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Samenvatting

In dit artikel bestuderen wy hoe procedurele rechtvaardigheidsoordelen beInvloed
worden door verschillen in interdependentierelaties. We beargumenteren dat in
situaties waar mensen zich zeer sterk ajhankelijk van een autoriteit weten (b.v.
doordat een afhankelykheidsrelatie expliciet gemaakt is) zij inspraakprocedures
als minder betekenisvol waarnemen en deze procedures dus minder effect sorteren
op mensen hun reacties dan in situaties waarin men zich gematigd sterk ajhankelijk
van een autoriteit weet (b.v. doordat de afhankelykheidsrelatie impliciet gebleven
is). De resultaten zijn ondersteunend voor deze gedachtengang. Geconcludeerd
wordt dat hoe mensen reageren op het krygen van inspraakmogelijkheden van
autoriteiten afhangt van hoe sterk de afhankelykheidsrelatie is.

Interpersoonlijke relaties vormen een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven.
Een centraal aspect van interpersoonlijke relaties is wederzijdse afhankelijkheid
(interdependentie). Dit kan omschreven worden als de mate waarin interacterende
individuen elkaars ervaringen beInvloeden (Rusbult & Van Lange, 1996). Interper-
soonlijke relaties kunnen sterk verschillen in de mate waarin de betrokken individu-
en interdependent zijn. Zo zijn individuen soms vrijwel geheel onafhankelijk van
elkaar (b.v. vreemden). In andere relaties is het echter weer zo dat één persoon
sterker afhankelijk is van een ander dan vice versa (b.v. de baas op het werk). Het
specifieke karakter van interdependente relaties is essentieel om diverse onderwer-
pen binnen de sociale psychologie te begrijpen, zoals persoonsperceptie, groeps-
processen, sociale dilemma's, conflict en onderhandelen, besliskunde, en procedu-
rele rechtvaardigheid (Rusbult & Van Lange, 1996).

Een van de gebieden die uit de interdependentie-traditie is voortgekomen is de
psychologie van procedurele rechtvaardigheid (Thibaut & Walker, 1975). Thibaut
en Walker redeneerden dat in situaties waarin men voor een belangrijke beslissing
afhankelijk is van een ander (b.v. van een rechter die beslist of iemand de gevange-
nis in moet) men sterk beInvloed wordt door de waargenomen eerlijkheid van de
procedures die werden gevolgd om de beslissing te nemen. Het werk van Thibaut
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en Walker vormde de basis van 25 jaar procedureel rechtvaardigheidsonderzoek.
Daaruit is naar voren is gekomen dat de mate waarin mensen zich eerlijk behandeld
voelen een enorme invloed heeft op een breed scala aan percepties, gevoelens en
gedragingen, zoals bijvoorbeeld de mate waarin men geneigd is beslissingen te
accepteren, positief en negatief affect, taakprestaties, en de manier waarop men de
relatie met de autoriteit waameemt (voor een overzicht, zie Lind & Tyler, 1988).

Hoewel de psychologie van procedurele rechtvaardigheid is voortgekomen uit
de interdependentie-traditie is het potentiele belang van verschillen tussen interde-
pendente situaties grotendeels genegeerd in procedureel rechtvaardigheids-
onderzoek. Dat wil zeggen, er is bij ons weten nooit systematisch onderzoek gedaan
naar hoe mensen reageren op procedurele rechtvaardigheid in verschillende
interdependentierelaties. Sterker nog, procedureel rechtvaardigheidsonderzoek heeft
zich, zonder deze keuze te verantwoorden, hoofdzakelijk gericht op een heel
specifiek type interdependentierelatie: autoriteitsrelaties. Zo werd veelvuldig
onderzocht hoe mensen reageren op de manier waarop ze behandeld worden door
leidinggevenden, politici, onderwijzers, rechters, of onderzoeksleiders (voor een
overzicht, zie Lind & Tyler, 1988). Wij stellen hier dat een kenmerkend element
van een autoriteitsrelatie is dat men meestal afhankelijker is van de autoriteit dan
andersom (cf. Tyler & Lind, 1992). Daarmee lijkt een zekere mate van afhankelijk-
heid een cruciaal onderdeel van procedurele rechtvaardigheid. Desalniettemin is
empirisch rechtvaardigheidsonderzoek opvallend stil gebleven over de invloed
welke verschillende niveaus van interdependentie hebben op ervaren procedurele
rechtvaardigheid.

