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Samenvatting

In dit onderzoek wordt aangetoond dat rechtvaardigheid belangrijker wordt voor
mensen onder condities van zelfsaillantie en zelfbevestiging. In eerder onderzoek
werd aangetoond dat waargenomen rechtvaardigheid belangrijker wordt voor men-
sen wanneer hun zelf bedreigd wordt. In het huidige artikel wordt gesteld dat niet
alleen bedreiging, maar ook het zelf een belangrijke factor is waarom mensen
waarde hechten aan rechtvaardigheid. In Experiment i werd een direct verband
aangetoond tussen zelfsaillantie en rechtvaardigheid. Uit het tweede experiment
bleek zelfbevestiging ook tot sterkere reacties op rechtvaardigheid te leiden. In de
discussie worden implicaties voor de terrormanagementtheorie en het onzeker-
heidsmanagementmodel besproken.

228

I



Uit onderzoek van de afgelopen jaren is gebleken dat rechtvaardigheid belangrijker
wordt voor mensen onder condities van zelfbedreiging. Dit is onder andere onder-
zocht door mensen na te laten denken over hun eigen dood (Van den Bos & Mie-
dema, 2000), in navolging van terrormanagementtheorie. In een ander
experiment (Miedema, Vermunt & Van den Bos, 2001) werd gevonden dat de
resultaten van mortaliteitssaillantie ook verkregen konden worden met een andere
vorm van bedreiging, namelijk denken aan niet intelligent gevonden worden. Dit
was de grondslag voor een nieuw model: het onzekerheidsmanagementmodel.
Verder werd in vier experimenten (Van den Bos, zoos) aangetoond dat rechtvaar-
digheid vooral een manier is om om te gaan met onzekerheden in het leven. In het
huidige artikel wordt gesteld dat het zelf ook een belangrijke factor is waarom men-
sen in rechtvaardigheid geinteresseerd zijn. Eerst zullen twee belangrijke theo-
rieen, waarop de huidige ideeen mede gebaseerd zijn, kort besproken worden,
waarna het eerste experiment geintroduceerd zal worden.

Terrormanagementtheorie
Volgens terrormanagementtheorie (Greenberg, Solomon, & Pyszczynski, 1997) is
de angst voor de dood geworteld in het instinct tot overleven. Zowel mensen als die-
ren hebben dit instinct, maar alleen de mens is zich bewust van het feit dat de dood
onontkoombaar is. De combinatie van deze instinctieve drang tot overleven en het
bewustzijn van de onvermijdelijkheid van de dood kan verschrikkelijke angst ver-
oorzaken. De terrormanagementtheorie stelt dat mensen deze potentiele angstge-
voelens onder controle houden door een culturele angstbuffer. Dit is een sociaal-
psychologische structuur die onder andere bestaat uit het wereldbeeld en de zelf-
waardering van mensen. Als deze buffer bescherming biedt tegen aan de dood
gerelateerde zaken, zouden mensen een grotere behoefte aan deze buffer moeten
krijgen wanneer zij aan hun eigen dood hebben gedacht. Dus, denken aan dedood
zal de behoefte aan bescherming door middel van de angstbuffer vergroten. Dit
leidt tot sterk negatieve oordelen over mensen wier gedrag en overtuigingen in
strijd zijn met het wereldbeeld en sterk positieve oordelen over mensen wier
gedrag en overtuigingen het wereldbeeld bevestigen.

