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Samenvatting g 

Socialee wetenschappers presenteren hun ideeën en theorieën doorgaans in "na-
tuurlijkee taal." bijvoorbeeld in Engelse of Nederlandse teksten. Deze manier van 
presenterenn heeft als voordeel dat het voor bijna iedereen mogelijk is om van de 
gepresenteerdee ideeën en theorieën kennis te nemen en ze tee begrijpen. Het nadeel 
iss dat natuurlijke taal notoir ambigu is, zowel in conceptuele als in logische zin. 

Inn een aantal recente studies zijn enkele in natuurlijke taal gepresenteerde 
sociaal-wetenschappelijkee theorieën met behulp van formele logica onderzocht. De 
nadrukk lag hierbij op theorieën uit de organisatie ecologie. Organisatie ecologie 
(OE)) houdt zich bezig met de dynamiek in populaties van organisaties. Een 
belangrijkee aanname van OE is dat organisaties slechts in beperkte mate beschik-
kenn over informatie over hun omgeving, en dat z e- mede als gevolg daarvan -ook 
slechtss in beperkte mate rationeel handelen. Succes en ondergang van organisaties 
wordtt volgens OE dan ook veeleer verklaard door toeval en omgevingsfactoren, 
dann door de kwaliteit van het ondernemersschap. 

OEE is herhaaldelijk gekozen als domein van formeel-logisch onderzoek omdat 
hett een in hoge mate ontwikkelde, samenhangende, en relatief formele verza-
melingg van theorieën betreft. Desondanks zijn met behulp van formele logica 
inn een aantal theorieën redeneerfouten, ontbrekende aehtergrondaannames en in-
consistentiess blootgelegd. Bovendien zijn met behulp van logica redundante aan-
namess aangewezen, en werd de onderlinge samenhang van de theorieën verbeterd. 
Hoewell  formeel-logisch onderzoek in de sociale wetenschappen vooralsnog dus een 
succesvollee benadering is gebleken, is er tot nu toe weinig aandacht geweest voor 
dee methodologie ervan. 

Hoofdstukk 1. Dit hoofdstuk vat de doelen van dit proefschrift als volgt samen: 

1.. Het ontwikkelen van een systematische benadering van het logisch formali-
serenn van sociaal-wetenschappelijke theorieën. 

2.. Het toepassen van logische formalisering op sociaal-wetenschappelijke the-
orieën,, in het bijzonder op de organisatie-ecologische deeltheorie resource 
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partitioning. partitioning. 

3.. Het middels formalisering verliet eren van verklaringen van sociale processen, 
inn het bijzonder van de concurrentiedynamiek in de markt van internet-
zoekmachines. . 

Hoofdstukk 2. In het tweede hoofdstuk van dit proefschrift wordt een systemati-
schee vijf-stappenbenadering van het (logisch) formaliseren van sociaal-wetenschap-
pelijkee theorieën gepresenteerd. 

Dee eerste stap in deze benadering is het identificeren van de "kerntheorie." 
Dezee bestaat uit een aantal zinnen: de hoofdconclusie(s) van een theorie en de 
premissenn die nodig zijn om tot de conclusie(s) te komen. Vervolgens wordt, 
inn de tweede stap, de betekenis van de concepten in de kerntheorie vastgelegd. 
Bovendienn worden eventuele overeenkomsten of relaties tussen de concepten ge-
analyseerdd en vastgelegd. In de derde stap wordt de logische structuur van de 
zinnenn die deel uitmaken van de kerntheorie onderzocht. Het resultaat van deze 
stapp is een verzameling informele axioma's: zinnen met een duidelijke logische 
structuur,, en met zo weinig mogelijk concepten. All e axioma's krijgen bovendien 
eenn rol toebedeeld in de redenering: premisse of conclusie. 

