenemen. De volgende omslag zal echter
volgens dit onderzoek een stabieler systeem opleveren, waarin de nieuwe
configuratie en verankering weer (tijdelijk) een betere afspiegeling zullen zijn van de
nieuwe machtsverhoudingen.
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AFSLUITING

In hoofdstuk 1 van deze dissertatie heb ik mijn motivering voor dit onderzoek toegelicht: de
noodzaak om een beter begrip te krijgen van de werking van het internationale systeem,
zodat vervolgens de effectiviteit van gerichte beïnvloedingspogingen kan worden vergroot.
Ik denk dat deze doelstelling het verkrijgen van een beter inzicht - in ieder geval
gedeeltelijk - is gerealiseerd.
Uit dit onderzoek blijkt vooral het gedetermineerde karakter van de dynamiek en van de
ontwikkeling van het internationale systeem. Conflicten blijken in belangrijke mate de
uitkomst van een autonoom - zelforganiserend - proces. Bovendien blijken deze conflicten in ieder geval in een anarchisch statensysteem - onlosmakelijk verbonden met de
ontwikkeling van dit systeem. Dat is het slechte nieuws.
Er is echter ook goed nieuws. Uit de vorming van de staat en de totstandkoming van een
stabiel Europa, waarin interacties worden gedomineerd door samenwerking, blijkt dat bij de
overschrijding van een bepaalde connectiviteit conflicten ‘onmogelijk’ worden. In dit
onderzoek heb ik een mechanisme geïdentificeerd dat aan deze dynamiek ten grondslag ligt
en dat een aantal aanknopingspunten kan opleveren om de effectiviteit van
beïnvloedingspogingen te vergroten: de angel moet niet uit het conflict, maar uit het
systeem worden gehaald.
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SUMMARY

Dynamics and Development of the International System: a Complexity Science
Perspective

The aim of this research is to improve our understanding of the dynamics and development
of the international system. A better understanding of the dynamics and development of the
international system can improve the effectiveness of our efforts to promote sustainable
development and to prevent war.
To get a better understanding of the dynamics and development of the international system,
I have used various complexity science insights, concepts and theories. Some of these
insights, concepts and theories are still speculative; our knowledge of complex systems is
still limited.
Complexity science focuses on the structure and dynamics of systems consisting of a great
number of elements (actors). It is typical for complex systems that these elements interact
on the basis of rules; however these rules are not fixed, but change more or less constantly.
The spontaneous emergence of macro patterns and macro behavior are typical of complex
systems. Such patterns are a form of self-organization: this means that the spontaneous
order in these systems is not the result of purposeful behavior of the elements of the system,
but an emergent characteristic.
This research focuses on the dynamics - especially the war dynamics between great powers
- and the development of the international system during the period 1495-1945. Great
powers have specific characteristics and can be accurately identified. Great powers are very
powerful states and have the capabilities to influence the (inter)actions of other states in the
international system. The year 1495 is considered the ‘starting year’ of the great power
system. Until 1945 the dynamics and development of the international system were
dominated by European great powers: it was above all an ‘European’ international system.
Initially I provide an overview of various insights, concepts and theories belonging to
complexity science, e.g. system dynamics, hierarchy en chaos theory, complex adaptive
systems, network theory, self-organized criticality (SOC) and punctuated equilibrium. It
becomes clear that complexity science is not a comprehensive conceptual framework: these
insights, concepts and theories originate from various scientific disciplines and address
different aspects of complex systems. To a certain degree these insights, concepts and
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theories are complementary; which makes it possible to study the dynamics and
development of the international system from different points of view and to produce new
insights. This overview provides the research perspective for this research.
Next I discuss various historical incidents and developments, and I give an overview of
explanations - developed by historians - of these historical incidents and developments. I
discuss the following subjects: (1) the state and other actors in the international system, (2)
objectives and strategies of states, (3) the configuration and development of the
international system, (4) interactions, rules, feedback and the balance of power mechanism,
(5) growth, change, and (6) patterns and trends in the dynamics of the international system.
This historical review and two datasets - Levy’s dataset (Levy, 1983) and the ‘Correlates of
War’ datasets (Singer et al. 1972, Singer, 1987, Gibler et al. 2004) constitute the research
object. Furthermore, this historical review provides a reference to establish if this research
produced new insights in the dynamics and development of the international system.
The next step in this research is a confrontation of the research perspective and research
object, respectively insights, concepts en theories belonging to complexity science and the
war dynamics in the international system. “Isomorfism’ - the degree of correspondence
between the international system and complex systems - is a continuous concern and point
of attention.
This confrontation results in five hypotheses, concerning the functioning of the
international system. An overview of the hypotheses of this research:
•

The international system has SOC-characteristics. For SOC to be applicable, four
requirements must be met. First, a critical point has to be the attractor of the system.
Second, the system needs a driving force which pushes the system constantly towards
this critical point. Third, the system has to be a threshold system. Thresholds enable the
build-up of tension and frustration, and result in a necessary separation of timescales.
Fourth, the system needs to be disturbed more or less regularly by disruptions and
‘incidents’, as a result of which cascades (wars, in the context of this research) erupt,
resulting in the release of the tension and frustration that has been building up in the
system.
My assumption that the international system has SOC-characteristics is based on
various observations. The war and alliance dynamics of the international system can be
typified by power laws; a typical statistical distribution for a system at - or nearby - a
critical point. The more or less regular increase of the connectivity of the international
system functions as the driving force of the international system. As a result of this
driving force tension and frustration between states build up constantly. Interests,
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(international) institutions and rules have a threshold effect and result in a certain
degree of inertia of the international system. The tension and frustration in the
international system are released by periodic wars between states; as a result of which
the connectivity of the system is partially destructed and (new) growth potential is
created.
•

The development of the international system can be characterized as a punctuated
equilibrium dynamic. It is typical of punctuated equilibrium dynamics that relatively
long and stable periods, during which the system develops only gradually, are
periodically and spontaneously interrupted by punctuations. During these punctuations,
more fundamental development of the system takes place, which often leads to a series
of qualitatively new systems.
Periodically wars with an exceptional size and intensity have occurred, resulting in a so
called ‘systemic’ change of the international system. Four of these wars have occurred
during the period from 1495 until 1945: the Thirty Years War (1618-1648), the French
Revolutionary and Napoleonic Wars (1792-1815), the First World War (1914-1918)
and the Second World War (1939-1945). Each time these wars produced ‘new’
international systems, systems which differ quantitatively and qualitatively from
preceding ones. This dynamic can be typified as a punctuated equilibrium dynamic, in
which these wars are the punctuations of this dynamic.
From this punctuated equilibrium perspective it is possible to define five international
systems and four punctuations. The First and Second World War are form this
perspective two separate wars, and not two phases of the same war, as is argued by
some historians.
On the one hand these five consecutive international systems and four punctuations
have a number of typical - distinctive - characteristics; on the other hand it is possible
to identify a remarkable continuity in the development of some system variables.

