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In dit onderzoek wordt aangetoond dat rechtvaardigheid belangrijker wordt voor
mensen onder condities van zelfbedreiging. In eerder onderzoek (Van den Bos &
Miedema, 2000), werd aangetoond dat wanneer mensen herinnerd worden aan hun

sterfelijkheid dit ervoor zorgt dat rechtvaardigheid belangrijker wordt voor
mensen. In het huidige artikel wordt gesteld dat niet alleen angst voor de dood,
maar ook onzekerheid omtrent het zelf een belangrijke factor is waarom mensen
om rechtvaardigheid geven. In overeenstemming met dit idee werd in twee experimenten gevonden dat rechtvaardigheid belangrijker wordt voor mensen in zelfbedreigingscondities. Ook werd gevonden dat deze effecten sterker zijn in zelfbedreigingscondities dan in mortaliteitssaillantie-condities.
Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer mensen zich rechtvaardig of onrechtvaar-

dig behandeld voelen, dit een grote invloed kan uitoefenen op hun reacties (zie
bijvoorbeeld Folger & Cropanzano, 1998; Van den Bos & Miedema, 2000). Een
illustratie van deze invloed is het effect dat waargenomen rechtvaardigheid heeft
op het zelfbeeld van mensen. Smith, Tyler, Huo, Ortiz en Lind (1998) vonden in
hun onderzoek dat als mensen rechtvaardig behandeld worden door een autoriteit,
dit positieve gevolgen heeft voor hun zelfachting; dit effect is sterker als de autoriteit uit de eigen groep komt. Koper, Van Knippenberg, Bouhuijs, Vermunt en Wilke
(1993) onderzochten de effecten van (on)rechtvaardige procedures op zelfachting.

In twee experimenten bleek dat mensen na een onrechtvaardige procedure een
lagere zelfwaardering rapporteerden dan na een rechtvaardige procedure. Koper et

al. (1993) verklaren deze effecten door aan te nemen dat een onrechtvaardige
procedure informatie bevat die aangeeft dat de persoon in kwestie niet gewaardeerd

wordt door de ander. Rechtvaardigheidsevaluaties worden beinvloed door het
proces van "reflectieve evaluaties": het gegeven dat mensen zichzelf zien of
waarderen zoals zij denken dat anderen hen zien of waarderen. Als je denkt dat
anderen negatief over jou denken, zal dat tot een negatiever zelfbeeld leiden.
Recent is aangetoond dat zelfwaardering ook als onafhankelijke variabele een
grote invloed kan uitoefenen op de psychologie van rechtvaardigheid. Vermunt,
Van Knippenberg, Van Knippenberg en Blaauw (in druk) vonden in een veldstudie
dat mensen met een lage zelfwaardering meer worden beinvloed door procedurele
rechtvaardigheidsinformatie dan mensen met een hoge zelfwaardering. Brockner
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et al. (1998) vonden dat mensen met een hoge zelfwaardering meer beinvloed
werden door het krijgen van inspraak dan mensen met een lage zelfwaardering.
Hierbij moet opgemerkt worden dat de zelfwaarderingsmanipulatie in het onderzoek van Brockner et al. gecontamineerd was met de manipulatie van de procedure,
waardoor niet met zekerheid te zeggen is wat hun resultaten veroorzaakt heeft.
De wil om positief over het zelf te denken is een van de meest fundamentele en
wijd verbreide motivaties in het menselijk psychologisch functioneren (Leary &
Baumeister, 2000). Vrijwel iedereen wil positief over zichzelf denken. Als falen,