In het huidige onderzoek gaan we terug naar de bakermat van procedurele
rechtvaardigheid. Dat wil zeggen, we zullen een onderscheid maken tussen ver-
schillende interdependente situaties en gaan onderzoeken hoe mensen reageren op
rechtvaardige en onrechtvaardige procedures in deze situaties. Hierbij borduren we
verder op twee van onze voorgaande experimenten, welke we hier eerst kort zullen
bespreken.

In de twee voorgaande experimenten (waarnaar we vanaf nu zullen refereren als
Experiment 1 en Experiment 2) werd gesuggereerd dat een andere deelnemer
("Ander") gelijktijdig met de deelnemer in de onderzoeksruimte aanwezig was.
Daarnaast werd gesuggereerd dat een aantal loten verdeeld zou worden tussen de
deelnemer en Ander. Naar aanleiding hiervan werd de interdependente relatie met
de onderzoeksleider gemanipuleerd: in beide experimenten hebben we (met
verschillende operationalisaties) gevarieerd of deelnemers voor het aantal loten dat
ze zouden krijgen sterk afhankelijk versus zwak afhankelijk waren van de onder-
zoeksleider. Vervolgens werd in beide experimenten de procedure gemanipuleerd
met de meest gebruikelijke operationalisatie van procedurele rechtvaardigheid:
deelnemers mochten wel versus niet hun mening uiten (inspraak versus geen
inspraak) over het aantal loten dat ze vonden te moetetrijgen. Dit is in rechtvaar-
digheidsonderzoek een veel gebruikte manipulatie n procedure (zie b.v. Van
Prooijen, Van den Bos, Wilke, & Lind, 2000). De belangrijkste afhankelijke
variabelen in beide studies waren oordelen die meestal gemeten worden in procedu-
reel rechtvaardigheidsonderzoek: procedurele oordelen (Lind & Tyler, 1988).

Uit de resultaten van beide studies kwam allereerst naar voren dat deelnemers
die inspraak kregen de procedure positiever beoordeelden dan deelnemers die geen

152



inspraak kregen. Dit effect werd echter in beide experimenten gemodereerd door
de afhankelijkheidsrelatie die deelnemers hadden met de onderzoeksleider: het
effect van inspraak was vrij sterk als deelnemers zwak afhankelijk waren van de
onderzoeksleider en vrij zwak als deelnemers sterk afhankelijk waren van de
onderzoeksleider. De precieze bevindingen in beide experimenten worden weerge-
geven in Tabel 1 (voor een uitgebreide beschrijving van methodes en resultaten van
deze experimenten, zie Van Prooijen, Van den Bos & Wilke, 2000).

In eerdere experimentele rechtvaardigheidsonderzoeken waren deelnemers altijd
tot op zekere hoogte afhankelijk van de onderzoeksleider. Zo was het meestal de
onderzoeksleider die bepaalde uitkomsten (b.v. een hoeveelheid loten) onder de
deelnemers verdeelde. In dergelijke studies werden gewoonlijk sterke effecten van
inspraak gevonden (zie b.v. Van den Bos, Wilke & Lind, 1998; Van Prooijen, Van
den Bos, Wilke & Lind, 2000). De bevindingen van Experiment 1 en 2 zijn verras-
send omdat ze in tegenspraak lijken met deze eerdere studies. In het huidige
onderzoek zullen we door middel van een experiment trachten onze bevindingen
te integreren met de bestaande literatuur.

Tabel I: Procedure le oordelen als functie van Afhankelijkheid en Procedure
(ontleend aan Van Prooijen, Van den Bos, & Wilke, 2000; Experiment
1 en 2

afhankelijkheid
procedure zwak sterk
experiment 1

inspraak 5.27a 3.72b

geen inspraak 325b 3.28b

experiment 2
inspraak 4.66a 3.51b

geen inspraak 378b 3.28b

Noot Hogere scores geven positievere procedurele oordelen weer. Gemiddelden met geen
gemeenschappelijk onderschrift verschillen significant van elkaar (p < .05).