•

Punctuations in the international system require a specific combination of system
conditions. The relatively stable periods between punctuations can be defined as the
life cycles of the (consecutive) international systems. During these life cycles the
average fractions of five consecutive wars - a measure for the size of wars - developed
according to a similar pattern: initially (directly after a punctuation) these average war
fractions are always small, but then start to increase until a ‘local’ maximum is
reached. Next, - after passing a tipping point - these average war fractions decrease
again until a value of almost ‘zero’. Then, ‘suddenly’ these average war fractions
increase explosively: the next punctuation is imminent. It can be argued that these
fraction patterns are generated by the increase of the connectivity of an international
system during its life cycle.
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A closer look at the system dynamics makes clear that the punctuations in the
international system occur not arbitrarily. The punctuations in the international system
are always preceded by some specific conditions: a very high connectivity of the
international system, in combination with a large local stability, a tight coupling of the
international system and long correlation lengths. ‘Local’ incidents are as a result of
these characteristics ‘enlarged’ and affect the total system: shortly before a punctuation
the international system is in a critical condition and a phase transition is unavoidable.
•

The international system develops towards a more stable condition. The European
international system (1495-1945) has developed towards a condition of increased
stability. The linear decrease of the war frequency of consecutive international systems
is a clear indication of this trend. It can be argued that the SOC- and punctuated
equilibrium dynamics of the international system result in a process of social
expansion; an increase in scale of social systems. Furthermore it can be argued that
wars are instrumental in the development of an anarchic international system.

•

The international system is a chaotic system. Chaotic systems are deterministic
systems with at least three degrees of freedom. The dynamics of these types of systems
are very sensitive for the initial conditions of these systems and as a result highly
unpredictable. If the international system is a chaotic system - or has a chaotic
component - then the war dynamics will be unpredictable as well, this despite possible
patterns at other levels of analysis.
It is possible to identify a chaotic attractor in the war dynamics of the international
system. I have identified this chaotic attractor by analyzing the phase state of the
international system: the intensity and fractions of consecutive wars. A chaotic
attractor is typical for chaotic systems, a deterministic system generating a dynamic
which largely depends on the initial conditions of the system, but whose orbits are
confined to a limited region in the phase space. From this research it becomes clear that
the international system normally has (at least) three degrees of freedom. This chaotic
attractor implies that the war dynamics of the international system are deterministic,
very sensitive for the initial conditions of the international system, and to a very high
degree unpredictable, at least as far as the intensity and fractions of wars are
concerned.
During the period 1657-1763 an exceptional dynamic can be identified in the phase
state of the intensity and fractions of consecutive wars: the war dynamics have a high
periodicity. The ‘normal’ SOC-dynamic was - it can be argued - as a result of this
exceptional dynamic disturbed, e.g. resulting in an irregularity in the power law of the
size and number of wars between great powers. This exceptional dynamic was a
temporary simplification of the war dynamic of the international system: during this
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period of time only two degrees of freedom determined the war dynamics of the
international system, resulting in a high degree of periodicity. During this exceptional
period the war dynamics in the international system were dominated by the intense
rivalry between France and the United Kingdom. This period of intense rivalry ended
in 1763 with the conclusion of the Seven Years War, when the United Kingdom
obtained a hegemonic position.
This exceptional period falls within the life cycle of the second international system
(1648-1792). Based on a quantitative analysis, it can be argued that this exceptional simplified - war dynamic, frustrated the ‘normal’ - regular - development of this
international system. My assumption is - based on some calculations - that the
temporarily ossification of the development of the international system, resulted is a
prolongation of the life span of this international system.
On the basis of this research it can be assumed that a close relationship exists between
SOC-dynamics, chaos and punctuated equilibrium dynamics, and that wars and
development of the international system are closely related as well.
This research has resulted in some new historic explanations and insights:
•

A cyclic dynamic can be identified in the development of the international system;

•

New regularities can be identified in the war dynamics of the international system;

•

The dynamics and development of the international system are deterministic, at least to
a higher degree than is often assumed;

•

A clear relationship can be identified between the development of the international
system towards a condition with greater stability, and wars which are instrumental in
this process.

Based on the results in this research - the above discussed hypotheses - I have done some
additional speculative research, which has resulted in the following observations and
assumptions:
•

Three levels of dynamics can be identified, the level of a single war, an international
system, and the international system. All levels have their ‘own’ typical dynamics.
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•

The First and Second World War are separate wars and not two phases in the same
conflict.

•

The stable - war free - condition of Europe after 1945 can be explained as a result of
the high connectivity of this system (region);

•

Social expansion can be characterized by (regular) ‘jumps’ of the system to a higher
level of organization;

•

Social development is a result of a self reinforcing mechanism underlying the
dynamics of the international system;

•

The dynamics and development of the international system are to a certain degree
predictable.

This predictability is a result of the following regularities and patterns I have identified:
•

The ratio of the size of wars between great powers and the number of these wars can be
determined with the power law distribution of these variables;

•

The cyclic development of the war fractions during the life cycles of international
systems;

•

The periodic punctuations in the international system;

•

Various trends in the development of system variables;

•

The linear decrease of the so called ‘disturbance factor’ (the product of the fraction and
frequency of wars during the life cycles of consecutive international systems).
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Bijlage 1: Basisfuncties

1. Inleiding
Ik veronderstel dat staten (sociale systemen) een aantal basisfuncties moeten vervullen
om hun instandhouding en overleving te kunnen waarborgen. Basisfuncties kunnen
worden opgevat als ‘overlevingsdoelstellingen’ van staten en zijn een logische
‘voortzetting’ van soortgelijke drijfveren van andere sociale systemen en van
individuen, waaruit staten zijn opgebouwd.
Basisfuncties zijn voor staten in beginsel universeel, echter bij de interpretatie en de
invulling ervan kan sprake zijn van een aantal wezenlijke verschillen. Bij deze
invulling - en de dynamiek die dat vervolgens oplevert - spelen onder andere
subjectieve modellen (normen en waarden, ideologieën e.d.) een rol. In sociale
systemen ontwikkelen de respectievelijke basisfuncties een eigen structuur en
dynamiek. Hierbij spelen zelfregulering, zelfstabilisering, zelfversterkende
mechanismen en padafhankelijkheid onder andere een rol. De systemen - zoals
organisaties en netwerken - die voortkomen uit de realisatie van de vier basisfuncties
noem ik aspectsystemen.
Ik onderscheid vier basisfuncties (Boulding, 1978). Deze basisfuncties leveren zoals
gezegd een aantal doelstellingen voor staten op. Ik zal de vier basisfuncties en
bijbehorende aspectsystemen nader definiëren en de (sub)doelstellingen per
aspectsysteem benoemen. Deze doelstellingen houden nauw verband met elkaar. De
causale relaties tussen deze doelstellingen zal ik weergeven in een aantal ‘causale
loopdiagrammen’. Deze techniek is gebaseerd op Sterman (Sterman, 2000)162.
162