Onzekerheidsmanagementmodel
Het onzekerheidsmanagementmodel (voor een overzicht, zie Van den Bos & Lind,

2002) is een uitbreiding van de terrormanagementtheorie. Volgens het onzeker-
heidsmanagementmodel is rechtvaardigheid zo belangrijk voor mensen, omdat
dat een manier is om om te gaan met onzekerheid. Wanneer mensen zich onzeker
voelen, zoeken zij bescherming bij de geldende normen en waarden. Rechtvaardig-

heid is een van de belangrijkste normen en waarden. Wanneer mensen hebben
gedacht aan een belangrijke situatie in het dagelijks leven waarin zij onzeker

waren, hebben zij een grotere behoefte aan rechtvaardigheid. Het onzekerheids-
managementmodel is dus een uitbreiding van de terrormanagementtheorie,
omdat het niet alleen reacties na onzekerheid omtrent de dood, maar ook na onze-
kerheid in het algemeen voorspelt.
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Het huidige onderzoek
Er zijn veel studies uitgevoerd die suggereren dat rechtvaardigheid belangrijk is
voor mensen wanneer zij onzeker zijn of wanneer zij zich bedreigd voelen. Echter,
wanneer het zelf bedreigd wordt, wordt het zelf ook saillant gemaakt. Komt deze
grotere behoefte aan rechtvaardigheid nu door zelfbedreiging, of zou zelfsaillantie
de oorzaak van een grotere behoefte aan rechtvaardigheid kunnen zijn? Mensen
wier zelf saillant is, zullen meer aandacht hebben voor zaken die belangrijk voor
hen zijn. Omdat rechtvaardigheid een van de belangrijkste normen en waarden is,
zal na het saillant maken van het zelf ook rechtvaardigheid saillant worden. Hier-
door zullen mensen met een verhoogde zelfsaillantie meer waarde hechten aan, en
dus sterker reageren op, rechtvaardigheid. In navolging van eerder onderzoek (zie
Miedema et al., zoos; Van den Bos & Miedema, z000) werd saillantie geinduceerd
door twee vragen te stellen. In de hier beschreven experimenten is gekozen voor de
vaakst beschreven en algemeen geaccepteerde manipulatie van procedurele recht-
vaardigheid (voor een overzicht, zie onder andere Van den Bos & Lind, 2002): deel-
nemers kregen wel of niet de mogelijkheid hun mening te geven over een
beslissing. Omdat het belangrijk is om negatief affect te meten na rechtvaardig-
heidsmanipulaties (zie Folger & Cropanzano, 1998) en in navolging van eerder
rechtvaardigheidsonderzoek (bijvoorbeeld Van den Bos & Miedema, z000)
bestond de afhankelijke variabele in de hier beschreven experimenten uit negatief
affectschalen. In het eerste experiment werd getoetst of het effect van de rechtvaar-
digheidsmanipulatie sterker is onder condities van zelfsaillantie dan in condities
waar het zelf niet saillant is.

Experiment

Methode

Deelnemers en experimenteel ontwerp
Honderd studenten (22 mannen en 78 vrouwen) van de Universiteit Leiden deden
mee aan het onderzoek en werden betaald voor hun deelname. De deelnemers wer-
den willekeurig aan een van de condities van het 2 (zelfsaillantie: wel vs. niet) x 2
(procedure: inspraak vs. geen-inspraak) factorieel ontwerp toegewezen. Drie deel-

nemers werden uit de analyses gehouden omdat zij zich niet aan de instructies
hadden gehouden.

Procedure
De experimentele procedure die hier wordt toegepast, komt sterk overeen met pro-
cedures in eerder rechtvaardigheidsonderzoek (zie Van den Bos, 2ocn; Van den

Bos & Miedema, 2000). De deelnemers werden uitgenodigd in het laboratorium
om deel te nemen aan een experiment over hoe mensen taken uitvoeren. Bij bin-
nenkomst van het laboratorium werden de deelnemers naar een van acht aparte
hokjes geleid. In ieder hokje stond een computer met een beeldscherm, een toet-
senbord, een vel papier en een potlood. De deelnemers werd verteld dat zij aan het
experiment deelnamen met een andere persoon, genoemd Ander, en dat er na het
uitvoeren van een taak een loterij gehouden zou worden waarvoor de proefleider

een aantal lootjes zou verdelen tussen de proefpersoon en Ander. Vervolgens werd
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de taak uitgevoerd: de deelnemers telden vakjes in figuren (zie o.a. Van den Bos &
Miedema, 2000). Na de werkronde werd de deelnemers gevraagd een minuut na
te denken over het percentage lootjes dat zij zouden moeten ontvangen in verhou-
ding tot Ander.