een afwijzing, of andere gebeurtenissen dit ondermijnen, voelen mensen zich
bedreigd. Negatieve informatie is veelal een bedreiging van de eigenwaarde van
mensen. Onzekerheid, niet weten wat er speelt, kan ook als bedreigend worden
ervaren. Aangetoond is dat mensen zich willen beschermen tegen bedreigingen van
het zelf (Baumeister, 1996).
Van den Bos en Miedema (2000) stellen dat mensen een grotere behoefte hebben aan rechtvaardigheids-informatie wanneer zij onzeker zijn. In het werk van Van
den Bos en Miedema (2000) werd, in navolging van terror management theorie, een
zeer fundamentele vorm van onzekerheid gemanipuleerd: de angst van mensen om
te sterven. Gebaseerd op terror management theorie (zie onder andere Greenberg,
Solomon & Pyszczynski, 1997) werd in dit artikel gesteld dat mensen die over hun
mortaliteit na hebben gedacht negatiever reageren op een schending, en positiever
reageren op bekrachtiging van hun culturele normen en waarden. Lind en Tyler
(1988) stelden dat in de meeste gevallen vrijwel iedereen oneerlijke procedures een
schending van culturele normen en waarden vindt en dat eerlijke procedures als
belangrijke norm en waarde gezien worden. Op basis van deze redenering werd
door Van den Bos en Miedema verwacht dat nadenken over mortaliteit tot een
grotere behoefte aan eerlijkheid zou leiden. Deze verwachting werd ondersteund
door drie experimenten. Het bleek dat mensen die hadden gedacht aan hun sterfelijkheid sterker werden beInvloed door een procedurele rechtvaardigheidsmanipulatie op een schaal voor positief affect (Exp. 1 en Exp. 3), een schaal voor negatief
affect (Exp. 2 en 3) en een schaal voor relationele oordelen (Exp. 2) dan personen
die niet aan de dood hadden gedacht.

Terror management theorie
Volgens de terror management theorie (voor een overzicht, zie Greenberg et al.,
1997) is de angst voor de dood geworteld in het instinct tot overleven. Dit instinct
komt ook bij andere diersoorten voor, maar alleen mensen weten dat de dood
onontkoombaar is. Deze combinatie van overlevingsdrang en bewustzijn van de
onvermijdelijkheid van de dood kan verschrikkelijke angst veroorzaken. De theorie
stelt verder dat mensen deze potentiele angstgevoelens onder controle houden door
een culturele angstbuffer, een sociaal-psychologische structuur die bestaat uit zaken
als mensen hun wereldbeeld en zelfwaardering. Als deze buffer bescherming biedt
tegen aan de dood gerelateerde zaken, zouden mensen een grotere behoefte aan de
buffer moeten krijgen wanneer zij aan hun dood worden herinnerd. Aldus zal
herinnerd worden aan de dood leiden tot sterk negatieve oordelen over mensen wier
gedrag en overtuigingen botsen met het wereldbeeld. Tevens leidt dit tot sterk
positieve oordelen over mensen wier gedrag en overtuigingen het wereldbeeld
bevestigen.
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Het huidige onderzoek
Er zijn veel studies uitgevoerd die de terror management theorie lijken te ondersteunen. Echter, in tegenstelling tot wat terror management theorie zou voorspellen,
blijken mensen regelmatig ongezond, gevaarlijk of zelfs levensbedreigend gedrag
te vertonen om een gewenste indruk te maken op anderen (Leary & Baumeister,
2000). Dit suggereert dat bezorgdheid over sociale waardering soms sterker is dan
angst voor de dood.
De terror management theorie stelt dat denken aan de dood de behoefte aan
culturele normen en waarden en aan zelfwaardering vergroot. Omdat rechtvaardig
behandeld worden impliceert dat je gewaardeerd wordt (Koper et al., 1993; Lind
& Tyler, 1988) zullen mensen onder condities van mortaliteitssaillantie meer belang
hechten aan rechtvaardigheidsinformatie (Van den Bos & Miedema, 2000). Echter,
wij stellen hier dat de speciale rol die de terror management theorie toekent aan
mensen hun doodsangst niet nodig is om de door Van den Bos en Miedema (2000)
gevonden effecten te verkrijgen. Meer specifiek: wij stellen hier dat in plaats van
een bedreiging met de dood, bedreigingen van het zelf die niet mortaliteitsgerelateerd zijn (bijvoorbeeld een publieke afgang) de behoefte aan zelfwaardering
kunnen vergroten, met als gevolg dat er meer belang wordt gehecht aan rechtvaardigheidsinformatie. In het eerste experiment zal onderzocht worden of met een
dergelijke zelfbedreiging effecten verkregen kunnen worden die vergelijkbaar zijn
met die van Van den Bos en Miedema (2000).

