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Samenvatting

Het gedrag van mensen kan gemakkelijk beinvloed worden door eerlijke of oneerlijke
behandeling. Maar waarom reageren mensen zo sterk op (on)eerlijke gebeurtenis-
sen? Binnen de rechtvaardigheidsliteratuur is een debat gaande of reacties op ervaren
rechtvaardigheid op meer intuitieve of juist rationalistische wijze gevormd worden.
Het huidige onderzoek tracht deze twee perspectieven te integreren en toont aan dat
mensen sterkere verschillen in reacties op (on)eerlijke uitkomsten laten zien als ze een
experientiele (versus een rationalistische) manier van informatie verwerking hanteren,
naarmate ze sterker (versus zwakker) affectief reageren op positieve en negatieve ge-
beurtenissen en wanneer ze onzekerheid ervaren. We bediscussieren dat niet iedereen
altijd even sterk op (on)eerlijke gebeurtenissen reageert. Juist wanneer men in een af-

tp
fectief-experientiele staat is reageert men sterk op waargenomen (on)eerlijkheid.
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ledereen die met een probleem worstelt krijgt wel eens het goedbedoelde advies om of
naar zijn of haar hart te luisteren Of om juist gehoor te geven aan zijn of haar verstand.
Al eeuwenlang wordt er geredetwist over de manier waarop mensen informatie en hun
ervaringen verwerken en hoe ze erop reageren: door te luisteren naar hun hart of juist
door hun verstand te gebruiken. In lijn hiermee bestaat er in de literatuur discussie of
de sociale psychologie van rechtvaardigheid meer als iets intuitiefs of meer als rational-
istisch moet worden gezien. Vaak wordt namelijk (impliciet of expliciet) verondersteld
dat sociale rechtvaardigheid op meer gebaseerd zou moeten zijn dan enkel intuitieve
processen, en dat sociale rechtvaardigheid een rationalistisch denkproces vereist (zie
bijvoorbeeld Pizzaro & Bloom, 2003).

Tevens wordt vaak verondersteld dat rechtvaardigheid belangrijk is voor mensen
en dat ze een helder beeld hebben van wat eerlijk is en wat niet. Toch wordt er niet
altijd hetzelfde gereageerd op (on)rechtvaardige gebeurtenissen. Het lijkt dus, dat op
bepaalde momenten voor sommige mensen rechtvaardigheid er meer toe doet dan
voor anderen. Er is nog weinig inzicht in waarom dat zo is. Een van de manieren om
dit inzicht te vergroten is te bestuderen waarom mensen op (on)eerlijke gebeurtenis-
sen reageren zoals ze doen, door na te gaan wanneer mensen juist wel of niet heftiger
reageren op (on)rechtvaardigheid. Ons inziens kan dat door na te gaan of de manier
waarop mensen aangeboden informatie verwerken verschillen veroorzaakt in de sterkte
van reacties van mensen op ervaren (on)rechtvaardigheid.

Dit kan, zo stellen we hier, door het verschil te bestuderen tussen intuitieve en ratio-
nalistische processen. De cognitieve-experientiele zelftheorie van Epstein (1985) maakt
onderscheid tussen een meer experientieel-intuitief verwerkingssysteem en een meer
rationalistisch-analytisch systeem. Het experientiele systeem is meer gevoelsmatig en
automatisch van aard: men handelt intuitief of op gevoel, zonder uitvoerig over de
dingen na te denken. Het rationalistische systeem daarentegen is meer analytisch en
intentioneel van aard: men gebruikt zijn verstand. leder persoon maakt gebruik van
beide verwerkingsystemen, maar hoe emotioneler geladen een situatie, des te meer
domineert het experientiele systeem het denken van een persoon. Wij beargumenteren
hier dat het verwerkingssysteem dat men hanteert op het moment dat men iets eer-
lijks of oneerlijks meemaakt bepaalt hoe men op de ervaren rechtvaardigheid reageert.
Hierbij veronderstellen wij dat ervaren rechtvaardigheid sterkere reacties teweeg zal
brengen als men meer intuitief in plaats van rationalistisch reageert. Wij baseren onze
veronderstelling op de assumptie dat de reacties die mensen gewoonlijk laten zien op
ervaren rechtvaardigheid gekenmerkt kunnen worden als intuitieve en niet als rationa-
listische reacties.
Niet alleen het verwerkingssysteem is van belang bij het vormen van reacties op
(on)eerlijke gebeurtenissen. Sommige mensen reageren bijvoorbeeld affectief intenser
op positieve en negatieve gebeurtenissen dan andere mensen (Larsen, Diener, & Em-
mons, 1986) en situationele factoren kunnen ook van invloed zijn. Eerder rechtvaar-
digheidsonderzoek toont aan dat de effecten van eerlijke en oneerlijke gebeurtenis-
sen gemodereerd worden door deze individuele verschillen in hoe mensen affectief

reageren op positieve en negatieve gebeurtenissen (Maas & Van den Bos, 2004) en
dat rechtvaardigheid met name belangrijk is voor mensen en sterkere reacties oproept
wanneer ze onzekerheid ervaren (Van den Bos & Lind, 2002). Deze resultaten uit-

breidend, voorspellen wij hier dat mensen met name sterk verschillend reageren op
ervaren rechtvaardigheid (in de vorm van gelijke en ongelijke uitkomstenverdelingen)

