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Stel, de vrouw met wie u graag kinderen wilt krijgen

vraagt u om geld. Zelf heeft u geld genoeg. Dus? Maar

wat doet u als de vrouw in kwestie in uw ogen niet echt

krap zit, en uw oude studiegenoot in financiële nood

zit? En wat doet u vervolgens als die studiegenoot

herhaaldelijk zijn mobiele telefoon niet opneemt

terwijl u hem het geld wil aanbieden, en ondertussen

de vrouw, met wie u nog steeds graag kinderen wil,

blijft aandringen? 
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Op dit soort kwesties krijgt de harde wetenschap maar

lastig grip. De bioloog zal stellen dat u voor de vrouw

zult kiezen, want uw genen willen zich voortplanten.

De econoom zal dat met de bioloog eens zijn, omdat u

op langere termijn het meeste profijt van een goede

relatie met de vrouw kunt verwachten. Nou, zult u

vermoedelijk zelf denken, dat hangt er maar vanaf. Of

ze niet veel zeurt, of ik me niet toch heel erg schuldig

ga voelen over die studiegenoot die ik in de steek laat,

of gewoon hoe mijn bui is. In 'Solidarity and prosocial

behaviour' putten 17 psychologen en sociologen in 14

hoofdstukken uit gezamenlijk onderzoeksterrein om

uw terechte aarzeling academisch te bevestigen.

Solidariteit is een dubbeltje op zijn kant.

Solidariteit (een sociologenwoord) of prosociaal gedrag

(de psychologische uitdrukking) is een van die begrip-

pen die onderzoekers niet graag definiëren.

Solidariteit heeft in ieder geval te maken met iets doen

waar je zelf niet direct belang bij hebt en iemand

anders wel. Je hebt er twee (zelfbewuste) mensen voor

nodig. Veel onderzoek gaat over de aard van de solida-

riteit: is deze duurzaam of vluchtig, lokaal of mondi-

aal? Ook de betekenis van de solidariteit staat veel in

de belangstelling: gaat het om verlicht eigenbelang of

een spiegel van onderlinge relaties? Maar met de ana-

lyses die dat oplevert kan het bovengenoemde voor-

beeld niet bevredigend worden beantwoord. 

In een poging daar verandering in te brengen, ontwer-

pen de redacteuren van de bundel een op sociologisch

en psychologische literatuur gebaseerd kader waarin

wél op een aannemelijke manier in beeld kan worden

gebracht hoe solidair gedrag per persoon en per situ-

atie kan variëren. 

We putten op zoek naar solidaire antwoorden uit drie

verschillende kaders, volgens de 'goal framing theory'

van de Groningse socioloog Lindenberg die de toon

zet in de bundel. We zoeken daarbij ofwel naar instant

behoeftebevrediging - bijvoorbeeld de solidariteit

wanneer we een geliefde de gevraagde aandacht

geven, wanneer het 'goed voelt'; ofwel naar het berei-

ken van lange termijn doelen - zoals de solidariteit

wanneer we verwachten ook zelf beter te worden van

de steun die we geven; ofwel we hebben wanneer we

om solidariteit gevraagd worden het verlangen 'het

juiste te doen'. Maar wat ons gedrag is, uit welke

motieven we putten, hangt af van de omstandigheden.

Een beroep op iemands instant behoeftebevrediging

(het 'hedonistische frame') is kansloos wanneer dat

beroep onvriendelijk gedaan wordt. Want het voelt

niet goed wanneer een geliefde of vriend om aandacht

jengelt. Kortom, solidariteit stamt uit verschillende

bronnen en wie de solidariteit wil onderhouden of

bevorderen moet zich daar rekenschap van geven. 

De bundel is een degelijk werk, met een ondubbelzin-
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nig academische ambitie: het gepresenteerde onder-

zoek staat in dienst van de theoretische vernieuwing

met betrekking tot wederkerigheid, vertrouwen,

samenwerking, en verborgen structurele determinan-

ten voor solidariteit. 

