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In twee experimenten werd onderzocht of rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid ver-
schillende cognitieve representaties zijn die verschillende processen kunnen bewerkstel-
ligen. In beide experimenten werd rechtvaardigheid of onrechtvaardigheid geactiveerd
by proefpersonen; bij deelnemers in de controleconditie werd niets geactiveerd. De
afhankelijke variabele in beide studies was de snelheid waarmee de deelnemers op neu-
trale woorden en aan rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid gerelateerde woorden
reageerden. In beide experimenten bleek dat na activering van rechtvaardigheid of on-
rechtvaardigheid mensen sneller reageerden op alle woorden. Deze resultaten worden
verklaard door te stellen dat rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid alertheid by de
waarnemer oproepen.

Rechtvaardigheid is één van de belangrijkste kwesties in het begrijpen en verklaren van
sociaal gedrag (zie onder andere Van den Bos, Lind & Wilke, in druk). Rechtvaardig-
heidsonderzoek heeft zich voornamelijk geconcentreerd op twee vraagstukken: hoe
mensen reageren op ontvangen uitkomsten en hoe mensen reageren op de procedures
waarmee zij die uitkomsten krijgen. Met het huidige onderzoek wordt daarentegen ge-
keken naar hoe mensen aan rechtvaardigheid gerelateerde informatie verwerken.

Dit onderzoek is een uitbreiding van een recent ontwikkelde theorie, de eerlijk-
heidsheuristiek-theorie (zie bijvoorbeeld Van den Bos et al., in druk). Deze theorie stelt
dat mensen rechtvaardigheidsoordelen nodig hebben als zij zich bezig houden met mo-
gelijke problemen op het gebied van sociale interdependentie en sociale identiteitspro-
cessen. Het gaat in deze situaties met name om de vraag of anderen te vertrouwen zijn:
mensen willen voorkomen dat ze uitgebuit worden of dat ze uitgesloten worden van
deelname aan belangrijke relaties en/of groepen. Omdat het overdragen van macht aan
een autoriteit de mogelijkheid van uitbuiting met zich meebrengt kunnen mensen zich
ongemakkelijk voelen over hun relatie met de autoriteit. Om de zekerheid van hun posi-
tie binnen de groep (of organisatie) te bepalen, kijken mensen naar de rechtvaardigheid
waarmee de autoriteit hen behandelt. Bijvoorbeeld: bij het vormen van oordelen over
uitkomst-eerlijkheid nemen mensen hun toevlucht tot procedure-informatie als uit-
komst-informatie niet beschikbaar is. Rechtvaardigheid kan zo als heuristiek werken in
die zin dat mensen zich vasthouden aan zekere informatie (over rechtvaardigheid) in
onzekere situaties (Van den Bos et al., in druk). De eerlijkheidsheuristiek-theorie onder-
scheidt drie cognitieve fasen waarin eerlijkheid en rechtvaardigheid een belangrijke rol
kunnen spelen. De eerste, of pre-formatie fase, verwijst naar de fase voordat iemand
rechtvaardigheidsoordelen gevormd heeft. In de tweede fase, of formatie fase, worden
rechtvaardigheidsoordelen gevormd. De derde fase, of post-formatie fase, beschrijft de
fase waarin iemand rechtvaardigheidsoordelen gevormd heeft.
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In dit artikel wordt ingegaan op de tweede fase, de fase waarin mensen rechtvaardig-
heidsoordelen gaan vormen. De centrale vraag in deze fase is hoe rechtvaardigheidsoor-
delen gevormd worden. Hoewel onderzoek op het gebied van de eerlijkheidsheuristiek-
theorie belangrijke bijdragen heeft geleverd aan het beantwoorden van de vraag welke
informatie mensen gebruiken om een oordeel te vormen, heeft het zich tot nu toe vooral
geconcentreerd op wat voor informatie (procedureel of distributief) mensen gebruiken in
dit cognitieve proces. Met de huidige studies wordt getracht de kennis over sociale
rechtvaardigheid uit te breiden door het proces waarmee mensen aan rechtvaardigheid
gerelateerde informatie verwerken expliciet te bestuderen. Dit kan de kennis over het
beslissingsproces waarmee mensen rechtvaardigheidsoordelen vormen vergroten, zodat
het gedrag van mensen in situaties waarin rechtvaardigheid belangrijk is beter voorspeld
kan worden.

Rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid
Om te weten hoe mensen reageren op rechtvaardige of onrechtvaardige situaties is het
belangrijk om te begrijpen hoe mensen aan rechtvaardigheid gerelateerde informatie
cognitief verwerken. Ons algemene idee is dat rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid
twee aan elkaar gerelateerde, maar verschillende cognitieve representaties zijn, die ver-
schillende processen kunnen bewerkstelligen. Dit idee is onder andere gebaseerd op
theoriedn waarin gesteld wordt dat mensen denken dat de wereld een rechtvaardige
plaats is en dat daarom een onrechtvaardige gebeurtenis meer aandacht zal trekken dan
een rechtvaardige gebeurtenis (zie bijvoorbeeld Lerner, 1980). Dit idee wordt tevens
ondersteund door een aantal onderzoeken die erop wijzen dat negatieve of onverwachte
informatie sneller pogingen tot zingeving en het zoeken van informatie op gang brengt
dan positieve of verwachte informatie (zie bijvoorbeeld Van den Bos et al., in druk).
Een derde aanwijzing dat rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid twee verschillende,
maar gerelateerde constructen zijn, zijn de woorden die mensen gebruiken om recht-
vaardigheid en onrechtvaardigheid te beschrijven. Een aantal beschrijvingen van on-
rechtvaardige gebeurtenissen zijn tegengesteld aan rechtvaardige gebeurtenissen, bij-
voorbeeld: je niet aan je woord houden, geen aandacht geven aan de gevoelens of wen-
sen van een ander, geen inspraak geven (zie o.a. Mikula, 1993). Bovenstaande onder-
zoeken wijzen erop dat rechtvaardigheid meer verwacht wordt door mensen, dat mensen
op meer of minder expliciete wijze ervan uitgaan dat de situaties waarin zij terecht ko-
men rechtvaardig zijn.

De huidige studies
Om te onderzoeken hoe rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid op cognitief niveau
functioneren was er een manier nodig om de effecten van activering van deze represen-
taties na te gaan. Deze hebben we ontleend aan de sociale cognitie literatuur. In drie
studies door Macrae, Stangor en Milne (1994) werd bij deelnemers een stereotype geac-
tiveerd. Daarna, in een schijnbaar ongerelateerde taak, werden de deelnemers gevraagd
om zo snel mogelijk persoonlijkheidskenmerken te herkennen (Studies 1 en 2). Deze
persoonlijkheidskenmerken waren consistent, inconsistent of neutraal met het geacti-
veerde stereotype (inconsistente woorden werden alleen in de eerste studie gebruikt). De
persoonlijkheidskenmerken waren moeilijk te herkennen, omdat ze verborgen waren in
een stippenpatroon (Studie 1) of in woordpuzzels (Studie 2). De resultaten tonen aan dat
de deelnemers met een geactiveerd stereotype sneller waren in het herkennen van con-
sistente woorden dan van inconsistente of neutrale woorden. Deze resultaten suggereren

90



dat het toegankelijk maken van een stereotype de toegankelijkheid van consistente ei-
genschappen vergroot.

Dijksterhuis en van Knippenberg (1996) vonden niet alleen dat geactiveerde ste-
reotypen de toegankelijkheid van stereotype-consistente informatie vergroten; zij von-
den ook dat geactiveerde stereotypen de toegankelijkheid van stereotype-inconsistente
informatie verkleinen. In drie studies werd bij deelnemers een stereotype geactiveerd.
Hierna kregen de deelnemers een schijnbaar ongerelateerde taak. Deze bestond uit een
lexicale beslissingstaak (Studie 1) of een serie woordpuzzels (Studies 2 en 3). In Studie
1 kregen de proefpersonen de instructie om zo snel mogelijk aan te geven of een gepre-
senteerd woord echt bestond of niet. De reactietijden op de aangeboden stimuli werden
gemeten door de computer. Het bleek dat de deelnemers met een geactiveerd stereotype
sneller reageerden op stereotype-consistente kenmerken dan de andere deelnemers en
trager reageerden op inconsistente kenmerken dan de andere deelnemers. In Studies 2 en
3 herkenden deelnemers bij wie een stereotype toegankelijk was gemaakt, meer stereo-
type-consistente persoonlijkheidskenmerken dan de deelnemers zonder stereotype-
activering. De deelnemers herkenden na stereotype-activering minder inconsistente per-
soonlijkheidskenmerken dan de deelnemers zonder stereotype-activering. Deze resulta-
ten ondersteunen het idee van faciliterende en inhiberende effecten van stereotype-
activering.