25 9



als ze een experientieel verwerkingsysteem hanteren, geneigd zijn affectief intenser te
reageren op gebeurtenissen en zich in onzekere situaties bevinden.

Methode

Deelnemers.
Honderd-zeven-en-zevenfig Universiteit Utrecht studenten namen deel aan het experi-
ment, waarvoor ze betaald werden. Eerst vulden alle deelnemers een affectintensiteit-
schaal in. Vervolgens werden ze op willekeurige wijze toegewezen aan éen van de con-
dities van de verwerkingssysteemmanipulatie (experientieel vs. rationalistisch) en de
uitkomstenmanipulatie (gelijke betaling vs. ongelijke betaling).

Experimentele procedure.
Deelnemers werden uitgenodigd deel te nemen aan een computeronderzoek. In aparte
hokjes kregen ze te lezen dat de studie uit drie onderdelen bestond. Het eerste gedeelte
bestond uit het invullen van de affectintensiteitschaal van Larsen e.a. (1986). Hierbij
werd deelnemers gevraagd aan te geven in hoeverre stellingen aangaande reacties op
(alledaagse) emotie opwekkende gebeurtenissen voor hen opgingen, op een schaal van

(gaat zeker niet voor my op) tot 7 (gaat zeker wel voor my op). Voorbeelden van stellingen
zijn: "Ik kan overdreven enthousiast raked', en "Ms ik ergens in slaag reageer ik kalm
en tevreden" (a = .84). Dit werd gevolgd door het tweede gedeelte van het onderzoek
waarin verwerkingssysteem gemanipuleerd werd.
De deelnemers kregen te lezen dat verschillende onderzoekingen aangetoond hebben
dat mensen informatie op verschillende manieren verwerken. In de experientiele con-
ditie werd de deelnemers verteld dat een belangrijke en door veel mensen gebruikte
manier is om een mening te vormen over informatie op basis van intuitie, eerste ge-
voelens opgeroepen door de informatie en eigen ervaringen. In de rationalistische con-
ditie werd verteld dat een belangrijke en door veel mensen gebruikte manier is om op
basis van logische evidentie en nauwkeurige verwerking van de gelezen informatie een
mening te vormen. In beide condities werden de deelnemers vervolgens gevraagd na te
denken over hoe zij een tekst zouden lezen en hun mening daarover zouden vormen
als ze gebruik zouden maken van de zojuist aan hen beschreven manier om informatie
te verwerken. Vervolgens konden ze hun antwoord hierop intypen. Als verdere uitwer-
king van de manipulatie werd hen gevraagd een tekst te lezen en hun visie daarop te
geven door middel van het beantwoorden van twee open vragen. Afhankelijk van de
conditie, werd de deelnemer gevraagd dit op een experientiele of een rationalistische
manier te doen. De antwoorden op deze twee open vragen werden gebruikt als con-
trole van de verwerkingssysteemmanipulatie. Het verhaal is afgeleid van Haidt (2001)
en liet de deelnemers alle ruimte om heel impulsief te reageren of om overwogen de
voordelen en nadelen tegen elkaar af te wegen:

"Vera en Mark zijn broer en zus. Het is grote vakantie en ze zijn samen aan het
rondtrekken in Thailand. Op een avond overnachten ze met z'n tweeen, zonder an-
deren, in een hutje aan het strand. Gezamenlijk besluiten ze dat het interessant en leuk
zou zijn als ze uit zouden proberen hoe het is om met elkaar naar bed te gaan. Op zijn
minst zou het een geheel nieuwe ervaring zijn voor beiden. Vera gebruikt al lang de pil,
maar Mark gebruikt ook nog eens een condoom om er zeker van te zijn dat er niets kan
gebeuren.
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Ze genieten er beiden evenveel van om met elkaar te vrijen, maar besluiten om het
nooit meer te doen. Ze houden die nacht voor zichzelf als een speciaal geheim dat
van hen alleen is. Dit zorgt ervoor dat ze zich alleen maar meer met elkaar verbonden
voelen dan reeds het geval was."