Experiment 1

In een eerste experiment --dat we hier, omwille van ruimtegebrek, kort zullen
bespreken-- werd de hypothese getoetst dat mensen onder condities van zelfbedrei-

ging meer belang hechten aan rechtvaardigheid. In dit experiment werd, na het
uitvoeren van een serie taken, waarmee de deelnemers lootjes voor een loterij
konden verdienen, zelfbedreiging gemanipuleerd door mensen in de zelfbedreigingsconditie te vragen hun antwoorden op te schrijven op de volgende twee
vragen: (I) "Schrijf, zo kort mogelijk, de emoties op die bij je opkomen als je denkt

aan wanneer anderen jou als helemaal niet intelligent zouden zien" en (2) "Beschrijf, zo kort mogelijk, de emoties die bij je opkomen als je denkt aan een echte
situatie waarin jij je niet intelligent hebt gedragen". Deelnemers in de zelfbevestigingconditie werd gevraagd antwoord te geven op de vragen: (1) "Schrijf, zo kort
mogelijk, de emoties op die bij je opkomen als je denkt aan wanneer anderen jou
als heel intelligent zouden zien" en (2) "Beschrijf, zo kort mogelijk, de emoties die
bij je opkomen als je denkt aan een echte situatie waarin jij je intelligent hebt
gedragen".
Hierna kreeg de helft van de deelnemers de gelegenheid tot het uiten van hun
mening over het aantal lootjes dat zij wilden krijgen; de andere helft kreeg deze
gelegenheid niet. Vervolgens werd gevraagd hoe eerlijk en terecht zij de procedure
vonden en hoe partijdig de leidinggevende was. Deze drie vragen vonnden samen
een betrouwbare schaal van waargenomen rechtvaardigheid (.= .92). De gemiddelden en standaarddeviaties staan in Tabel 1.
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Tabel 1.: Gemiddelden en standaarddeviaties van de procedurele rechtvaardigheidsschaal als functie van Zelfbedreiging (Experiment 1)
Zelfbedreiging
Procedure

Dreiging

Bevestiging

SD
M
SD
Inspraak
4.92
0.75
4.15
1.07
Geen inspraak
2.71
0.71
3.38
0.82
Noot: de gemiddelden zijn getallen op 7-punts schalen; hogere getallen betekenen hogere
waargenomen rechtvaardigheid.

Met een 2 (Zelfbedreiging: bedreiging vs. bevestiging) x 2 (Procedure: inspraak vs.
geen inspraak) variantieanalyse (ANOVA) werd een hoofdeffect van Procedure
gevonden, F(1, 61) = 47.47, p < .001, wat aantoont dat deelnemers het krijgen van
inspraak als rechtvaardiger beschouwen dan het niet krijgen van inspraak. Belang-

rijker was het interactie-effect tussen Zelfbedreiging en Procedure, F(1, 61) =
11.09, p < .005. Overeenkomend met de verwachtingen bleek het effect van
Procedure sterker in de bedreigingsconditie, F(1, 61) = 52.32, p < .001, 112 = .47,
dan in de zelfbevestigingsconditie, F(1, 61) = 6.29, p < .02, 12 = .10. Deze bevindingen suggereren, zoals verwacht, dat procedurele rechtvaardigheid belangrijker
wordt voor mensen onder condities van zelfbedreiging.

Experiment 2
Het tweede experiment is opgezet om de in het eerste experiment gevonden effecten
te repliceren en uit te breiden. In Experiment 1 werd een zelfbedreiging (bedreiging
vs. bevestiging) gemanipuleerd die ongerelateerd was aan de dood. In Van den Bos
en Miedema (2000) werd mortaliteitssaillantie (wel vs. niet denken aan de dood)
gemanipuleerd. In Experiment 2 wordt denken aan de dood als "controle"conditie
gebruikt. In de experimentele conditie wordt het zelf bedreigd op een aan de dood
ongerelateerde dimensie. Dit is gedaan om te onderzoeken of de in Experiment 1
en Van den Bos en Miedema (2000) gevonden effecten sterker zijn onder condities
van zelfbedreiging (Hypothese I ), of, redenerend vanuit de terror management
theorie, onder condities van mortaliteitssaillantie (Hypothese 1 ait). Om te kijken of
onze voorspellingen robuust zijn, gebruikten we in dit experiment een iets andere
rechtvaardigheidsmanipulatie (distributieve rechtvaardigheid) en zelfbedreigings-

