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Sociale psychologie maken van waargenomen

rechtvaardigheid

KEES VAN DEN Bos

Het is een warme, zonnige dag. lk zit in de eetzaal van het padvinderkamp en ben alleen. Gekleed in
een geel t-shirtje, een korte broek, en regenlaarzen (een weinig flatteuze combinatie, ben ik bang)
luister ik naar een wedstrijdverslag op de radio. De wedstrijd is een minuut aan de gang als mijn idool
de bal oppikt, aan een langdurige solo begint, het strafschopgebied binnengaat, en wordt neergelegd.
De stem van de commentator slaat een aantal keer over, en wanneer de penalty is benut ren ik mijn
vreugdedans rond de gebouwen.

Vijftien jaar later: langzaam loop ik de trap op van het Pieter de la Court-gebouw in Leiden. De vak-
groep Sociale en Organisatiepsychologie is net verhuisd naar dit nieuwe onderkomen van de Faculteit
Sociale Wetenschappen, en ik ben te vroeg voor mijn eerste afspraak over mijn stage en scriptie met
Riel Vermunt. Op zoek naar Riels nieuwe kamer zie ik allemaal onbekende namen op de deuren staan.
Dit is toch echt de vakgroep S&O. Tijdens m'n stage/scriptie-periode zal ik kennis maken met de nieu-
we promovendi, de nieuwe universitair docent, en de nieuwe hoogleraar, een zekere Henk Wilke.

Mijn eerste ontmoeting met Henk vond plaats tijdens een bijeenkomst van de Leids Experimenteel
Sociaal Psychologen. Tijdens deze LESP-bijeenkomst presenteerde ik het eerste onderzoek dat Riel en
ik hadden gedaan en vertelde over het vervolgonderzoek dat we van plan waren te gaan doen. Zoals
meer Leids onderzoek in die dagen hadden we gelijkenisdata verzameld en die met HOMALS geanaly-
seerd teneinde de cognitieve representatie van belangrijke sociale stimuli bloot te leggen. Henk
reageerde positief op het feit dat een student onderzoek deed, maar merkte wel op: 'je moet er nog
sociale psychologie van maken.' lk begreep er weinig van en dacht stiekem bij mezelf: 'dit is sociale
psychologie!' Pas later begreep ik dat hij niet alleen doelde op meer toetsende (i.p.v. exploratieve)
onderzoekingen, maar vooral ook op onderzoek dat meer gericht is op het begrijpen van sociale inter-
acties, en dat zorgvuldige bestudering van sociale situaties en de invloed die deze kunnen hebben op
menselijke oordelen en gedragingen hiervoor vereist is. Dit soort onderzoek heb ik vervolgens, onder
begeleiding van Henk en Riel, trachten te verrichten, eerst als assistent in opleiding, en later als post-
doc, en over dit onderzoek gaat de rest van dit verhaal.

Waargenomen rechtvaardigheid
Zoals Henk meldde in zijn Leidse oratie (Wilke, 1990) zijn drie belangrijke motieven in sociale interac-
ties: hebzucht, efficientie, en billijkheid. Het onderzoek dat ik samen met Henk en Riel heb mogen
doen richtte zich voornamelijk op dit laatste motief, omgeturnd tot rechtvaardigheid. Eerst ging het
onderzoek over effecten van sociale situaties op beslissingen over procedures (wanneer staan leiding-
gevenden ondergeschikten inspraak toe, en hoeveel inspraak dan wel?). Later stond waargenomen
rechtvaardigheid centraal in onze belangstelling. Op dit onderwerp zal het voorliggende hoofdstuk
zich richten.

Diverse onderzoekingen tonen aan dat wanneer mensen zich rechtvaardig behandeld voelen dit posi-
tieve effecten heeft op hun gevoelens, cognities, en gedragingen (voor een overzicht, zie bijv. Van den
Bos & Lind, in druk). Een onrechtvaardige behandeling daarentegen heeft negatieve effecten op reac-
ties van mensen. Dit suggereert dat waargenomen (on)rechtvaardigheid erg belangrijk is voor mensen.
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Maar waarom is dit zo? Waarom is rechtvaardigheid zo belangrijk voor mensen? En hoe komen men-
sen er toe om iets als rechtvaardig of onrechtvaardig waar te nemen? Met andere woorden, hoe vor-

men mensen rechtvaardigheidsoordelen?