Volgens de benadering van Sterman bestaat een causaal loopdiagram uit een aantal variabelen die
zijn verbonden door middel van pijlen. Deze pijlen geven causale relaties weer tussen de variabelen
van het betreffende systeem. Elke causale relatie (‘pijl’) bezit een positieve dan wel negatieve waarde
(polariteit). Deze pijl geeft aan op welke wijze de afhankelijke variabele wijzigt bij een verandering
van de onafhankelijke variabele. In (sociale) systemen kunnen meerdere ‘loops’ worden
geïdentificeerd. Afhankelijk van de positieve en/of negatieve waarden van de verbanden (de
polariteiten van de verbindingen) die deel uitmaken van de loop, kan sprake zijn van positieve of
negatieve feedback, anders gezegd: is sprake van een versterkend of een corrigerend effect. De
polariteiten van de verbindingen tussen variabelen van het systeem beschrijven niet het gedrag, maar
de structuur van het betreffende systeem. Een positieve causale relatie tussen twee variabelen in een
systeem betekent niet dat in het geval van een toename van de waarde van de onafhankelijke
variabele de waarde van de afhankelijke variabele ook inderdaad zal toenemen. Daar zijn twee
redenen voor: ten eerste bezitten variabelen veelal meer dan één input. Om na te gaan wat het gedrag
van de afhankelijke variabele zal zijn, moet daarom ook worden nagegaan hoe alle andere inputs
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Een causaal loopdiagram geeft niet de interacties weer tussen de variabelen van het
systeem die ‘onvermijdelijk’ zullen plaatsvinden: het betreft slechts een overzicht van
causale relaties. Een causaal loopdiagram geeft dus niet het gedrag van een sociaal
systeem weer, maar de structuur ervan. De richting en de polariteit van causale relaties
worden vastgesteld door de mogelijke interacties tussen twee variabelen afzonderlijk
(‘in isolatie’) te bezien. Andere causale verbanden en interacties die mogelijk
(gelijktijdig) een rol spelen, worden bij deze beoordeling dus niet betrokken.
Interacties tussen variabelen kunnen bovendien door drempels worden vertraagd,
waardoor bijvoorbeeld oscillaties (kunnen) optreden. Ook deze effecten blijken niet uit
deze diagrammen.
2. Definiëring
Een overzicht van de vier basisfuncties en bijbehorende aspectsystemen van staten.
•

De economie. De economie is gericht op de vervulling van individuele en
collectieve levensbehoeften en de bevordering van het (economische) welzijn van
de staat én van de inwoners van de staat. Boulding spreekt in dit verband over het
ruilsysteem. Ik vind dit een wat beperkte definiëring: een economie vormt
namelijk ook het energie- en distributiesysteem van een sociaal systeem.

wijzigen (en wat hun invloed is). Om de polariteit van een individuele verbinding vast te stellen wordt
daarom verondersteld dat alle overige variabelen constant zijn. Ten tweede is belangrijk om vast te
stellen dat drempels en drempelwaarden, een belangrijke rol uitoefenen op interacties in systemen,
hierdoor kunnen onder andere vertragingen optreden.
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Energievoorziening
+
+ FB
Bevordering van
welzijn

+

Figuur 1. Causaal loopdiagram van het economische aspectsysteem. De variabelen
energievoorziening en bevordering van welzijn zijn veelal door middel van een positieve
feedbackloop met elkaar verbonden.

•

Het integratieve systeem. Het integratieve systeem is gericht op de gecoördineerde
realisatie van de basisfuncties, op de ontwikkelingsrichting van het sociale
systeem, op de acceptatie van de (eigen) politieke structuur en op de beheersing
van het eigen sociale systeem en de omgeving. De politieke organisaties van staten
spelen een belangrijke rol bij de vervulling van integratieve functies. Het
bestuurlijke vermogen van een staat is nauw verbonden met het integratieve
systeem.
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Legitimiteit/
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1

+
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Bestuurlijk
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Figuur2. Causaal loopdiagram van het integratieve aspectsysteem. In het integratieve systeem
kunnen zes positieve feedbackloops worden geïdentificeerd. De veronderstelling is dat de
realisatie van deze doelstellingen elkaar versterken.

•

De cultuur. Het culturele ofwel normen- en waardensysteem van een staat - en van
de sociale systemen die deel uitmaken van de staat - is gericht op de
instandhouding van de individuele en collectieve identiteit én de ontplooiing
daarvan.

344

Dynamiek en Ontwikkeling van het Internationale Systeem

Heterogeniteit van
het sociale systeem
+
Individuele +
identiteit
-

+FB

Collectieve
identiteit
+

-FB

Homogeniteit van het
sociale systeem
Figuur 3. Causaal loopdiagram van het normen- en waardensysteem. Afhankelijk van de mate
van homogeniteit van het sociale systeem kunnen de individuele en collectieve identiteit door
middel van een positieve dan wel negatieve feedbackloop met elkaar verbonden zijn. De
veronderstelling in dit causale loopdiagram is dat de versterking van de individuele identiteit de
heterogeniteit van het sociale systeem vergroot, waardoor afbreuk wordt gedaan aan de
collectieve identiteit.

•

Het dreigsysteem. Het dreigsysteem van een staat moet zorgdragen voor de veiligheid
van het individu en van de staat. Onderscheid kan worden gemaakt tussen bescherming
tegen interne en externe bedreigingen. De aanwending van het dreigsysteem is niet
noodzakelijkerwijze gericht op de vergroting van de veiligheid in enge zin. Door
aanwending van het dreigsysteem kunnen bijvoorbeeld ook de (interne) integratie en
de realisatie van (externe) economische belangen worden bevorderd, of althans een
poging daartoe worden gedaan.
Een dreigsysteem kan verschillende structuren - organisatievormen - bezitten. Veelal
beschikken de politieke structuren van het sociale systeem over een
geweldsmonopolie. Dit monopolie kan zijn afgedwongen (tegen de wil van de
bevolking in, waardoor legitimatie ontbreekt), of kan een legitieme status bezitten en is
dan (veelal) verankerd in algemeen geaccepteerde regels (bijvoorbeeld wetgeving) van
de staat in kwestie.
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Externe
veiligheid +

-FB
1
-

-FB
2

- Mogelijkheden tot
gedragsbeinvloeding

Interne +
veiligheid
Figuur 4. Causaal loopdiagram van het dreigsysteem. Tussen de variabelen externe en interne
veiligheid én mogelijkheden tot gedragsbeïnvloeding van actoren die deel uitmaken van het
betreffende sociale systeem, kan sprake zijn van negatieve feedbackrelaties: hoe groter het
(gevoel van) onveiligheid bij de actoren van het sociale systeem, hoe eenvoudiger het gedrag van
deze actoren kan worden beïnvloed (gemanipuleerd).

De basisfuncties en aspectsystemen houden nauw verband met elkaar en zijn sterk
verweven. Aspectsystemen bezitten vaak de ‘karakteristieken’ van andere
aspectsystemen. Door economische behoeftenbevrediging kan bijvoorbeeld invulling
worden gegeven aan de individuele of collectieve identiteit, waardoor (ook) het gevoel
van veiligheid wordt bevorderd. Ook kan door economische activiteiten gedrag worden
afgedwongen en de integratie van een sociaal systeem worden bevorderd of juist
belemmerd.
In het volgende schema geef ik een overzicht van de basisfuncties en bijbehorende
aspectsystemen.

