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De sociale psychologie van waargenomen recht-
vaardigheid en de rol van onzekerheid

In deze bijdrage wordt sociaal-psychologisch onderzoek naar sociale rechtvaardigheid
besproken. Sociaal-psychologen hebben tenminste twee belangrijke rechtvaardig-
heidsonderwerpen bestudeerd: hoe reageert iemand op de eerlijkheid van een uitkomst
die hij of zij krijgt toebedeeld (bijvoorbeeld ontslag), en hoe wordt gereageerd op de
eerlijkheid van de manier waarop (of: procedure waarmee) een uitkomst tot stand
komt (bijvoorbeeld: krijgt men inspraak).

Het merendeel van het onderzoek dat is uitgevoerd naar de relatie tussen procedu-
rele en distributieve rechtvaardigheid heeft gebruik gemaakt van vragenlijsten. De
resultaten van dit vragenlijstonderzoek laten zien dat procedures een grotere invloed
op eerlijkheidsoordelen uitoefenen dan uitkomsten. Deze bevindingen worden door
een aantal procedurele theoretici aangegrepen om nadrukkelijk te stellen dat procedu-
rele rechtvaardigheid belangrijker is dan distributieve rechtvaardigheid.

Andere, meer distributief georienteerde rechtvaardigheidsonderzoekers spannen zich
daarentegen in om deze bevindingen weg te verklaren. De vragenlijstbevindingen
hebben aldus geleid tot een situatie waarin procedureel georienteerde onderzoekers
weinig of geen aandacht besteden aan het belang van uitkomsten, en waarin distributief
georienteerden de procedurele aspecten van rechtvaardigheid verwaarlozen.

De doelstelling van mijn werk gedurende de laatste jaren was te trachten de procedu-
rele en distributieve rechtvaardigheidsorientaties met elkaar te integreren. Hierbij
maakte ik gebruik van de cognitieve sociale psychologie. In dit artikel zal ik mij
beperken tot een bespreking van drie studies. Die studies worden kort samengevat.

Rechtvaardigheid en anderen
De eerste studie die hier besproken wordt, had als doel de bevinding te verklaren
dat mensen meestal positiever over hun uitkomst oordelen wanneer deze uitkomst
het gevolg is van een eerlijke procedure dan wanneer de uitkomst tot stand komt na
een oneerlijke procedure. Deze bevinding zal hier worden aangeduid als het eerlijk-
proces-effect. Dit effect is één van de meest gerepliceerde resultaten in het recht-
vaardigheidsdomein. Dat het eerlijk-proces-effect zo vaak is aangetoond, is één van
de belangrijkste factoren die ertoe hebben geleid dat procedurele rechtvaardigheids-
onderzoekers ertoe neigen om te stellen dat procedurele rechtvaardigheid belangrij-
ker is dan distributieve rechtvaardigheid.

Mijn mede-auteurs en ik wilden gaan begrijpen op welke wijze dit eerlijk-proces-
effect tot stand komt. Daartoe moesten we een antwoord krijgen op de vraag: hoe
vormen mensen zich een oordeel over de eerlijkheid van hun uitkomst? Een van de
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meest geaccepteerde antwoorden op deze vraag is gegeven door de billijkheidstheo-
rie. Samengevat stelt deze theorie dat een persoon een uitkomstenverdeling als
eerlijk beoordeelt wanneer zijn of haar uitkomsten en de hoeveelheid bijdragen die
hij of zij heeft moeten leveren om deze uitkomsten te verkrijgen (bijvoorbeld: hoe
hard hij of zij heeft gewerkt) in een evenwichtige verhouding staat tot de uitkom-
sten en bijdragen van een andere persoon.