De sterkte van afhankelijkheid
Volgens ons is een integratie met bestaande literatuur mogelijk als we ons realise-
ren dat een cruciaal verschil tussen onze studies (Experiment 1 en 2) en eerder
rechtvaardigheidsonderzoek (b.v., Van den Bos e.a., 1998; Van Prooijen, Van den
Bos, Wilke & Lind, 2000) ligt in de mate waarin de afhankelijkheidsrelatie expliciet
werd gemaakt. Dat wil zeggen, in Experiment 1 en 2 waren deelnemers expliciet
afhankelijk doordat hen werd verteld dat zij volledig afhankelijk van de onder-
zoeksleider waren voor het verkrijgen van een belangrijke uitkomst. In het geciteer-
de voorgaande rechtvaardigheidsonderzoek waren deelnemers meer impliciet
afhankelijk: deelnemers werden niet expliciet geInformeerd over hun afhankelijke
relatie met de onderzoeksleider.

Dit verschil in explicietheid heeft veroorzaakt, zo stellen wij hier, dat in Expe-
riment 1 en 2 deelnemers in de sterk afhankelijke condities zich zeer sterk afhanke-
lijk wisten van de onderzoeksleider. In het geciteerde eerdere onderzoek, daarente-
gen, wisten deelnemers zich slechts gematigd sterk afhankelijk van de onderzoeks-
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leider. Met andere woorden, de sterkte van een afhankelijkheidsrelatie kan geope-
rationaliseerd worden door de mate waarin die relatie expliciet gemaakt wordt.

Wij stellen hier dat de sterkte van een afhankelijkheidsrelatie belangrijke gevol-
gen heeft voor hoe mensen procedures waarnemen. Specifieker, wij stellen dat als
mensen zich zeer sterk afhankelijk weten (doordat de afhankelijkheidsrelatie
expliciet gemaakt is) mensen zich minder in staat achten een betekenisvolle rol te
spelen in interacties met de autoriteit dan in een gematigd sterke afhankelijkheids-
relatie. Als gevolg daarvan zullen mensen in geval van zeer sterke afhankelijkheid
minder sterk beInvloed worden in hun reacties door variaties in inspraakmogelijk-
heden dan in geval van gematigd sterke afhankelijkheid. Hierdoor heeft inspraak
een kleiner effect op de reacties van mensen na expliciete afhankelijkheidsinforma-
tie dan na impliciete afhankelijkheidsinformatie.

Op basis hiervan voorspelden wij dat variaties in inspraakmogelijkheden sterke-
re effecten op de oordelen van mensen zouden sorteren als men impliciet afhanke-
lijk was dan als men expliciet afhankelijk was. De belangrijkste afhankelijke
variabelen om deze voorspelling te onderzoeken waren oordelen die meestal
gemeten worden in procedureel rechtvaardigheidsonderzoek en die ook werden
gemeten in Experiment 1 en 2: procedurele oordelen (Lind & Tyler, 1988).

Methode

Deelnemers en experimenteel onwerp
We hebben onze hypothese getoetst in een 2 (Afhankelijkheid: impliciet versus
expliciet) x 2 (Procedure: inspraak versus geen inspraak) experimenteelontwerp.
Deelnemers waren 80 studenten aan de Universiteit Leiden (18 mannen, 62
vrouwen) die in leeftijd varieerden van 18 tot en met 28 jaar. Deelnemers kregen
F. 7.50 voor hun deelname aan het experiment.

Experimentele procedure
Het onderzoek vond plaats achter de computer en in afgesloten hokjes. Het onder-
zoek werd gepresenteerd als een onderzoek naar hoe mensen taken verrichten.
Verder werd de aanwezigheid van een andere deelnemer gesuggereerd. Naar deze
persoon werd in het experiment gerefereerd als "Ander". Daarnaast werd de
suggestie gewekt dat de onderzoeksleider berichten naar de deelnemers kon sturen
via het computernetwerk.