Op basis van deze literatuur stellen wij hier dat rechtvaardigheid en onrechtvaar-
digheid twee verschillende, maar aan elkaar gerelateerde representaties zijn (met recht-
vaardigheid als de meer verwachte van de twee). Daarom voorspellen wij dat als de re-
presentatie van rechtvaardigheid geactiveerd is, mensen aan rechtvaardigheid gerela-
teerde informatie sneller verwerken met als gevolg kortere reactietijden in een lexicale
beslissingstaak dan neutrale informatie. Tegelijkertijd wordt, in overeenstemming met
het werk van Dijksterhuis en van Knippenberg (1996) en Macrae et al. (1994), verwacht
dat mensen in dit geval meer tijd nodig zullen hebben en dus langere reactietijden zullen
vertonen om onrechtvaardige (inconsistent met rechtvaardigheid) informatie te verwer-
ken.

Voorts verwachten wij dat als de representatie van onrechtvaardigheid geactiveerd
is het construct rechtvaardigheid tegelijkertijd ook actief zal worden. Om onrechtvaar-
digheid op zinvolle wijze te kunnen interpreteren, zo beredeneren wij hier, zal ook de
representatie van rechtvaardigheid geactiveerd moeten worden: omdat rechtvaardigheid
meer verwacht wordt zal een situatie eerst in termen van rechtvaardigheid gedvalueerd
worden. Als de karakteristieken van de situatie niet overeenkomen met de cognitieve
representatie van rechtvaardigheid van de waarnemer zal de cognitieve representatie van
onrechtvaardigheid geactiveerd worden. Onrechtvaardigheid zal vervolgens de verdere
informatieverwerking sturen. Met andere woorden, wij veronderstellen een vorm van
asymmetrie: onrechtvaardigheid kan gezien worden als de negatie van rechtvaardigheid.
Dat betekent dat onrechtvaardigheid, als cognitieve representatie, een afgeleide is van
rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid kan echter moeilijk beschouwd worden als een af-
geleide van onrechtvaardigheid: als mensen ervan uitgaan dat de situaties waarin zij
terechtkomen rechtvaardig zijn, kan onrechtvaardigheid opgevat worden als een schen-
ding van de "normale staat van rechtvaardigheid". Hierdoor zal onrechtvaardige infor-
matie sneller waargenomen worden en meer opvallen: onrecht is behalve onverwacht
ook bedreigend. Wij veronderstellen het volgende proces: een waarnemer zal een gege-
ven situatie vergelijken met zijn of haar representatie van rechtvaardigheid. Als er te
weinig overeenkomsten zijn, wordt de representatie van onrechtvaardigheid geactiveerd
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en zal de situatie als onrechtvaardig beoordeeld worden. Daarom verwachten wij, in
vergelijking met neutrale informatie, dat na waarneming van onrechtvaardigheid men-
sen een kortere reactietijd vertonen op zowel aan rechtvaardigheid als aan onrechtvaar-
digheid gerelateerde informatie.

Experiment 1

Overzicht
Dit experiment werd opgezet om te onderzoeken of het activeren van de cognitieve re-
presentaties van rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid een effect heeft op de verwer-
kingssnelheid van informatie. Om rechtvaardigheid of onrechtvaardigheid te activeren
kregen de proefpersonen een zinvorm-taak (scrambled sentence taak; Srull & Wyer,

1979). Deze taak, gepresenteerd als een taalvaardigheidstaak, bestond uit het maken van
zinnen met vier van vijf gepresenteerde woorden. De taak bestond uit dertig zinnen: tien

van deze zinnen waren, afhankelijk van conditie, gerelateerd aan rechtvaardigheid, on-
rechtvaardigheid of waren neutraal voor wat betreft (on)rechtvaardigheid. De overige
zinnen waren irrelevante opvulzinnen. Hierna volgde een lexicale beslissingstaak, waar-
in reactietijden van proefpersonen werden gemeten op woorden die gerelateerd waren

aan rechtvaardigheid of onrechtvaardigheid, of neutraal waren. Aan het eind van hun
taken kregen de proefpersonen een uitleg over het experiment.