Op deze belangrijke vragen richtte ons onderzoek zich. De idee die we indertijd hadden, was dat er
veel was gespeculeerd over de sociale psychologie van waargenomen rechtvaardigheid, maar dat
wetenschappers ook veel nog niet wisten. Onze toenmalige indruk van het rechtvaardigheidsveld
wordt misschien het beste weergegeven door de uitdrukking die Henk toentertijd veelvuldig placht te
gebruiken: 'het is een zoot.' Wellicht was onze indruk van het veld zoals wel meer het geval is met

nieuwkomers op een bepaald gebied te negatief, en hadden we toen te weinig respect voor de
inzichten die anderen reeds hadden aangedragen. Desalniettemin is de conclusie nog steeds legitiem
dat zorgvuldig fundamenteel sociaal-psychologisch onderzoek naar de hierboven genoemde vragen
gewenst was. Ons doel was dus om sociale psychologie te maken van waargenomen rechtvaardig-
heid.

Allereerst werd onderzoek verricht naar de vorming van rechtvaardigheidsoordelen. Vervolgens werd
de aandacht verlegd naar de onderzoeksvraag waarom rechtvaardigheid belangrijk is voor mensen.
Deze twee onderzoekslijnen zullen hieronder kort worden besproken. Voor uitgebreidere en gedetail-
leerdere besprekingen wordt verwezen naar de eerder verschenen tijdschriftartikelen over dit werk.

Over de vorming van rechtvaardigheidsoordelen
Eén van de belangrijkste bevindingen op het gebied van de vorming van rechtvaardigheidsoordelen is
dat wanneer mensen een inspraakmogelijkheid krijgen in een beslissingsproces zij dit proces en de uit-
komst van dit proces als rechtvaardiger beoordelen dan wanneer hun een dergelijke mogelijkheid ont-
houden wordt. Deze bevinding wordt wel aangeduid als het inspraak-effect. Eén van Henks adagia
luidt: 'als je iets een effect noemt dan snap je het niet.' Dit was een van de redenen waarom we de
psychologie van het inspraak-effect beter wilden gaan begrijpen. Onzes inziens was dit belangrijk
omdat de sociaal-psychologische literatuur over rechtvaardigheid leert dat verwachtingen een belang-
rijke rol spelen in wat mensen als rechtvaardig of onrechtvaardig gaan bestempelen. Er is zelfs gesteld
dat verwachtingen een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste, basis is waarop mensen hun
rechtvaardigheidsoordelen baseren (Furby, 1986). Curieus genoeg had het onderzoek over het
inspraak-effect niet of nauwelijks aandacht besteed aan de rol van verwachtingen en hieraan wilden
wij graag iets doen.

Wij stelden dat wanneer mensen verwachtingen hebben over inspraakmogelijkheden er een interes-
sant cognitief conflict kan ontstaan tussen twee procedurele rechtvaardigheidsregels. Immers, wan-
neer mensen een inspraakmogelijkheid verwachten en een dergelijke mogelijkheid ook daadwerkelijk
verkrijgen is dit consistent met hun verwachtingen, terwijI het niet verkrijgen van een inspraakmoge-
lijkheid inconsistent is met de verwachtingen. Ook is het zo dat wanneer mensen geen inspraakmoge-
lijkheid verwachten en toch een dergelijke mogelijkheid krijgen dit inconsistent is met hun verwachtin-
gen, terwijl het daadwerkelijk niet krijgen van een dergelijke mogelijkheid in overeenstemming is met

de verwachtingen.

Op basis van het, eerder genoemde, inzicht dat verwachtingen een cruciale rol spelen in de vorming
van rechtvaardigheidsoordelen voorspelden wij dat consistentie ten opzichte van verwachtingen

belangrijker is dan wel of niet krijgen van een inspraakmogelijkheid. Resultaten van experimentele stu-
dies waren hiermee in overeenstemming (Van den Bos, Vermunt & Wilke, 1996). De bevindingen
toonden onder andere aan dat wanneer personen expliciet geen inspraakmogelijkheid verwachtten zij
de gevolgde procedure als rechtvaardiger beoordeelden wanneer deze hun geen inspraak in plaats van
wel inspraak verleende. Immers, het niet krijgen van inspraak is, wanneer geen inspraak wordt ver-
wacht, consistent met verwachtingen terwijl het wel krijgen van inspraak hiermee inconsistent is.