manipulatie (sociaal-evaluatieve bedreiging van het zelf). Dit laatste hebben we
gedaan omdat Baumeister (1996) suggereert dat met name sociale evaluaties sterke
bedreigingen kunnen vormen voor het zelf.
Omdat het belangrijk is om affectieve reacties op waargenomen rechtvaardigheid te meten en in navolging van eerder rechtvaardigheidsonderzoek (bijvoorbeeld
Van den Bos & Miedema, 2000) werden affect-maten toegevoegd aan de afhanke-

lijke variabelen. Meer specifiek, omdat het belangrijk is om negatief affect na
waargenomen rechtvaardigheid te bestuderen (Folger & Cropanzano, 1998), werd
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aan de proefpersonen gevraagd in hoeverre zij in een negatieve stemming en in
hoeverre zij in een vijandige stemming waren.

Methode
Proefpersonen en experimenteel ontwerp.
Drieentachtig studenten (61 vrouwen, 22 mannen) aan de Universiteit Leiden
namen vrijwillig deel aan het experiment en ontvingen hiervoor een vergoeding. De
deelnemers werden op willekeurige wijze toegewezen aan een van de condities uit
het 2 (Zelfbedreiging: dreiging vs. mortaliteitsaillantie) x 2 (Verde ling: gelijk vs.
ongelijk) factorieel ontwerp.

Procedure
Na aankomst in het laboratorium namen deelnemers in een van acht afzonderlijke
kamertjes plaats achter een computer. Naast de monitor lagen een pen en een
papier. De proefleider vertelde de deelnemers dat alle instructies via de computer
gegeven zouden worden en verliet het kamertje.
De deelnemers werd verteld dat ze aan twee experimenten zouden deelnemen.
In het "eerste experiment" werd zelfbedreiging gemanipuleerd. Dit werd gedaan
door de deelnemers twee vragen te stellen. De antwoorden werden op het daarvoor
bestemde papier geschreven. Deelnemers in de zeljbedreigingsconditie kregen de
vragen 1) "Beschrijf, zo kort mogelijk, de emoties die bij je opkomen als je denkt
aan wanneer anderen jou heel erg negatief beoordelen" en 2) "Beschrijf, zo kort
mogelijk, de emoties die bij je opkomen als je denkt aan een echte situatie waarin
jij erg negatief beoordeeld werd." In navolging van terror management onderzoek
(zie o.a. Van den Bos & Miedema, 2000) werd aan de deelnemers in de mortaliteitsaillante conditie gevraagd hun antwoorden te geven op de volgende vragen: 1)
"Beschrijf, zo kort mogelijk, de emoties die bij je opkomen als je aan jouw eigen

dood denkt" en 2) "Beschrijf, zo specifiek mogelijk, wat je denkt dat er met je
gebeurt als je fysiek sterft".
Hierna vulden alle deelnemers de Positieve en Negatieve Affect Schaal
(PANAS; Watson, Clark & Tellegen, 1988) in. In navolging van eerder terror
management onderzoek hebben wij de PANAS in dit experiment opgenomen als
opvultaak en om te kunnen bepalen of de bedreigingmanipulatie positief of negatief
affect opriep. De PANAS bestaat uit een schaal voor positief affect (PA, 10 items)
en een schaal voor negatief affect (NA, 10 items); beide subschalen bleken betrouwbaar (respectievelijke oc's = .82 en .89).
Na het invullen van de PANAS begon het "tweede experiment". De deelnemers

lazen eerst het scenario. Zij werden verzocht zich in te leven in de volgende
situatie:

Samen met een jaargenoot heb je in de zomer een baantje gehad. Jullie werkten
met z'n tweeen in een koppel. In de organisatie waren veel van dergelijke koppels. Jij en je jaargenoot hebben even hard gewerkt en even veel gepresteerd.
Omdat de organisatie in de zomer goed heeft gepresteerd wordt op de laatste
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werkdag van de zomer bekend gemaakt dat een bonus van f 10.000,- onder alle
werknemers wordt verdeeld.
Er is een bepaalde hoeveelheid geld gereserveerd voor jullie koppel (jij en je
jaargenoot). Jullie leidinggevende moet nog beslissen hoe het geld dat gereserveerd is voor jullie koppel (jij en je jaargenoot) wordt verdeeld. Een week later
vindt de uitbetaling van het bonusgeld plaats.

Hierna werd de verdeling gemanipuleerd. De deelnemers kregen de volgende zin
te zien (gemanipuleerde informatie is cursief afgedrukt):
Jij krijgt F 450,-; Jouw jaargenoot krijgt F 450,- / F 900,-.
Hierna werden de afhankelijke variabelen en controles op de manipulaties gemeten. De deelnemers werd, middels 7-puntsschalen (1 = helemaal niet tot 7 =
absoluut wel), gevraagd hoe eerlijk en terecht zij de procedure vonden en hoe
partijdig de leidinggevende was. Deze drie vragen vormden samen een betrouwbare
schaal van waargenomen rechtvaardigheid (0c = .93). Ook werd aan de deelnemers
gevraagd in hoeverre zij in een vijandige stemming en een negatieve stemming
waren (1 = zeer zwak, 7 = zeer sterk); deze vragen vormden een betrouwbare schaal
van negatief affect (« = .85). Om te controleren of Verdeling was gemanipuleerd
zoals bedoeld, werd de deelnemers gevraagd hoeveel geld zij kregen en hoeveel
geld de jaargenoot kreeg. Om te controleren of Zelfbedreiging geinduceerd was als
bedoeld, werd de deelnemers gevraagd in hoeverre zij hadden gedacht aan negatief
beoordeeld worden tijdens het experiment en in hoeverre zij hadden gedacht aan
hun mortaliteit tijdens het experiment. Deze vragen werden beantwoord met 7puntsschalen (1 = helemaal niet, 7 = absoluut wel). Om verder inzicht te verkrijgen

in de manipulatie van Zelfbedreiging werd aan de deelnemers gevraagd hoe
bedreigend zij het denken aan hun onderwerp vonden (1 = niet bedreigend, 7 = heel
erg bedreigend). Na het beantwoorden van de vragen kregen de deelnemers een
uitleg over het experiment en werden zij betaald en bedankt voor hun deelname.

Resultaten en discussie
Controles op de manipulaties
Vrijwel alle deelnemers beantwoordden de vraag over de hoeveelheid geld die zij
ontvingen correct (M= 448.16, SD = 9.39); drie deelnemers dachten dat hun bonus
bestond uit F 400,- in plaats van F 450,-. Alle deelnemers beantwoordden de vraag
over hoeveel geld de jaargenoot kreeg correct. Dit suggereert dat de manipulatie
van Verdeling werd waargenomen zoals bedoeld.
Een twee-weg multivariate variantieanalyse (MANOVA) op de twee controlevragen over Zelfbedreiging leverde alleen een hoofdeffect van Zelfbedreiging op,
op zowel het multivariate niveau als de univariate niveau's, multivariaat, F(2, 78)
= 78.36, p < .001; op de vraag in hoeverre mensen hadden gedacht aan negatief
beoordeeld worden F(1, 79) = 12.96, p < .001; op de vraag in hoeverre mensen
hadden gedacht aan hun mortaliteit F(1, 79) = 140.74, p < .001. Zoals verwacht
dachten deelnemers in de zelfbedreiging-condities meer aan negatief beoordeeld
worden (M= 3.78, SD = 2.01) en minder aan hun mortaliteit (M = 1.46, SD= 1.06)
dan de deelnemers in de mortaliteitsaillante conditie (respectievelijke M's = 2.35
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en 5.37, SD's= 1.50 en 1.83). Hieruit blijkt dat de manipulatie van Zelfbedreiging
succesvol was.
Teneinde verder inzicht te verkrijgen of de manipulatie van Zelfbedreiging succesvol was, werd de deelnemers gevraagd hoe bedreigend zij het denken aan hun
onderwerp vonden. Een twee-weg MANOVA leverde alleen een hoofdeffect van
Zelfbedreiging op, F(1, 79) = 3.97, p < .05. Deelnemers in de zelfbedreigingsconditie vonden hun onderwerp meer bedreigend (M = 4.33, SD = 1.88) dan de
deelnemers in de mortaliteitsaillante conditie (M= 3.56, SD = 1.66. Deze resultaten
tonen aan dat, zoals bedoeld, de zelfbedreigingsconditie als relatief meer bedreigend ervaren werd dan mortaliteitssaillantie.
PANAS