Methode

Proefpersonen en experimenteel ontwerp
Zesenzestig studenten van de Universiteit Leiden werden op willekeurige wijze toege-

wezen aan één van drie experimentele condities: een conditie met aan rechtvaardigheid
gerelateerde zinnen, een conditie met aan onrechtvaardigheid gerelateerde zinnen of een

conditie met alleen neutrale zinnen. De binnen-proefpersonen variabelen waren de typen
stimuluswoorden: aan rechtvaardigheid gerelateerde woorden, aan onrechtvaardigheid
gerelateerde woorden of neutrale woorden. De deelnemers kregen als beloning vijf gul-

den.

Procedure en materiaal
De deelnemers werd verteld dat zij meewerkten aan een onderzoek naar taalvaardigheid
en woordherkenning. Na binnenkomst in het laboratorium namen de deelnemers plaats
in individuele kamertjes met daarin een Apple Macintosh (Performa 5300) computer.
Naast de computer lagen een envelop met daarin de verwarde zinnen taak, een aantal
vellen papier en een potlood. Na de mededeling dat alle instructies via de computer ge-
geven werden, startte de proefleider het computerprogramma en verliet het kamertje.

Na informatie over het verloop van het experiment kregen de proefpersonen de
instructie om te beginnen met de eerste taak: een zinvorm-procedure (Srull & Wyer,

1979). Deze taak, gepresenteerd als een taalvaardigheidstaak, bestond uit dertig setjes
van vijf woorden; met vier van deze woorden kon een zin gemaakt worden, bijvoor-
beeld: met "corrupt paarden is politieman de" kan "de politieman is corrupt" gemaakt
worden. Twintig van de zinnen waren irrelevante opvulzinnen, de overige tien waren,
afhankelijk van conditie, gerelateerd aan rechtvaardigheid, gerelateerd aan onrechtvaar-
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digheid of waren neutraal voor wat betreft (on)rechtvaardigheid. Zinnen die niet alleen
het bedoelde construct, maar ook het zelf activeren, kunnen de effecten van activering
teniet doen. Dijksterhuis, Bargh en Miedema (1999) vonden dat na het verhogen van de
aandacht voor het zelf bij proefpersonen de effecten van stereotype-activering verdwe-
nen. Daarom zijn in de manipulaties van dit experiment alle verwijzingen naar het zelf
van de proefpersonen vermeden.

Al le zinnen in deze construct-activeringprocedure waren getest in een voorstudie;
deze zinnen werden, zoals verwacht, beoordeeld als rechtvaardig, onrechtvaardig of
neutraal (gemiddelde score voor de rechtvaardigheidszinnen: M = 7.0; gemiddelde score
voor onrechtvaardigheidszinnen: M = 2.8; gemiddelde score voor de neutrale zinnen: M
= 5.4 en het gemiddelde voor de opvulzinnen was M = 5.1 op een schaal van 1 = erg
onrechtvaardig tot 9 = erg rechtvaardig). De verwarde zinnen taak werd uitgevoerd op
papier. De proefpersonen kregen de instructie om de papieren terug in de envelop te
doen als ze klaar waren met de taak.

Hierna werd de volgende taak gestart. Dit was een lexicale beslissingstaak die
gepresenteerd werd als een nieuwe, afzonderlijke woordherkenningstaak. De deelne-
mers kregen de instructie om zo accuraat en snel mogelijk te reageren op series letters.
Deze series letters vormden bestaande of niet bestaande woorden. De deelnemers wer-
den verzocht om middels het drukken op een "ja" of een "nee" knop aan te geven of een
serie letters een bestaand woord vormde of niet. De reactietijden van de proefpersonen
werden gemeten door de computer. De taak bestond uit zesendertig testrondes: achttien
bestaande en achttien niet bestaande woorden. Van de bestaande woorden waren er zes
consistent met rechtvaardigheid (bijvoorbeeld "gelijk", "waarheid"), zes waren consis-
tent met onrechtvaardigheid (bijvoorbeeld "armoede", "racisme") en zes waren neutraal
(bijvoorbeeld "schoen", "mosterd"). Deze woorden waren verzameld in een voorstudie
waarin aan deelnemers werd gevraagd zoveel mogelijk woorden op te schrijven die zij
associeerden met rechtvaardigheid of onrechtvaardigheid, of om woorden op te schrij-
ven waarvan zij dachten dat die niets met rechtvaardigheid te maken hebben. De meest
genoemde woorden werden gebruikt in dit experiment. De aan onrechtvaardigheid gere-
lateerde woorden waren geen negatie van de aan rechtvaardigheid gerelateerde woorden;
woorden als bijvoorbeeld "oneerlijk" werden niet gebruikt. Om mogelijke effecten van
volgorde te controleren, werd de volgorde van de aangeboden woorden (bestaand en niet
bestaand) door de computer gerandomiseerd.