128 LOF DER SOCIALE PSYCHOLOGIE

-



Meer in het algemeen suggereert dit onderzoek dat rechtvaardigheidsregels die mensen eerder tot hun
beschikking hebben (zoals de hierboven gememoreerde consistentie-in-de-tijd-regel) een grotere
invloed uitoefenen op wat mensen rechtvaardig vinden dan rechtvaardigheidsregels die later beschik-
baar komen (zoals bijv. de inspraak-regel). In vervolgonderzoek is dit inzicht gebruikt om licht te doen
schijnen op een controverse in de rechtvaardigheidsliteratuur: de controverse tussen procedurele en
distributieve rechtvaardigheidsorientaties.

In de rechtvaardigheidsliteratuur wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen procedures (krijgt men
bijv. inspraak in belangrijke beslissingsprocessen, wordt alle informatie op een accurate wijze beoor-
deeld, enz.) en uitkomsten (wordt men wel of niet ontslagen, krijgt men wel of niet een salarisverho-
ging, enz.). De controverse tussen procedurele en distributieve rechtvaardigheidsorientaties komt er
kort gezegd op neer dat in de rechtvaardigheidsliteratuur door sommige wetenschappers wordt
gesteld dat de manier waarop mensen worden behandeld (procedurele rechtvaardigheid) een belang-
rijker invloed uitoefent op wat mensen rechtvaardig vinden dan de uitkomst van een beslissingproces.
Anders gezegd, procedurele rechtvaardigheid is belangrijker dan distributieve rechtvaardigheid. Ande-
re auteurs beweren daarentegen dat de uitkomsten die mensen krijgen belangrijker zijn in het vormen
van rechtvaardigheidsoordelen dan de manier waarop mensen behandeld worden. In andere woor-
den: distributieve rechtvaardigheid is belangrijker dan procedurele rechtvaardigheid.

Op basis van ons onderzoek naar consistentie en inspraak voorspelden wij dat wanneer mensen eerder
beschikken over informatie over de gevolgde procedure dan over de uitkomst van het beslissingspro-
ces, procedurele rechtvaardigheid een sterkere invloed op rechtvaardigheidsoordelen zal uitoefenen,
terwijl wanneer uitkomst-informatie eerder tot mensen hun beschikking staat dan procedurele infor-
matie, distributieve rechtvaardigheid een belangrijkere invloed op rechtvaardigheidsoordelen zal heb-
ben. Resultaten van experimentele studies waren met deze voorspelling in overeenstemming (Van den
Bos, Vermunt & Wilke, 1997).

Deze bevindingen suggereren dat het onzinnig is om te stellen dat procedurele rechtvaardigheid
belangrijker is dan distributieve rechtvaardigheid, of dat distributieve rechtvaardigheid belangrijker is
dan procedurele rechtvaardigheid. Het snijdt meer hout, ja, het getuigt van een oprechtere weten-
schappelijke houding om te benadrukken dat de context waarin mensen rechtvaardigheidsoordelen
vormen (bijv. de volgorde waarin zij informatie ontvangen) een belangrijke invloed uitoefent op wat
als rechtvaardig of onrechtvaardig wordt waargenomen. Dit inzicht heeft bijgedragen aan een integra-
tie van de voornoemde procedurele en distributieve rechtvaardigheidsorientaties.

In vervolgonderzoek is dieper ingegaan op de context waarin rechtvaardigheidsoordelen worden
gevormd, en hoe inzichten hieromtrent bij kunnen dragen aan het oplossen van de controverse tussen
procedurele en distributieve rechtvaardigheidsorientaties. Vervolgonderzoek was onder andere
gewenst omdat een invloedrijke rechtvaardigheidstheorie in de sociale psychologie de billijkheidstheo-
rie is. Deze theorie stelt dat bij het vormen van rechtvaardigheidsoordelen mensen voornamelijk letten
op hoe de bijdragen en uitkomsten die zijzelf verkrijgen uit een sociale relatie zich verhouden tot de
bijdragen en uitkomsten van vergelijkbare andere personen. Deze distributieve rechtvaardigheidstheo-
rie is binnen de sociale psychologie zeer succesvol geweest. Dit succes heeft ertoe bijgedragen dat
sommige wetenschappers hebben gesteld dat de billijkheidstheorie een rechtvaardigheidstheorie is die
nagenoeg altijd opgeld doet (bijv. Berkowitz & Walster, 1976), en dit heeft ongunstig bijgedragen aan
de controverse tussen procedurele en distributieve rechtvaardigheidsorientaties.