Daarna werd gevraagd of deelnemers de volgende twee open vragen wilden beant-
woorden door hun antwoord in te typen: (i) "Wat denk je van deze situatie? Was het een
juiste beslissing van Vera en Mark om met elkaar naar bed te gaan?", en (2) "Wat vind je
van Vera en Mark?". Direct hierna begon het derde deel van ons onderzoek waarin uit-
komst gemanipuleerd werd. Deelnemers werd gevraagd zich in te leven in een scenario
waarin ze een leuke bijbaan hadden naast hun studie bij een leuk bedrijf, met leuke
collega's. Er werd door iedereen even hard gewerkt. Het leven werd echter steeds duur-
der en het was moeilijk om rond te komen. Ze waren onzeker over de toekomst en twij-
felden of ze meer zouden moeten gaan werken en hoe het dan met hun studie moest.
In de gelijke uitkomstenconditie lazen deelnemers vervolgens dat iedereen evenveel
verdiende en dezelfde loonsverhoging kreeg. In de ongelijke uitkomstenconditie lazen
deelnemers dat hun collega's meer verdienden en een loonsverhoging kregen, terwij1
de deelnemers zelf geen loonsverhoging kregen. Hierna werden de afhankelijke varia-
belen affect en de manipulatiechecks gemeten. Affect werd gemeten door deelnemers
te vragen hoe blij, gelukkig, verdrietig en teleurgesteld ze zich in de beschreven situatie
voelden met de manier waarop ze behandeld waren (i = helemaal niet, 7 = zeker wel). Na
de laatste twee items gehercodeerd te hebben, werden de vier items gemiddeld tot een
betrouwbare schaal voor affect (a = .85).
Vervolgens werden de deelnemers gevraagd om als controle van de verwerkingssys-
teemmanipulatie naast de antwoorden op de open vragen betreffende Vera en Mark
de volgende vraag te beantwoorden: "Toen je de tekst over Vera en Mark las en daar de
vragen over beantwoordde, heb je, op een schaal van i tot 7, de tekst en de vragen meer
rationalistisch en analytisch benaderd of juist meer impulsief en intuitief?" zeer

analytisch en rationalistisch, 7 = zeer intuitief en impulsiefi. De uitkomstenrnanipulatie
werd gecontroleerd door deelnemers te vragen in hoeverre ze zich in de beschreven
situatie op een eerlijke, rechtvaardige, terechte en gerechtvaardigde manier behandeld
zouden voelen gezien het feit dat ze wel of geen salarisverhoging gekregen hadden
= helemaal niet, 7 = zeker wel). Deze vier items werden gemiddeld tot een betrouwbare
schaal voor rechtvaardigheidsoordelen (a = .97).

Resultaten

Controle op de manipulaties.
Om na te gaan of de verwerkingssysteemmanipulatie effectief en onafhankelijk van de
uitkomstenmanipulatie was, voerden we een 2 (verwerkingssysteem) x 2 (uitkomst)
variantie-analyse uit op de vraag die de verwerkingssysteemmanipulatie controleerde.
Dit toonde enkel een hoofdeffect aan van verwerkingssysteem: deelnemers in de ratio-
nalistische conditie antwoordden meer analytisch en rationalistisch gehandeld te heb-
ben (M = 3.58, SD = 1.48) terwijI deelnemers in de experientiele conditie antwoordden
meer intuitief en impulsief gehandeld te hebben (M = 4.91, SD = 1.47), F(I,173) = 35.69,

p < .00i. Tevens toonde inspectie van de antwoorden van de deelnemers op de open

vragen met betrekking tot Vera en Mark aan dat mensen in de rationalistische conditie
meer analytisch en afgewogen reageerden en deelnemers in de experientiele conditie
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meer intuitief en impulsief reageerden, zonder dat de antwoorden in de verschillende
condities erg verschilden in valentie. Dit alles suggereert dat de verwerkingssysteem-
manipulatie effectief was.

Om na te gaan of de uitkomstenmanipulatie effectief en onafhankelijk van de
verwerkingssysteemmanipulatie was, voerden we een 2 (verwerkingssysteem) x 2
(uitkomst) variantie-analyse uit op rechtvaardigheidsoordelen. Dit toonde enkel een
hoofdeffect van uitkomst aan. Deelnemers in de gelijke betalingsconditie vonden dat ze
eerlijker behandeld waren gezien het feit dat ze wel of geen salarisverhoging gekregen
hadden (M = 5.60, SD = 1.67) dan deelnemers in de ongelijke betalingsconditie (M =
1.75, SD = 1.02), F(1,173) = 344.36, p < .00r. Dit suggereert dat de uitkomstenmanipu-
latie effectief was.