Vervolgens werd de experimentele procedure uitgelegd. Deelnemers zouden in
2 rondes taken gaan verrichten: een oefenronde van 2 minuten en een werkronde
van 10 minuten. Daarnaast zou na het onderzoek een loterij plaatsvinden waarin F.
100,- verloot werd onder een van de deelnemers. De onderzoeksleider zou daartoe
in totaal 200 loten onder alle deelnemers verdelen. Na de werkronde zou de
onderzoeksleider een aantal van deze loten tussen de deelnemeren Ander verdelen.

Daarna volgde de manipulatie van Afhankelijkheid. In overeenstemming met
Experiment 1 en 2 kregen deelnemers in de expliciete conditie naast de informatie
dat de onderzoeksleider loten tussen de deelnemer en Ander zou verdelen de
volgende informatie op het beeldscherm: "Voor het aantal loten dat je zult ontvan-
gen ben je volledig ajhankelijk van de onderzoeksleider". In overeenstemming met
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eerder onderzoek (Van den Bos e.a., 1998; Van Prooijen, Van den Bos, Wilke &
Lind, 2000) werden deelnemers in de impliciete conditie alleen geinformeerd dat
de onderzoeksleider loten tussen de deelnemer en Ander zou verdelen. De manipu-
latie van Afhankelijkheid werd tijdens het experiment enkele malen herhaald om
de manipulatie kracht bij te zetten (cf. Smith & Spears, 1996).

Vervolgens werkten de deelnemers in 2 ronden aan de taken, welke het tellen
van hokjes in figuren inhielden (voor een uitgebreide beschrijving, zie Van den Bos
e.a., 1998). Na de werkronde werd deelnemers verteld dat Ander een gelijkwaardig
aantal taakjes had verricht en dat de onderzoeksleider nu een aantal loten zou
verdelen tussen de deelnemer en Ander.

Hierna volgde de manipulatie van procedure. In de inspraak-conditie vroeg de
onderzoeksleider (via het computemetwerk) aan de deelnemers het percentage loten
in te toetsen dat de deelnemer vond te moeten krijgen in verhouding tot Ander. In
de geen inspraak-conditie mochten deelnemers dit percentage niet intoetsen.

De belangrijkste afhankelijke maten waren de zes procedure-oordelen die ook
in Experiment 1 en 2 werden gemeten: "Hoe eerlijk is de manier waarop je werd
behandeld?" (1 = zeer oneerlijk, 7 = zeer eerlijk), "Hoe rechtvaardig is de manier
waarop je werd behandeld?" (1 = zeer onrechtvaardig, 7 = zeer rechtvaardig),
"Hoe terecht is de manier waarop je werd behandeld?" (1 = zeer onterecht, 7 = zeer
terecht), "Hoe tevreden ben je over de manier waarop je werd behandeld?" (1 =
zeer ontevreden, 7 = zeer tevreden), "Hoe blij ben je over de manier waarop je
werd behandeld?" (1 = helemaal niet bly, 7 = heel erg blij), en "Hoe gelukkig ben
je over de manier waarop je werd behandeld?" (1 = helemaal niet gelukkig,7 = heel
erg gelukkig). Deze items waren sterk gecorreleerd (rs > .69, ps < .001) en we
hebben ze gemiddeld tot een betrouwbare procedure-oordelenschaal (a = .96).

Als controle op de manipulatie van Afhankelijkheid stelden we de volgende vier
vragen: "In welke mate werd het expliciet gemaakt dat je afhankelijk was van de
onderzoeksleider voor het aantal loten dat je zou ontvangen?" (1 = helemaal niet
expliciet,7 = heel erg expliciet), "In welke mate werd het duidelijk gemaakt dat je
afhankelijk was van de onderzoeksleider voor het aantal loten dat je zou ontvan-
gen?" (1 = helemaal niet duidelijk,7 = heel erg duidelijk), "In welke mate werd het
benadrukt dat je voor de verdeling van de loten afhankelijk was van de onder-
zoeksleider?" (1 = helemaal niet, 7 = heel erg) en "Hoe direct werd je verteld dat
je voor de verdeling van de loten afhankelijk was van de onderzoeksleider?" (1 =
zeer indirect, 7 = zeer direct). Deze vier items waren allen sterk gecorreleerd (rs >
.85, ps < .001) en we hebben ze gemiddeld tot een betrouwbare explicietheidsschaal
(a = .92).