Aan het eind van het experiment werd aan de deelnemers gevraagd om over alle
experimentele zinnen uit de verwarde zinnen taak aan te geven op een schaal (1 = zeer
onrechtvaardig, 9 = zeer rechtvaardig) hoe (on)rechtvaardig zij deze zinnen vonden.
Hierna kregen de deelnemers een uitleg over het experiment en werden zij betaald en
bedankt voor hun deelname.

Resultaten en discussie

De gegevens uit de controle op de manipulatie wezen erop dat de zinnen door de proef-
personen beoordeeld werden zoals bedoeld: de met rechtvaardigheid samenhangende
zinnen werden als rechtvaardig beoordeeld (M = 7.1), de aan onrechtvaardigheid gerela-
teerde zinnen werden als onrechtvaardig gezien (M= 2.7) en de neutrale zinnen werden
neutraal bevonden (M = 5.3), F 2, 63) = 35.77, p < .001. Uit tweezijdige t-toetsen bleek
dat de met rechtvaardigheid samenhangende zinnen significant verschilden van de aan
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onrechtvaardigheid gerelateerde zinnen, t(44) = 7.07, p < .001, en de neutrale zinnen,
t(44) = 2.27, p < .03; de aan onrechtvaardigheid gerelateerde zinnen verschilden signifi-
cant met de neutrale zinnen, t(44) = -5.68,p < .001.

Gebaseerd op het idee dat rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid aan elkaar gere-
lateerd, maar verschillend zijn, werd verwacht dat, in vergelijking met de proefpersonen
in de controleconditie, proefpersonen na activering van rechtvaardigheid sneller zouden
reageren op aan rechtvaardigheid gerelateerde woorden en langzamer zouden reageren
op aan onrechtvaardigheid gerelateerde woorden. Verder werd er verwacht dat proefper-
sonen na activering van onrechtvaardigheid sneller zouden reageren op zowel aan recht-
vaardigheid, als aan onrechtvaardigheid gerelateerde woorden.

In navolging van Greenwald, McGhee en Schwartz (1998) werden reactietijden
die meer dan drie standaarddeviaties boven of onder het gemiddelde lagen, vastgesteld
op drie standaarddeviaties boven respectievelijk onder het gemiddelde. Om te corrigeren
voor scheefheid van de verdeling van reactietijden werden de reactietijden getransfor-
meerd (1/x; zie Ratcliff, 1993).

Met een 3 (Conditie: Rechtvaardigheid vs. Onrechtvaardigheid vs. Controle) x 3
(Type Stimuluswoorden: aan Rechtvaardigheid gerelateerd vs. aan Onrechtvaardigheid
gerelateerd vs. Neutraal) variantie-analyse (ANOVA) werden de data geanalyseerd, met
Conditie als tussen-proefpersonen onafhankelijke variabele, Type Stimuluswoorden als
binnen-proefpersonen onafhankelijke variabele en reactietijden als afhankelijke variabe-
le. Wij verwachtten een interactie tussen de drie condities en type stimuluswoord, maar
deze werd niet gevonden, F(2,63) = 0.56, ns. (overige Fs < 1.23, ns.) Uit de data bleek
dat de gemiddelden verschilden, maar het effect bleek niet significant, F(2, 63) = 1.58,p
< .22. Deelnemers in de rechtvaardigheidsconditie reageerden gemiddeld sneller (M =
570 ms.) dan mensen in de controleconditie (M = 588 ms.), t(44) = 0.98, p < .17 (een-
zijdige toets); deelnemers in de onrechtvaardigheidsconditie reageerden ook gemiddeld
sneller (M = 559 ms.) dan mensen in de controleconditie, t(44) = 1.51, p < .07 (eenzijdi-
ge toets). Het verschil tussen de rechtvaardigheids- en onrechtvaardigheidsconditie was
erg klein, t(44) = -0.37, p < .36 (eenzijdige toets).