De billijkheidstheorie veronderstelt dus dat mensen informatie gebruiken over
bijdragen en uitkomsten van henzelf en van andere personen. Naar ons idee was
deze veronderstelling echter onvoldoende om het eerlijk-proces-effect te verklaren.
Ons inziens moest hiervoor ook een andere vraag beantwoord worden: beschikken
mensen over de informatie die de billijkheidstheorie veronderstelt? Ons antwoord
op deze vraag was dat in veel situaties mensen minder informatie tot hun beschik-
king hebben dan nodig is om de billijkheidsvergelijking uit te kunnen rekenen. In
veel situaties weten we bijvoorbeeld niet hoeveel salaris onze collega's krijgen en
het is vaak lastig om vast te stellen hoe hard onze collega's werken.

Wat gebeurt er wanneer mensen niet over volledige billijkheidsinformatie
beschikken? Ons idee was dat mensen in deze laatste situatie gebruik gaan maken
van andere informatie om zich een oordeel over hun uitkomst te vormen. Met name
verwachtten wij dat ze dan gebruik zouden gaan maken van informatie over de
gevolgde procedure. Met andere woorden, in zo'n situatie zouden mensen procedu-
re-informatie als heuristisch (zoektechnisch) vervangingsmiddel gaan gebruiken
voor de ontbrekende billijkheidsinformatie.

Rechtvaardigheid en onderzoek
Deze ideeen hebben wij getoetst door mensen deel te laten nemen aan een experiment
dat werd gepresenteerd als een onderzoek naar hoe mensen taken uitvoeren. De deelne-
mers werd meegedeeld dat zij aan het onderzoek deelnamen met een andere deelnemer.
Vervolgens werd de deelnemers verteld dat, nadat alle deelnemers aan het onderzoek
hadden deelgenomen, een loterij zou worden gehouden onder alle deelnemers. De
winnaar van deze loterij zou 100 gulden ontvangen. Nadat de deelnemers gedurende
tien minuten taken hadden verricht werd hen verteld hoeveel taken zij hadden verricht
en dat de andere deelnemer een gelijkwaardig aantal taken had verricht.

De procedure werd vervolgens gemanipuleerd. In de inspraak-conditie vroeg de
onderzoeksleider aan de deelnemers hun mening te geven over het percentage loten
dat zij ten opzichte van de andere deelnemer zouden moeten krijgen. In de geen-
inspraak-conditie werd de deelnemers meegedeeld dat zij niet zouden worden
gevraagd om hun mening over het percentage loten te geven.

Vervolgens werd de deelnemers meegedeeld dat zij 3 loten ontvingen. Hiema vond
de manipulatie van de uitkomst van de andere deelnemer plaats. In de ander-beter
conditie werd de deelnemers verteld dat de andere deelnemer 5 loten kreeg. In de
ander-slechter conditie kreeg de andere deelnemer 1 lot en in de ander-gelijk conditie
ontving de andere deelnemer 3 loten. In de ander-onbekend conditie werd de deelne-
mers niets verteld over het aantal loten dat de andere deelnemer ontving. Hierna werd
de deelnemers gevraagd hoe eerlijk zij hun 3 loten vonden en hoe tevreden zij met
hun loten waren.
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De belangrijkste resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd in figuur 1.
In overeenstemming met onze verwachtingen werd gevonden dat deelnemers die
onbekend waren met de uitkomst van de andere deelnemer hun uitkomst als eerlij-
ker beoordeelden en er meer tevreden over waren nadat zij inspraak in plaats van
geen inspraak hadden gekregen. Wanneer men echter geInformeerd was over de
uitkomst van de andere deelnemer (beter, slechter of gelijk) vonden deelnemers die
inspraak hadden gekregen hun uitkomst even eerlijk en waren zij er even tevreden
over als deelnemers die geen inspraak hadden gekregen.
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Fig. 1. Uitkomst-oordelen als een functie van de uitkomst van de andere deelnemer
(onbekend, beter, slechter of gelijk) en procedure (inspraak of geen inspraak).
Hogere scores geven aan dat deelnemers tevredener met hun uitkomst waren en hun
uitkomst eerlijker vonden.