Om te controleren of deelnemers in de expliciete conditie zich inderdaad als
afhankelijker waarnamen van de onderzoeksleider dan deelnemers in de impliciete
conditie stelden we de volgende twee vragen: "In welke mate ben je afhankelijk van
de onderzoeksleider voor het aantal loten dat je zal ontvangen?" (1 = helemaal niet,
7 = heel erg) en "Hoeveel invloed denk je dat de onderzoeksleider heeft op heeft
aantal loten dat je zal ontvangen?" (1 = helemaal geen invloed, 7 = heel veel
invloed). Deze twee items waren sterk gecorreleerd (r = .55, p < .001) en we
hebben ze gemiddeld tot een betrouwbare afhankelijkheidsschaal (a = .71).

Om de manipulatie van Procedure te controleren stelden we de volgende twee
vragen: "Kreeg jij de mogelijkheid jouw mening te uiten?" (1 = nee, 7 = ja) en "In
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welke mate kreeg jij de mogelijk jouw mening te uiten?" (1 = helemaal niet, 7 =
heel erg). Deze twee items waren sterk gecorreleerd (r = .92, p < .001) en we
hebben ze gemiddeld tot een betrouwbare procedure-controleschaal (a = .95).

Resultaten

Controles op de manipulaties
Op de explicietheidsschaal vonden we alleen een significant hoofdeffect van
Afhankelijkheid, F(1, 76) = 94.59,p < .001. Deelnemers in de expliciete conditie
vonden dat hun afhankelijke relatie explicieter was gemaakt (M = 6.83) dan
deelnemers in de impliciete conditie (M= 3.81).

Op de afhankelijkheidsschaal vonden we alleen een significant hoofdeffect van
Afhankelijkheid, F(1, 78) = 5.57, p < .03. Deelnemers in de expliciete conditie
omschreven zichzelf als sterker afhankelijk van de onderzoeksleider (M= 6.29) dan
deelnemers in de impliciete conditie (M= 5.64). Het zeer hoge gemiddelde in de
expliciete conditie laat zien dat deelnemers in die conditie zich zoals bedoeld zeer
sterk afhankelijk wisten. Deze resultaten tonen aan dat de manipulatie van Milan-
kelijkheid inderdaad bewerkstelligd had dat deelnemers in de expliciete conditie
zich zeer sterk afhankelijk voelden en deelnemers in de impliciete conditie zich
gematigd sterk afhankelijk voelden.

Op de Procedure-controleschaal vonden we alleen een significant hoofdeffect
van Procedure, F(1, 76) = 848.24, p < .001. Deelnemers die inspraak hadden
gekregen vonden dat ze meer de mogelijkheid hadden gekregen om hun mening te
uiten (M= 6.15) dan deelnemers die geen inspraak hadden gekregen (M= 1.04). Op
basis van deze resultaten concluderen wij dat de deelnemers de manipulaties zoals
bedoeld hadden waargenomen.

Procedurele oordelen
Op de procedure-oordelenschaal vonden we een hoofdeffect van Procedure, F(1,
76) = 45.92,p < .001. Deelnemers die inspraak hadden gekregen beoordeelden de
manier waarop ze behandeld werden positiever (M= 4.30) dan deelnemers die geen
inspraak hadden gekregen (M= 2.51). Belangrijker is dat dit effect werd gekwalifi-
ceerd door een significante interactie tussen Afhankelijkheid en Procedure, F(1, 76)
= 4.64, p < .04. De celgemiddelden worden weergegeven in Tabel 2. Zoals voor-
speld was het effect van Procedure sterker in de impliciete conditie, F(1, 76) =
39.87, p < .001, T12 = .34, dan in de expliciete conditie, F(1, 76) = 10.68, p < .01,