Wij vroegen ons af of de billijkheidstheorie wel altijd opgaat. Met name stelden wij dat de informatie
die de billijkheidstheorie veronderstelt bekend te zijn (informatie over bijdragen en uitkomsten van zelf
en anderen) veelal niet aanwezig is in het dageijks leven. Voorts stelden wij dat in het geval van der-
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gelijke informatie-onzekerheid rechtvaardigheidsoordelen sterker zullen worden beinvloed door een
ander rechtvaardigheidsprincipe zoals procedurele rechtvaardigheid en dat alleen in het geval van
volledige informatie-zekerheid de voorspellingen zullen opgaan die de billijkheidstheorie doet over het
proces van rechtvaardigheidsoordeelvorming. Resultaten van diverse experimenten ondersteunen
onze ideeen.
Meer in het bijzonder werd aangetoond dat rechtvaardigheidsoordelen sterk worden beInvloed door
procedurele rechtvaardigheidsinformatie wanneer mensen niet weten welke uitkomst een vergelijkba-
re andere persoon heeft ontvangen, maar dat procedurele rechtvaardigheid geen en, zoals de billijk-
heidstheorie doet verwachten, distributieve rechtvaardigheid wel invloed uitoefent op rechtvaardig-
heidsoordelen wanneer mensen weten welke uitkomst de vergelijkbare andere persoon ontvangen
heeft (Van den Bos, Lind, Vermunt, & Wilke, 1997). Ook werd aangetoond dat wanneer informatie
over distributieve rechtvaardigheid een minder sterk referentiekader vormt dan de sociale vergelij-
kingsinformatie waar de billijkheidstheorie gewoonlijk vanuit gaat, procedurele rechtvaardigheid een
sterke invloed uitoefent op waargenomen rechtvaardigheid, terwijI procedurele rechtvaardigheid geen
sterke invloed op rechtvaardigheidsoordelen heeft wanneer de sociale vergelijkingsinformatie waar de
billijkheidstheorie vanuit gaat bij mensen aanwezig is (voor details, zie Van den Bos, Wilke, Lind, &
Vermunt, 1998). Omgekeerd werd ook gevonden dat wanneer mensen in informatie-onzekerheid
verkeren omtrent de gevolgde procedure zij bij het vormen van rechtvaardigheidsoordelen meer hun
toevlucht nemen tot distributieve rechtvaardigheidsinformatie dan wanneer informatie over procedu-
rele rechtvaardigheid wel volledig voorhanden is (Van den Bos, 1999).

De bevindingen van deze studies suggereren dat welke informatie mensen wel en welke informatie zij
niet voorhanden hebben van grote invloed is op wat als rechtvaardig of onrechtvaardig wordt waarge-
nomen. Wetenschappers kunnen dus niet volstaan met het poneren van een theorie over hoe het pro-
ces van rechtvaardigheidsoordeelvorming zal verlopen zonder zorgvuldig na te gaan of aan de voor-
waarden waarvan hun theorie uitgaat wel altijd (of vaak) wordt voldaan. Met name is het essentieel
om na te gaan of de informatie waarvan een theorie veronderstelt dat die aanwezig is bij de vorming
van rechtvaardigheidsoordelen wel echt aanwezig is. De hierboven vermelde studies tonen aan dat
informatie-onzekerheid een cruciale rol speelt in het proces van waargenomen rechtvaardigheid. In de
studies die hieronder besproken worden zal worden ingegaan op de rol die onzekerheid speelt bij het
beantwoorden van de vraag waarom rechtvaardigheid zo belangrijk is voor mensen.

Over waarom rechtvaardigheid belangrijk is voor mensen
Naar aanleiding van het hierboven samengevatte onderzoek werd onderzoek opgezet om na te gaan
waarom waargenomen rechtvaardigheid zo belangrijk is voor mensen. Met name veronderstelden wij
dat dit zo is omdat mensen vaak in situaties verkeren waarin zij onzeker zijn of andere personen, met
wie zij in de situatie verkeren, wel te vertrouwen zijn. Hierbij stelden we dat wanneer mensen onzeker
zijn over andermans betrouwbaarheid zij hun toevlucht nemen tot waargenomen rechtvaardigheid.
Immers, handelt de andere persoon rechtvaardig dan zal hij/zij waarschijnlijk wel te vertrouwen zijn.
Onderzoek ondersteunt deze gedachtegang (Van den Bos, Wilke, & Lind, 1998). In het bijzonder werd
aangetoond dat wanneer mensen niet weten of een leidinggevende vertrouwd kan worden zij meer
worden beInvloed door het rechtvaardige of onrechtvaardige gedrag van deze leidinggevende, terwijI
rechtvaardigheid van de leidinggevende weinig invloed op mensen hun reacties uitoefent wanneer zij
weten dat de leidinggevende te vertrouwen is of dat deze niet te vertrouwen is.