Zelfsaillantie werd vervolgens gemanipuleerd. In navolging van eerder recht-
vaardigheidsonderzoek (Van den Bos & Miedema, z000) werd zelfsaillantie gema-
nipuleerd door de deelnemers twee vragen te stellen. Deelnemers in de
zelfsaillante conditie werd gevraagd op papier hun antwoorden op te schrijven op
de volgende twee vragen: (I) "Schrijf, zo kort mogelijk, de emoties op die bij je
opkomen wanneer je aan jezelf denkt" en (2) "Beschrijf, zo specifiek mogelijk, wat
jij denkt dat er fysiek met je gebeurt wanneer je aan jezelf denkt". Deelnemers in
de controleconditie werd gevraagd hun antwoorden op te schrijven op de vragen (I)
"Schrijf, zo kort mogelijk, de emoties op die bij je opkomen wanneer je denkt aan
televisie kijken" en (2) "Beschrijf, zo specifiek mogelijk, wat jij denkt dat er fysiek
met je gebeurt wanneer je televisie kijkt". Na het beantwoorden van deze vragen
werd de deelnemers in beide condities gevraagd om de Positive And Negative
Affect Scale (PANAS, Watson, Clark & Tellegen, 1988) in te vullen, waarin zij op
20 items aangaven hoe zij zich op dat moment voelden. In navolging van eerdere
rechtvaardigheidsstudies (Van den Bos, 2001) werd de PANAS gebruikt als opvul-
taak en om vast te stellen of de manipulatie van zelfsaillantie positieve of negatieve
gevoelens tot gevolg had. De subschalen voor positief affect (PA) en negatief affect
(NA) waren betrouwbaar (beide a's = .8o).

Hierna vond de manipulatie van procedure plaats. In de inspraakconditie vroeg
de proefleider de deelnemers, via het computernetwerk, hun mening in te typen
over het percentage lootjes dat zij zouden moeten ontvangen in verhouding tot
Ander (in werkelijkheid was alle stimulusinformatie voorgeprogrammeerd). De
deelnemers in de geen-inspraak conditie werd verteld dat zij hun mening niet
mochten geven.

Vervolgens werden de afhankelijke variabelen en de controles op de manipula-
ties afgenomen. Alle antwoorden werden gegeven op 7-puntsschalen. De deelne-
mers werd gevraagd hoe verdrietig en boos zij zich voelden over de manier waarop
zij behandeld waren (i = helemaal niet, 7 = heel erg). Deze twee vragen werden
gemiddeld tot een schaal voor negatief affect (a = De manipulatie van proce-
dure werd gecontroleerd door deelnemers te vragen of zij inspraak hadden en of zij
geen inspraak hadden en door de deelnemers te vragen hoe eerlijk en rechtvaardig

zij de procedure vonden. De antwoorden werden gegeven op een 7-puntsschaal
= helemaal niet, 7 = zeker wel). De manipulatie van zelfsaillantie werd gecontro-

leerd door te kijken naar de antwoorden op de twee vragen. Wanneer de deelne-
mers de vragen beantwoord hadden, kregen zij een uitleg over het experiment en
werden bedankt en betaald voor hun medewerking.

Resultaten

Controles op de manipulaties
De controle op de manipulatie van procedure bestond uit de inspraakvraag en
geen-inspraak vraag. Dit leverde alleen een hoofdeffect op van procedure op zowel
multivariaat als univariaat niveau, multivariaat F(2, 92) = 466.89, p < .00i; voor de
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inspraakvraag 93) = 943.60, p < .001; voor de geen-inspraak vraag F(1, 93) =
405.35, p < .00i. De deelnemers in de inspraakconditie waren het meer eens met
de uitspraak dat zij de mogelijkheid hadden gekregen hun mening te geven (M =
6.27, SD = 1.13) dan de deelnemers in de geen-inspraak conditie (M = 1.13, SD =
0.33). De deelnemers in de geen-inspraak conditie waren het meer eens met de uit-
spraak dat zij deze mogelijkheid niet hadden gekregen (M = 6.6o, SD = 1.23) dan
de deelnemers in de inspraakconditie (M = 1.69, SD = 1.18). Dit laat zien dat de
manipulatie van procedure succesvol was.

