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Samenvatting

In dit artikel wordt onderzocht hoe mensen komen tot een oordeel over een situatie

waarin zij een betere uitkomst krijgen dan een andere persoon. Met andere woor-

den, wij onderzoeken hier de psychologie van wanneer mensen worden overbe-

taald. Billijkheidsonderzoek heeft aangetoond dat mensen slechts gematigd
tevreden zijn met een overbetaling, dat betekent meer tevreden dan met een onder-

betaling en minder tevreden dan met een gelijke betaling. De gematigde tevreden-

heid met een overbetaling kan voortkomen uit een conflict waarin overbetaalde

mensen staan: hun eigenbelang is in conflict met hun gevoel van rechtvaardigheid.

De hier gepresenteerde experimenten maken een belangrijke stap voorwaarts
mogelijk in het beter begrijpen van de psychologische processen die ten grondslag

liggen aan de reacties van mensen wanneer zij worden overbetaald en ze geven een

alternatieve verklaring voor de bevindingen dan de billijkheidstheorie tot dusver

deed.
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In het dagelijks leven speelt de rechtvaardigheid van uitkomsten een grote rol
(Adams, 1965; Walster, Berscheid, & Walster, 1973; Walster, Walster, & Berscheid,
1978). Mensen willen graag een salaris krijgen dat in overeenstemming is met hun
capaciteiten en evenveel lof krijgen voor iets dat ze samen met iemand anders heb-
ben gepresteerd. Onderzoek hiernaar in de sociale psychologie gaat na hoe mensen
reageren op het krijgen van eerlijke en oneerlijke uitkomsten; zij onderzoekt zoge-
heten 'distributieve rechtvaardigheid'. Er is sprake van billijke uitkomstenverdelin-
gen als de ratio van bijdragen en uitkomsten in evenwicht is ten .opzichte van een
vergelijkingsander. Bij dezelfde bijdragen van twee mensen zouden de uitkomsten
ook gelijk moeten zijn wil er sprake zijn van billijkheid. Er is sprake van onbillijk-
heid als de ratio van bijdragen en uitkomsten van twee mensen niet gelijk is, zoals
het geval is bij overbetaling en onderbetaling. Wij zijn, evenals Adams (1965), met
name geinteresseerd in de overbetalingssituatie.

In de billijkheidstheorie wordt voorspeld, en normaal gesproken ook gevonden,
dat mensen het meest tevreden zijn met een gelijke uitkomst en dat mensen meer
tevreden zijn met een overbetaling dan met een onderbetaling (Adams, 1965; Wal-
ster et al., 1973; Walster et al. 1978; Van Yperen & Buunk, 1990; Buunk & Van Ype-
ren, 1991). Echter, het psychologische proces dat hieraan ten grondslag ligt is door

de billijkheidstheorie genegeerd. Hoewel men in de jaren zeventig laaiend enthou-
siast was over de billijkheidstheorie en zij werd gezien als de nieuwe theorie die
heel de sociale psychologie zou integreren (zie b.v. Berkowitz & Walster, 1976),
hebben de onderzoekers, ons inziens, verzaakt de psychologische processen die
ten grondslag liggen aan de bevindingen grondig te bestuderen. De enige verkla-

ring die gewoonlijk wordt gegeven voor een gematigde tevredenheid met een over-
betaling is het feit dat mensen zich schuldig zouden voelen over een overbetaling:
"overbenefitted...feel guilty because they receive more" (Van Yperen & Buunk,
1990, p. 288). Maar wij vragen ons af of dit wel dé verklaring is voor een gematigde

tevredenheid met een overbetaling. Wij trachten hier verder te gaan en teonderzoe-

ken wat de psychologische processen zijn die ten grondslag liggen aan de eerder-

genoemde bevindingen. Wij denken dat niet schuldgevoelens de verklaring

vormen voor de gematigde tevredenheid met een overbetaling, maar dat er meer

achter zit.
Wij denken dat het niet noodzakelijkerwijs zo hoeft te zijn dat mensen zich