Dee eerste drie stappen van de vijf-stappenbenadering van het logisch formali-
serenn vormen tezamen de "rationele reconstructie." Als deze reconstructie goed 
iss uitgevoerd, is de vierde stap. de daadwerkelijke formalisering in een logische 
taal,, betrekkelijk eenvoudig. Het resultaat van de vierde stap is een verzamel-
ingg formele axioma's. In de vijfde stap, ten slotte, wordt getracht, om, eventueel 
mett behulp van een geautomatiseerde model generator en theorem, prover. de con-
sistentiee en geldigheid van de formele theorie vast te stellen. Als dat niet lukt. 
wordenn de voorafgaande stappen van het formaliseringsproeess opnieuw door-
lopen:: formaliseren is een iteratief proces. 

Hoofdstukk 3. In dit hoofdstuk wordt de vijf-stappenbenadering toegepast op 
resourcee partitioning- -een deeltheorie van OE. Deze theorie stelt, in tegenstelling 
tott de klassieke economische theorie, dat marktconcentratie gunstig is voor kleine 
gespecialiseerdee organisaties en ongunstig voor (middel-)grote generalisten. De 
redeneringg is dat marktconcentratie enerzijds zorgt voor het verdwijnen van mid-
delgrotee organisaties en anderzijds grote organisaties naar het centrum van de 
marktt drijft . Als gevolg hiervan ontstaan er niches in de periferie van de markt, 
waarr kleine gespecialiseerde organisaties zich kunnen vestigen. De theorie is on-
derbouwdd met empirisch onderzoek in verschillende markten. 

Dee logische formalisering van resource partitioning theorie brengt aan het 
licht,, dat de stelling dat markconcentratie de levenskansen van (middel-)grote 
generalistenn en kleine specialisten respectievelijk negatief en positief beïnvloedt, 
niett door de argumentatie wordt onderbouwd. Beide effecten worden in de the-
oriee teruggeleid tot het bestaan van schaalvoordelen. Schaalvoordelen kunnen 
weliswraarr markconcentratie veroorzaken, maar zijn daar zeker niet gelijk aan. 
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Bovendienn blijk t een aantal aannames van resource partitioning theorie over-
bodigg te zijn: hetzelfde geldt voor zes erkende additionele verklaringen voor re-
sourcee partitioning, aangedragen in gerelateerde literatuur. Een aantal impliciete 
achtergrondaannamess moest aan de theorie worden toegevoegd om de argumen-
tatiee sluitend te maken. Ten slotte blijk t dat door het toevoegen van de relatief 
zwakkee aanname dat (middel-)grote generalisten meer concurrentiedruk te ver-
werkenn hebben dan kleine specialisten, de empirische bevinding verklaard kan 
wordenn dat het aantal de markt betredende specialisten doorgaans groter is dan 
hett aantal de markt verlatende generalisten. 

Behalvee aan het vergroten van de kennis over het mechanisme achter resource 
partitioning,, draagt de logische formalisatie bij aan het "afslanken" van resource 
partitioningg theorie door het aantal concepten in de theorie te verkleinen. Boven-
dienn draagt de formalisatie bij aan de operationaliseerbaarheid en meetbaarheid 
vann enkele begrippen uit de theorie, en aan het relateren van de theorie aan an-
deree theorieën over concurrentie. 

Hoofdstukk 4. Het sleutelbegrip van resource partitioning theorie is concur-
rentie.. In Hoofdstuk 4 wordt dit begrip conceptueel onder de loep genomen. In 
feitee gaat het hierbij om een uitgebreide conceptuele analyse, zoals in stap 2 van 
dee in Hoofdstuk 2 gepresenteerde formaliseringsbenadering wordt toegepast. 

Hett resultaat van de conceptuele analyse is een netwerk-representatie van 
concurrentie;; concurrentie wordt beschouwd als een netwerk, bestaande uit or-
ganisatiess en hun onderlinge eoncurrentierelaties. 

