
Sociale rechtvaardigheid speelt een zeer belangrijk

rol in het menselijk leven. Aan de hand van recen-

te sociaal-psychologische studies wordt nagegaan

waarom rechtvaar-

digheid eigenlijk zo

belangrijk is. Ook

wordt ingegaan op

de vraag hoe mensen

er precies toe komen

om iets als rechtvaardig of onrechtvaardig aan te

duiden, en hoe zij zich daarover een oordeel

vormen.

Wat is eerlijk?
De sociale psychologie van waargenomen

rechtvaardigheid

Onrechtvaardig behandeld war-
den is het ergste wat een mens
overkomen kan.
(J.J. Voskuil, 1996, Het Bureau,
Deel 2 Vuile handen, p. 242,
Amsterdam: Van Oorschot)

De bovenstaande uitspraak wordt gedaan door Maarten
Koning, de hoofdpersoon uit Voskuils Het Bureau, op een
moment dat hij zich oneerlijk bejegend voelt door een van de
mensen met wie hij samenwerkt. Er kan flink worden gedis-
cussieerd over diverse aspecten van Voskuils romancyclus en
daar zijn de afgelopen jaren dan ook diverse krantenkolom-
men mee gevuld. Dat zal hier niet worden (over)gedaan. In het
voorliggende artikel wordt allereerst een kort overzicht gege-
ven van het belang dat waargenomen rechtvaardigheid speelt
in het menselijk leven. Vervolgens worden kernbegrippen
omtrent de psychologische studie van rechtvaardigheid gede-
finieerd. Daarna wordt ingegaan op de vraag waarom recht-
vaardigheid belangrijk is voor mensen en hoe zij zich een oor-
deel vormen of iets rechtvaardig of onrechtvaardig is.

Het belang van waargenomen rechtvaardigheid

Een grote hoeveelheid van onderzoeksgegevens toont aan dat
de gedachten, gevoelens, attitudes, en gedragingen van men-
sen sterk worden beinvloed door waargenomen rechtvaardig-
heid (voor overzichten zie bijvoorbeeld Folger & Cropanzano,
1998; Lind & Tyler, 1988; Tyler & DeGoey, 1996; Tyler & Lind,
1992). Wanneer werknemers zich bijvoorbeeld rechtvaardig
behandeld voelen dan heeft dat vaak tot gevolg dat zij tevre-
dener zijn over hun werk en zich directer verbonden voelen
met de organisatie waarvoor zij werken. Bovendien vertonen
zij een grotere bereidheid om taken te verrichten die niet tot
hun eigenlijke taakomschrijving behoren en zijn zij minder
geneigd om naar een baan bij een andere werkgever te sollici-
teren. Ook is de kans op het ontstaan van conflicten op de werk-
vloer kleiner en de kans op het oplossen van bestaande con-
flicten groter. Werknemers die zich daarentegen onrechtvaar-
dig behandeld voelen hebben meer last van werkstress,
vertonen meer (openlijk of heimelijk) verzet tegen verlangens
en eisen die aan hen gesteld worden, en hebben een grotere
kans op het vertonen van normovertredend gedrag en op het

Kees van den Bos

stelen van spullen van de orga-
nisatie (zoals het voor prive-
doeleinden mee naar huis
nemen van floppy's).

De hierbovenstaande op-
somming laat zien dat recht-
vaardige en onrechtvaardige

gebeurtenissen sterke effecten kunnen hebben op reacties van
mensen in arbeidsorganisaties. In andere sociale situaties
zoals interacties met politieagenten, wanneer mensen op over-
redende communicatie van overheden reageren, en in intieme
relaties heeft waargenomen rechtvaardigheid soortgelijke
effecten. Waargenomen rechtvaardigheid speelt dus een
belangrijke rol in het menselijk leven. Maar waarom is dat zo?
Waarom is rechtvaardigheid eigenlijk zo belangrijk voor men-
sen? En hoe komen mensen er precies toe om iets als recht-
vaardig of onrechtvaardig aan te duiden? Met andere woorden,
hoe vormen mensen zich rechtvaardigheidsoordelen? Voor-
dat op deze vragen zal worden ingegaan is het belangrijk om
duidelijk te maken wat in deze bijdrage onder sociale recht-
vaardigheid wordt verstaan.