schuldig voelen over een overbetaling. Uit gesprekken met deelnemers die in eer-

dere studies werden overbetaald blijkt dat zij veelal (terecht) het gevoel hebben zelf

niets te kunnen doen aan die overbetaling en zich daar dan ook niet schuldig over

voelen. Het feit dat deelnemers in billijkheidsexperimenten, zowel in die van ande-

ren als in die van ons, aangeven zich schuldig te voelen kan te maken hebben met

sociale wenselijkheid (Rivera & Tedeschi, 1976) en dit kan onder meer versterkt

worden door de gebruikte meetmethoden. Wij vermoeden dat het zou kunnen zijn

dat mensen zich ongemakkelijk voelen over een overbetaling, maar dat zij dit

'schuldig' noemen omdat dat het etiket is dat hen aangereikt wordt in het expen-

ment. Hen wordt immers alleen gevraagd in hoeverre ze zich schuldig voelen en

naar andere psychologische processen wordt gewoonlijk niet gevraagd. Wij sugge-

reren dan ook dat mensen wellicht andere responsen gevenwanneer er een andere

meetmethode wordt gebruikt. Adams (1965) sprak over eenbepaalde mate van 'dis-

tress' die overbetaalde mensen ervaren, maar latere billijkheidsonderzoekers heb-
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ben het alleen nog maar over het schuldgevoel dat mensen zouden hebben. Wij
willen graag teruggaan naar de woorden van Adams en het hebben over 'distress'
of 'ongemak' in een overbetalingssituatie. In verscheidene onderzoeken hebben
we gevonden dat bij het gebruik van andere meetmethoden, zoals mensen vragen
of zij zich ongemakkelijk voelen, mensen aangeven zich te voelen als het aange-
reikte etiket. Daarnaast bleek dat mensen zelfs aangeven zich meer ongemakkelijk
dan schuldig te voelen over een overbetaling wanneer daar expliciet naar gevraagd
wordt. Schuld lijkt dus niet de enige, of zelfs de juiste, verklaring te zijn voor een
gematigde tevredenheid met een overbetaling.

Belangrijker is, dat wij denken dat de gematigde tevredenheid met een overbe-
taling voortkomt uit het feit dat er twee conflicterende motieven inspelen op men-
sen wanneer zij worden geconfronteerd met een overbetaling (Peters, Van den Bos
& Ybema, 2001; Van den Bos, Lind, Vermunt, & Wilke, 1997; Van den Bos, Wilke,
Lind, & Vermunt, 1998): aan de ene kant zijn mensen blij met een overbetaling
omdat zij een relatief grote uitkomst krijgen en leidt dat tot een positieve reactie op
overbetaling, maar aan de andere kant is een overbetaling niet rechtvaardig en leidt
dat tot een negatieve reactie (Messick & Sentis, 1983). Wanneer mensen worden
geconfronteerd met een overbetaling worden zij dus twee verschillende kanten op
getrokken, een negatieve en een positieve kant. De drijfveer achter de positieve
reactie noemen we het eigenbelangmotief en de drijfveer achter de negatieve reac-
tie noemen we het rechtvaardigheidsmotief van mensen. Doordat mensen tijdens
het evaluatieproces door beide motieven beinvloed worden, suggereren wij, is men
uiteindelijk meestal gematigd tevreden met een overbetaling.