De andere manier waarop de manipulatie van procedure werd gecontroleerd
was door te kijken naar rechtvaardigheidsoordelen van de deelnemers (zie Van den
Bos, 2001). Dit leverde alleen een hoofdeffect op van procedure op zowel multiva-
riaat niveau als op univariate niveaus, multivariaat F(2, 92) = 89.76, p < .001; voor
oordelen over procedurele eerlijkheid F(i, 93) = 163.88, p < .001; voor oordelen over
procedurele rechtvaardigheid F( I, 93) = 141.70, p < .00i. Deelnemers die de moge-
lijkheid hadden gekregen hun mening te geven, oordeelden dat de procedure eer-
lijker (M = 6.00, SD = 1.02) en rechtvaardiger (M = 5.67, SD = 1.26) was dan
deelnemers die niet deze mogelijkheid hadden gekregen (respectievelijk, Ms = 2.83
en 2.73, SDs =1.37 en 1.28).

De manipulatie van zelfsaillantie werd gecontroleerd door te kijken naar de ant-
woorden die de deelnemers uit de zelfsaillante conditie en de controleconditie op
het papier geschreven hadden. Twee beoordelaars lazen afzonderlijk de antwoor-
den en concludeerden dat de mensen in de zelfsaillante conditie antwoorden gaven
die over zichzelf gingen, terwijl de antwoorden van de mensen in de controlecon-
ditie over televisie kijken gingen.

PANAS
De resultaten lieten zoals verwacht en in overeenstemming met eerder rechtvaar-
digheidsonderzoek (Miedema et al., 2001, Van den Bos, 2001) geen significante
verschillen zien in affect tussen deelnemers die aan zichzelf hadden gedacht en
deelnemers die aan televisie kijken hadden gedacht. De gemiddelden van de PA en
de NA schalen waren respectievelijk 2.90 (SD= o.6o) en 1.30 (SD= 0.39).

Afrankelyke variabelen
De belangrijkste afhankelijke variabele was negatief affect. Deze variabele werd
gemeten nadat zowel zelfsaillantie als procedure waren gemanipuleerd. De gemid-
delden en standaarddeviaties van de negatief-affectschaal staan in Tabel 1. Er werd
alleen een significant interactie-effect gevonden van zelfsaillantie en procedure
F(I,93) = 4.25, p < .05. Het interactie-effect liet zien dat, zoals verwacht, het effect
van procedure sterker was in de zelfsaillante conditie F(1, 93) = 6.50, p < .02, if =
.07,12 dan in de controleconditie, F(i, 93) < ns. Dit laat zien dat deelnemers wier

12. Eta-kwadraat (ii) is de proportie van de totale variantie in de afhankelijke variabele die veroorzaakt

wordt door de variantie in de onafhankelijke variabele. Een hogere waarde geeft een sterker effect

aan.
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zelf saillant is gemaakt sterker reageerden op het wel of niet krijgen van inspraak,
dan de deelnemers in de controleconditie.