Met het oog op het tijdschrift waarin deze bespreking

verschijnt, concentreer ik me voor het vervolg van dit

betoog slechts op het hoofdstuk dat gewijd is aan vrij-

willigerswerk, van Karr en Meijs. Zij vragen zich af in

hoeverre de institutionele omgeving uitmaakt voor de

manier waarop vrijwilligers zich inzetten. Te vaak, zo

stellen de auteurs, wordt verondersteld dat georgani-

seerd vrijwilligerswerk een kwestie is van het goed

afstemmen van de doelen die mensen zich stellen ten

opzichte van de organisaties waar ze aan de slag gaan.

Als de organisatie maar zorgt dat de vrijwilliger zijn

doelen kan bereiken, komt het met de motivatie en

inzet verder wel goed. Maar vaak weten we niet wat

de motieven van de vrijwilligers eigenlijk zijn, en we

weten ook niet of die motieven niet veranderen door

de organisatie waar de vrijwilligers aan de slag gaan.

De auteurs maken een vergelijking tussen de

Nederlandse scouting en de Amerikaanse Girls

Scouts. Ogenschijnlijk hebben beide organisaties met

hun vrijwilligers hetzelfde voor ogen: het begeleiden

van jonge kinderen die in hun vrije tijd bezig gaan in

of met de natuur. Maar, typisch Nederlands, staat bij

de Scouting de zelfontplooiing van de vrijwilligers

centraal. Initiatieven voor nieuwe afdelingen moeten

van onderaf komen en hun eigen invulling geven aan

die afdeling. De training van nieuwkomers verloopt

informeel en de jongere die lang genoeg actief is,

wordt vaak vanzelf groepsleider. De Scouting is

'leden-gestuurd'. Bij de Amerikanen draait het om het

presteren van de vrijwilligers. Voor groepsleidersposi-

ties moet worden gesolliciteerd, waarna een duidelijk

omlijnde training volgt. Lokale afdelingen moeten

zich richten naar centrale voorschriften. De Girls

Scouts zijn 'programma-gestuurd'. 

Beide aanpakken, zo veronderstellen de auteurs, heb-

ben een andere invloed op de manier waarop men een

beroep doet op de motieven van de vrijwilligers. De

ledengestuurde aanpak doet een beroep op de intrin-

sieke motivatie van de vrijwilligers om actief te blij-

ven - je doet het omdat je er aardigheid in hebt - en

koppelt dat beroep aan de op gevoelens van verplich-

ting gebaseerde motivatie die ontstaat wanneer men-

sen verantwoordelijk zijn voor hun eigen kleine groep-

jes. De programgestuurde aanpak moet het in eerste

instantie van de extrinsieke motivatie van vrijwilligers

hebben - je doet het omdat je er beter van wordt - en

weet deze te verduurzamen door te zorgen dat alle

vrijwilligers 'een missie' delen, een gezamenlijke ideo-

logie onderschrijven. Daardoor is de motivatie van

individuen bij Scouting in principe hoog, al is de orga-

nisatie als geheel kwetsbaar, want afdelingen kunnen

komen en gaan. De Girls Scouts, op hun beurt, weten

zeker dat ze als organisatie voort zullen bestaan, al zul-

len individuen wat makkelijker afhaken.

De vergelijking tussen de Scouting en de Girls Scouts

is eerder een goed geïnformeerd voorstel voor hoe de

reproductie van solidariteit zou kúnnen werken dan

een kritische toets van de in de inleiding voorgestelde

theorie.  De auteurs spreken zelf ook van een 'anekdo-

tische beschrijving'. Substantiële onderbouwing ont-

breekt nog. Die zou op een kwantitatieve manier kun-

nen worden geleverd, door bijvoorbeeld te kijken naar

de tijd die de verschillende Nederlandse en Ameri-

kaanse vrijwilligers actief zijn, of door te kijken naar

de verschillen in het beroepsmatige leven van de

Nederlandse en Amerikaanse vrijwilligers. Het zou

ook op kwalitatieve wijze kunnen, door bijvoorbeeld

de verschillende motieven tegen het licht te houden

die vrijwilligers zelf aanvoeren aan het begin en aan

halverwege het vrijwilligerswerk. Dat dit perspectief

ontbreekt is mooi, want zo is er nog genoeg (betaald)

werk te doen. 
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