De bevindingen van de hierboven samengevatte studie geven een verklaring voor
het feit dat het eerlijk-proces-effect zo vaak is gevonden: mensen hebben veelal
weinig of geen informatie over de uitkomsten van anderen en in dergelijke situaties
maken zij gebruik van procedure-informatie (a.h.w. als een heuristisch vervangings-
middel) om zich een oordeel over hun uitkomst te vormen; dit resulteert in sterke
eerlijk-proces-effecten op de uitkomst-oordelen van deze mensen. Wanneer perso-
nen echter geInformeerd zijn over de uitkomst die iemand anders heeft verkregen,
gebruiken zij deze uitkomst-informatie, en niet procedure-informatie, om zich een
uitkomst-oordeel te vormen, met als gevolg dat de uitkomst-oordelen van deze
personen zwakke eerlijk-proces-effecten vertonen. Door te wijzen op informatie-
omstandigheden waaronder procedures sterkere of zwakkere effecten op uitkomst-
oordelen sorteren biedt deze studie een verklaring van het eerlijk-proces-effect en
aldus een eerste aanzet tot een integratie van de procedurele en distributieve recht-
vaardigheidsorientaties.

Rechtvaardigheid en vertrouwen
In de tweede studie werd voortgebouwd op het hierboven samengevatte onderzoek.
Met name werd ingegaan op de rol die vertrouwen in autoriteiten in de sociale
psychologie van rechtvaardigheid. Verschillende sociaal-psychologische theorieen
beargumenteren dat het vertrouwen dat mensen in autoriteiten stellen van grote
invloed is op hun reacties. In navolging van de bovenstaande studie vroegen wij ons
echter af in hoeverre mensen vaak informatie hebben over of zij een autoriteit wel
of niet kunnen vertrouwen. Wij stelden dat dergelijke expliciete informatie over
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vertrouwen veelal niet aanwezig zal zijn. Voorts werd beargumenteerd dat wanneer
expliciete informatie over vertrouwen niet aanwezig is mensen meer waarde zullen
gaan hechten aan rechtvaardigheid.

Deze ideeen werden getoetst in een soortgelijk experiment als de hierboven
besproken eerste studie. Als aanvulling op dat eerste onderzoek werden de deelne-
mers geinformeerd dat de onderzoeksleider te vertrouwen was, niet te vertrouwen
was, of werd hen niets meegedeeld over de mate waarin de onderzoeksleider te
vertrouwen was. De manipulatie van procedure en de meting van de afhankelijke
variabelen geschiedde op identieke wijze als in de eerste studie.

Figuur 2 laat de belangrijkste bevindingen van de tweede studie zien. In overeen-
stemming met onze verwachtingen werd gevonden dat deelnemers die niet expliciet
waren geInformeerd over de betrouwbaarheid van de onderzoeksleider hun uitkomst
als eerlijker beoordeelden en er meer tevreden over waren nadat zij inspraak in
plaats van geen inspraak hadden gekregen. Wanneer men echter geInformeerd was
over de betrouwbaarheid van de onderzoeksleider (positief of negatief) vonden
deelnemers die inspraak hadden gekregen hun uitkomst even eerlijk en waren zij er
even tevreden over als deelnemers die geen inspraak hadden gekregen.
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Fig. 2. Uitkomst-oordelen als een functie van de mate waarin de onderzoeksleider te
vertrouwen was (onbekend, positief of negatief) en procedure (inspraak of geen
inspraak). Hogere scores geven aan dat deelnemers tevredener met hun uitkomst
waren en hun uitkomst eerlijker vonden.