Sociale rechtvaardigheid

Wanneer we ons verdiepen in vraagstukken omtrent sociale
rechtvaardigheid dan is het belangrijk om expliciet een onder-
scheid te maken tussen wat we zouden kunnen aanduiden als
prescriptieve theorieen over wat rechtvaardig is en descriptie-
ve benaderingen van rechtvaardigheid. Pmscriptievetheorieen
schrijven als het ware voor: 'dit en dat is rechtvaardig, en zus
en zo is onrechtvaardig.' Voorbeelden hiervan treffen we aan
in de filosofie. Wanneer filosofen zich bezighouden met socia-
le rechtvaardigheid, construeren zij theorieen die aangeven
welke gebeurtenissen of handelingen als rechtvaardig moeten
worden beschouwd en welke voorvallen of acties als niet
rechtvaardig moeten worden aangeduid. Een beroemd voor-
beeld is het werk van de politiek filosoof Rawls (1971/1992).
Centraal in Rawls' theorie staat een gedachte-experiment dat
nagaat hoe een rechtvaardige indeling van de samenleving
idealiter zou dienen te verlopen. Het idee achter dit gedachte-
experiment is dat wanneer mensen tot taak krijgen een recht-
vaardige samenleving te ontwerpen (met rechtvaardige
inkomstenverdelingen, rechtvaardige verdelingen van status,
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et cetera) hun niet duidelijk zou moeten zijn welke positie zij-
zelf in deze maatschappij gaan innemen. Immers, zo stelt
Rawls, zijn mensen hierover onwetend (Rawls gebruikt hier-
voor de metafoor dat mensen zich dan achter een sluier van
onwetendheid bevinden) dan nemen zij beslissingen die in het
voordeel zullen zijn van de meest behoeftigen in de ontwor-
pen samenleving.

Descriptieve inventarisaties van sociale rechtvaardigheid
daarentegen, pogen te beschrijven wat mensen rechtvaardig
en onrechtvaardig vinden. Voorbeelden van een dergelijke
manier om rechtvaardigheid te bestuderen treffen we in de
sociale psychologie aan. Sociaal-psychologen proberen onder
meer na te gaan wat mensen rechtvaardig vinden en hoe zij tot
deze rechtvaardigheidsoordelen komen (zie bijvoorbeeld
Adams, 1965; Lind & Tyler, 1988; Tyler & Lind, 1992). De soda-
le psychologie van rechtvaardigheid staat in dit artikel cen-
traal.

Het is belangrijk om ons te realiseren dat wanneer we recht-
vaardigheidsoordelen bestuderen, we ons bezighouden met
subjectieve ideeen van mensen over rechtvaardigheid. Deze
subjectieve oordelen kunnen gerelateerd zijn aan prescriptie-
ve wetenschappelijke theorieen omtrent rechtvaardigheid,
maar dat hoeft geenszins het geval te zijn. Ook is het zo dat
wanneer er sprake is van een discrepantie tussen de subjectie-
ve oordelen van mensen enerzijds en prescriptieve weten-
schappelijke theorieen anderzijds, dit niet noodzakelijkerwij-
ze impliceert dat mensen 'fouten' maken bij het vormen van
hun rechtvaardigheidsoordelen. Stel bijvoorbeeld dat mensen
daadwerkelijk een samenleving in zouden mogen richten ach-
ter een sluier van onwetendheid (vergelijk Rawls, 1971/1992),
en stel dat mensen dan van oordeel zijn dat zij dit zo moeten
doen dat zij hierbij niet de meeste behoeftigen in de samenle-
ving bevoordelen (hetgeen Rawls veronderstelt dat zij zullen
doen), maar dat zij elk lid van de maatschappij gelijk behan-
delen (qua inkomen en status, enzovoort), dan wil dit natuur-
lijk niet per se zeggen dat mensen de samenleving 'fout' heb-
ben ingericht of loute' rechtvaardigheidsoordelen hebben.
Bovendien is het, strikt genomen, zo dat wanneer wordt uit-
gegaan van een descriptieve benadering van rechtvaardigheid
er per definitie niet gesproken kan worden van 'foute' recht-
vaardigheidsoordelen.

Bij het bestuderen van rechtvaardigheid moet men eigen-
lijk een expliciete keuze maken tussen uitgaan van een pre-
scriptieve theorie of van een descriptieve benadering, en deze
keuze duidelijk voor ogen blijven houden bij de verdere stu-
die. Dit lijkt een vanzelfsprekend iets, maar dat is het niet. In
veel wetenschappelijke publicaties stellen de auteurs dat zij
geinteresseerd zijn in de subjectieve rechtvaardigheidsoorde-
len van mensen, maar doen zij dit impliciet op een prescrip-
tieve manier: wanneer oordelen van mensen afwijken van wat
hun theorie voorschrijft wat rechtvaardig zou moeten zijn, aar-
zelen zij niet om dit aan te duiden als foute rechtvaardig-
heidsoordelen (zie bijvoorbeeld Jasso, 1996; Sabbagh, Dar &
Resh, 1994).