Wanneer mensen worden geconfronteerd met een overbetaling, spelen er vol-
gens ons, en anderen voor ons, dus twee conflicterende motieven mee: het eigen-
belangmotief en het rechtvaardigheidsmotief. Echter, deze veronderstelling is nog
niet eerder met data ondersteund en dit trachten wij hier te doen. Bij het komen tot
een evaluatie over een overbetaling moeten beide motieven meegenomen worden
in het oordeel, wat enige tijd kan kosten. Mensen hebben namelijk moeite met het
combineren van tegengestelde informatie (vgl. Fiske & Taylor, 1991) en dit kan
gemeten worden met behulp van responstijden (vgl. Bargh & Chartrand, 1998). In
de overbetalingssituatie is er sprake van twee tegengestelde motieven, maar in de
gelijke betalingssituatie en de onderbetalingssituatie is dit niet het geval. In de laat-
ste twee situaties wijzen de motieven dezelfde evaluatieve kant op: in de gelijke
betalingssituatie spelen alleen positieve motieven en in de onderbetalingssituatie
spelen alleen negatieve motieven.

Wij suggereren hier dat de aanwezigheid van de twee conflicterende motieven
aangetoond kan worden door te laten zien dat mensen langer de tijd nodig hebben
om te reageren op een overbetaling dan te reageren op een onderbetaling of gelijke
betaling. Dit hebben wij in Experiment i onderzocht. Wij voorspellen dus in Expe-
riment i dat mensen langere responstijden zullen hebben in een overbetalingssi-
tuatie dan in een onderbetalingssituatie en gelijke betalingssituatie.

Experiment 1

In Experiment i kregen proefpersonen een scenario voorgelegd waarin zij een
nieuw huis gingen bewonen. De huur die proefpersonen zouden moeten gaan
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betalen werd gemanipuleerd in de verschillende uitkomstcondities, in vergelijking
met de huur die iemand anders moest betalen. Zo werden drie uitkomstcondities
gecreeerd: overbetaling, gelijke betaling en onderbetaling. De afhankelijke varia-
bele was de tijd die proefpersonen nodig hadden om te reageren op een tevreden-
heidsmaat met hun uitkomst en de tevredenheid zelf met de uitkomst. Nagegaan
werd of de responstijd in de overbetalingssituatie langer was dan de responstijden
in de onderbetalingssituatie en gelijke betalingssituatie.

Methode

Proefpersonen en experimenteel ontwerp
Proefpersonen waren 74 studenten aan de Universiteit Utrecht (alleen vrouwen).
Zij ontvingen 3 Euro voor deelname aan 2 ongerelateerde onderzoeken, waarvan
dit het tweede was. Ze werden op willekeurige wijze toegewezen aan een van de 3
uitkomstcondities (gelijke betaling, overbetaling of onderbetaling).

Materiaal en procedure
Proefpersonen werden individueel in een kamertje achter een computer geplaatst
en alle instructies werden op het scherm gepresenteerd. Daar lazen zij het vol-
gende scenario:

In het studentenhuis waar een vriendin van je woont komt een kamer vrij en jij
gaat hiervoor hospiteren. Je weet dat je vriendin zoo Euro betaalt voor haar kamer
die vergelijkbaar is.

Hierna werd de uitkomst (de te betalen huur) gemanipuleerd. Proefpersonen
werd verteld dat zij een huur van 150/200/250 Euro moesten gaan betalen, respec-
tievelijk in de overbetalingssituatie, gelijke betalingsconditie en onderbetalingssi-
tuatie. Hierna beantwoordden de proefpersonen de afhankelijke variabele.

De afhankelijke variabelen werden verkregen door proefpersonen te vragen of
zij tevreden waren met de huur die zij moesten betalen = ontevreden, 2 = tevre-

den). De responstijd die het de proefpersonen kostte om deze vraag te beantwoor-
den was de belangrijkste afhankelijke variabele. Proefpersonen werd verteld dat het
de bedoeling was om zo snel mogelijk te reageren op deze vraag. Omdat wij gein-
teresseerd waren in de eerste reactie van mensen op het conflict tussen eigenbe-
lang en rechtvaardigheid, is dit tevens de enige afhankelijke variabele die we
gemeten hebben. Na deze meting hebben de mensen immers hun oordeel al

geveld en zou het wellicht minder nut hebben de reactietijden nog te meten.