Deze data zijn geen directe ondersteuning voor onze hypothesen, maar zijn wel-
licht niet zonder betekenis. Deze bevindingen zouden een aanwijzing kunnen zijn dat
rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid, na geactiveerd te zijn, een soort alertheid op-
roepen bij mensen. Deze alertheid is te verklaren met de redenering dat rechtvaardigheid
en onrechtvaardigheid waardevolle informatie geven over de positie van een persoon in
een groep. Men zou kunnen stellen dat deze informatie overlevingswaarde heeft; als
iemand onrechtvaardig behandeld wordt, is dat een bedreiging voor de status en positie
van die persoon.

Experiment 2

Een mogelijke verklaring voor het uitblijven van significante effecten in het eerste expe-
riment is de gebruikte methode. Vergeleken met ander onderzoek naar rechtvaardigheid,
was de door ons gebruikte methode vrij onorthodox. Een verwarde zinnen taak is een
goede, regelmatig gebruikte manier om stereotypen te activeren, maar rechtvaardigheid
is waarschijnlijk geen stereotype. Een tweede experiment was daarom noodzakelijk. In
dit tweede experiment maakten we gebruik van de scenario-methode, een onderzoekspa-
radigma dat veel gebruikt wordt in rechtvaardigheidsonderzoek. Van het activeren van
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rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid door middel van scenario's is immers bewezen
dat het goede inzichten in de sociale psychologie van rechtvaardigheid geeft (zie bij-
voorbeeld Van den Bos et al., in druk). Wij verwachtten dat gebruik maken van dit laat-
ste paradigma zou leiden tot significante resultaten.

Overzicht
In dit experiment waren de hypothesen hetzelfde als in het eerste experiment. De proef-
personen kregen, afhankelijk van conditie, vijf teksten te lezen: de teksten bestonden uit
rechtvaardige scenario's, onrechtvaardige scenario's of recepten voor tapas (Spaanse
gerechten). Hierna volgde een lexicale beslissingstaak, waarin reactietijden van proef-
personen werden gemeten op woorden die gerelateerd waren aan rechtvaardigheid of
onrechtvaardigheid, of neutraal waren.

Methode

Proefpersonen en experimenteel ontwerp
Tweeenvijftig studenten van de Universiteit Leiden werden op willekeurige wijze inge-
deeld om een van de drie Typen Scenario's te lezen: mensen kregen scenario's over
rechtvaardige situaties, over onrechtvaardige situaties, of over tapas (neutraal voor wat
betreft rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid) te lezen. Als binnen-proefpersonen va-
riabelen waren de Typen Stimuluswoorden (aan rechtvaardigheid gerelateerd, aan on-
rechtvaardigheid gerelateerde of neutrale woorden) opgenomen. De deelnemers kregen
als vergoeding vijf gulden.

Procedure en materiaal
De deelnemers werd verteld dat zij meewerkten aan een onderzoek naar woordherken-
ning. Na binnenkomst in het laboratorium namen de deelnemers plaats in individuele
kamertjes met daarin een Apple Macintosh (Performa 5300) computer. Na de medede-
ling dat alle instructies via de computer gegeven werden, startte de proefleider het corn-
puterprogramma en verliet de ruimte. Na algemene informatie over het verloop van het
experiment werd rechtvaardigheid of onrechtvaardigheid toegankelijk gemaakt bij de
proefpersonen, of werd neutrale informatie aangeboden. De activeringsprocedure be-
stond uit het lezen van vijf scenario's. Proefpersonen kregen de instructie om de teksten
goed te lezen.

Deze scenario's waren getest in een voorstudie; de rechtvaardige en onrechtvaar-
dige scenario's werden beoordeeld als bedoeld (gemiddelde score respectievelijk M =
7.11 en M = 2.83 op een schaal van 1 = erg onrechtvaardig tot 9 = erg rechtvaardig). De
Spaanse recepten voor tapas die in de controleconditie gebruikt werden, waren in de
voorstudie beoordeeld als neutraal voor wat betreft rechtvaardigheid en onrechtvaardig-
heid (M= 5.21).