In deze bijdrage wordt een descriptieve benadering
gevolgd en staan de subjectieve oordelen van mensen over wat

rechtvaardig is centraal. De defmitie van rechtvaardigheid die
hier wordt gehanteerd betreft dus wat mensen vinden wat
rechtvaardig is. Gesteld kan daarom worden dat hier wordt uit-
gegaan van een relatieve definitie van rechtvaardigheid.
Immers, 'justice is in the eye of the beholder' (Lind et al., 1990).
Dat is inderdaad waar in die zin dat rechtvaardigheid op zijn
hoogst intersubjectief is. Mensen kunnen opvattingen omtrent
rechtvaardigheid met elkaar delen. Binnen een dergelijke
groep van mensen bestaat consensus over wat rechtvaardig is
en wat niet. Dit zien we duidelijk in het rechtssysteem dat
voorbeeld in Nederland heerst. De Nederlandse rechtspraak is
een verzameling afspraken over (on)rechtvaardigheid. Impli-
catie van dit sociale contract is dat wanneer men zich in Neder-
land bevindt, men zich aan deze afspraken client te houden,
Buiten Nederland heersen echter (gedeeltelijk) andere ideeen
over wat rechtvaardig is, en het is niet altijd gemakkelijk om
te stellen dat het ene land betere opvattingen over rechtvaar-
digheid heeft dan het andere.

Een relatieve defmitie van rechtvaardigheid impliceert
echter niet dat alles relatief is. Sommige rechtssystemen zijn
immers duidelijk onrechtvaardiger dan andere. En ook al zijn
rechtvaardigheidsoordelen subjectieve ideeen, toch geloven
mensen vaak oprecht in hun oordelen over rechtvaardigheid.
Mensen maken zich veelvuldig echt druk om rechtvaardig-
heidsprincipes en proberen zich vaak op oprechte wijze oor-
delen te vormen over wat rechtvaardig en niet rechtvaardig is
(Bobocel et al., 1998). Tevens hebben mensen vaak duidelijke
ideeen (bijvoorbeeld politieke opvattingen) over wat recht-
vaardig is en worden zij oprecht kwaad als onrechtvaardige
gebeurtenissen plaatsvinden (Lerner, 1977). Met andere woor-
den, rechtvaardigheid heeft niet-relatieve en oprechte kanten
en het zou onjuist zijn om relativerend te denken over de psy-
chologie van rechtvaardigheid.

Desalniettemin kan gesteld worden dat mensen geen goed
inzicht hebben in hoe zij oordelen over rechtvaardigheid vor-
men en dat zij zich gewoonlijk niet bewust zijn dat rechtvaar-
digheid in werkelijkheid door 'the eye of the beholder' wordt
waargenomen (Van den Bos &Lind, in druk). Dit heeft tot gevolg

dat mensen veelal geen goed zicht hebben op de gekleurde
manieren waarop hun rechtvaardigheidsoordelen worden
gevormd (vergelijk Nisbett & Ross, 1980). Ik houd hier dus geen
populair-postmodern rechtvaardigheidsverhaal ('al het denken
over rechtvaardigheid is relatief), maar wil graag het subtiele -

tegelijkertijd oprechte en subjectieve karakter van rechtvaar-
digheidsoordelen benadrukken. De descriptieve benadering
van rechtvaardigheid heeft het mogelijk gemaakt een begin te

maken met het in kaart brengen van de subtiele psychologie
van rechtvaardigheidsoordelen (Van den Bos & Lind, in druk),

en mijn verwachting is dat in de komende jaren hier vervolg-

onderzoek naar zal worden verricht.
Een descriptieve benadering van rechtvaardigheid is ook

belangrijk omdat zij duidelijk heeft gemaakt dat oordelen van
mensen eigenlijk meer betrekking hebben op wat zij eerlijk of