Zoals verwacht werden er geen significante verschillen gevonden op de scores op
de PANAS, zowel op multivariaat als univariaat niveau. Hieruit blijkt dat, overeenkomend met eerder onderzoek (bijvoorbeeld Van den Bos & Miedema, 2000),
Zelfbedreiging geen effect had op de PA schaal (M = 2.77, SD = 0.68) of de NA
schaal (11/1 = 1.34, SD = 0.50) en dat, volgens verwachting, Verdeling geen effecten
had op de PANAS schalen (die werden afgenomen voordat Verdeling werd
gemanipuleerd).

Responsen op de Zelfbedreigingsvragen
In de Zelfbedreigingscondities werden proefpersonen gevraagd hun antwoorden op
te schrijven als zij dachten aan zeer negatief beoordeeld worden. Om te beoordelen
of dit niet leidde tot mortaliteit-gerelateerde gedachten bij de deelnemers, werden
de antwoorden beoordeeld door twee beoordelaars. Beide beoordelaars waren het
er, afzonderlijk van elkaar, over eens dat de antwoorden niets te maken hadden met
mortaliteit. Mortaliteit-gerelateerde gedachten kunnen de in de bedreigingscondities
gevonden effecten dus niet verklaren.
Alhankelijke variabelen
De afhankelijke variabelen in dit experiment waren de oordelen over procedurele
rechtvaardigheid en negatief affect. De gemiddelden en standaarddeviaties van deze
afhankelijke variabelen staan in Tabel 2. Als eerste werden de multivariate effecten
op deze schalen bekeken. Dit leverde alleen een multivariaat effect van Verdeling,
F(2, 78) = 474.07,p < .001, en een multivariaat interactie-effect, F(2, 78) = 4.56,
p < .02 op. Zoals verwacht was het effect van Verdeling sterker in de bedreigingconditie, F(2, 78) = 286.64, p < .001, 12 = .88, dan in de mortaliteitsaillante
conditie, F(2, 78) = 194.92, p < .001, 12 = .83. Hierna werden de univariate
effecten op de schalen bekeken.
De scores van de deelnemers op de procedurele rechtvaardigheidsschaal lever-

den alleen een hoofdeffect van Verdeling, F(1, 79) = 960.28, p < .001, en een
interactie-effect, F(1, 79) = 7.73,p < .01, op. Het hoofdeffect van Verdeling geeft
aan dat deelnemers in de gelijke verdeling conditie de procedure als meer rechtvaardig waarnamen dan deelnemers in de ongelijke verdeling conditie. Belangrijker
is dat het interactie-effect erop wijst dat het effect van Verdeling sterker was in de
dreiging-conditie, F(1, 79), = 579.65,p < .001, 112 = .88, dan in de mortaliteitsaillante conditie, F(1, 79) = 394.32, p < .001, 112 = .83.
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De scores op de negatieve affectschaal leverden alleen een hoofdeffect van
Verde ling, F(1, 79) = 141.87, p < .001, en een interactie-effect, F(1, 79) = 4.78, p
< .04, op. Het hoofdeffect van Verdeling wijst erop dat het affect van de deelnemers minder negatief was in de gelijke verdeling conditie dan in de ongelijke
verdeling conditie. Het interactie-effect geeft aan dat, zoals verwacht, het effect van
Verdeling sterker was in de dreigingconditie, RI, 79) = 101.49, p < .001, 112 = .56,
dan in de mortal iteitsaillante conditie, F(1, 79) = 47.44, p < .001, 12 = .38.