In het 'echte' leven kan een dergelijk proces in sollicitatieprocedures optreden. Bij het solliciteren bij
een nieuwe werkgever weet een kandidaat gewoonlijk niet of de potentiele nieuwe baas te vertrouwen
is. Daarom, zo stellen wij, zal de kandidaat sterk opletten of de nieuwe baas hem of haar rechtvaardig
behandelt in bijvoorbeeld het sollicitatiegesprek en andere onderdelen van de sollicitatieprocedure.
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Dit onderzoek suggereert dat onzekerheid een belangrijke determinant is waarom rechtvaardigheid
belangrijk is voor mensen. In overeenstemming met dit inzicht toonde vervolgonderzoek aan dat wan-
neer mensen worden herinnerd aan hun sterfelijkheid (m.a.w., wanneer zij worden geconfronteerd
met zaken die hen onzeker maken (McGregor, Zanna, Holmes, & Spencer, 2001) hun reacties sterker
worden beInvloed door waargenomen rechtvaardigheid (voor details, zie Van den Bos & Miedema,
2000). Belangrijk in dit verband is onderzoek dat aantoont dat wanneer onzekerheid saillant gemaakt
is (door personen te vragen antwoord te geven op de volgende twee vragen: 'wil je, zo kort mogelijk,
de emoties beschrijven die bij je opkomen wanneer je denkt aan wanneer jij je onzeker voelt' en 'wil je,
zo specifiek mogelijk, opschrijven wat je denkt dat er fysiek met je gebeurt wanneer jij je onzeker
voelt') mensen hun reacties sterker worden beInvloed door waargenomen rechtvaardigheid dan wan-
neer onzekerheid niet saillant gemaakt is (zie Van den Bos, 2001). Deze studies suggereren dat in
onzekerheidsgerelateerde situaties mensen sterker worden beinvloed door waargenomen rechtvaar-
digheid. Dit lijkt te impliceren dat mensen grote waarde hechten aan waargenomen rechtvaardigheid
omdat rechtvaardigheid hen in staat stelt om om te gaan met de vele onzekerheden die zij in onze
wereld tegenkomen (Van den Bos & Lind, in druk; zie ook Van den Bos, Bruins, Wilke, & Dronkert,
1999).

De vragen wat rechtvaardig is en waarom rechtvaardigheid van belang is, heeft filosofen en sociaal
wetenschappers sinds eeuwen bezig gehouden. lk hoop in deze bijdrage aannemelijk te hebben
gemaakt dat sociaal psychologisch onderzoek zoals bijvoorbeeld de experimentele onderzoekingen
die in deze bijdrage de revue zijn gepasseerd aan het beantwoorden van dergelijke fundamentele en
belangrijke vraagstukken een bijdrage kan leveren.

Tot slot
Bovengenoemde onderzoekingen hadden als doel de sociale psychologie van waargenomen recht-
vaardigheid beter te gaan begrijpen. Met andere woorden, om meer sociale psychologie te maken van
waargenomen rechtvaardigheid. We zijn dichter tot dit doel gekomen door Henks continue streven
om 'zo ver mogelijk te komen als we kunnen' en (dus) zeker niet tevreden te zijn met eerste (en twee-
de en derde en...) versies van manuscripten. Hierbij deed Henk me regelmatig denken aan het (in het
begin van dit stuk gememoreerde) idool uit mijn jeugd: iemand die, met zijn voortdurende pogingen
om de personen met wie hij samenwerkte beter te maken, sommigen af en toe wanhopig maakte,
maar er daarmee gewoonlijk ook voor zorgde dat zij het beste uit zichzelf haalden. Helaas heb ik het
nooit voor elkaar gekregen dat voornoemd idool mij aanwijzingen gaf om mijn voetbalkwaliteiten te
verbeteren (daarvoor schoten mijn kwaliteiten te veel te kort, ben ik bang). Wel heb ik mezelf onder
de bezielende leiding van Henk mogen ontwikkelen. Dat stemt tot grote dankbaarheid.
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