346

Dynamiek en Ontwikkeling van het Internationale Systeem

Overzicht van basisfuncties en aspectsystemen
Basisfuncties

Aspectsystemen

Opmerkingen

Voorzien in: (1) de (primaire)
levensbehoeften van de actoren
van het sociale systeem, zoals de
energievoorziening van actoren en
van het systeem en (2) de
bevordering van het economische
welzijn van de actoren van het
sociale systeem .
Voorzien in: (1) de samenhang van
het sociale systeem, (2) de
ontwikkeling(srichting) van het
sociale systeem, (3) de acceptatie
van het politieke systeem en (4) de
beheersbaarheid van het systeem
en de omgeving ervan.

Economisch
aspectsysteem.

Energievoorziening impliceert ook
distributie.

Integratieve
aspectsysteem.

Samenhang veronderstelt
beheersing en dus beheersbaarheid
en voorspelbaarheid. Acceptatie
heeft betrekking op de
doelstellingen die door het politieke
aspectsysteem worden nagestreefd
(ook wel relevantie genoemd) en de
wijze waarop bepaalde acties van
het politieke systeem tot stand
komen (de interne besluitvorming
van het politieke systeem).
Beheersbaarheid impliceert een
bepaald bestuurlijk vermogen van
het politieke systeem en een zekere
bestuurbaarheid van het systeem en
de omgeving ervan.

Voorzien in: (1) individuele en
collectieve identiteit en (2)
ontplooiing van deze identiteit.
Voorzien in (1) de interne en
externe veiligheid van actoren en
(2) de mogelijkheid gedrag af te
dwingen.

Normen- en
waardensysteem.
Dreigsysteem.

Veiligheid heeft vaak twee
oriëntaties: bescherming tegen
interne en tegen externe
bedreigingen. Overigens is door de
(netwerk) structuur van het totale
sociale systeem dit onderscheid
vervaagd.

Tabel 1. Overzicht van basisfuncties en aspectsystemen.
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3. Onderlinge samenhang
De aspectsystemen van staten kunnen ook worden opgevat als variabelen van een
causaal loopdiagram. De samenhang tussen deze aspectsystemen is (veelal) positief,
met dien verstande dat een versterking van het dreigsysteem ook de economie kan
verzwakken. Dit is bijvoorbeeld het geval als versterking van het dreigsysteem beslag
legt op schaarse hulpbronnen waardoor het economische welzijn van de actoren wordt
aangetast. Door schaarste zijn trade-offs soms noodzakelijk en vinden in sociale
systemen optimalisatieprocessen plaats.

+

Economische
aspectsysteem
+

+FB
1 +
+ Inte gratie ve +
syste em

+FB
2

Normen- en
+
waardensysteem

+FB
3

+

Dreigsysteem
+

+FB
4

Figuur 5. De samenhang tussen aspectsystemen. In deze figuur worden de respectievelijke
aspectsystemen opgevat als de variabelen van het diagram. In dit causale loopdiagram wordt
verondersteld dat tussen alle aspectsystemen een positieve feedbackrelatie bestaat.

Het relatieve belang van de basisfuncties van staten varieert in de tijd en is onder
andere afhankelijk van de subjectieve modellen van (dominante) actoren in betreffende
staten, de omgeving van het systeem en het gedrag van andere actoren. Op basis van
onder andere de subjectieve modellen, de machtsverhoudingen tussen actoren en het
vermogen om te anticiperen worden prioriteiten gesteld.
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De aspectsystemen ontwikkelen een eigen typische dynamiek en structuur. De
structuren van aspectsystemen verschillen bijvoorbeeld in hoge mate in connectiviteit,
diversiteit en clustering. Aspectsystemen en organisaties die daarvan deel uitmaken
ontwikkelen vaak ‘eigen’ doelstellingen en een autonome dynamiek. Deze
doelstellingen en dynamiek zijn niet noodzakelijkerwijs in het belang van het grotere
sociale systeem (zoals de staat) waar deze organisaties deel van uitmaken.
Aspectsystemen kunnen ook worden getypeerd vanuit een netwerkperspectief. De vier
aspectsystemen bezitten een eigen netwerk, waarin typische interacties - uitwisselingen
- plaatsvinden. Ter illustratie een aantal voorbeelden.
•

Het ruilsysteem. In dit netwerk worden tussen actoren goederen en diensten
uitgewisseld waarbij soms ook transformaties plaatsvinden. Ook de (bijbehorende)
informatie- en financiële stromen maken deel uit van dit netwerk. De
veronderstelde gebruikswaarde van goederen en diensten bepaalt in hoge mate de
uitwisselingen die in dit aspectsysteem plaatsvinden. Dit netwerk kan (lokaal)
bepaalde configuraties bezitten. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een
monopoliepositie van bepaalde actoren, van een oligopolie of van volledige
(onbelemmerde) marktwerking. Deze configuraties zijn de uitkomst - dat geldt ook
voor de configuraties van de andere aspectsystemen - van afhankelijkheidsrelaties,
machtsverhoudingen en optimalisatieprocessen.

•

Het dreigsysteem. In dit netwerk worden signalen uitgewisseld in de vorm van
impliciete en soms expliciete dreigementen. Als deze signalen falen, dan wordt
geweld aangewend. Om de positie van de staat te versterken worden vaak
(gelegenheids)coalities geformeerd. Ook dit netwerk kan typische configuraties
bezitten (Kaplan, 1957)163.

•

Het integratieve systeem. In dit netwerk worden (inter)acties op elkaar afgestemd
die tot doel hebben om de acceptatie van politieke organisaties en van
voorgenomen maatregelen veilig te stellen of te vergroten, om gewenste
ontwikkelingen te waarborgen en om (bestuurlijke) acties op elkaar af te stemmen.

163

Kaplan onderscheidt zes systeemconfiguraties in het totale sociale systeem: (1) een
machtsevenwicht, (2) een ‘los’ bipolair systeem, (3) een ‘tight’ bipolair systeem, (4) een universeel
systeem, (5) een hiërarchisch systeem en (6) een zogenoemd ‘unit veto’systeem. Het onderscheid
tussen deze systemen is in de benadering van Kaplan gebaseerd op de mate en vorm van integratieve
activiteit. Volgens Kaplan bezit elke configuratie een typische regelset en een bepaalde mate van wat
veerkracht en stabiliteit zouden kunnen worden genoemd (Kaplan, 1957).
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Deze netwerken kunnen ook uiteenlopende configuraties bezitten; er kan
bijvoorbeeld sprake zijn van een federale structuur, representatieve
vertegenwoordiging of een confederale structuur.
•

Het normen- en waardensysteem. In dit netwerk worden normen en waarden
bevestigd en veiliggesteld. Interacties zijn vaak gericht op de ontwikkeling van de
eigen en de collectieve identiteit en op zingeving. Huntington onderscheidt een
aantal culturen en constateert dat deze ook een bepaalde configuratie kunnen
bezitten (Huntington, 1997)164.

Bepaalde aspectsystemen kunnen de systeemdynamiek (tijdelijk) domineren.
Afhankelijk van een aantal factoren wordt aan een bepaalde basisfunctie en
bijbehorend aspectsysteem - en dus aan bijbehorende interacties en onderliggende
regels - vaak - altijd tijdelijk - een bepaalde prioriteit toegekend. Dit betekent dat de
inherente logica van de regels behorende bij dat aspectsysteem het sociale systeem,
gaan domineren.
Dominantie van een basisfunctie kan het gevolg zijn van het relatieve belang dat door
staten (in feite door dominante coalities en actoren die daar deel van uitmaken) aan die
functie wordt toegekend, bijvoorbeeld omdat een ‘acute’ inconsistentie moet worden
opgeheven, of omdat een verstoring de vervulling van bepaalde basisfuncties
belemmert.