= .12.
Teneinde het interactie-effect beter te begrijpen is het goed hier te vermelden

dat het effect van Afhankelijkheid significant was als deelnemers inspraak kregen,
F(1, 76) = 7.24, p < .01, maar niet als deelnemers geen inspraak kregen, F < 1.
Hierop komen we terug in de Discussie.
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Tabel 2: Procedure le oordelen als functie van Afhankelijkheid en Procedure

afhankelijkheid
procedure Impliciet Expliciet
Inspraak 4.81a 3.80b

Geen inspraak 2.44, 2.58,
Noot Hogere scores geven positievere procedurele oordelen weer. Gemiddelden met geen
gemeenschappelijk onderschrift verschillen significant van elkaar (p < .05).

Mediatie-analyse
Onze gedachtengang steunt op het idee dat de sterkere mate van afhankelijkheid,
die bewerkstelligd is door de afhankelijkheidsrelatie expliciet te maken, het
construct is dat de beschreven effecten heeft veroorzaakt. Echter, het expliciet
maken van een afhankelijkheidsrelatie kan, naast dat mensen zich er sterker
afhankelijk door waarnemen, meerdere effecten op mensen hebben. Het is daarom
goed om te onderzoeken of de gemeten mate van afhankelijkheid de voorspelde
interactie medieert, wat op grond van onze gedachtengang voorspeld zou worden.

Om mediatie aan te tonen moet aan drie voorwaarden voldaan zijn (Baron &
Kenny, 1986). Ten eerste moeten de onafhankelijke variabelen de afhankelijke
variabele beInvloeden. De resultaten op procedurele oordelen laten zien dat dit
inderdaad het geval is. Ten tweede moeten de onafhankelijke variabelen de voor-
spelde mediator beInvloeden. Het hoofdeffect van Afhankelijkheid op de afhanke-
lijkheidsschaal laat zien dat ook dit het geval is. Ten derde moet het voorspelde
effect op de afhankelijke variabele wegvallen als er gecontroleerd wordt voor de
mediator. Om dit te onderzoeken hebben we een ANCOVA uitgevoerd met
procedurele oordelen als afhankelijke variabele en de afhankelijkheidsschaal als
covariaat. De resultaten wezen uit dat de regressielijn van de covariaat sterk
significant was, /3= -.24, F(1, 75) = 7.12, p < .01. De interactie tussen Afhankelijk-
heid en Procedure op procedurele oordelen was nu niet significant, F(1, 75) = 2.62,
p > .11. Met andere woorden, de beschreven effecten werden gemedieerd door de
mate van afhankelijkheid. Dit suggereert dat de beschreven effecten inderdaad voor
een belangrijk deel veroorzaakt zijn doordat deelnemers in de expliciete conditie
zich als sterker afhankelijk waarnamen dan deelnemers in de impliciete conditie.

Discussie

De resultaten waren ondersteunend voor onze gedachtengang. Door een afhanke-
lijkheidsrelatie expliciet te maken namen deelnemers zich als zeer sterk afhankelijk
waar, terwij1 in een meer impliciete afhankelijkheidsrelatie deelnemers zich
gematigd sterk afhankelijk waarnamen. In lijn met onze voorspelling werden
deelnemers die zich gematigd sterk afhankelijk wisten sterker beInvloed in hun
reacties dan deelnemers die zich zeer sterk afhankelijk wisten. Hiermee integreren
we de bevindingen van onze in de inleiding besproken Experimenten 1 en 2 (Van
Prooijen, Van den Bos & Wilke, 2000; zie Tabel 1), voor condities waarin afhan-
kelijkheid expliciet gemaakt werd, met bestaand rechtvaardigheidsonderzoek (e.g.,
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Van den Bos e.a., 1998; Van Prooijen, Van den Bos, Wilke, & Lind, 2000), waar
deelnemers meer impliciet afhankelijk waren.