Resultaten
Tevredenheidsoordeel. Het tevredenheidsoordeel leverde een significant effect op
van de uitkomstmanipulatie, 42) = 48.55, p < .01. Om deze resultaten te interpre-

teren hebben we gekeken naar de chi-kwadraat toetsen van elke twee afzonderlijke

condities. Dit hebben we gedaan om na te gaan of de tevredenheidsoordelen van de

verschillende condities van elkaar afweken. Uit deze analyses bleek dat de overbe-

talingssituatie en de onderbetalingssituatie significant van elkaar verschilden, /(I)
= 20.22, p < .oi, dat de onderbetalingssituatie en de gelijke betalingssituatie signi-

ficant van elkaar verschilden, (I) = 45.91, p < en dat de gelijke betalingscon-
ditie en de overbetalingssituatie significant van elkaar verschilden, (I) 6.41,
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p < .03. In de gelijke betalingssituatie waren meer proefpersonen tevreden met
hun uitkomst 00%) dan in de overbetalingssituatie (70%) en in de overbetalings-
situatie waren meer proefpersonen tevreden met hun uitkomst dan in de onderbe-
talingssituatie (0%). Het normale billijkheidspatroon werd hier dus gerepliceerd
met behulp van een dichotome tevredenheidsmaat.

Responstijden van reactie op betalingsconditie. De belangrijkste afhankelijke vari-
abele was de responstijd van mensen op de tevredenheidsvraag. Eén deelnemer
werd uitgesloten van de analyses omdat de gemiddelde responstijd met drie stan-
daarddeviaties werd overschreden. Daarna hebben we een variantieanalyse
(ANOVA) uitgevoerd. De ANOVA leverde, zoals verwacht, een significant effect op
van de uitkomstmanipulatie, F(1, 70) = 4.22, p < .02. Om deze resultaten te inter-
preteren hebben we een contrastanalyse uitgevoerd. Dit hebben we gedaan om te
onderzoeken of de overbetalingssituatie afwijkt van de onderbetalingssituatie en de
gelijke betalingsconditie. Uit deze analyses bleek dat de overbetalingssituatie inder-
daad significant afweek van de twee andere uitkomstsituaties, 71) = 7.22,
p < .or, en dat de onderbetalingssituatie en de gelijke betalingssituatie niet van
elkaar afweken, 71) = 1.83, ns. De resultaten van deze toets zijn te zien in Tabel
i. Zoals verwacht bleek dat proefpersonen langer tijd nodig hadden om een tevre-

bo.z denheidsoordeel te geven in de overbetalingssituatie dan in de gelijke betalingssi-
tuatie en in de onderbetalingssituatie.

z Tabel 1 Gemiddelde responstijden van tevredenheidsoordelen met uitkomst in seconden in

Experiment

Gelijke betaling

Betalingsconditie

Overbetaling Onderbetaling

M SD

1.1 0.4

M SD M SD

1.6 0.9 1.3 0.6

Noot: Hogere gemiddelden geven een langere responstijd weer.

Discussie
De resultaten waren ondersteunend voor onze gedachtegang: mensen hebben lan-
ger de tijd nodig om een evaluatie te geven over een overbetaling dan om een eva-
luatie te geven over een onderbetaling of gelijke betaling. Er was geen verschil in
responstijd op een gelijke betaling of onderbetaling.

Dit experiment laat zien dat het mensen meer tijd kost om een overbetaling te
evalueren in vergelijking met andere betalingssituaties. Wij suggereren dat dit
komt doordat er twee conflicterende motieven spelen in de overbetalingssituatie.
Twee tegenstrijdige informatiestromen moeten meegenomen worden in het oor-
deel en dit kost meer tijd dan het verwerken van twee informatiestromen die niet
tegenstrijdig zijn (vgl. Fiske & Taylor, 1991; zie ook Bargh & Chartrand, 1998).
Omdat de overbetalingssituatie de enige situatie is waarin twee tegengestelde
krachten meespelen, hebben mensen langer tijd nodig om een oordeel te vormen
over deze situatie dan in de andere twee situaties.
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Experiment 2