164

Het centrale thema van Huntington is dat cultuur en culturele identiteit de scheppende kracht zijn
achter verschillende patronen van cohesie, desintegratie en conflict in de wereld na de Koude Oorlog.
Thema’s van Huntington zijn onder andere: mondiale politiek is voor het eerst in de geschiedenis
zowel multipolair als multicultureel, er is sprake van een verschuiving van het machtsevenwicht
tussen beschavingen, er is sprake van de ontwikkeling van een wereldorde op basis van beschavingen,
de universele pretenties van het Westen brengen het steeds vaker in conflict met andere culturen en
tot slot stelt Huntington dat de overlevingskansen van het Westen afhangen van een herbevestiging
van de Westerse identiteit door de Amerikanen en van de acceptatie door het Westen dat hun
beschaving uniek en niet universeel is. Vertaald naar mijn eigen theoretische kader - een
complexiteitsperspectief op de ontwikkeling van sociale systemen - stelt Huntington dat het culturele
aspectsysteem de dynamiek momenteel domineert en dat er in cultureel opzicht groeibeperkingen
zijn. Wil sprake zijn van een voortzetting van groei en vernieuwing (sociale schaalvergroting) dan zal
een aantal inconsistenties tussen subjectieve modellen moeten worden opgeheven. Holsti stelt met
betrekking tot culturen vast dat er sprake is van inconsistenties tussen de organisatie van het
internationale systeem (statenstructuur) en de (spreiding) van collectieve identiteiten (Holsti, 1995,
58). Een natie kan worden gedefinieerd als een gemeenschap - een sociaal systeem - waarvan de
individuele actoren vinden dat zij zich onderscheiden van andere actoren en sociale systemen,
bijvoorbeeld op basis van gemeenschappelijke ervaring (geschiedenis), cultuur, taal etniciteit, religie
of een combinatie van deze kenmerken. Holsti constateert ook dat de multi-etnische samenstelling
van staten vaak tot (interne) conflicten heeft geleid (Holsti, 1995, 59).
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Het primaat kan - bijvoorbeeld als gevolg van een (externe) bedreiging - (tijdelijk) bij
het dreigsysteem komen te liggen. Hierdoor zal het dreigsysteem - bijvoorbeeld de
regels die van toepassing zijn op en voor dit systeem - de totale dynamiek van het
sociale systeem kunnen gaan domineren.
Dominantie van een bepaalde basisfunctie kan resulteren in een zekere
onevenwichtigheid. Dominantie van een aspectsysteem levert namelijk interacties op in
het totale sociale systeem, die de andere basisfuncties (vroeg of laat) in negatieve zin
kunnen beïnvloeden. De causale loopdiagrammen kunnen behulpzaam zijn bij de
identificatie van deze dynamiek en de (mogelijke) ongewenste consequenties daarvan.
Belangrijk voor de overleving van een sociaal systeem is dat een dergelijke
onevenwichtigheid tijdig wordt herkend en gecorrigeerd. Dat is een expliciete taak van
het integratieve systeem.
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Bijlage 2: Overzicht van karakteristieken van het internationale systeem

Periode, op basis van Levy
Aantal conflicten Europa
Aantal conflicten Mondiaal
Duur van periode
Aantal grootmachten
Afname aantal grootmachten
Toename aantal grootmachten
Netto verandering aantal grootmachten

?

Type regulatie tussen staten
Min. Stabiliteit/schaal
Type systeem
Veiligheid Europa
Polariteit Europa
‘Empowerment’
Aantal staten, op basis van COW

Lokaal

? - 1495

14951519
10
10
24
5

Alleen Europese grootmachten
1556160916171609
1617
1699
15
3
22
15
3
22
53
8
82
5
6
7
-1
2
1
1
1
1
1

15191556
14
14
37
4
-2
1
-1

Omslag

‘Anarchie’, machtsevenwicht

?

Staat
SOC, veelal chaos
Veiligheidsdilemma
Multipolair
N.v.t.

Omslag
16181648

16991713
2
2
14
6
-1

17131721
2
2
8
5
-1

17211740
3
3
19
5
-1
1
-1
-1
0
‘Anarchie’, machtsevenwicht,
formalisering van het
soevereiniteitsbeginsel
Staat
Simplificatie, verstarring
(periodiciteit)
Multipolair

(1 van 3)
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Periode, op basis van Levy
Aantal conflicten Europa
Aantal conflicten Mondiaal
Duur van periode
Aantal grootmachten
Afname aantal grootmachten
Toename aantal grootmachten
Netto verandering aantal grootmachten
Type regulatie tussen staten
Min. Stabiliteit/schaal
Type systeem
Veiligheid Europa
Polariteit Europa
‘Empowerment’
Aantal staten, op basis van COW

Uitbreiding van het internationale systeem met
Alleen Europese Grootmachten
mondiale grootmachten
18611740180818981905191819431898
1808
1861
1905
1918
1943
1945
13
10
4
0
2
2
1
13
11
6
1
2
7
1
68
53
37
7
13
25
2
6
5
6
7
8
7
6
-1
-1
-1
1
1
1
1
1
-1
1
1
1
-1
-1
Omslag
BoP/Congres van Wenen
Omslag
Volkenb.
Omslag
1792191419391815
Staat
1918
Staat
1945
SOC, veelal chaos
Veiligheidsdilemma
Multipolair
Multipol.
Toename van ‘empowerment’: volkssoevereiniteit en zelfbeschikking
23-41
41-40
40-44
44-48
48-52
52-62

( 2 van 3)
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Periode, op basis van Levy
Aantal conflicten Europa
Aantal conflicten Mondiaal
Duur van periode
Aantal grootmachten
Afname aantal grootmachten
Toename aantal grootmachten
Netto verandering aantal
grootmachten
Type regulatie tussen staten
Min. Stabiliteit/schaal
Type systeem
Veiligheid Europa
Polariteit Europa
‘Empowerment’
Aantal staten, op basis van
COW

Uitbreiding van het internationale systeem met mondiale grootmachten
1945-1949
1949-1975
1975-1989
1989- ?
0
1
0 (COW)
2* (tot 2005)
0
5
8 (COW)
5* (tot 2005)
4
40
14
5
6
-1
1
-1

1
(Pogingen tot) regulatie op mondiale schaal door VN
Europa van ‘twee’
Europa van ‘één’
Verstarring, SOC?
Externe voorziening
Geen externe dreiging
Bipolair
Multipolair
Toename van ‘empowerment’: volkssoevereiniteit en zelfbeschikking
62-75

75-149

149-161

161-192 (in 2004)