Na de activeringsprocedure werden de proefpersonen verzocht te beginnen met
een tweede, schijnbaar ongerelateerde taak. Dit was een lexicale beslissingstaak. De
procedure voor deze taak en de berekening van de resulterende reactietijden waren het-
zelfde als in het eerste experiment. Na de lexicale beslissingstaak volgde een controle op
de manipulatie: de proefpersonen kregen vragen over details uit de scenario's en vragen
over hoe rechtvaardig of onrechtvaardig zij de scenario's vonden (1 = erg onrechtvaardig
tot 9 = erg rechtvaardig). Na het afronden van hun taken kregen de proefpersonen een
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uitleg over het experiment, werden zij bedankt voor hun deelname en werden zij be-
taald.

Resultaten en discussie

De gegevens uit de controle op de manipulatie werden geanalyseerd met een 3 (Type
Scenario: rechtvaardigheid vs. onrechtvaardigheid vs. tapas) ANOVA. Hieruit kwam

een hoofdeffect van Type Scenario naar voren, F(2,49) = 88.46, p < .001. Uit een "least
significant differences" analyse bleek dat alle drie de groepen onderling van elkaar ver-

schilden (p's < .001). De voor activering van rechtvaardigheid gebruikte scenario's wer-
den door de proefpersonen beoordeeld als rechtvaardig (M = 6.98). De voor activering

van onrechtvaardigheid gebruikte scenario's werden ook beoordeeld als bedoeld (M =
2.62). De tapas werden als neutraal voor wat betreft (on)rechtvaardigheid beoordeeld

door de proefpersonen (M = 5.00).
Met een 3 (Scenario: rechtvaardigheid vs. onrechtvaardigheid vs. tapas) x 3 (Type

Stimuluswoorden: aan rechtvaardigheid gerelateerd vs. aan onrechtvaardigheid gerela-

teerd vs. neutraal) ANOVA werden de reactietijden geanalyseerd. Er werd ook in dit
experiment geen interactie tussen conditie en stimuluswoord categorie gevonden, F(2,

49) < 1. Wat wij echter wederom wel vonden was het verwachte hoofdeffect van scena-

rio, (F(2,49) = 3.88, p < .03. De in het eerste experiment gevonden trend bleek nu signi-

ficant: proefpersonen bij wie rechtvaardigheid toegankelijk gemaakt was reageerden

gemiddeld sneller (M = 578) ms op alle woorden uit de lexicale beslissingstaak, verge-

leken met de proefpersonen in de controleconditie (M = 624 ms), t(33) = 2.23, p < .01
(eenzijdig). Het verschil in gemiddelde reactietijd tussen de groep waarbij onrechtvaar-

digheid geactiveerd was en de controle groep bleek significant, t(32) = 2.70, p < .003
(eenzijdig). Ook werd gevonden dat proefpersonen in de rechtvaardigheidsconditie ge-
middeld iets langzamer reageerden (echter niet significant) dan de proefpersonen uit de

onrechtvaardigheidsconditie (M = 565 ms), t(33) = -0.74, p < .11 (eenzijdig).
Het feit dat proefpersonen, in vergelijking met de proefpersonen in de controle-

conditie na het toegankelijk maken van rechtvaardigheid en na het toegankelijk maken

van onrechtvaardigheid sneller reageren in de lexicale beslissingstaak ondersteunt de op
basis van het eerste experiment gestelde alertheidshypothese: rechtvaardigheid en on-
rechtvaardigheid lijken alertheid op te roepen, hetgeen tot gevolg heeft dat men sneller

reageert op daaropvolgende informatie. Rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid hebben
dit effect, zo veronderstellen wij hier, omdat het belangrijke informatie verschaft over
de positie en status van een individu (Van den Bos et al., in druk). Het effect is iets ster-

ker in het geval van een verhoogde toegankelijkheid van onrechtvaardigheid; dit komt

ons inziens doordat onrechtvaardigheid een dreiging inhoudt waarvoor extra alertheid

noodzakelijk is.
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Algemene discussie

In twee experimenten werd onderzocht of rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid twee
aan elkaar gerelateerde, maar verschillende cognitieve representaties zijn. Voor dit on-
derzoek werd gebruik gemaakt van een in rechtvaardigheidsonderzoek ongebruikelijke
afhankelijke variabele: reactietijden in een lexicale beslissingstaak.