In Experiment 2 willen we graag nog meer ondersteuning krijgen voor de aanwe-
zigheid van de twee conflicterende motieven. Wij willen hier dan ook beargumen-
teren dat naarmate een conflict belangrijker wordt, het ook moeilijker wordt voor
mensen om tot een evaluatie te komen. Wanneer het door ons veronderstelde con-
flict tussen eigenbelang en rechtvaardigheid belangrijker wordt, zal het mensen
dus nog meer tijd moeten kosten om tot een oordeel te komen. Ms mensen bijvoor-
beeld in een situatie zijn met vrienden, dan zal het conflict tussen eigenbelang en
rechtvaardigheid door hen moeilijker op te lossen zijn, omdat men zorgvuldiger
wil omgaan met dit conflict wanneer een vriend hier deel van uitmaakt, dan wan-
neer een onbekende ander hier deel van uitmaakt (vgl. Batson, Early & Salvarani,
1997; Aron, Aron, Tudor, & Nelson, 1991; Clark & Mills, 1979). Zo ook in de situ-
atie die wij onderzoeken: op het moment dat mensen zelf worden overbetaald,
maar hun tegenspeler is een vriend, dan is hun vriend degene die tegelijkertijd
wordt onderbetaald. Verondersteld kan dus worden dat het conflict tussen recht-
vaardigheid en eigenbelang groter wordt voor mensen in geval van een overbeta-
ling ten opzichte van een vriend. Het zal mensen dan ook meer tijd kosten om dit
conflict te evalueren als zij spelen tegen een vriend. De voorspelling die wij in Expe-
riment 2 toetsen is dat mensen langer tijd nodig hebben om een overbetaling te
evalueren wanneer zij tegen een vriend spelen, dan wanneer zij tegen een onbe-
kende ander spelen.

Experiment i was een hypothetische situatie, maar in Experiment 2 werden
proefpersonen daadwerkelijk overbetaald, wat wellicht een realistischer beeld
weergeeft. In Experiment 2 werden proefpersonen overbetaald naar aanleiding van
een taak die ze te doen kregen. De helft van de proefpersonen werd verteld dat hun
tegenspeler een vriend was, met wie zij naar het lab waren gekomen. Door hen
tegen een vriend te laten spelen wordt het conflict tussen eigenbelang en rechtvaar-
digheid belangrijker gemaakt en maakt de uitkomst van het conflict meer voor
mensen uit. Het conflict wordt belangrijker en moeilijker op te lossen en we ver-
wachten daarom dat mensen langer tijd nodig zullen hebben om hun overbetaling
te evalueren. De andere helft van de proefpersonen speelde tegen een onbekende
ander; deze conditie was gelijk aan de condities in eerdere onderzoeken. De afhan-
kelijke variabelen waren de responstijd die proefpersonen nodig hadden om een
tevredenheidsoordeel te geven over hun overbetaling en het tevredenheidsoordeel
zelf. Het tevredenheidsoordeel bestond hier uit twee vragen over uitkorhsttevre-
denheid. In Experiment i hebben we slechts een variabele gemeten, maar in dit
experiment wilden we kijken of de effecten ook te vinden waren op een uitkomst-
tevredenheidsmaat waarvan de interne consistentie vast te stellen was.