(3 van3)
Overzicht van een aantal karakteristieken van het internationale systeem. Voor zover informatie (op basis van Levy en COW) beschikbaar is, is deze
vermeld in dit overzicht. Met ‘empowerment’ wordt gedoeld op vergroting van het aantal onafhankelijke staten dat deel uitmaakt van het
internationale systeem. Het aantal staten is weergegeven op basis van de ‘Correlates of War’ database (Correlates of War Project. 2005. ‘State
System Membership List, v2004.1.’ Online, http://correlatesofwar.org.). De kwantificering van het aantal conflicten vanaf 1975 tot 1990 is
gebaseerd op de COW-database, de aantallen die betrekking hebben op de periode vanaf 1989 tot 2005 zijn gebaseerd op een eigen schatting. De
twee conflicten in Europa betreffen conflicten met buitenlandse interventie die zijn ‘voortgekomen’ uit de desintegratie van Joegoslavië: Bosnië
(1991-1995) en Kosovo (1999). ‘BoP’ is de afkorting van machtsevenwicht.
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Bijlage 3: De ontwikkeling van een aantal systeemvariabelen: grafische weergave
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Figuur 1. Ontwikkeling van de levensduur van de vier opeenvolgende internationale systemen.
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Figuur 2. Ontwikkeling van het aantal conflicten tijdens de vier opeenvolgende internationale
systemen.
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Ontwikkeling van de conflictfrequentie
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Figuur 3. Ontwikkeling van de conflictfrequentie van de vier opeenvolgende internationale
systemen.

Ontwikkeling van de gemiddelde returntijd
5,0

Tijd

4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
0

1

2

3

4

Inte rnationaal Syste e m

Figuur 4. Ontwikkeling van de gemiddelde returntijd van conflicten gedurende de eerste drie
internationale systemen.
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Ontwikkeling van de gemiddelde conflictintensiteit
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Figuur 5. Ontwikkeling van de gemiddelde conflictintensiteit van conflicten gedurende de vier
internationale systemen.
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Figuur 6. Ontwikkeling van de gemiddelde conflictduur van conflicten gedurende de vier
opeenvolgende internationale systemen.
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Ontwikkeling van de gemiddelde concentratie
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Figuur 7. Ontwikkeling van de gemiddelde concentratie van conflicten gedurende de vier
opeenvolgende internationale systemen.

Duur

Ontwikkeling van de "omslagduur"
35
30
25
20
15
10
5
0
0

1

2

3

4

5

Omslag

Figuur 8. Ontwikkeling van de duur van opeenvolgende omslagen.
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Bijlage 4: Tijdserie-analyses van de fractie en intensiteit van opeenvolgende conflicten

In deze bijlage zijn de resultaten van de tijdserie-analyses van het internationale systeem
afgebeeld, achtereenvolgens van de fractie en de intensiteit van opeenvolgende conflicten.

1. Tijdserie-analyses van de fracties van conflicten.

Tijdserie-analyse van de fracties van opeenvolgende conflicten gedurende het eerste
internationale systeem van 1495 tot en met 1618
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0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

Fractie van conflict op tijdstip t

Figuur 1. Tijdserie-analyse van de fracties van conflicten in de periode van 1495 tot en met 1618. Er
lijkt sprake van een aantal cyclische patronen.
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Tijdserie-analyse van de fracties van opeenvolgende conflicten gedurende het tweede
internationale systeem van 1648 tot en met 1792

Fractie van het volgende conflict op tijdstip t+1
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Figuur 2. Tijdserie-analyse van de fracties van conflicten in de periode van 1648 tot en met 1792.

Tijdserie-analyse van fracties, tweede internationale systeem van 1648 tot en met 1684
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Figuur 3. Tijdserie-analyse van de fracties van conflicten in de periode van 1648 tot en met 1684. De
eerste subperiode van het tweede internationale systeem.
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Tijdserie-analyse van fracties, tweede internationale systeem van 1684 tot en met 1763

Fractie van het volgende conflict op tijdstip t+1
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Figuur 4. Tijdserie-analyse van de fracties van conflicten in de periode van 1684 tot en met 1763. De
tweede subperiode van het tweede internationale systeem. Er is sprake van een wezenlijk ander
patroon.
Tijdserie-analyse van fracties, tweede internationale systeem van 1763 tot en met 1790
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Figuur 5. Tijdserie-analyse van de fracties van conflicten in de periode van 1763 tot en met 1790. De
derde subperiode van het tweede internationale systeem.
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Tijdserie-analyse van de fracties van opeenvolgende conflicten gedurende het derde
internationale systeem van 1806 tot en met 1905
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Figuur 6. Tijdserie-analyse van de fracties van conflicten in de periode van 1806 tot en met 1905.
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2. Tijdserie analyses van de intensiteit van conflicten.

Tijdserie-analyse van de intensiteit van conflicten gedurende het eerste internationale systeem
van 1495 tot en met 1618

Intensiteit van het volgende conflict op
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Figuur 7. Tijdserie-analyse van de intensiteit van opeenvolgende conflicten gedurende het eerste
internationale systeem. Er is sprake van een ‘rechtsomdraaiend’ tot zekere hoogte cyclisch patroon.
De cycli nemen wat betreft amplitude met enige regelmaat toe en af.
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Tijdserie-analyse van de intensiteit van conflicten gedurende het tweede internationale systeem
van 1648 tot en met 1792
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Figuur 8. Tijdserie-analyse van de intensiteit van opeenvolgende conflicten gedurende het tweede
internationale systeem. Er is sprake van een duidelijk patroon, waarbij de amplitude van de uitslagen
toe- en dan weer afneemt.

Tijdserie-analyse van de intensiteit van conflicten gedurende het tweede internationale systeem
van 1648 tot en met 1668
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Figuur 9. Tijdserie-analyse van de intensiteit gedurende de eerste subperiode van het tweede
internationale systeem van 1648 tot en met 1668.
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Tijdserie-analyse van de intensiteit van conflicten gedurende het tweede internationale systeem
van 1672 tot en met 1713
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Figuur 10. Tijdserie-analyse van de intensiteit gedurende de tweede subperiode van het tweede
internationale systeem van 1672 tot en met 1713. Het laatste conflict is de Oorlog van de Spaanse
Troonopvolging.

Tijdserie-analyse van de intensiteit van conflicten gedurende het tweede internationale systeem
van 1716 tot en met 1763
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Figuur 11. Tijdserie-analyse van de intensiteit gedurende de derde subperiode van het tweede
internationale systeem van 1716 tot en met 1763. Het laatste conflict is de Zevenjarige Oorlog.
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Tijdserie-analyse van de intensiteit van conflicten gedurende het tweede internationale systeem
van 1768 tot en met 1792
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Figuur 12. Tijdserie-analyse van de vierde subperiode van het tweede internationale systeem van
1768 tot en met 1792. De cirkelvormige dynamiek lijkt te worden hervat.
Tijdserie-analyse van de intensiteit van conflicten gedurende het derde internationale
systeem van 1806 tot en met 1905
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Figuur 13. Tijdserie-analyse van de intensiteit van opeenvolgende conflicten gedurende het derde
internationale systeem. Er is sprake van een rechtsomdraaiend patroon, waarbij de amplitude van
cycli een af- en toeneemt.
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Bijlage 5: Overzicht van de toestandruimten van opeenvolgende internationale
systemen
In deze bijlage heb ik de toestandruimten van opeenvolgende internationale systemen
afgebeeld. Er blijkt ook nu - en in overeenstemming met de tijdserie-analyses van beide
variabelen - weer sprake van een uitzonderingsperiode. Normaal gesproken is sprake van
een soort ‘cyclische’ patronen, de periode van 1648 tot en met 1763 is hierop een
uitzondering. Zie onderstaande afbeeldingen.
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Figuur 1. Toestandruimte van het eerste internationale systeem.
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Toestandruimte van het tweede internationale systeem (1648 - 1792)
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Figuur 2. Toestandruimte van het tweede internationale systeem.