oneerlijk vinden dan op wat zij rechtvaardig of onrechtvaardig
vinden. Rechtvaardigheid, en gerelateerde begrippen als mom-
liteit en ethiek, hebben vaak een formele betekenis die refe-
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reert aan wetgeving of ethische principes, en dat is precies wat
in het meeste psychologische onderzoek over deze onderwer-
pen nietwordt bedoeld. Deelnemers aan psychologisch onder-
zoek vinden het veelal gemakkelijker om aan te geven wat zij
eerlijk vinden dan te omschrijven wat rechtvaardig, moreel, of
ethisch is (Van den Bos & Lind, in druk). Om deze reden, en
omdat oordelen over eerlijkheid meestal beter weergeven waar
mensen echt aan denken, vragen sociaal-psychologen in hun
onderzoek gewoonlijk aan mensen om aan te geven wat zij eer-
lijk of oneerlijk vinden. Dus ook al wordt in het onderzoeks-
gebied over sociale rechtvaardigheid (en ook in dit artikel)
vaak gesproken over 'rechtvaardigheidsoordelen,' het is
belangrijk om ons te realiseren dat eigenlijk 'eerlijkheidsoor-
delen' het belangrijkste object van onderzoek zijn (voor een
verdere uitleg over eerlijkheids- versus rechtvaardigheidsoor-
delen, zie Van den Bos & Lind, in druk).

Een ander belangrijk onderscheid dat niet altijd gemaakt
wordt, maar dat wel een belangrijke rol speelt in de psycholo-
gie van rechtvaardigheid, is het verschil tussen proactieve en
reactieve rechtvaardigheid (Greenberg, 1987). Proactieve
rechtvaardigheid behelst de vraag tot op welke hoogte men-
sen rechtvaardigheid nastreven in de beslissingen die zij
nemen. Reactieve rechtvaardigheid gaat na hoe mensen reage-
ren op de waargenomen rechtvaardigheid van dingen die hen
worden aangedaan. Het onderzoek dat hieronder besproken
zal worden betreft reactieve rechtvaardigheid.

Een verder onderscheid dat hierbij kan worden aange-
bracht, is het verschil tussen rechtvaardige en onrechtvaardi-
ge gebeurtenissen. Onrechtvaardige gebeurtenissen hebben
gewoonlijk een sterkere invloed op de reacties van mensen dan
rechtvaardige gebeurtenissen. Folger (1984) heeft daarom
opgemerkt dat het eigenlijk beter zou zijn om niet langer van
de psychologie van rechtvaardigheid te spreken, maar van de
psychologie van onrechtvaardigheid. Wanneer in het vervolg
van dit artikel wordt gesproken over 'rechtvaardigheid' wordt
zowel verwezen naar rechtvaardige als onrechtvaardige
gebeurtenissen, tenzij expliciet anders weergegeven.

De kernbegrippen omtrent de psychologische studie van
rechtvaardigheid zijn nu gedefmieerd. Hieronder wordt inge-
gaan op de vraag waarom rechtvaardigheid belangrijk voor
mensen is. Vervolgens wordt het vraagstuk besproken hoe
mensen zich oordelen over rechtvaardigheid vormen. Voor
alle paragrafen geldt dat onderzoeksbevindingen beknopt zul-
len worden besproken. Voor uitgebreidere en gedetailleerde-
re besprekingen wordt verwezen naar eerdere artikelen.

Waarom is rechtvaardigheid belangrijk?

De eerste studie die ik hier wil bespreken (Van den Bos, Wilke
& Lind, 1998) ging uit van de veronderstelling dat mensen vaak
onzeker zijn over hun relatie met leidinggevenden en andere
autoriteiten. Dit komt onder andere omdat leidinggevenden
macht over of invloedop hen kunnen uitoefenen, waardoor er
de mogelijkheid bestaat dat leidinggevenden hun macht zul-
len misbruiken of ondergeschikten zullen uitsluiten van
belangrijke sociale verbanden (Tyler & DeGoey, 1996). Men-

sen willen daarom graag weten of zij hun leidinggevenden
kunnen vertrouwen.

We kunnen ons echter afvragen of mensen vaak directe
informatie tot hun beschikking hebben over de mate waarin
leidinggevenden te vertrouwen zijn. Van den Bos et al. (1998)
stelden dat dergelijke vertrouwensinformatie veelal nietvoor-
handen is. Wat doen mensen in situaties waarin informatie
over de betrouwbaarheid van leidinggevenden afwezig is? Ver-
ondersteld werd dat mensen in dergelijke situaties gebruik
maken van rechtvaardigheidsinformatie om uitsluitsel te krij-
gen over de mate waarin de leidinggevenden te vertrouwen
zijn. Immers, worden mensen door de leidinggevenden recht-
vaardig behandeld dan hebben zij reden om zich zekerder te
voelen dan wanneer zij niet rechtvaardig worden behandeld.
Met andere woorden, beargumenteerd werd dat mensen veel-
al enigszins onzeker zijn over hun relatie met leidinggevenden
en dat zij rechtvaardigheidsinformatie gebruiken om om te
gaan met deze onzekerheid.