Tabel Gemiddelden en standaarddeviaties van de negatief-affectschaal als een functie van

zelfraillantie

Inspraak Geen-inspraak

SD M SD

Zelfsaillant 1.50 0.97 2.48 1.56

Controle 2.06 1.33 1.91 1.44

Noot De getallen zijn gemiddelden op 7-puntsschalen; hogere getallen betekent hoger negatief affect

Discussie

In dit experiment werd onderzocht of rechtvaardigheid belangrijker wordt voor
mensen onder condities van zelfsaillantie. De resultaten van dit onderzoek steunen
de verwachting: rechtvaardigheid is belangrijker voor mensen onder condities van
zelfsaillantie, dan voor mensen wier zelf niet saillant wordt gemaakt. Deze resulta-
ten zijn een belangrijke nuancering van terrormanagementtheorie en het onzeker-
heidsmanagementmodel. Deze theorieen doen verwachten dat mensen meer
behoefte hebben aan rechtvaardigheid in situaties waarin het zelf bedreigd wordt.
Dat was bij dit eerste experiment echter niet het geval. Hier zal in de Algemene Dis-
cussie nader op ingegaan worden. Verder kan nog opgemerkt worden dat in de
conditie zonder zelfsaillantie er geen significant verschil was op de negatief affect-
schaal tussen de inspraakconditie en de geen inspraakconditie. De verklaring hier-voor.ontlenen wij aan Van den Bos en Lind (2002) en Van den Bos (2008), waarin
werd gesteld dat in veel eerlijkheids- en rechtvaardigheidsstudies erg kleine recht-
vaardigheidseffecten optraden in de diverse controlecondities. Van den Bos en
Lind (2002) verklaren dit door te stellen dat er minstens een beetje onzekerheid
nodig is om effecten van de procedure te vinden. Het is goed mogelijk dat ook zon-
der zelfsaillantie geen rechtvaardigheidseffecten gevonden worden. Voor de hui-
dige studie is het belangrijk om op te merken dat de controles op de manipulaties
aangeven dat de manipulaties succesvol waren geoperationaliseerd.

Experiment 2

Uit de resultaten van Experiment i blijkt dat het saillant maken van het zelf leidt
tot een grotere behoefte aan rechtvaardigheid. Terrormanagementtheorie en het
onzekerheidsmanagementmodel voorspellen een sterkere behoefte aan rechtvaar-
digheid onder condities van zelfbedreiging. Volgens deze theorieen is de oorzaak
van de grotere behoefte aan rechtvaardigheid de bedreiging van het zelf. Hieruit
kun je opmaken dat een bevestiging van het zelf volgens deze theorieen zal moeten
leiden tot een afname in behoefte aan rechtvaardigheid. Wanneer mensen in hun
zelf bevestigd worden, is het immers niet nodig om het zelf te beschermen middels
normen en waarden en zal er dus geen grotere behoefte zijn aanrechtvaardigheid.
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Aangezien ook bij zelfbevestiging het zelf saillant wordt gemaakt, denken wij ech-
ter, afgaande op de resultaten van Experiment 1, dat de behoefte aan rechtvaardig-
heid juist groter zal zijn onder condities van zelfbevestiging. Onze verwachting in
het tweede experiment is dat het effect van de rechtvaardigheidsmanipulatie ster-
ker is onder condities van zelfbevestiging dan in condities zonder saillantiemani-
pulatie.

Methode

Deelnemers en experimenteel ontwerp
Honderd studenten (30 mannen en 70 vrouwen) van de Universiteit Leiden deden
mee aan het experiment en werden betaald voor hun deelname. De deelnemers
werden willekeurig toegewezen aan een van de condities van het 2 (zelfbevestiging:
bevestiging vs. controle) x 2 (procedure: inspraak vs. geen-inspraak) factorieel
ontwerp.

Procedure
De deelnemers werden uitgenodigd in het laboratorium om deel te nemen aan een
experiment over hoe mensen taken uitvoeren. De procedure van Experiment 2 is
hetzelfde als van Experiment 1, op de hieronder genoemde puntenna.