Affect.
We centraliseerden de continue variabele affectintensiteit en effect-codeerden (zie
Cohen, Cohen, Aiken & West, 2003) de dichotome onafhankelijke variabelen ver-
werkingssysteem en uitkomst. Regressieanalyse met affectintensiteit, verwerkings-
systeem en uitkomst als voorspellers en affect als criterium leverde, bij toetsing van
alle hoofd- en interactie-effecten, een hoofdeffect op van uitkomst, p = -.72, p < .00i,
en een significante tweeweginteractie tussen affectintensiteit en uitkomst, 13 = -.12, p
= .02. Deze effecten werden gekwalificeerd door de significante drieweginteractie, 1 =

p < .0r. Om een beter inzicht te krijgen in deze resultaten, voerden we vervolgens
regressieanalyses uit in zowel de experientiele als de rationalistische conditie met af-
fectintensiteit en uitkomst als voorspellers. In de experientiele conditie leverde dit een
significant hoofdeffect van uitkomst op, (3 = -.76, p < .001, en een significante tweeweg-
interactie, 3 = -.24, p < Zoals verwacht toonden deze effecten aan dat hoe hoger de
affectintensiteit van deelnemers is, hoe sterker affectief ze reageren op ongelijke beta-
ling 13 = -.36, p = .02, en op gelijke betaling, 13 = .38, p =.oi in onzekere situaties. In de
rationalistische conditie vonden we enkel een significant hoofdeffect van uitkomst, p
-.67, p < .00r. Dit toont aan dat mensen meer positief affect ervoeren in de gelijke betal-
ingconditie dan in de ongelijke betalingconditie, onafhankelijk van affectintensiteit.

Discussie

Zoals voorspeld roepen rechtvaardige en onrechtvaardige gebeurtenissen in onzekere
situaties andere reacties op bij mensen die intuitief handelen en meteen zeggen wat
er op hun hart ligt dan bij mensen die eerst op rationalistische wijze alle voordelen en
nadelen tegen elkaar afwegen. Juist deelnemers die op een meer experientiele manier
informatie verwerkten reageerden sterker op eerlijke en oneerlijke betalingen naarmate
de intensiteit waarmee ze affectief reageren op gebeurtenissen toenam. Deelnemers
die een rationalistische verwerkingsstijI hanteerden daarentegen reageerden positiever
op een gelijke dan op een ongelijke betaling, onafhankelijk van de affectintensiteit
waarmee ze in het dagelijks leven reageren. Dit toont aan dat men niet altijd in elke
situatie hetzelfde reageert op eerlijke en oneerlijke gebeurtenissen en dat de manier
waarop informatie verwerkt wordt een belangrijke rol kan spelen bij het vormen van
de reacties.

De resultaten suggereren ook dat mensen inderdaad belang hechten aan sociale
rechtvaardigheid, maar dat de mate waarin dat gebeurt afhangt van de manier waarop
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informatie verwerkt wordt. Hoe groter de waarde die men toekent aan sociale rechtvaar-
digheid, hoe sterker de reactie erop zal zijn. Juist als men in een affectief-experientiele
staat verkeert treedt er een grotere differentiatie op in het belang dat mensen hechten
aan sociale rechtvaardigheid en daarmee samenhangend in hun reacties. Dit is echter
een aanname die niet rechtlijnig uit onze resultaten naar voren komt maar wel interes-
sant zou zijn om in vervolgonderzoek te toetsen.

Gezien het feit dat onzekerheid sterk aangezet is in alle condities, rijst de vraag of
de effecten verklaard zouden kunnen worden doordat mensen die in een onzekere situ-
atie zitten tiberhaupt sterker affectief reageren. Het zou dan ook zeer interessant zijn
om te kijken of de effecten zich ook voordoen in situaties die minder affectieve reacties
oproepen, dus bijvoorbeeld situaties waarin onzekerheid niet sterk aangezet is.

Wij hebben in dit onderzoek een eerste stap gezet om een beter inzicht te krijgen
in reacties op sociale rechtvaardigheid en concluderen dat niet iedereen per definitie
positief reageert op eerlijke en negatief op oneerlijke gebeurtenissen. Differentiatie in
reacties op sociale rechtvaardigheid is waar te nemen als gekeken wordt naar sociale re-
chtvaardigheid als een affectief-experientieel proces. Deze bevinding suggereert dat het
psychologische proces dat ten grondslag ligt aan reacties op sociale rechtvaardigheid
voor een groot gedeelte gekenmerkt wordt door affectief-experientiele processen. De

sociale rechtvaardigheidsliteratuur zou hier meer aandacht aan moeten gaan besteden
al dan niet afgezet tegen de invloed van rationalistische processen.
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