Naar aanleiding van het hierboven geschetste psychologi-
sche proces veronderstelden wij dat wanneer mensen niet
weten of hun leidinggevende te vertrouwen is, hun reacties
sterk zullen worden beinvloed door de rechtvaardigheidwaar-
mee er met hen wordt omgegaan. Wanneer zij echter weten
dat de leidinggevende te vertrouwen is of Met te vertrouwen
is, dan hebben zij minder behoefte aan rechtvaardigheidsin-
formatie en zullen hun reacties dus minder sterk door de recht-
vaardigheid van hun behandeling worden beinvloed. Om deze
hypothesen te toetsen, voerden we twee experimentele studies
uit. In dit artikel zal ik het laatste experiment samenvatten.
Voor een volledig overzicht van het uitgevoerde onderzoek en
de verkregen resultaten wordt verwezen naar Van den Bos et
al. (1998).

In het onderzoek werd gemanipuleerd dat deelnemers wis-
ten dat zij hun leidinggevende konden vertrouwen, wisten dat
zij hun leidinggevende niet konden vertrouwen, of dat zij niet
waren geinformeerd of zij de leidinggevende wel of niet kon-
den vertrouwen. Daarna volgde er een vaak gebruikte mani-
pulatie van procedurele rechtvaardigheid: deelnemers kregen
een mogelijkheid om hun mening te geven over hoe een
belangrijke beslissing moest worden genomen (dit zal hier
worden aangeduid als een inspraakprocedure) of hun werd een
dergelijke meningsuiting onthouden (geen-inspraakprocedu-
re). Daarna werd aan de deelnemers onder meer gevraagd hoe
tevreden zij waren met een uitkomst die zij kregen van de lei-
dinggevende.

De bevindingen van dit onderzoek worden geillustreerd in
Figuur I . Uit deze figuur valt af te leiden dat, zoals was voor-
speld, de resultaten aantonen dat de reacties van mensen ster-
ker werden beinvloed door de manipulatie van procedurele
rechtvaardigheid (inspraak- versus geen-inspraakprocedure)
wanneer zij niet wisten of zij hun leidinggevende konden
vertrouwen dan wanneer zij wisten dat deze persoon te ver-
trouwen was of niet te vertrouwen was. Deze bevindingen sug-
gereren dat wanneer mensen niet weten of zij hun leidingge-
vende kunnen vertrouwen, zij gebruik maken van rechtvaar-
digheidsinformatie teneinde vast te kunnen stellen of zij niet
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Onbekend

Inspraak
o Geen Inspraak

Positief Negatief

Betrouwbaarheid van Leidinggevende

Figuur 1. Uitkomstsatisfactie als een functie van de mate waarin de

leidinggevende te vertrouwen was (onbekend, positief, of negatief)

en procedure die gevolgd werd (deelnemers kregen inspraak of

geen inspraak). Hogere scores geven aan dat deelnemers meer

tevreden met hun uitkomst waren.

zullen worden uitgebuit of worden buitengesloten van sociale
relaties. Wanneer mensen echter expliciete informatie tot hun
beschikking hebben over de betrouwbaarheid van de leiding-
gevende dan hebben zij rechtvaardigheidsinformatie niet
nodig.

Het is goed om hier te vermelden dat een studie van Van

den Bos, Van Schie en Colenberg (2001) aantoont dat boven-

genoemde effecten niet alleen in experimentele studies kun-
nen worden gevonden, maar ook in situaties die een belang-
rijke rol spelen in het leven van mensen. Deze auteurs ver-
richtten een vragenlijstonderzoek waarin ouders werd
gevraagd naar hun ervaringen met een organisatie die verant-
woordelijk was voor de dagopvang van hun kinderen. De
bevindingen van dit onderzoek tonen aan dat wanneer respon-
denten niet goed wisten of de organisatie wel of niet te ver-
trouwen was, hun reacties ten aanzien van de organisatie ster-
ker werden beinvloed door de waargenomen rechtvaardigheid
van de door de organisatie gehanteerde procedures dan wan-

neer zij wisten dat de organisatie te vertrouwen was.
Bij het ontwikkelen van het onderzoek van Van den Bos et