Dee netwerkbenadering van concurrentie gaat ervan uit dat als twee orga-
nisatiess aanspraak maken op een resource—een hulpbron, bijvoorbeeld een klant, 
off  een vergunning—zij een concurrentierelatie hebben. De intensiteit van deze 
relatiee wordt bepaald door het aantal resources waar door beide organisaties om 
geconcurreerdd wordt. 'Concurrentiedruk' van organisatie I op J wordt gedefini-
eerdd als het gedeelte van J 's resources waar / ook aanspraak op maakt. De 
intensiteitt van een concurrentierelatie en de daarmee gepaard gaande concurren-
tiedrukk zijn gerelateerd aan het organisatie-ecologische kernbegrip niche overlap. 
Doorr de concurrentiedruk van alle organisaties op organisatie J op te tellen, kan 
dee totale concurrentiedruk op J worden berekend. Door de concurrentiedruk op 
allee organisaties in een markt op te tellen, wordt de totale concurrentie in een 
marktt berekend. 

Dee netwerkrepresentatie verbindt concurrentie op het micro-niveau (dat van 
individuelee actoren) met concurrentie op het macro-niveau—dat van de markt: 
doorr het meten van eoncurrentierelaties tussen individuele actoren kunnen zo uit-
sprakenn worden gedaan over eoneurrentiedynamiek in een markt. De verbinding 
vann het micro- en het macro-niveau van concurrentie zorgt er ook voor dat the-
orieënn over de verschillende niveaus van concurrentie aan elkaar kunnen worden 
gekoppeld. . 

Uitt de netwerkrepresentatie van concurrentie kan worden afgeleid, dat de 



166 6 Samenvatting Samenvatting 

groottee van een organisatie positief gerelateerd is aan de mate van concurren-
tiedrukk die een organisatie uitoefent. De grootte van organisaties heeft echter 
nauwelijkss invloed op de concurrentiedruk die organisaties te verduren krijgen: 
diee is niet name gerelateerd aan de positionering ten opzichte van andere organ-
isaties. . 

Omm de bruikbaarheid van de netwerkbenadering van concurrentie aan te to-
nen,, wordt de intensiteit van de paarsgewijze concurrentierelaties in een populatie 
vann 137 internet-zoekmachines gemeten, per kwartaal, over een periode van zeven 
jaar.. Een aantal hypotheses over de te verwachten concurrentiedynanhek in op-
komendee industrieën worden aan de hand van de verzamelde data getest. De 
voornaamstee bevinding is. dat in de populatie van internet-zoekmachines concur-
rentiee eerst in toenemende mate toeneemt, maar dat vervolgens, door het betreden 
vann de markt van een grote groep kleine specialisten, de toename van marktcon-
currentiee stagneert. Dit resulteert in een S-vorniige toename van de concurrentie 
inn de zoekmachinemarkt. Verder wordt het theoretische resultaat bevestigd dat 
grotee organisaties meer concurrentiedruk uitoefenen dan kleine organisaties, en 
ongeveerr dezelfde concurrentiedruk te verduren krijgen. 

Hoofdstukk 5. Dit hoofdstuk beschrijft het empirisch onderzoek van de markt 
vann internet-zoekmachines, op basis van de theoretische bevindingen uit de eerdere 
hoofdstukkenn van het proefschrift. Een markant onderdeel van de opkomst van 
dee zoekmachinemarkt is de relatieve groei van het aantal kleine specialisten in de 
markt.. Vanaf 1997 is meer dan 90% van de zoekmachines die de markt betreedt 
eenn specialist. Om de opkomst van de specialisten in de groeiende populatie 
tee verklaren, wordt geprobeerd twee organisatie-ecologische theorieën, density 
dependencee theorie, die zich bezig houdt met de opkomst van populaties van 
organisaties,, en de eerder genoemde resource partitioning theorie1, aan elkaar te 
verbinden.. Beide theorieën baseren zich op verschillende aannames en hebben 
betrekkingg op verschillende 'levensfasen" van de populatie. Aangetoond wordt 
datt door de vervanging van het concurrentiebegrip in beide theorieën door de in 
Hoofdstukk 4 ontwikkelde netwerkrepresentatie van concurrentie, de theorieën aan 
elkaarr kunnen worden verbonden. 