Tahel 2.: Gemiddelden en standaarddeviaties van de procedurele rechtvaardigheidschaal en de negatief affectschaal als een functie van Zelfbedreiging
Experiment 2)
Zelfbedreiging
Afhankelijke variabele

Procedurele
vaardigheid

Negatief affect

recht-

Dreiging
Al

SD

.1 /

Gelijk

6.42

0.58

5.97

0.82

Ongelijk

1.73

0.51

2.06

0.55

Gelijk

1.25

0.53

1.68

1.50

Ongelijk

5.07

4.32

1.38

Verdeling

Mortalitensaillantie

1.26

SD

Noot: de gemiddelden zijn getallen op 7-punts schalen; hogere getallen betekenen hogere
waargenomen rechtvaardigheid of hoger negatief affect.

Discussie
In dit experiment werd onderzocht of rechtvaardigheid belangrijker wordt voor
mensen onder condities van zelfbedreiging of onder condities van mortaliteitssaillantie. Zoals verwacht wijzen de hier gerapporteerde resultaten erop dat mensen het
krijgen van een gelijke verdeling rechtvaardiger vinden dan het krijgen van een
ongelijke verdeling. Tevens heeft een ongelijke verdeling meer negatief affect tot
gevolg dan een gelijke. Ook wijzen de resultaten erop dat mensen het bedreigender
vinden om te denken aan negatief beoordeeld worden dan denken aan hun mortaliteit. Het belangrijkste effect is het interactie-effect tussen Verdeling en Zelfbedreiging op de procedurele rechtvaardigheidsschaal en de negatief affectschaal. Dit
effect geeft aan dat mensen aan rechtvaardigheid gerelateerde informatie belangrijker vinden onder condities van zelfbedreiging dan onder condities van mortaliteits-

saillantie. De resultaten van dit onderzoek geven steun aan Hypothese 1: niet
mortaliteitssaillantie, maar zelfbedreiging geeft sterkere effecten op reacties op
procedurele rechtvaardigheid. Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen of deze
resultaten ook te vinden zijn op andere gebieden dan waargenomen rechtvaardigheid en aanverwante begrippen.