De manipulatie van zelfbevestiging in Experiment 2 was iets anders dan de
manipulatie van zelfsaillantie in Experiment 1. Zelfbevestiging werd gemanipu-
leerd door de deelnemers in de zelfbevestigingsconditie antwoorden op te laten
schrijven op de volgende twee vragen (I) "Schrijf, zo kort mogelijk, de emoties op
die bij je opkomen als je denkt aan wanneer anderen jou als heel intelligent zouden
zien." en (2) "Beschrijf, zo kort mogelijk, de emoties die bij je opkomen als je denkt
aan een echte situatie waarin jij je intelligent hebt gedragen.". De deelnemers in de
controleconditie kregen geen vragen. In Experiment 2 volgde hierna niet, zoals in
Experiment r, de PANAS, maar ging het experiment meteen verder met de mani-
pulatie van procedure. Dit was wel weer hetzelfde als in Experiment 1.

De afhankelijke variabele was voor Experiment 2, net als in Experiment 1, nega-
tief affect. Het oordeel van de deelnemers over negatief affect werd gemeten door
hen te vragen hoe verdrietig, woedend, boos en vijandig zij zich voelden over de
manier waarop zij behandeld waren (i = helemaal niet, 7 = zeker wel). Deze vier
vragen werden gemiddeld tot een schaal voor negatief affect (a= .84). De controles
op de manipulaties waren hetzelfde als in Experiment 1. Hierna kregen de deel-
nemers een uitleg over het experiment en werden bedankt en betaald voor hun
deelname.

Resultaten

Controles op de manipulaties
De twee controles op de manipulatie van procedure ( de inspraakvraag en de geen-
inspraak vraag) leverde alleen een hoofdeffect op voor procedure op zowel multiva-
riaat als univariaat niveau, multivariaat F( 2, 95) = 498.40, p < .00r, voor de
inspraakvraag F(i, 96) = 978.24, p < .00r, voor de geen-inspraak vraag F(i, 96) =
290.36, p < .00r. De deelnemers in de inspraakconditie waren het meer eens met
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de uitspraak dat zij de mogelijkheid hadden gekregen hun mening te geven (M =
6.24, SD = 1.02) dan de deelnemers in de geen-inspraak conditie (M = 1.20, SD =
0.50). De deelnemers in de geen-inspraak conditie waren het meer eens met de uit-
spraak dat zij niet de mogelijkheid hadden gekregen hun mening te geven (M =
6.48, SD = 1.46) dan de deelnemers in de inspraakconditie (M = 1.72, SD = 1.37).
Dit laat zien dat de manipulatie van procedure succesvol was.

De proceduremanipulatie werd ook gecontroleerd door te kijken naar recht-
vaardigheidsoordelen. Dit leverde een hoofdeffect op van procedure, op zowel mul-
tivariaat als univariaat niveau, multivariaat F(2, 95) = 100.53, p < .001; voor
oordelen over procedurele eerlijkheid F(r, 96) = 189.26, p < .00t; voor oordelen
over procedurele rechtvaardigheid F( I, 96) = 168.70, p < .00t. Deelnemers die de
mogelijkheid hadden gekregen hun mening te geven, oordeelden dat de procedure
eerlijker (M = 5.98, SD =1.o8) en rechtvaardiger (M = 5.68, SD = 1.15) was dan deel-
nemers die niet deze mogelijkheid hadden gekregen (respectievelijk, Ms = 2.74 en
2.60, SDs = 1.26 en 1.25). Ook dit geeft aan dat de manipulatie van procedure suc-
cesvol was.

De manipulatie van zelfbevestiging werd gecontroleerd door te kijken naar de
antwoorden die de deelnemers uit de zelfbevestigingsconditie op het papier
geschreven hadden. De deelnemers in de controlecondities hoefden geen vragen te
beantwoorden. Twee beoordelaars lazen afzonderlijk de antwoorden en conclu-
deerden dat de antwoorden zelfgerelateerd en positief waren. Geen van de antwoor-
den beschreef emoties of gedachten over onzekerheid of mortaliteit.