Het huidige onderzoek vormt op drie manieren een uitbreiding voor de psycho-
logie van interdependentie en procedurele rechtvaardigheid. Ten eerste hebben we
uiteengezet dat, teneinde de psychologie van procedurele rechtvaardigheid beter te
begrijpen, het belangrijk is om aandacht te schenken aan verschillende interdepen-
dentierelaties en de psychologische effecten die deze relaties op mensen kunnen
hebben. Ten tweede hebben we een onderscheid gemaakt tussen zeer sterke en
gematigd sterke afhankelijkheidsrelaties: de sterkte waarin mensen zich afhankelijk
weten is bepalend voor hoe men reageert op procedurele rechtvaardigheidsinforma-
tie. Met name hebben we aangetoond dat wanneer men zeer sterk afhankelijk is men
zwak wordt beinvloed door procedurele rechtvaardigheid. Ten derde hebben we
beargumenteerd dat men de sterkte van een afhankelijkheidsrelatie kan operationa-
liseren door te varieren in welke mate die relatie expliciet gemaakt wordt. Dit werd
ondersteund doordat de resultaten lieten zien dat expliciet afhankelijke deelnemers
zich sterker afhankelijk wisten dan impliciet afhankelijke deelnemers. Daarnaast
demonstreerde een mediatie-analyse dat de voorspelde effecten voor een belangrijk
deel verklaard konden worden door de toegenomen mate van afhankelijkheid. Ten
slotte waren er in de data geen aanwijzingen dat de effecten van het expliciet maken
van de afhankelijkheidsrelatie op een andere manier verklaard konden worden.

We vonden dat de procedurele oordelen van deelnemers die inspraak hadden
gekregen wel beInvloed werden door de afhankelijkheidsmanipulatie, maar de
oordelen van deelnemers die geen inspraak hadden gekregen werden niet door
afhankelijkheid beInvloed. Deze bevindingen ondersteunen het idee dat mensen in
zeer sterk afhankelijke situaties minder het idee hebben dat het zinvol is te interac-
teren met autoriteiten dan in minder afhankelijke situaties. Dat wil zeggen, de
resultaten van het huidige experiment zijn consistent met het argument dat mensen
in zeer sterke afhankelijkheidsrelaties inspraakprocedures (en niet geen inspraak-
procedures) als minder betekenisvol waarnemen dan in minder sterke afhankelijk-
heidsrelaties. Tevens is dit is consistent met de bevindingen van Experiment 1 en
2 (zie Tabel 1): In die studies werd ook gevonden dat vooral deelnemers die
inspraak hadden gekregen beInvloed werden door de afhankelijkheidsmanipulaties.

In het huidige onderzoek hebben we ons gericht op uitkomstafhankelijkheid. Dit
is uiteraard slechts een mogelijke benadering van afhankelijkheid. Mensen kunnen
ook in andere opzichten afhankelijk zijn van een autoriteit (bijvoorbeeld voor
gevoelens van respect; Tyler & Lind, 1992). Het was dan ook niet onze bedoeling
om met het huidige onderzoek een overzicht te presenteren van alle mogelijke
interdependentie-relaties. Wat echter wel onze bedoeling was, was te laten zien dat
verschillende interdependentierelaties verschillende effecten kunnen hebben op hoe
men reageert op procedures. En, gegeven onze ondersteunende data, concluderen
we dat dit ons is gelukt. Desalniettemin is toekomstig onderzoek noodzakelijk
teneinde de relatie tussen verschillende interdependentierelaties en procedurele
rechtvaardigheid verder uit te diepen.

Samenvattend kunnen we stellen dat het huidige onderzoek nieuwe inzichten
heeft opgeleverd over de psychologie van procedurele rechtvaardigheid en interde-
pendentie. We hebben beargumenteerd dat in situaties waarin mensen zich als zeer
sterk afhankelijk waamemen zij minder waarde hechten aan de mogelijkheid hun
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mening te geven dan in gematigd sterk afhankelijke situaties. Met andere woorden,
hoe mensen reageren op het krijgen van inspraakmogelijkheden van autoriteiten
hangt af van hoe sterk de afhankelijkheidsrelatie is.
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