In het eerste experiment werd een interessante trend gevonden die niet significant
bleek. Deze trend was echter wel aanleiding tot het opstellen van een alertheidshypothe-
se: omdat rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid belangrijke informatie verschaffen
over de positie en status van een individu zullen mensen na perceptie van een rechtvaar-
dige of onrechtvaardige situatie alerter worden; met andere woorden: mensen zullen
daarop volgende informatie sneller verwerken. Rechtvaardigheidsinformatie heeft over-
levingswaarde. Onrechtvaardig behandeld worden is een bedreiging van de persoon die
onrechtvaardig behandeld wordt, omdat deze persoon bijvoorbeeld niet kan rekenen op
zijn of haar rechtmatig deel van te verdelen goederen. Een mogelijke verklaring voor het
uitblijven van significante verschillen tussen de condities is dat een construct active-
ringsmethode die goed werkt in stereotype-onderzoek niet noodzakelijkerwijs geschikt
is voor rechtvaardigheidsonderzoek.

In het tweede experiment werd voor de activeringsprocedure een in rechtvaardig-
heidsonderzoek meer voorkomende vorm gekozen: in dit experiment werden rechtvaar-
digheid en onrechtvaardigheid toegankelijk gemaakt door middel van scenario's. Scena-
rio's zijn gebruikelijker in rechtvaardigheidsonderzoek en doen zeer waarschijnlijk meer
recht aan de sociale interactie- en sociale connotatie-aspecten van sociale rechtvaardig-
heid. Scenario's scheppen een duidelijker beeld van een situatie dan fosse zinnen en zul-
len hierdoor een sterker effect oproepen. Het gebruik van fosse woorden en zinnen
werkt wel in het domein van sociaal cognitief onderzoek naar stereotypen, zo veronder-
stellen wij hier, omdat informatie over personen van wezenlijk andere aard is dan het
meer situatiegebonden idee van rechtvaardigheid.

Het tweede experiment leverde voorzichtige steun voor de alertheidshypothese:
vergeleken met de controlegroep reageerden mensen na verhoogde toegankelijkheid van
rechtvaardigheid of onrechtvaardigheid significant sneller op alle woorden uit een lexi-
cale beslissingstaak. Deze resultaten wijzen in de richting van ons idee dat activering
van de cognitieve representatie van rechtvaardigheid of onrechtvaardigheid bij de waar-
nemer een staat van alertheid oproept. Deze nieuwe alertheidshypothese is een moge-
lijkheid om rechtvaardigheidsonderzoek uit te breiden. In vervolgonderzoek zou beke-
ken kunnen worden of andere constructen, zoals het zelf of intelligentie, ook alertheid
kunnen oproepen of wellicht interacteren met (on)rechtvaardigheid

Hoewel het geen direct bewijs is, geven deze resultaten ondersteuning aan ons
idee dat rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid twee verschillende, maar aan elkaar
gerelateerde cognitieve representaties zijn. De in twee experimenten gevonden trend is
een indicatie dat de processen waarmee aan rechtvaardigheid en aan onrechtvaardigheid
gerelateerde informatie verwerkt wordt van elkaar verschillen. Op basis van de huidige
studies kan echter niet met zekerheid gezegd worden of en hoe deze twee constructen
van elkaar verschillen.

Met deze studies hebben wij het onderzoek binnen het domein van rechtvaardig-
heid willen uitbreiden door het toepassen van onderzoeksmethoden uit de sociale cogni-
tie. Er is al eerder onderzoek gedaan naar het cognitieve proces van rechtvaardigheid,
zoals bijvoorbeeld het werk op het gebied van de eerlijkheidsheuristiek-theorie waarin
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gekeken wordt naar de soort informatie die gebruikt wordt voor het vormen van een
rechtvaardigheidsoordeel. De huidige studies zijn echter een eerste begin tot het expli-
ciet bestuderen van het proces waarmee mensen aan rechtvaardigheid gerelateerde in-
formatie verwerken met tot nu toe op het gebied van rechtvaardigheidsonderzoek niet
gebruikte methodes. Het hier voorliggende onderzoek suggereert dat methodes uit de
sociale cognitie bruikbaar zijn om de psychologie van sociale rechtvaardigheid beter te
gaan begrijpen, maar het toont ook aan dat een zekere aanpassing van deze methodes
noodzakelijk is voor zinvol rechtvaardigheidsonderzoek.
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