136

Algemene discussie
Het onderwerp van dit artikel is de vraag waarom rechtvaardigheid zo belangrijk
is voor mensen. In het eerste experiment werd gevonden dat als het zelf bedreigd
wordt, mensen sterkere reacties op waargenomen rechtvaardigheid vertonen; dit
duidt erop dat na zelfbedreiging rechtvaardigheid belangrijker wordt voor mensen.
In het tweede experiment werd onderzocht of zelfbedreiging dan wel mortaliteitssaillantie sterkere effecten had op waargenomen rechtvaardigheid. De resultaten
wijzen erop dat mensen na zelfbedreiging meer waarde hechten aan rechtvaardigheid.
Dit onderzoek is belangrijk, omdat het het rechtvaardigheidsonderzoek uitbreidt.
Tot nu toe is onderzocht wat voor gevolgen rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid
hebben op het zelfbeeld van mensen (zie o.a. Koper et al, 1993; Smith et al., 1998):
waargenomen rechtvaardigheid heeft een hogere zelfachting tot gevolg en waargenomen onrechtvaardigheid heeft een lagere zelfachting tot gevolg. Vermunt et al.
(in druk) en Brockner et al. (1998) toonden aan dat mensen met verschillende
niveau's van zelfwaardering verschillend reageren op rechtvaardigheidsmanipulaties; dit wijst erop dat het belang dat aan rechtvaardigheid wordt gehecht
athankelijk is van mensen hun zelfwaardering. De huidige experimenten tonen aan
dat deze effecten ook met subtiele manipulaties kunnen worden gevonden; manipulaties die ongerelateerd aan het experiment en de rechtvaardigheidsmanipulatie
waren.
In navolging van Baumeister (1996) zijn wij er in onze experimenten van uitgegaan dat in een experimentele situatie een bedreiging van het zelf tegelijkertijd een
bedreiging van het zelfbeeld is deze twee concepten zijn in een experiment niet
van elkaar los te maken (om deze reden spreekt Baumeister niet van "self threat"
of "self-esteem threat", maar van de algemenere term "ego threat"). Uitgaande van
deze assumptie nemen wij aan dat door bijvoorbeeld na te denken over niet intelligent gevonden worden zowel het zelf als de zelfwaardering bedreigd wordt.
Een tweede reden waarom dit onderzoek belangrijk is, is omdat het een belangrijke uitbreiding van het werk van Van den Bos en Miedema (2000) is. Het in het
eerste experiment gevonden patroon--vergeleken met de controleconditie reageren
mensen na zelfbedreiging heftiger op variaties in procedurele rechtvaardigheid--is
tot nu toe alleen verkregen met het gebruik van mortaliteitssaillantie (zie Van den
Bos & Miedema, 2000). Dit experiment toont aan dat ook met andere manipulaties
dan mortaliteitssaillantie vergelijkbare resultaten gevonden kunnen worden. Deze
resultaten geven tevens steun aan het door Van den Bos en Miedema geopperde
idee dat naast de dood, ook andere aspecten van het menselijk leven, zoals onzekerheid en zelfbedreiging, gedrag kunnen verklaren.
Het tweede experiment is een verdere uitbreiding van Van den Bos en Miedema
(2000). Dit experiment wijst erop dat denken aan negatief beoordeeld worden
sterkere reacties op procedurele rechtvaardigheid oproept dan denken aan mortaliteit. Hieruit kan echter niet meteen geconcludeerd worden dat mortaliteit niet
belangrijk, of niet het belangrijkst, is als verklaring voor waarom rechtvaardigheid
belangrijk is. Een mogelijke verklaring is dat zelfbedreigingen sterkere effecten
hebben op waargenomen rechtvaardigheid omdat mensen meer waarde hechten aan
hun zelf in een sociale context; bezorgdheid over sociale status kan sterker zijn dan
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angst voor de dood (Leary & Baumeister, 2000). Vanuit de terror management
theorie kan echter beredeneerd worden dat de hier gepresenteerde bedreiging van
het zelf sterkere effecten heeft omdat gedachten aan de dood sneller weggedrukt
worden (de dood is immers heel erg bedreigend) dan gedachten aan negatief
beoordeeld worden. Welke van deze verklaringen de juiste is, kan op basis van het
huidige onderzoek niet gezegd worden.
Met dit onderzoek hebben we geprobeerd te specificeren wat bij mensen aanzet

tot heftiger reacties. Daarover is relatief weinig bekend. Dit onderzoek heeft
wellicht de mogelijkheid om het terror management onderzoek te verbreden doordat
we nu kunnen stellen dat niet alleen doodsgedachten, maar ook andere bedreigingen

effecten kunnen bewerkstelligen die tot nu toe alleen met mortaliteitssaillantie
gevonden zijn en alleen daaraan werden toegeschreven (zie Greenberg e.a., 1997).
Dit onderzoek toont aan dat andere bedreigingen soortgelijke of zelfs sterkere
effecten kunnen opleveren.
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mensen inspraak waar als ze afhankelijk zijn van autoriteiten?
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Samenvatting

In dit artikel bestuderen wij hoe procedurele rechtvaardigheidsoordelen beinvloed
worden door verschillen in interdependentierelaties. We beargumenteren dat in
situaties waar mensen zich zeer sterk afhankelijk 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 afhankelijk
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 krijgen van inspraakmogelijkheden van
autoriteiten afhangt van hoe sterk de afhankelijkheidsrelatie 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). Interpersoonlijke relaties kunnen sterk verschillen in de mate waarin de betrokken individuen 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 onderwerpen binnen de sociale psychologie te begrijpen, zoals persoonsperceptie, groepsprocessen, sociale dilemma's, conflict en onderhandelen, besliskunde, en procedurele 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 gevangenis 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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Universiteit Amsterdam, Van der Boechorststraat 1, 1081 BT Amsterdam. E-mail:
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