Dee analyse van de empirische data toont aan dat legitimatie in de zoekma-
chinemarktt in toenemende mate toeneemt, hetgeen niet overeenkomt met wat 
doorr density dependence theorie wordt aangenomen. De concurrentie in de zoek-
machinemarktt doorloopt een. ook al afwijkend, S-vormig patroon. Er kan geen 
relatiee worden vastgesteld tussen marktconcurrentie, legitimatie en de in- en uit-
stroomm van organisaties, zoals in density dependence theorie wordt verondersteld. 
Kennelijkk kan density dependence theorie de waargenomen dynamiek in de zoek-
machinemarktt niet verklaren. 

Resourcee partitioning theorie daarentegen blijk t wel een verklarende waarde 
tee hebben. Overeenkomstig met de aannames in de theorie, neemt de groei van 
hett aantal generalisten in de zoekmachinemarkt af. terwijl de concurrentie onder 
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generalistenn toeneemt: dit laatste fenomeen lijk t op wat resource partitioning 
theoriee de 'trek naar het centrum van de markt' noemt. Als gevolg van deze 
bewegingg van generalisten, maar vooral doordat specialisten van het centrum van 
dee markt af bewegen, neemt de concurrentie tussen generalisten en specialisten 
af.. Daardoor neemt de concurrentiedruk op specialisten af, wat op zijn beurt 
weerr resulteert in een toenemende de groei van het aantal specialisten, zoals 
waargenomenn in 1999 en 2000. 

Hiermeee is de relatieve groei van het aantal specialisten in de zoekmachine-
marktt tussen 1997 en 1999 echter nog niet verklaard: daarom wordt nog gekeken 
naarr een andere verklaring uit de literatuur, het sphere packing model, dat een 
toenemendee dimensionaliteit van de z.g. resource space als mogelijke oorzaak van 
hett succes van kleine specialisten ziet. De oorspronkelijke verklaring blijk t geen 
betrekkingg te hebben op het onderzochte empirische domein. Na de verklaring 
voorr het onderzoeksdomein te hebben aangepast, blijk t dat van een toenemende 
dimensionaliteitt van de zoekmachinemarkt in de onderzochte periode geen sprake 
is.. De groei van de zoekmachinepopulatie, alsmede de differentiatie van kleine 
specialisten,, vindt plaats in een laagdimensionale markt; de relatieve toename 
vann het aantal specialisten kan dus niet worden teruggeleid tot een hogere dimen-
sionaliteitt van de zoekmachinemarkt. 

Conclusies.. De in dit proefschrift geïntroduceerde vijf-stappenbenadering van 
hett logisch formaliseren van sociaal-wetenschappelijke theorieën heeft geholpen 
resourcee partitioning theorie sluitend en consistent te maken. Daarbij vergrootte 
dee formalisering het begrip van de theorie. Bovendien was de geformaliseerde 
versiee van resource partitioning theorie compacter, duidelijker, en preciezer dan 
hett origineel, en kon uit de theorie een belangrijke nieuwe voorspelling worden 
afgeleid. . 

Dee conceptuele analyse van het begrip concurrentie- -met behulp van netwerk-
analyse-technieken—vergroottee het begrip van concurrentieprocessen. Daarbij 
werdd een directe link tussen concurrentieprocessen op micro- en op macro-niveau 
bewerkstelligd.. Deze link vergemakkelijkte het samenvoegen van resource parti-
tioningg theorie met density dependence theorie, alsmede het nieten van concur-
rentieprocessen. . 

Concurrentieprocessenn in de internet-zoekmachinemarkt werden empirisch on-
derzocht.. Dit leidde tot de ontdekking dat de waargenomen opkomst van specia-
listenn in deze groeiende markt ten minste gedeeltelijk kon worden toegeschreven 
aann resource partitioning: specialisten differentieerden zich door hun heil te 
zoekenn in meer perifere gedeeltes van de markt; op die manier vergrootten ze 
hunn levenskansen. 
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