Methode

Proefpersonen en experimenteel ontwerp
Proefpersonen waren 46 studenten aan de Universiteit Utrecht (5 mannen en 41
vrouwen). Zij ontvingen 4 Euro voor deelname aan 2 ongerelateerde onderzoeken,
waarvan dit het eerste was. Ze werden toegewezen aan éen van de 2 condities

--nspeler: onbekende versus vriend).
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Materiaal en procedure
Proefpersonen werden uitgenodigd om met een vriend naar het laboratorium te
komen. Daar aangekomen werden zij individueel in een kamertje achter een com-
puter geplaatst en werden alle instructies op het computerscherm gepresenteerd.
Proefpersonen werd verteld dat zij een tegenspeler hadden en dat deze tegenspeler
ofwel de vriend was waarmee ze naar het lab waren gekomen ofwel een voor hen
onbekende persoon. Tegelijk met deze andere deelnemer zouden de proefperso-
nen taken gaan verrichten, waarna zij loten zouden krijgen om mee te doen aan
een loterij waarin geld gewonnen kon worden. Na het verrichten van de taken werd
hen verteld dat ze hetzelfde als de andere deelnemer gepresteerd hadden. De mani-
pulatie van overbetaling bestond uit de mededeling dat zij zelf 3 loten kregen en dat
hun tegenspeler i lot kreeg. Hierna beantwoordden de proefpersonen de afhanke-
lijke variabelen.

De afhankelijke variabelen werden verkregen door proefpersonen te vragen of
zij tevreden waren met de loten die zij hadden gekregen (1 = zeer ontevreden,
7 = zeer tevreden) en of zij content waren met de loten die zij hadden gekregen

= helemaal niet content, 7 = heel erg content). We hebben deze items gemiddeld
tot een schaal voor tevredenheidsoordelen (alfa = .89). De responstijd die het de

b.0

proefpersonen kostte om deze vragen te beantwoorden was de belangrijkste afhan-t kelijke variabele.

0

Resultaten
Tevredenheidsoordeel. Het tevredenheidsoordeel leverde een significant effect op
van tegenspeler, F(i, 44) = 10.09, p < .oi. Uit de resultaten bleek, zoals verwacht,
dat proefpersonen meer tevreden waren met hun overbetaling als zij speelden
tegen een onbekende ander (M = 5.3) dan wanneer zij speelden tegen een vriend

(M = 4.5).
Responstijd van reactie op een overbetaling. De belangrijkste afhankelijke variabele

was de responstijd van mensen op de vraag of zij tevreden waren met de loten die zij
hadden gekregen. Om deze data te analyseren hebben we een ANOVA uitgevoerd,
deze leverde, zoals verwacht, een hoofdeffect op van tegenspeler, F(i, 44) = 4.63,
p < .05. Proefpersonen deden langer over het reageren op een overbetaling wanneer
zij tegen een vriend speelden (M = 6.7) dan wanneer zij tegen een vreemde speelden
(M = 4.8). Er werden geen verschillen gevonden tussen de seksen.

Discussie
Uit de resultaten van Experiment 2 bleek dat mensen langer de tijd nodig hebben
om een evaluatie te vormen over een overbetaling wanneer zij tegen een vriend spe-
len dan wanneer zij tegen een vreemde spelen. Wij stellen hier dat het spelen tegen
een vriend ervoor zorgt dat het conflict tussen rechtvaardigheid en eigenbelang
belangrijker wordt en dat mensen er daarom langer over doen om een oordeel te
geven over een overbetalingssituatie wanneer zij zich met een vriend in plaats van
met een onbekende persoon in deze situatie bevinden. In de algemene discussie
bespreken we uitvoeriger waarom we denken dat het conflict tussen eigenbelang
en rechtvaardigheid belangrijker wordt wanneer mensen worden geconfronteerd
met een vriend.
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Algemene discussie

Wij pleiten voor een iets andere benadering van overbetaling dan de billijkheids-

theorie tot dusver deed. Eerdere bevindingen in billijkheidsonderzoek hebben
gesuggereerd dat mensen gematigd tevreden zijn met een overbetaling omdat zij

zich hier schuldig over zouden voelen. Wij beargumenteren echter dat mensen
zich niet schuldig voelen over een overbetaling, maar dat het conflict tussen eigen-

belang en rechtvaardigheid verantwoordelijk is voor de gematigde tevredenheid

met een overbetaling.
Uit de resultaten van de hier gepresenteerde experimenten bleek, zoals ver-

wacht, dat mensen langer tijd nodig hebben om een tevredenheidsoordeel te geven

over een overbetaling in vergelijking met een gelijke betaling of een onderbetaling.