Toestandruimte gedurende de eerste subperiode van het tweede internationale systeem
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Figuur 3. Toestandruimte van de eerste subperiode van het tweede internationale systeem.
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Toestandruimte gedurende de tweede subperiode van het tweede internationale systeem
(1657 - 1663)
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Figuur 4. Toestandruimte van de tweede subperiode van het tweede internationale systeem.

Toestandruimte van de derde subperiode van het tweede internationale systeem
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Figuur 5. Toestandruimte van de derde subperiode van het tweede internationale systeem.

371

Dynamiek en Ontwikkeling van het Internationale Systeem

Toestandruimte van het derde internationale systeem (1815 - 1914)
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Figuur 6. Toestandruimte van het derde internationale systeem.
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Bijlage 6: Definiëring en analyse van cirkelvormige trajecten

In deze bijlage specificeer ik de cirkelvormige trajecten die in het internationale
systeem kunnen worden geïdentificeerd.
Specificatie van cirkelvormige trajecten (1 van 2)
Nr. Levy

Nr. cyclus

Richting

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

R
R
R
R
R
R

7
8
9
10
11

1
2
3
4
5

L
L
L
L
L

12
13
14
15

1
2
3
4

L
L
L
L

16
17
18
19

1
2
3
4

L
L
L
L

25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7

R
R
R
R
R
R
R

Positie
Intensiteit
1e Cirkel
3
119
1
45
1
60
1
29
5
269
3
145
2e Cirkel
4
261
5
343
1
57
3
43
4
420
3e Cirkel
5
958
1
41
3
249
5
384
4e Cirkel
1
55
3
438
4
1329
1
176
5e Cirkel
5
676
1
316
2
78
2
310
2
77
2
306
5
608

Fractie

Start

Einde

0,60
0,20
0,20
0,20
0,40
0,60

1495
1497
1499
1499
1501
1508

1497
1498
1503
1500
1504
1509

0,80
0,40
0,20
0,60
0,75

1511
1512
1513
1515
1521

1514
1519
1515
1515
1526

0,50
0,25
0,75
0,50

1521
1522
1526
1532

1531
1523
1529
1535

0,25
0,50
0,50
0,25

1532
1536
1537
1542

1534
1538
1547
1550

0,40
0,60
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

1556
1556
1559
1559
1562
1565
1569

1562
1559
1560
1564
1564
1568
1580
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Specificatie van cirkelvormige trajecten (2 van 2)
Nr. Levy

Nr. cyclus

Richting

32
33
34
35

1
2
3
4

R
R
R
R

36
37
38
39

1
2
3
4

L
L
L
L

78
79
80
82
83

1
2
3
4
5

L
L
L
L
L

87
88
89
90
91
92
93

1
2
3
4
5
6
7

L
L
L
L
L
L
L

100
101
102
103
106

1
2
3
4
5

L
L
L
L
L

Positie
Intensiteit
6e Cirkel
4
600
1
50
1
210
4
588
7e Cirkel
1
49
3
195
4
1086
1
24
8e Cirkel
1
127
1
149
3
3
4
1685
1
26
9e Cirkel
1
51
1
34
1
17
1
3
3
2
6
415
1
45
10e Cirkel
2
12
3
270
5
1415
6
935
1
45

Fractie

Start

Einde

0,40
0,20
0,20
0,40

1576
1579
1583
1585

1583
1581
1590
1604

0,20
0,40
0,40
0,20

1587
1589
1593
1600

1588
1598
1606
1601

0,17
0,17
0,33
0,33
0,17

1768
1768
1778
1787
1788

1774
1772
1779
1792
1790

0,20
0,20
0,20
0,20
0,60
0,20
0,20

1808
1812
1815
1823
1827
1828
1848

1809
1814
1815
1823
1827
1829
1849

0,33
0,50
0,33
0,17
0,13

1864
1866
1870
1877
1911

1864
1866
1871
1878
1912

Tabel 1. Karakteristieken van cirkelvormige trajecten. In deze tabel is een aantal
onderzoeksresultaten weergegeven. De ‘richting’ heeft betrekking op de richting van het
cirkelvormige traject: een traject maakt een links- of rechtsomdraaiende beweging. In de kolom
‘positie’ geef ik aan hoe het traject zich ontwikkelt. Hiervoor maak ik gebruik van een
sectorindeling (zie onderstaand figuur).
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Toename intensiteit
6
1

5
2

4
3

Toename fractie
Figuur 1. Indeling van een cirkelvormig traject in sectoren.

Het blijkt dat de trajecten geen vaste volgorde hebben. Ook is geen sprake van een
typisch andere dynamiek in het geval van links- of rechtsomdraaiende trajecten.

Karakteristieken van cirkelvormige trajecten
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Vorm
1e ‘cirkel’
2e ‘cirkel’
3e ‘cirkel’
4e ‘cirkel’
?
5e ‘cirkel’
6e ‘cirkel’
7e ‘cirkel’
?
?
Zigzag
8e ‘cirkel’
9e ‘cirkel’
?
10e ‘cirkel’

Start
1495
1511
1521
1532
1542
1556
1576
1587
1610
1642
1657
1768
1808
1849
1864

Einde
1509
1526
1535
1550
1556
1580
1604
1601
1621
1668
1763
1790
1849
1859
1912

IS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3

Richting
R
L
L
L
n.v.t.
R
R
L
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
L
L
n.v.t.
L

Duur
14
15
14
18
14
24
28
14
11
26
106
22
41
10
48

Tabel 2. Overzicht van een aantal karakteristieken van de opeenvolgende subperioden. IS staat
voor internationaal systeem. De ‘Richting’ heeft betrekking op de richting van de cirkelvormige
trajecten. Indien een vraagteken is vermeld, is geen sprake van een traject met een bepaalde
vorm.
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Karakteristieken van cirkelvormige trajecten (vervolg 1)
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Vorm
1e ‘cirkel’
2e ‘cirkel’
3e ‘cirkel’
4e ‘cirkel’
?
5e ‘cirkel’
6e ‘cirkel’
7e ‘cirkel’
?
?
Zigzag
8e ‘cirkel’
9e ‘cirkel’
?
10e ‘cirkel’

n
6
5
4
4
5
7
4
4
6
7
28
5
7
4
5

I min
45
43
41
55
79
78
50
49
23
22
11
3
2
4
45

I max
269
420
958
1329
668
676
600
1086
175
1187
12490
1685
415
1743
1415

Delta I
224
377
917
1274
589
598
550
1037
152
1165
12489
1682
413
1739
1370

Som I
667
1124
1632
1998
2061
2371
1448
1354
568
3563
47325
1990
567
1926
2677

I Gem
111
225
408
500
412
339
362
339
95
509
1690
398
81
482
535

Tabel 3. Overzicht van een aantal karakteristieken van de opeenvolgende subperioden. ‘N’ staat
voor het aantal conflicten en ‘I’ voor intensiteit.
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Karakteristieken van cirkelvormige trajecten (vervolg 2)