al. (1998) gingen we uit van de analogie vaneen sollicitatiepro-

cedure. In sollicitatiegesprekken interacteren sollicitanten
gewoonlijk onder meer met personen die mogelijk hun nieuwe
leidinggevende worden. Ons idee was dat sollicitanten vaak niet
goed weten of de leidinggevende te vertrouwen is. Onze resul-
taten suggereren dat in dergelijke onzekere situaties sollicitan-

ten sterk zullen worden beinvloed door de rechtvaardigheid
waarmee de leidinggevende met hen interacteerde in het solli-

citatieproces (gaf de leidinggevende hun bijvoorbeeld voldoen-
de ruimte om hun sterke kanten te laten zien en om toe te lich-

ten hoe ze hun zwakkere punten denken te gaan verbeteren?)

Wanneer sollicitanten echter weten of de nieuwe leidinggeven-
de wel of niet te vertrouwen is, zullen zij voornamelijk afgaan
op deze vertrouwensinformatie, en zullen zij minder worden

beinvloed door de rechtvaardigheid van het sollicitatieproces.
Wat met name interessant is in het kader van de voorlig-

gende bijdrage is dat de bevindingen van Van den Bos et al.
(1998, 2001) een antwoord suggereren op de vraag waarom
rechtvaardigheid belangrijk is voor mensen: mensen lijken
voornamelijk om rechtvaardigheid te geven wanneer zij onze-

ker zijn over belangrijke sociale informatie (in dit geval: ver-
trouwensinformatie). In vervolgonderzoek werd hierop dieper

ingegaan.
In Van den Bos (2001) werd getracht direct bewijs te ver-

krijgen voor de stelling dat rechtvaardigheid belangrijk is voor
mensen omdat het hun de mogelijkheid biedt om om te gaan
met zaken waarover ze onzeker zijn. Voortbordurend op de

hierboven samengevatte bevindingen en op andere onder-
zoekingen (met name Van den Bos & Miedema, 2000) werd

beargumenteerd dat als onzekerheid belangrijk is voor hoe
mensen reageren op rechtvaardigheid, het zo zou moeten zijn
dat wanneer mensen hebben nagedacht over zaken waarover
ze onzeker zijn, zij sterker zouden moeten reageren op recht-

vaardige en onrechtvaardige gebeurtenissen dan mensen die
niet over onzekerheid hebben nagedacht.

Om deze gedachtegang te toetsen werden drie experi-
menten uitgevoerd. Hier zal alleen het eerste experiment wor-
den besproken. In deze studie werd gevarieerd dat deelnemers
wel of niet aan onzekerheid dachten. In de onzekerheidscon-
ditie werd de deelnemers de volgende twee vragen gesteld: 'wil
je, zo kort mogelijk, de emoties beschrijven die bij je opkomen
wanneer je denkt aan wanneer je je onzeker voelt' en 'wil je, zo

specifiek mogelijk, opschrijven wat je denkt dat er fysiek met
je gebeurt wanneer je je onzeker voelt.' In de controleconditie
werden de deelnemers soortgelijke vragen gesteld die betrek-
king hadden op tv-kijken. Met deze manipulatie werd bereikt
dat deelnemers in de onzekerheidsconditie werden herinnerd
aan hun onzekerheden en dat deelnemers in de controlecon-

ditie daar niet aan werden herinnerd.
Hierna volgde de rechtvaardigheidsmanipulatie. Deze

bestond wederom uit het aan de deelnemers geven van een
mogelijkheid om hun mening over een belangrijke beslissing
te geven (inspraakprocedure) of hun een dergelijke mogelijk-

heid te onthouden (geen-inspraakprocedure). De belangrijk-
ste afhankelijke variabelen maten hoe verdrietig en teleurge-

steld de deelnemers waren over de manier waarop zij waren

behandeld.
De belangrijkste bevindingen staan weergegeven in Figuur

2. Uit deze figuur valt af te leiden dat, zoals was voorspeld, de

Inspraak
o Geen Inspraak

Onzekerheid TV kljken

Saillantie van Onderwerp

Figuur 2. Negatieve affectieve gevoelens als een functie van sail-

lantie van onderwerp (nadenken over onzekerheid of over tv-kij-

ken) en procedure die gevolgd werd (deelnemers kregen inspraak

of geen inspraak). Hogere scores geven aan dat deelnemers meet

verdrietig en teleurgesteld waren.
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resultaten aantonen dat de reacties van deelnemers in de tv-kij-
ken-conditie minder negatief waren wanneer zij inspraak had-
den gekregen in plaats van geen inspraak. Zoals verwacht was
dit effect van procedurele rechtvaardigheid echter nog sterker
wanneer deelnemers aan onzekerheid hadden gedacht.