Dit geeft ondersteuning voor het idee dat in de overbetalingssituatie twee conflic-

terende motieven spelen die mensen twee verschillende kanten op trekken. Het

kost mensen meer tijd om een oordeel te vormen over een situatie waarin tegenge-

stelde krachten spelen dan om een oordeel te vormen over een situatie waarin twee

krachten dezelfde evaluatieve kant uit wijzen. Door de inconsistentie van de twee

informatiestromen hebben mensen dus meer tijd nodig om een oordeel te vormen.

Daar eerder onderzoek, besproken in de inleiding, heeft laten zien dat overbetaling

niet per definitie leidt tot schuldgevoelens, suggereren deze bevindingen dat de

aanwezigheid van twee conflicterende motieven verantwoordelijk zou kunnen zijn

voor de gematigde tevredenheid met een overbetaling.
Tevens bleek uit de resultaten dat, zoals verwacht, mensenlanger nodig hebben

om een evaluatie te vormen over een overbetaling wanneer zij tegen een vriend spe-

len, in vergelijking met het spelen tegen een onbekende ander. Door overbetaald te

worden ten opzichte van een vriend wordt het conflict tussen rechtvaardigheid en

eigenbelang belangrijker, omdat de uitkomst van het conflict belangrijker wordt.

Mensen willen zorgvuldiger omgaan met dit conflict wanneer een vriend hier deel

van uitmaakt, dan wanneer een onbekende ander hier deel van uitmaakt en dit kost

dan ook meer tijd.
Graag zouden we op deze plek wat meer ingaan op de reden die ten grondslag

ligt aan het belangrijker worden van het conflict tussen eigenbelang en rechtvaar-

digheid bij de aanwezigheid van een vriend. Natuurlijk rijst de vraag waarom pre-

cies het conflict tussen eigenbelang en rechtvaardigheid belangrijker wordt bij de

aanwezigheid van een vriend. Welke component van 'vriendschap' is verantwoor-

delijk hiervoor? Wordt het conflict tussen eigenbelang enrechtvaardigheid belang-

rijker omdat een vriend meer nabij staat ("closeness"), of meer bekend is

("familiarity"), of omdat er nog toekomstige interactie gaat plaatsvinden ("future

interaction")? Ons inziens, zorgt dit alles samen ervoor dat mensen zorgvuldiger

omgaan met het conflict. Omdat al deze constructen samen van een vriend een

vriend maken, voegen zij elk iets toe aan het zorgvuldiger beoordelen van een situ-

atie waarin ook deze vriend speelt. Natuurlijk kunnen onze bevindingen deze ver-

wachting niet staven. Wij hebben immers alleen de persoon als vriend

gemanipuleerd, en hiermee al deze constructen samengenomen in plaats van de

afzonderlijke concepten gemeten. Toekomstig onderzoek zou deze concepten dan

ook uit elkaar kunnen trekken om te onderzoeken watelk afzonderlijk concept voor

invloed zou hebben op het conflict tussen eigenbelang en rechtvaardigheid. Zo zou
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toekomstig onderzoek nog dichter kunnen komen bij het onderliggende proces
van een gematigde tevredenheid met een overbetaling.

Met deze serie onderzoeken geven we een alternatieve verklaring voor de bevin-
ding dat mensen gematigd tevreden zijn met een overbetaling dan de billijkheids-
theorie tot dusver deed. We hebben een belangrijke stap voorwaarts gedaan in het
beter begrijpen van de psychologische processen die ten grondslag liggen aan de
reacties van mensen wanneer zij worden overbetaald. Hopelijk kan deze trend in
de nabije toekomst gevolgd worden en blijven sociaal psychologen op zoek gaan
naar de processen die schuilgaan achter de bevindingen die voor waar worden aan-
genomen.
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