Afhankelijke variabelen
De afhankelijke variabele was negatief affect. Deze variabele werd gemeten nadat
zowel zelfbevestiging als procedure waren gemanipuleerd. De gemiddelden en
standaarddeviaties van de negatief-affectschaal staan in Tabel 2. Er was alleen een
hoofdeffect van procedure, F(i, 96) = 43.50, p < .00r, en zoals verwacht, een signi-
ficant interactie-effect tussen zelfbevestiging en procedure F(I, 96) = 4.90, p < .03.
Het hoofdeffect van procedure liet zien dat de deelnemers minder negatief affect
rapporteerden wanneer zij de mogelijkheid hadden gekregen hun mening te uiten
dan wanneer zij deze mogelijkheid niet hadden gekregen. Het interactie-effect liet
zien dat, zoals verwacht, het effect van procedure sterker was in de zelfbevesti-
gingsconditie F(1, 96) = 38.30, p < .001, 112 = .29, dan in de controleconditie, F(r,
96) = 9.60, p < .05, n2 = .09. Dit betekent dat deelnemers in de zelfbevestigings-
conditie sterker reageerden op het wel of niet krijgen van inspraak, dan deelnemers
in de controleconditie.

Tabel 2 Gemiddelden en standaarddeviaties van de negatief-affectschaal als een functie van

zelfbevestiging

Inspraak Geen-inspraak

SD M SD

Zelfbevestiging 1.33 0.68 3.30 1.50

Controle 1.73 0.98 2.71 1.15

Noot De getallen zijn gemiddelden op 7-puntsschalen, hogere getallen betekent hoger negatief affect
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Discussie

In dit experiment werd onderzocht of rechtvaardigheid belangrijker wordt voor
mensen onder condities van zelfbevestiging. Uit de resultaten bleek dat het niet
krijgen van inspraak meer negatief affect tot gevolg had dan het wel krijgen van
inspraak, maar dat mensen het krijgen van inspraak belangrijker vinden onder
condities van zelfbevestiging dan in de controleconditie. De resultaten van dit
onderzoek geven steun aan de verwachting dat rechtvaardigheid belangrijker wordt
voor mensen onder condities van zelfbevestiging, dan voor mensen in een contro-
leconditie. Deze resultaten zijn een belangrijke nuancering van terrormanage-
menttheorie en het onzekerheidsmanagementmodel. In tegenstelling tot de
voorspellingen vanuit deze theorieen blijken mensen zelfs na een zelfbevestiging
sterker te reageren op rechtvaardigheidsmanipulaties. Hierop zal in de Algemene
Discussie nader ingegaan worden.

Algemene discussie

Het onderwerp van dit artikel is de vraag of rechtvaardigheid ook belangrijker
wordt voor mensen onder een andere omstandigheid dan een bedreiging. In het
eerste experiment werd gevonden dat mensen sterker reageren op waargenomen
rechtvaardigheid nadat hun zelf saillant gemaakt was. In het tweede experiment
werd onderzocht of mensen sterker reageren op waargenomen rechtvaardigheid
als hun zelf bevestigd wordt. Dit bleek het geval: door zelfbevestiging wordt het zelf
ook saillant gemaakt. Dit is een verdere bevestiging van de resultaten van Experi-
ment 1.

Dit onderzoek is belangrijk omdat eerder rechtvaardigheidsonderzoek alleen
heeft aangetoond dat rechtvaardigheid belangrijker wordt voor mensen wanneer
hun zelf bedreigd wordt. Met ons eerste onderzoek hebben wij aangetoond dat
deze grotere behoefte aan rechtvaardigheid ook veroorzaakt kan worden door zelf-

Ons idee is dat wanneer het zelf van mensen saillant gemaakt wordt, dit
ook leidt tot activatie van concepten die sterk aan het zelf gerelateerd zijn, zoals
rechtvaardigheid. Dit is het eerste bewijs dat niet alleen zelfbedreiging, zoals
geoperationaliseerd in studies naar terrormanagement en onzekerheidsmanage-
ment, maar ook saillantie van het zelf een grotere behoefte aan rechtvaardigheid tot
gevolg heeft.