De bevindingen van Van den Bos (2001) tonen op directe
wijze aan dat onzekerheid een belangrijke determinant van
reacties op waargenomen rechtvaardigheid is: wanneer men-
sen worden herinnerd aan hun onzekerheden hebben zij meer
behoefte aan rechtvaardige gebeurtenissen en een grotere
afkeer van onrechtvaardige zaken dan wanneer zij niet aan
onzekerheid hebben gedacht. Tezamen met de hierboven aan-
gehaalde onderzoeksbevindingen suggereert dit dat recht-
vaardigheid voor mensen belangrijk is omdat het een moge-
lijkheid biedt om om te gaan met zaken waarover ze onzeker
zijn (voor een uitgebreidere onderbouwing van dit punt, zie
Van den Bos & Lind, in druk).

Oordelen over rechtvaardigheid

Nadat in de vorige paragraaf is besproken waarom rechtvaar-
digheid voor mensen belangrijk is, zal in de huidige paragraaf
worden ingegaan op de vraag hoe mensen tot het oordeel
komen dat iets rechtvaardig of onrechtvaardig is. Het ant-
woord op deze vraag is vaak gezocht met behulp van de bil-
lijkheidstheorie. Deze theorie stelt dat bij het vormen van
rechtvaardigheidsoordelen mensen voornamelijk letten op
hoe de bijdragen en uitkomsten die zijzelf verkrijgen uit een
sociale relatie zich verhouden tot de bijdragen en uitkomsten
van vergelijkbare andere personen. Deze distributieve recht-
vaardigheidstheorie is binnen de sociale psychologie zeer suc-
cesvol geweest. Dit succes heeft ertoe bijgedragen dat sommi-
ge wetenschappers hebben gesteld dat de billijkheidstheorie
een rechtvaardigheidstheorie is die nagenoeg altijd opgeld
doet (bijvoorbeeld Berkowitz & Walster, 1976).

Van den Bos, Lind, Vermunt en Wilke (1997) vroegen
zich echter af of de billijkheidstheorie wel altijd opgaat. Met
name stelden wij dat de informatie die de billijkheidstheorie
veronderstelt bekend te zijn (informatie over bijdragen en uit-
komsten van zelf en anderen) veelal niet aanwezig is in het
dagelijks leven. Voorts stelden wij dat in het geval van derge-
lijke informatieonzekerheid rechtvaardigheidsoordelen ster-
ker zullen worden beInvloed door een ander rechtvaardig-
heidsprincipe zoals procedurele rechtvaardigheid en dat
alleen in het geval van volledige informatiezekerheid de voor-
spellingen zullen opgaan die de billijkheidstheorie doet over
het proces van rechtvaardigheidsoordeelvorming. Resultaten
van diverse onderzoekingen ondersteunenonze ideeen.

De bevindingen van het tweede experiment van Van den
Bos et al. (1997) tonen bijvoorbeeld aan dat deelnemers die
onzeker waren over de uitkomst van een andere deelnemer,
hun uitkomst als eerlijker beoordeelden nadat zij inspraak
hadden gekregen in plaats van geen inspraak. Wanneer men
echter geinformeerd was over de uitkomst van de andere deel-
nemer (deelnemers waren geinformeerd dat de uitkomst van
de andere deelnemer beter, slechter, of gelijk was ten opzich-
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Monist van Andere Deelnemer
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Figuur 3. Uitkomsteerlijkheid als een functie van de uitkomst van
de andere deelnemer (onbekend, beter, slechter, of gelijk) en pro-
cedure die gevolgd werd (deelnemers kregen inspraak of geen
inspraak). Hogere scores geven aan dat deelnemers hun uitkomst
als eerlijker beoordeelden.

te van hun eigen uitkomst) vonden deelnemers die inspraak
hadden gekregen hun uitkomst even eerlijk als deelnemers die
geen inspraak hadden gekregen. Deze bevindingen worden
geillustreerd in Figuur 3.

In Van den Bos et al. (1997) werd aangetoond dat recht-
vaardigheidsoordelen sterk worden beinvloed door procedu-
rele rechtvaardigheidsinformatie wanneer mensen niet weten
welke uitkomst een vergelijkbare andere persoon heeft ont-
vangen, maar dat procedurele rechtvaardigheid geen en,
zoals de billijkheidstheorie doet verwachten, distributieve
rechtvaardigheid wel invloed uitoefent op rechtvaardig-
heidsoordelen wanneer mensen weten welke uitkomst dever-
gelijkbare andere persoon ontvangen heeft.