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Vorm
1e ‘cirkel’
2e ‘cirkel’
3e ‘cirkel’
4e ‘cirkel’
?
5e ‘cirkel’
6e ‘cirkel’
7e ‘cirkel’
?
?
Zigzag
8e ‘cirkel’
9e ‘cirkel’
?
10e ‘cirkel’

Fr min
0,20
0,20
0,25
0,25
0,50
0,40
0,20
0,20
0,14
0,14
0,14
0,17
0,20
0,20
0,13

Fr max
0,60
0,80
0,75
0,50
0,50
0,60
0,40
0,40
0,33
0,43
1
0,33
0,60
0,60
0,50

Delta Fr
0,40
0,60
0,50
0,25
0,00
0,20
0,20
0,20
0,19
0,29
0,86
0,16
0,40
0,40
0,37

Som Fr
2,20
2,75
2,00
1,50
2,50
3,00
1,20
1,20
1,24
1,71
11,67
1,17
1,80
1,53
1,46

Fr Gem
0,37
0,55
0,50
0,38
0,50
0,43
0,30
0,30
0,21
0,24
0,42
0,23
0,26
0,38
0,29

freq
0,43
0,33
0,29
0,22
0,36
0,29
0,14
0,29
0,55
0,27
0,26
0,23
0,17
0,40
0,10

I
Gem/1000
0,11
0,22
0,41
0,50
0,41
0,34
0,36
0,34
0,09
0,51
1,69
0,40
0,08
0,48
0,54

Tabel 4. Overzicht van een aantal karakteristieken van de opeenvolgende subperioden. ‘Fr’ staat
voor fractie en ‘Freq’ voor conflictfrequentie.
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Bijlage 7: Herberekening van correlatiecoëfficiënten
Aan de hand van de aangepaste levensduur van het eerste en tweede internationale systeem
én van de aanpassing van het aantal conflicten gedurende het eerste internationale systeem
(van 45 naar 51), ben ik nagegaan wat hiervan de invloed is op een aantal
correlatiecoëfficiënten die ik in hoofdstuk 5 heb berekend.
Met het oog op het vierde niveau van analyse - het niveau van het internationale systeem is het belangrijk om nogmaals vast te stellen dat de levensduur van internationale systemen
hetzelfde is als de returntijden van omslagen. De resultaten van deze gevoeligheidsanalyse
heb ik in onderstaande tabellen verwerkt (zie blz. 380 en 381).
Het aantal verbanden tussen systeemvariabelen waarbij de correlatiecoëfficiënt (na
aanpassing van de levensduren en aantal conflicten) alsnog groter is dan 0,80 of kleiner is
dan -0,80, verandert niet als de analyse is gebaseerd op vier systemen.
Echter, als de analyse is gebaseerd op drie systemen, dan neemt het aantal correlaties groter
dan 0,80 of kleiner dan - 0,8, toe met vier, bij aanpassing van de levensduren en met één bij
aanpassing van de variabele ‘aantal conflicten’. De waarden die het betreft zijn grijs
gearceerd.
Deze toename kan worden geïnterpreteerd als een bevestiging van de veronderstelde
oorzakelijke samenhang tussen een aantal systeemvariabelen, in ieder geval als het de
eerste drie systemen betreft.
Verder blijkt na deze aanpassingen een nog grotere statistische samenhang tussen de
levensduur enerzijds en de omslagduur en de intensiteit van omslagen anderzijds. De
toename van het statistische verband tussen de levensduur van opeenvolgende
internationale systemen en de omslagduur is het geval als wordt uitgegaan van vier én van
drie systemen. Het relatief grote verschil tussen beide correlatiecoëfficiënten
(respectievelijk 0,75 en 1,00) is het gevolg van de Tweede Wereldoorlog, die ‘te lang’ heeft
geduurd, uitgaande van de ontwikkeling van de duur van voorafgaande omslagen. Zoals ik
heb uitgelegd is de Tweede Wereldoorlog een andersoortige omslag en kan deze omslag
niet worden vergeleken met de drie eerdere omslagen. De ontwikkeling van deze
correlatiecoëfficiënt bevestigt de ‘uitzonderingspositie’ van de Tweede Wereldoorlog.
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Correlatiecoëfficiënten van de levensduur en andere systeemvariabelen
Aangepaste
Oorspronkelijke levensduur
levensduur
CC
4 systemen
3 systemen
4 systemen
3 systemen
Aantal conflicten
0,88
0,63
0,92
0,95
Conflictfrequentie
0,82
0,36
0,92
0,87
Gemiddelde returntijd
N.v.t.
0,01
N.v.t.
-0,62
Gemiddelde conflictintensiteit
0,73
0,83
0,55
0,27
Gemiddelde conflictduur
0,53
1,00
0,45
0,81
Omslagduur
0,69
0,73
0,75
1,00
Intensiteit van omslagen
-0,92
-0,90
-0,98
-0,97
Gemiddelde concentratie
0,25
-0,75
0,21
-1,00
Gemiddelde fractie
-0,85
0,89
-0,85
0,98

Toe- of afname
+
+
N.v.t.
+
+
+
=

+
+
+
+
+
+
+

Tabel 1. Gevoeligheidsanalyse ‘levensduren’. Overzicht van de verandering van correlatiecoëfficiënten door aanpassing van de levensduren van de
eerste twee internationale systemen. De oorspronkelijk levensduren bedroegen respectievelijk 123 en 144 jaar, en bedragen na aanpassing 138 en
130 jaar.
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Correlatiecoëfficiënten van het aantal conflicten en andere systeemvariabelen

CC
Conflictfrequentie
Gemiddelde returntijd
Gemiddelde conflictintensiteit
Gemiddelde conflictduur
Omslagduur
Intensiteit van omslagen
Gemiddelde concentratie
Gemiddelde fractie

Oorspronkelijk aantal
Conflicten (45 in 1e
systeem)
4 systemen
3 systemen
0,98
0,95
N.v.t.
-0,77
0,47
0,10
0,56
0,67
0,92
0,99
-0,96
-0,91
-0,10
-0,99
-0,66
0,91

Aangepast aantal
Conflicten (51 in 1e
systeem)
4 systemen 3 systemen
0,99
0,98
N.v.t.
-0,84
0,36
-0,05
0,53
0,57
0,93
0,97
-0,93
-0,85
-0,14
-0,96
-0,62
0,86

Toe- of
afname

+
N.v.t.
+
+
+

+
+
-

Tabel 2. Gevoeligheidsanalyse ‘aantal conflicten’. Overzicht van de verandering van correlatiecoëfficiënten door aanpassing van het aantal
conflicten gedurende het eerste internationale systeem: het aantal conflicten dat plaatsvond gedurende het eerste internationale systeem bedroeg in
de oorspronkelijke analyse 45 en is nu verhoogd tot 51.
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