De bevindingen van de hierboven samengevatte studie geven wederom een
verklaring voor het feit dat het eerlijk-proces-effect zo vaak is gevonden: mensen
hebben veelal weinig of geen expliciete informatie over de betrouwbaarheid van
personen die belangrijk voor hen zijn (zoals autoriteiten) en in dergelijke situaties
maken zij gebruik van procedure-informatie (a.h.w. als een heuristisch vervangings-
middel) om zich een oordeel over hun uitkomst te vormen; dit resulteert in sterke
eerlijk-proces-effecten op de uitkomst-oordelen van deze mensen. Wanneer perso-
nen echter geInformeerd zijn over de betrouwbaarheid van autoriteiten dan hebben
zij procedure-informatie niet nodig om zich een uitkomst-oordeel te vormen, met
als gevolg dat de uitkomst-oordelen van deze personen zwakke eerlijk-proces-
effecten vertonen. Door informatie-omstandigheden te identificeren waaronder
procedure-informatie sterke dan wel zwakke effecten op uitkomst-oordelen bewerk-
stelligt, draagt dit onderzoek bij aan een verdere integratie van de procedurele en
distributieve rechtvaardigheidsorientaties.
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Rechtvaardigheid en onzekerheid
Een algemeen thema binnen de eerste twee studies was dat wanneer mensen onzeker
zijn (over de uitkomst die een vergelijkbare andere persoon heeft gekregen of over
het vertrouwen dat in een leidinggevende kan worden gesteld) zij grotere waarde
hechten aan rechtvaardigheid. In de derde studie wordt op directe wijze ingegaan op
de rol van onzekerheid op de sociale psychologie van rechtvaardigheid. Hiertoe
lieten we deelnemers nadenken over onzekerheid of over een neutraal onderwerp.
Tevens was er een groep deelnemers die werd gevraagd na te denken over hun eigen
dood; dit omdat er in de sociaal-psychologische literatuur een controverse is of
mortaliteit dan wel onzekerheid mensen hun reacties het sterkst beinvloed.

Deelnemers aan de derde studie deden mee aan een soortgelijk experiment als de
twee hierboven besproken onderzoeken. Maar vlak voordat de procedure-manipula-
tie plaatsvond werd de deelnemers gevraagd hun antwoord op twee vragen op te
schrijven. In de mortaliteitsconditie betroffen dit vragen over 'wat je denkt dat er
met je gebeurt wanneer je sterft', in de onzekerheidsconditie over 'wanneer je je
onzeker voelt' en in de controle-conditie over een onderwerp dat niet met onzeker-
heid of mortaliteit te maken heeft ('wanneer je TV kijkt'). De manipulatie van
procedure was hetzelfde als in de vorige twee studies. De afhankelijke variabelen
werden gemeten door de deelnemers te vragen hoe teleurgesteld en verdrietig men
was.

Uit figuur 3 blijkt, zoals werd verwacht, dat mensen hun affectieve gevoelens
minder negatief waren wanneer zij inspraak in plaats van geen inspraak hadden
gekregen. Zoals op basis van de onderzoeksliteratuur kon worden verwacht was dit
effect sterker wanneer men over eigen mortaliteit had nagedacht. Het sterkste
procedure-effect werd, zoals voorspeld, gevonden wanneer mensen over onzeker-
heid hadden nagedacht.

Deze resultaten tonen aan dat wanneer mensen over onzekerheid hebben nage-
dacht zij heftiger reageren op waargenomen rechtvaardigheid. Hiermee zijn deze
bevindingen in overeenstemming met de eerder samengevatte studies. Interessant is
dat de derde studie lijkt aan te tonen dat nadenken over onzekerheid tot sterkere
effecten van waargenomen rechtvaardigheid leidde dan nadenken over mortaliteit.

Neutraal Mortaliteit
Onderwerpssaillantie

Onzekerheid

Inspraak

CI Geen inspraak

Fig. 3. Negatieve affectieve gevoelens als een functie van saillantie van onderwerp
(neutraal onderwerp saillant, mortaliteit saillant of onzekerheid saillant) en proce-
dure (inspraak of geen inspraak). Hogere scores geven aan dat deelnemers
teleurgestelder en verdrietiger waren.
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Dit is belangrijk voor de genoemde controverse in de sociaal-psychologische
literatuur. Bovendien kan er een relatie gelegd worden met de echte literatuur in die
zin dat de bevindingen aan lijken te tonen dat Gerard Reve's adagium 'de enige
waarheid is de dood' wellicht genuanceerd moet worden.

Project: Integratie van procedurele en distributieve rechtvaardigheidsorientaties.
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