Een belangrijke situatie waarin het hierboven
geschetste proces op kan treden zou wederomeen sollicitatie-
procedure kunnen zijn. Vaak weten sollicitanten niet precies
wat het salaris is van vergelijkbare andere personen die in de
organisatie werkzaam zijn. De hierboven samengevatte bevin-
dingen suggereren dat in dergelijke onzekere situaties sollici-
tanten positiever op een salarisaanbod zullen reageren wan-
neer zij een rechtvaardige indruk van het sollicitatieproces
hebben opgedaan. Weten zij echter wel wat het salaris is van
vergelijkbare andere personen, dan zal procedurele recht-
vaardigheid minder van invloed zijn op hun reacties op het
salarisaanbod, en zullen zij hun aanbod voornamelijk verge-
lijken met het salaris van de andere personen.

De bevindingen van deze studies suggereren dat welke
informatie mensen wel en welke informatie zij niet voorhan-
den hebben van grote invloed is op wat als rechtvaardig of
onrechtvaardig wordt waargenomen. Wetenschappers kun-
nen dus Met volstaan met het poneren van een theorie over
hoe het proces van rechtvaardigheidsoordeelvorming zal ver-
lopen zonder zorgvuldig na te gaan of aan de voorwaarden
waarvan hun theorie uitgaat wel altijd (of vaak) wordt voldaan.
Met name is het essentieel om na te gaan of de informatie waar-
van een theorie veronderstelt dat zij aanwezig is bij de vorming

van rechtvaardigheidsoordelen, wel echt aanwezig is. De in
deze paragraaf besproken studies tonen aan dat informatie-
onzekerheid een cruciale rol speelt in het construeren van
rechtvaardigheidsoordelen.
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De vragen wat rechtvaardig is en waarom rechtvaardigheid
van belang is hebben rechtswetenschappers, economen, filo-

sofen, sociologen, politieke wetenschappers, psychologen, en
wetenschappers van andere disciplines sinds lange tijd gefas-

cineerd in sommige wetenschappen zelfs sinds eeuwen. In
het voorliggende artikel is sociaal-psychologisch onderzoek
naar sociale rechtvaardigheid besproken. Dit onderzoek werd
geinspireerd door de bevindingen van organisatie-psycholo-
gisch onderzoek waarin was gevonden dat waargenomen
rechtvaardigheid sterke effecten heeft op de reacties van men-
sen. Getracht werd om met fundamentele onderzoeksmetho-
den antwoord te geven op de vragen hoe rechtvaardigheids-
oordelen worden gevormd en waarom rechtvaardigheid van
belang is. Studies werden besproken die suggereren dat bij het
beantwoorden van deze vragen onzekerheid een belangrijke
rol speelt. Zo zagen we onder meer dat rechtvaardigheidsoor-
delen veelal in zogenaamde informatie-onzekere condities tot
stand komen: mensen moeten zich vaak rechtvaardigheids-
oordelen vormen in situaties waarin zij niet alle gewenste infor-
matie voorhanden hebben. Tevens hebben we gezien dat
rechtvaardigheid met name belangrijk wordt voor mensen
wanneer zij zich onzeker voelen over bepaalde aspecten van
hun leven. Het citaat waarmee dit artikel opende bevat een uit-
spraak van Voskuils alter ego Maarten Koning, een persoon die
zich regelmatig onzeker voelt op zijn werkplek, onder meer
over hoe hij met anderen in zijn werkomgeving moet omgaan.
De studies die in het voorliggende artikel werden besproken
maken duidelijk een dergelijk onzekere persoon vindt
dat onrechtvaardig behandeld worden het ergste is dat een
mens kan overkomen.
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What's fair? On the social psychology of per-
ceived justice
K. van den Bos

In the current article, the concept of social justice is studied
from the perspective of social psychology. It is emphasized
here that fairness judgments are subjective judgments. I fur-

ther note the strong relationship between uncertainty and
fairness judgments: Fairness judgments are frequently
formed under conditions of information uncertainty and
when people feel uncertain or when they attend to the
uncertain aspects of their worlds they have especially
strong concerns about fairness. Studies are reviewed that
show (among other things) that, in order to obtain better
insights into the two most fundamental questions in the psy-
chology of social justice (how are fairness judgments
formed and why do people care about justice), it is impor-
tant to do fundamental research by means of laboratory
methodologies.
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