Ook ons tweede onderzoek ondersteunde onze gedachte dat zelfsaillantie de
basis is voor een grotere behoefte aan rechtvaardigheid. In het tweede onderzoek
werd getoetst en gevonden dat rechtvaardigheid belangrijker is voor mensen onder
condities van zelfbevestiging dan voor mensen in een controleconditie. De terror-
managementtheorie en het onzekerheidsmanagementmodel voorspelden echter
dat een bedreiging van het zelf leidt tot een grotere behoefte aan rechtvaardigheid
en dat een bevestiging van het zelf zou leiden tot een afname in behoefte aan recht-
vaardigheid. Dit is een tweede bewijs dat het zelf ook een belangrijke factor is van
een grotere behoefte aan rechtvaardigheid.

In het tweede experiment was de zelfbevestigingsmanipulatie zo geconstrueerd
dat deze niet alleen goed aansloot bij eerder onderzoek (zie onder andere Miedema
et al., 2001; Van den Bos & Miedema, z000), maar ook bij onze populatie van deel-
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nemers (universiteitsstudenten). Voor deze groep (en, naar onze mening, vrijwel

alle groepen) kan aangenomen worden dat intelligentie een eigenschap is die erg

belangrijk wordt gevonden en die mensen graag hebben. Ditbleek ook uit de posi-

tieve, vooral zelf-gerelateerde geschreven antwoorden vande deelnemers, wat erop

wijst dat intelligent gevonden worden persoonlijke voldoening geeft.

Een studie die de resultaten van dit tweede experiment lijkt tegen te spreken, is

het werk van Wiesenfeld, Brockner en Martin (1999). In eén van de condities in

deze studie werd onrechtvaardigheid, het oneerlijke ontslag van een handlanger

van de experimentator, gevolgd door een mogelijkheid tot zelfbevestiging. Uit de

resultaten van deze studie bleek dat deelnemers na zelfbevestiging minder negatief

affect rapporteerden dan deelnemers zonder zelfbevestiging. Echter, een belang-

rijk verschil met het hier beschreven tweede experiment is dat in het huidige werk

de deelnemers zelf de rechtvaardigheidsmanipulatie ondervonden door het wel of

niet krijgen van inspraak; in de studie van Wiesenfeld et al. (1999) waren de deel-

nemers alleen getuige van een oneerlijkheid. Een wellicht nog belangrijker verschil

met het huidige onderzoek is dat de zelfbevestiging in de studie van Wiesenfeld et

al. (1999) niet voor, maar na de manipulatie van rechtvaardigheid plaatsvond. Zelf-

bevestiging in de verschillende experimenten had waarschijnlijk verschillende pro-

cessen tot gevolg: in de studie van Wiesenfeld et al. (1999) konden de deelnemers
het vervelende gevoel dat ze kregen door het zien van iets onrechtvaardigs afzwak-

ken door aan iets te denken dat belangrijk voor ze was. In ons tweede experiment

dachten deelnemers ook aan iets dat persoonlijk belangrijk was, waardoor hun zelf

saillant werd. Dit had tot gevolg dat ook een ander zelfgerelateerd construct, in dit

geval rechtvaardigheid, saillanter werd, waardoor de reacties op latere waargeno-

men rechtvaardigheid versterkt werden.
Deze twee onderzoeken zijn een uitbreiding vande reeds bestaande onderzoe-

ken op het gebied van rechtvaardigheid. Tot nu toe was het algemene idee dat recht-

vaardigheid dient als bescherming tegen een bedreiging van het zelf. Met onze

twee onderzoeken wordt er een heel nieuw licht geworpen op de zaak. Door activa-

tie van het zelf, hetgeen zowel bij bedreiging als bevestiging van het zelf gebeurt,

worden tevens aan het zelf gerelateerde concepten, zoals rechtvaardigheid, geacti-

veerd. Het zelf is dus zeer belangrijk voor het begrijpen van waarom rechtvaardig-

heid belangrijk is.
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